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De maneira similar aos boletins publicados anteriormente,
a tabela 1 apresenta o fluxo de passageiros, aeronaves e cargas no
aeroporto de Ribeirão Preto – Leite Lopes durante o mês de junho
de 2013. Com intuito de aprofundar a análise, esta tabela retrata
os dados referentes ao total do sistema DAESP bem como o total
do sistema INFRAERO, sendo também apresentados os dados para
o mesmo mês referente aos anos de 2011 e 2012.
Observando-se a tabela 1, nota-se que o aeroporto Leite
Lopes, em junho de 2013, registrou um movimento de 90.368
passageiros, caracterizando um crescimento de 3,75% comparado
a junho de 2012. De maneira oposta, em relação ao número de
aeronaves, junho de 2013 apresentou uma queda de 5,66% em
relação a junho de 2012, o que retrata um fluxo mensal de 3.835
aeronaves (230 unidades a menos que no mesmo mês do ano
anterior), indicando um aumento no número médio de passageiros
transportados por avião. De forma semelhante ao número de
aeronaves, o volume de carga transportada apresentou uma queda

significativa da ordem de 71,7%, apresentando um montante de
13.637 kg durante junho de 2013.
Comparativamente, observa-se que na totalidade dos
aeroportos controlados pelo DAESP o número de passageiros
transportados chegou a 222.804 passageiros em junho deste
ano, representando uma queda de 2,4% em relação ao mesmo
fluxo apresentado no ano anterior. Com relação ao volume de
aeronaves, foram registradas 25.011 unidades, 7,81% a menos que
o registrado no mesmo período em 2012, retração mais forte do
que em Ribeirão Preto. Repetindo o quadro de quedas apresentado
nos fluxos de passageiros e aeronaves, a movimentação de cargas
também registrou uma queda da ordem de 31,54% em relação
a junho de 2012. Quanto ao sistema INFRAERO, foi observada
uma diminuição de 3,76% no número de aeronaves, 17,11%
no montante de cargas e um aumento de 5,12% no fluxo de
passageiros.

Tabela 1: movimentação aeroportuária – aeroporto Leite Lopes, sistema DAESP e
sistema INFRAERO – mês de junho

Ribeirão
Preto

Sistema
DAESP

Sistema
INFRAERO

Passageiros
(unid.)

Aeronaves
(unid.)

Carga
(Kg)

2011

90.405

4.312

67.220

2012

87.105

4.065

48.185

2013

90.368

3.835

13.637

2011

210.967

27.553

351.807

2012

228.289

27.130

405.320

2013

222.804

25.011

277.502

2011

13.206.805

228.434

Não
disponível

2012

14.803.326

231.296

98.815.084

2013

15.561.805

222.597

81.904.129

Fonte: elaborado pela equipe do Ceper - Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
Nota: os dados referentes ao sistema Infraero não incluem o aeroporto de Viracopos,
por indisponibilidade dos dados.
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A tabela 2 contempla os mesmos indicadores apresentados
na tabela 1, mas referentes ao acumulado de janeiro a junho para
os anos de 2011 a 2013. O aeroporto Leite Lopes registrou no
primeiro semestre de 2013 um total de 537.187 passageiros,
o que representa 0,19% a mais que no mesmo período do ano
anterior. Contrariamente ao resultado positivo do número de
passageiros, o fluxo de aeronaves foi 2,38% inferior (com 22.899
unidades em 2013 e 23.458 em 2012). No que diz respeito às
cargas, houve uma queda de 14,20% entre janeiro e junho deste
ano comparativamente ao ano anterior (fato que acompanha a
diminuição de 13,47% de 2011 para 2012).
Comparando o cenário estadual e nacional com o
exibido pelo município de Ribeirão Preto, nota-se que este último
apresenta números menos desfavoráveis em relação aos fluxos de
passageiros e aeronaves. O sistema DAESP apresentou um total de

1.318.583 passageiros no primeiro semestre de 2013 (queda de
5,62% em relação a 2012, com 1.397.073 passageiros). Retratando
o quadro das aeronaves, observou-se uma queda de 7,20%
contrastando com o aumento no mesmo período do ano anterior
(+1,44%). Nos resultados apresentados em relação ao número
de cargas, a queda foi ainda mais acentuada, registrando-se um
declínio de 20,74% (com 2.395.150 kg em 2012 e 1.898.311 kg em
2013). Já o sistema INFRAERO apresentou resultados semelhantes,
porém menos desfavoráveis: o fluxo acumulado de passageiros
diminuiu em 0,31% (redução do número de passageiros de
89.395.588 para 89.119.082), a movimentação de aeronaves
reduziu-se em 5,79% (de 1.440.579 para 1.357.207 unidades)
e finalmente, a movimentação de cargas apresentou queda de
3,07% (576.065.376 kg em 2012 para 558.359.972 kg em 2013).

Tabela 2: movimentação aeroportuária – aeroporto Leite Lopes, sistema DAESP
e sistema INFRAERO – acumulado janeiro a junho

Ribeirão
Preto

Sistema
DAESP

Sistema
INFRAERO

Passageiros (unid.)

Aeronaves
(unid.)

Carga
(Kg)

2011

578.071

24.495

360.810

2012

536.158

23.458

312.198

2013

537.187

22.899

267.866

2011

1.236.632

168.136

2.329.562

2012

1.397.073

170.561

2.395.150

2013

1.318.583

158.285

1.898.311

2011

82.663.810

1.352.815

Não
disponível

2012

89.395.588

1.440.579

576.065.376

2013

89.119.082

1.357.207

558.359.972

Fonte: elaborado pela equipe do CEPER- Fundace, com base nos dados do DAESP e da Infraero
Nota: os dados referentes ao sistema Infraero não incluem o aeroporto de Viracopos,
por indisponibilidade dos dados.
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