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CONTRIBUIÇÔES AOS ESTUDOS DE ENGENHARIA E AFINS (RELATÓRIO 2) DO EVTEA 

I - Critério adotado para estabelecimento do valor para conclusão do Novo Terminal 
de Cargas (TECA) e quantitativos necessários para conclusão do empreendimento 

Transcrevemos o seguinte trecho, pagina 43, do Relatório 2 - Estudos de Engenharia e 
Afins:  

“... 

A seguintes obras já foram iniciadas e precisam ser concluídas de acordo com o 

planejamento da Infraero.  

• Ampliação do TPS-01.  

• Construção de um  novo  complexo  logístico  de  cargas  com  aproximadamente 

66.500 m² de área. 

• Implantação de um novo pátio de aeronaves de cargas com área de 

aproximadamente 49.000 m².  

• Ampliação do pátio de aeronaves de passageiros ao lado do pátio já existente. 

... 

Das obras já iniciadas para o TECA, 27% delas estão concluídas de acordo com a Infraero. 

Como a área prevista neste estudo para a Fase 01 é menor que 66.500 m², foi considerado 

um valor de 73% do valor total da obra planejada no CAPEX. Com isso, é considerado o 

aproveitamento das obras já iniciadas para a nova área de TECA planejada, sendo 

necessário executar 73% das obras. 

...” 

Conforme o referido documento são previstas áreas totais (somatório das 3 fases) de 
Terminal Cargas e Pátio de Caminhões de 16.700,00 m² e 4.055 m² respectivamente.  

Quanto à Planilha de Preço Base por Metro Quadrado de Execução para implantação das 
edificações do novo TECA (CAPEX – páginas 124 a 215), verifica-se que foi utilizada como 
referencia a Planilha de Serviços e Quantidades (PSQ) da Concorrência 
012/DALC/SBPA/2008 (INFRAERO), cujo objeto é a Contratação das obras/serviços de 

engenharia para construção de novo terminal de cargas, edificações de apoio, 

estacionamento de veículos, acesso viário lado terra, vias de serviço do lado ar, pátio de 

aeronaves e pistas de taxi de acesso e implantação da infra-estrutura básica do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Nota-se que foram extraídos desta PSQ os 
serviços previstos as obras de Implantação, Galpão de Armazenagem, Edifício 
Administrativo, Apoio Caminhoneiros, Caixa D´água/Cistena e Guarita. Sobre as 
quantidades destes serviços, verifica-se que foi aplicado um percentual de redução de 
aproximadamente 27%.  

Considerando que os estudos adotam como premissa o aproveitamento das obras 
iniciadas, são postas as seguintes recomendações: 

Recomenda-se que, para a estimativa de custo por m², sejam adotados os serviços, e 
respectivas quantidades, para conclusão das obras já iniciadas de acordo com a PSQ do 
RDC Eletrônico - 008/DFLC/SBPA/2014 – cuja objeto é a Contratação de projeto 

executivo e obras/serviços de engenharia para retomada e conclusão das obras de 

infraestrutura e edificações do lado terra do novo Terminal de Cargas do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre – RS, publicado pela INFRAERO.  
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Por exemplo, nota-se que para o Galpão de Armazenagem (na planilha do CAPEX) foram 
computados quantitativos de estacas tipo hélice contínua, embora na PSQ e no Memorial 
Descritivo (MD) do referido RDC consta que estas fundações já foram executadas, em toda 
a área prevista da edificação. O mesmo ocorre com os quantitativos da estrutura de 
concreto armado do Galpão, cujas quantidades são superiores às previstas na PSQ do RDC. 
Por outro lado, as quantidades adotadas para a estrutura metálica do Galpão são 
consideravelmente inferiores às previstas no RDC de retomada das obras (ver abaixo 
figuras geradas a partir destes documentos). 

Em análise comparativa entre a Planilha de Preço Base e a PSQ do referido RDC nota-se foi 
aplicado o percentual de redução de 27% sobre as quantidades de serviços não iniciados, 
como por exemplo, instalações eletrônicas, sistema de combate a incêndio, elementos de 
arquitetura como alvenarias, pinturas, coberturas, etc.  

  

Figura 1: Figura extraída do documento PA. 07/000.75/16317/00 - MEMORIAL 
DESCRITIVO - página 5. 
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 Figura 2: Trecho da PSQ do RDC Eletrônico - 008/DFLC/SBPA/2014. 

 

 
Figura 3: Trecho da planilha de preço base por metro quadrado de execução do Novo 

TECA (CAPEX página 139). 
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Ainda com relação à planilha de Preço Base por Metro Quadrado de Execução, adotou-se 
área de referencia inferior à área real total das edificações.  Em consulta aos documentos  
técnicos do RDC de retomada das obras do TECA (plantas de implantação das edificações), 
verifica-se que a soma das áreas do Galpão de Armazenagem, Edifício administrativo, 
Apoio Caminhoneiros, Caixa Água/Cisterna e Guarita é de cerca de 27.646,53 m² enquanto 
que na Planilha de Preço do CAPEX a soma destas áreas é de 19.899,00 m². 

Outro grupo de serviços que é referente à terraplenagem. No CAPEX as áreas de pátios 
(tanto de aeronaves como de manobra de equipamentos/caminhões) foram 
discriminadas, ou seja, foram quantificadas e orçadas separadamente, contudo foram 
mantidos os custos de terraplenagem desta infraestrutura na planilha do Terminal de 
Importação/Exportação/Carga Doméstica (ver figura abaixo). Frisa-se também que, 
conforme documentação técnica do RDC de retomada das obras (MD e PSQ), as 
plataformas de terraplenagem tanto das edificações como a infraestrutura externa já 
foram executadas restando apenas ajustes nestas.  

 

 

Figura 4: Trecho da planilha de preço base por metro quadrado de execução do Novo 
TECA (páginas 124 - 125). 

 

II -  Terraplenagem da ampliação  da PPD 

Para estimativa dos custos foi definida área de intervenção com 367.537,3 m² (ver figura 
abaixo). Em consulta ao Relatório do TCU TC 035.257/2015-6, no qual é feita análise dos 
documentos do EVTEA, e planilha de custo do CAPEX (página 122) verifica-se que foi 
prevista a escavação de aproximadamente 5,5 m de espessura do solo mole, transporte 
para bota fora (3 km), e substituição por rachão (2 m de espessura) e aterro importado 
(3,55 m de espessura - DMT de aproximadamente 35 km). Além disso, infere-se que nos 
custos também foi computada a plataforma de aterro necessária para o implementação 
dos greides da ampliação da PPD, RESA, e pistas de taxi. O custo total estimado para a 
terraplenagem é de R$ 324.694.232,04. 

Desta forma apresentamos as seguintes considerações: 

1º) No estudo não foi apresentado o critério para definição das áreas que tecnicamente 
demandam a substituição do solo mole. Não é razoável sob o ponto vista técnico, 
ambiental e econômico, adotar a solução para áreas onde não haverá implantação do 
sistema de pistas da ampliação da PPD. Destaca-se que estabilização do subleito, neste 
caso, visa eliminar, ou reduzir de modo significativo, os problemas ocasionados, a médio e 
a alongo prazo, por recalques (totais e diferencias) nas áreas de implantação dos 
pavimentos aeroportuários, haja vista as questões de segurança operacional, integridade 
da estrutura dos pavimentos, e padrões normativos (RBAC) exigidos para as condições de 
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irregularidade da superfície das pistas. Caso seja adotada esta premissa para as áreas de 
intervenção da terraplenagem (ver figuras abaixo) tem-se uma redução de mais de R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais) no valor total estimado deste item do CAPEX. 

 

Figura 5: Área de substituição de solo mole - 367.537,3 m² (gerada a partir da Figura 01 do 
Relatório do TCU - TC 035.257/2015-6) 

 

 

Figura 6: Área de substituição de solo mole nas áreas de implantação dos pavimentos + 
taludes das escavações - 197.689 m². 

 

2°) Optou-se pela substituição do solo mole (espessura de 5,5 m) a qual é solução 
extremamente onerosa e com maior impacto ambiental devido ao volume de resíduo 
gerado (bota fora). Conforme o DNIT, norma DNER-PRO 381/98 - Projeto de aterros sobre 
solos moles para obras viárias, recomenda que a substituição de solo mole não seja 
utilizada para espessuras superiores a 3,0 m.  

Além disso, para condições geotécnicas do aeroporto (lençol freático elevado e solos com 
baixa capacidade de suporte – argila mole) esta solução demanda medidas de segurança 
aparentemente não consideradas no CAPEX como esgotamento permanente de água 
(chuvas e água subterrânea) e estabilização das paredes das escavações. Infere-se que não 
foram computados no prazo/custos de execução da ampliação da PPD (2 anos) as 
restrições operacionais do aeroporto (por exemplo, horários restritos de trabalho, 
somente na madrugada,  para as áreas próximas a PPD e pistas de taxi). Além disso, devem 
ser considerados no cronograma a implementação os condicionantes ambientais previstos 
em licença. Tem-se também as condições climáticas da região de Porto Alegre que 
impactam de maneira ainda mais intensa  na solução geotécnica adotada no CAPEX, haja 
vista os problemas, e alagamentos frequentes e prolongados das escavações, dificultado ou 
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inviabilizado, por exemplo, atividades como lançamento e compactação do aterro de 
substituição.  

Destaca-se também que devido ao elevado volume de material proveniente das escavações 
(bota fora) e material importado (rachão e aterro) deverão ser previstas medidas, e 
respectivos custos, para reduzir/remediar impacto sobre os pavimentos externos (vias 
públicas) afetados pelo tráfego de caminhões.  

Recomenda-se, portanto, reavaliar a solução adotada para estimativa de custo do CAPEX 
para as obras de terraplenagem da ampliação da PPD e pistas de taxi. Existem diversas 
tecnologias de estabilização/tratamento que podem ser consideradas, mais econômicas 
e/ou com menor impacto ambiental, e tecnicamente adequadas às condições geotécnicas 
do terreno do sítio aeroportuário, como, por exemplo, aterro de sobrecarga com 
geodrenos e/ou aterro estruturado.  

Com relação ao local de depósito do solo mole escavado (2.756.529,90 m³), considerando 
a DMT adotada nos estudos (3 Km), infere-se que o  bota fora possa estar situado dentro 
do sitio aeroportuário ou em área externa  licenciada. Questionamos se no raio de 3 km 
foram encontrados locais licenciados para receber o material de bota fora (solo mole), se 
os mesmos possuem capacidade licenciada compatível com o volume escavado e se a atual 
capacidade instalada destes locais é suficiente, com segurança, para recebê-lo. Ainda, 
questiona-se se nestes locais já houve consulta junto aos proprietários quanto à aceitação 
do solo mole, visto que trata-se de material de baixa capacidade de suporte, com matéria 
orgânica e elevada umidade.  Ressalta-se que os custos com transporte do material das 
escavações, e aterro de substituição, podem inviabilizar economicamente o 
empreendimento. 

Caso esteja sendo previsto o bota fora dentro do sítio aeroportuário, além das implicações 
ambientais, a solução pode onerar demasiadamente a implantação de empreendimentos 
no aeroporto devido a criação depósitos ainda mais espessos de solo mole (terreno 
natural + aterro como solo mole) com baixa capacidade de suporte. Conforme os estudos 
apresentados, grande parte das áreas livres do sitio aeroportuário já estão reservadas 
para expansão da sua infraestrutura (pátios, pistas e terminais/edificações), ou seja, 
devido as limitações físicas e ambientais do aeroporto, estas áreas provavelmente 
receberão o solo mole escavado. A figura abaixo exemplifica esta situação. Tomou-se a 
área de remoção de solo mole da ampliação (367.537,3 m²) e lançou-se esta na área 
lateral.  
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Figura 7: Projeção da área de bota fora. 

 

3°) Nas Planilhas de Preço Base por Metro Quadrado de Execução, página 122, constatou-
se que foram adotados custos de transporte (2.4 – R$ 1,37/m³xkm) e espalhamento (2.5 – 
R$ 17,26/m³) diferentes dos utilizados em outros itens do CAPEX como, por exemplo, para 
a Galeria (BDCC), página 111, cujos valores são R$ 1,42/m³xkm e R$ 25,86/m³ 
respectivamente. Destaca-se que o material retirado nas escavações, em ambos os itens, é 
o basicamente o mesmo (solo mole). 

III -  Obras de macrodrenagem para a ampliação da PPD 

Recomenda-se a previsão das intervenções, e respectivos custos, para remanejamento do 
sistema de valas de drenagem, além do conduto forçado, existentes na região de ampliação 
da PPD, próximo ao dique de contenção de cheias do Rio Gravataí (ver figuras abaixos). 
Nesta região desaguam vazões do esgoto pluvial proveniente da Bacia do Arroio da Areia, 
situada ao sul da área do sitio aeroportuário. Conforme dados do Departamento de Esgoto 
Pluvial de Porto Alegre (DEP), a bacia hidrográfica do Arroio da Areia é contribuinte direta 
do Rio Gravataí. Esta bacia possui uma grande concentração urbana, com uma área de 
aproximadamente 21 km² e uma população de cerca de 100.000 habitantes. Esta bacia, 
conforme o DEP, é considerada uma das regiões mais críticas da cidade no que se refere às 
inundações urbanas.  
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Figura 8: Trecho do conduto forçado da bacia do Arroio Areia e dique proteção contra 
cheias do Rio Gravataí situadas na área do aeroporto Salgado Filho.  

 

 

 Figura 9: Rede de condutos da bacia do Arroio Areia (fonte: DEP).  

 

Conduto 
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Questionamos se foi realizada consultada junto ao DEP quanto à necessidade de outras 
intervenções/obras e/ou ampliações de capacidade deste sistema na área do aeroporto 
tendo em vista a realidade atual das vazões/contribuições que chegam neste ponto do 
sistema de drenagem da Bacia do Arroio da Areia. 

Ainda, salienta-se que, nos trechos sob a plataforma de terraplenagem da ampliação da 
PPD e taxiway, o conduto forçado e as galerias deverão estar dimensionados para suportar 
cargas provenientes dos aterros, pavimentos e tráfego de aeronaves. Entende-se 
necessário prever também obras tratamento/estabilização geotécnica do terreno, 
específicas para estas estruturas, tendo em vista eliminar desníveis nos pavimentos da 
PPD e pista de taxi (riscos a segurança operacional) provocados por recalques diferenciais 
do solo mole.  

É imperioso ressaltar que nos Relatório de Estudos de Engenharia e Afins não constam 
diretrizes a serem observadas para o greide da ampliação da PPD e pista de taxi paralela 
(taxi “D”). Conforme foi mencionado anteriormente, a leste da atual cabeceira 29 da PPD 
(ver figura 8) está situado o dique de contenção de cheias do sistema de polders do 
município. Assim, o greide da ampliação da PPD deverá estar compatibilizado com a cota 
de topo do dique (~6,0 m). Também devem ser previstas medidas/obras para garantir, 
durante e após a execução da ampliação das pistas, com o mesmo nível de segurança, a 
proteção contra cheias feita pelo atual dique. Outro aspecto está relacionado a obstáculos 
na região de aproximação da cabeceira 29 (atualmente cerca de 3,45 m), os quais podem 
condicionar a sua cota final de implantação, e futura RESA, na ampliação da PPD.  

 

IV - Não consideração de obras para tratamento/estabilização geotécnica nas áreas 
de expansão de pátios de aeronaves e respectivas pistas de taxi 

Constatou-se que para as ampliações de pátios de aeronaves do TPS, Novo Teca, Pátio de 
Manutenção de aeronaves e respectivas taxiways de acesso, saída rápida 01, além do pátio 
de manobra de caminhões/equipamentos do Novo TECA, não foram previstas obras, e 
respectivos custos, para tratamento/estabilização geotécnica do terreno (solo mole). Estas 
áreas demandam tecnicamente tal previsão, pois os recalques (totais e diferenciais), a 
médio e a longo prazo, podem comprometer a segurança operacional, além de gerar 
enorme passivo na infraestrutura do aeroporto o qual poderá ser assumido futuramente 
pela União (custos de reparação/recuperação extremamente elevados).  

Verifica-se que não foram consideradas intervenções mais profundas no sistema de pistas 
do aeroporto, atendo-se apenas a previsão de obras de recapeamento do sistema ao longo 
do período da concessão. Por exemplo, cita-se o processo de contratação da INFRAERO 
CONCORRÊNCIA - 001/ADSU/SBPA/2014, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DOS 
PAVIMENTOS DAS PISTAS DE TAXIAMENTO “A”, “B”, “E” E “J” E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - SALGADO 
FILHO. Em análise aos documentos do referido processo, constata-se a necessidade de 
intervenções profundas no atual sistema que incluem reconstrução total de pavimentos.  
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V - Não consideração de referencias locais para a estimativa de custos para execução 
dos pavimentos dos pátios de aeronaves, pistas de taxi, acostamentos, vias de 
serviço, e pátios de manobras de caminhões/equipamentos 

Recomenda-se que sejam utilizadas, como referência para o CAPEX, as planilhas de 
custos/PSQ´s e documentos técnicos dos empreendimentos contratados pela INFRAERO 
no aeroporto Salgado Filho. Grande parte das referencias adotadas são de 
empreendimentos realizados em outros aeroportos, cujos condicionantes geotécnicos do 
subleito/terreno, e operacionais (por exemplo, mix de aeronaves) seguramente não se 
aplicam a realidade do Salgado Filho.  

Referências utilizadas nos Estudos de Engenharia e Afins para estimativa de custos dos 
empreendimentos (CAPEX - página 22): 
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Processos de contratação de obras da INFRAERO para o aeroporto Salgado Filho 
(disponível no endereço eletrônico http://www.infraero.gov.br): 

 

• RDC ELETRÔNICO - 008/DFLC/SBPA/2014 - CONTRATAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E 
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO LADO TERRA 
DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO 
FILHO, EM PORTO ALEGRE – RS; 

• RDC ELETRÔNICO - 012/DALC/SBPA/2013 - CONTRATAÇÃO DA RETOMADA 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO DE 
AERONAVES, PISTA DE TÁXI DE ACESSO, VIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA 
BÁSICA NO LADO AR DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS; 

• RDC ELETRÔNICO - 006/DALC/SBPA/2013 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1, CENTRAL DE UTILIDADES E 
DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES (1ª FASE) DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS; 

• RDC ELETRÔNICO - 011/DALC/SBPA/2012 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PÁTIOS E PISTAS DE TÁXI DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE/RS – SBPA; 

• CONCORRÊNCIA - 001/ADSU/SBPA/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DOS 
PAVIMENTOS DAS PISTAS DE TAXIAMENTO “A”, “B”, “E” E “J” E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - 
SALGADO FILHO; 

• CONCORRÊNCIA - 002/ADSU/SBPA/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA ALARGAMENTO DOS 
ACOSTAMENTOS PAVIMENTADOS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 11 -29 E 
DAS PISTAS DE TAXIAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS;  

• CONCORRÊNCIA - 003/ADSU/SBPA/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
EMBUTIDAS PARA OS EIXOS DAS PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM E EIXOS DAS 
PISTAS DE TAXIS COM SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO 
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS; 

• CONCORRÊNCIA - 002/ADSU-4/SBPA/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALSF2 - SISTEMA DE LUZES 
DE APROXIMAÇÃO, E CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE KF -CASA DE FORÇA E 
CMDMT - CENTRO DE MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, NO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS; 

• CONCORRÊNCIA - 013/ADSU/SBPA/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA TAXILANE 
DO PÁTIO DE AERONAVES Nº 2 (DOIS) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO 
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS. 
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Merece ser destacado que, mesmo constando na relação de referências de custo 
(benchmarks) a contratação das obras de alargamento do acostamento da PPD e pistas de 
Taxi do aeroporto Salgado Filho (Concorrência 002/ADSU/SBPA/2012), utilizou-se outra 
referencia de estrutura de pavimento, mais espessa e, consequentemente, mais onerosa 
(ver figuras abaixo geradas a partir dos documentos citados).  

 

 

Figura 10: Trecho da PSQ   (documento PA. 01/105.88/7716/01)  publicada na 
Concorrência 002/ADSU/SBPA/2012. 

 

Figura 11: Trecho planilha de custo de implantação de acostamento da PPD (página 107 
do CAPEX). 

 

Ainda, destaca-se que nas contratações das obras do Novo TECA (RDC ELETRÔNICO - 
012/DALC/SBPA/2013) e ampliação do Pátio 1 (RDC ELETRÔNICO - 
011/DALC/SBPA/2012) foram adotadas soluções de estabilização geotécnica do terreno 
(solo mole), as quais poderiam ter sido consideradas na estimativa de custos do CAPEX 
para as expansões no sistema de pátios de pistas do SBPA definidas nos Estudos de 
Engenharia. Cita-se também as obras de expansão do Terminal Passageiros, reforma do 
Pátio 2, pavimentos paras as expansões do sistema de pátios de pistas cujas estimativas de 
custo base poderiam estar embasadas nas referenciais locais citadas.  

Recomenda-se rever também o custo base, especialmente a referencia de 
edificação/instalação adotada, para implantação das áreas de equipamentos de rampa, 
cujo valor (R$ 2.524,16/m²) é quase três vezes maior que o custo base para expansão dos 
pátios de aeronaves (R$ 853,26/m²). Com base na planilha de estimativa de custo do 
CAPEX, páginas 36 e 37, verifica-se que está sendo considerada para área de 
equipamentos de rampa uma edificação coberta, com fechamentos laterais e paredes 
internas em alvenaria, com laje de piso, cobertura e estrutura em concreto armado, 
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instalações elétricas e hidráulicas, aberturas (cerca de 170 portas e 280 janelas), etc. 
Cumpre lembrar que áreas de equipamento de rampa são basicamente pátios para 
estacionamento de equipamentos e veículos da indústria, conforme destacado nas páginas 
79 e 81 do Relatório de Estudos de Engenharia e Afins. 

Desta forma, conclui-se que a revisão nas estimativas de custo do CAPEX, ou seja, a luz da 
referencias locais citados anteriormente, além de salutar para o processo, pode trazer 
impacto profundo nos valores totais de investimentos os quais podem refletir nos valores 
de outorga mínima previstos.  

 

VI - Divergência entre os valores da atual capacidade dos terminais de passageiros 
(TPS) calculadas e os informados pela INFRAERO e a Secretaria da Aviação Civil 

Conforme o Relatório 2 – Estudos de Engenharia e Afins, o atual sistema de Terminal de 
Passageiros (TPS) possui capacidade de processamento de passageiros abaixo da atual 
demanda, sendo a expansão prevista na FASE 01 (mais 61.582 m²) necessária para 
restabelecer o nível de serviço. Conforme o Relatório, página 61 (ver abaixo figura 
extraída do relatório), a capacidade atual estimada do sistema é 5 milhões de 
passageiros/ano, e com a ampliação prevista para a FASE 1 a capacidade passa para 12,3 
milhões de passageiros/ano.  

 

Figura 12: Gráficos de estimativa de capacidade de processamento do SBPA. 

 

Por outro lado, conforme nota de esclarecimento publicada pela Secretaria de Aviação 
Civil (SAC) em 23/01/2015, assim como informações da INFRAERO publicadas no website 
da empresa (ver figura abaixo), consta que o sistema de terminal de passageiros do 
Aeroporto Salgado Filho possui capacidade processamento de 15,3 milhões de 
passageiros/ano. Além disso, conforme dados divulgados pela INFRAERO na imprensa, a 
obra de ampliação do TPS-1 (aumento de aproximadamente 38.500,00 m²), atualmente 
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em execução, elevará a capacidade do aeroporto para 18,9 milhões de passageiros/ano. 
Desta forma, somente com esta intervenção garante-se o atendimento a demanda 
projetada (ver figura acima) para o ano 2035, ou seja, os investimentos em expansão 
previstos, na prática, podem não ser concretizados pelo Concessionário uma vez que a 
capacidade instalada no aeroporto, com a atual ampliação (38.500,00 m²), é suficiente 
para um período de quase de 20 anos.  

 

Figura 13: Dados de capacidade do SBPA publicados pela INFRAERO (disponível no 
endereço eletrônico http://www.infraero.gov.br) 

 

Frisa-se que na minuta do Contrato de concessão (Anexo 24 do Edital) consta nas 
obrigações com Concessionário a realização das obras previstas na FASE 1, conforme o 
Plano de Exploração Aeroportuária (PEA), tendo em vista a recomposição total do nível de 
serviço. Neste aspecto merece ser destacado que o aeroporto Salgado Filho, conforme 
Relatório de Desempenho Operacional dos Aeroportos publicado pela SAC (4° Trimestre 
2014 – outubro – dezembro) mostra a elevação no Nível da Satisfação Geral do Passageiro, 
sendo superior inclusive aos níveis registrados em Aeroportos já concedidos à iniciativa 
privada (ver figuras abaixo extraídas das páginas 12 e 83 do referido relatório). 
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Figura 14: Indicadores de satisfação referentes ao Aeroporto Salgado Filho.  
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Com relação aos níveis de serviço, constata-se que os tempos de espera/atendimento 
reportados no referido Relatório da SAC estão dentro dos padrões de qualidade 
internacionais (IATA) destacado nos Estudos de Mercado – Relatório 1 (pagina 257). Na 
tabela abaixo é feito o comparativo com os tempos reportados no Relatório da SAC 
(páginas 86 a 88) e os valores de referencia da IATA. 

 

Tabela 1: Tempos de espera/atendimento (em minutos) do SBPA e os respectivos padrões 
internacionais de referência. 

 

 

Conclui-se, portanto, que o aeroporto Salgado Filho apresenta capacidade instalada acima 
da demanda atual de passageiros (aproximadamente 8,4 milhões de passageiros/ano - 
2014), e proporciona níveis e serviços de acordo com os padrões internacionais 
consagrados. Além disso, com a atual ampliação do TPS-1 (38.500,00 m²), a capacidade do 
aeroporto poderá atender a demanda de passageiros prevista para um horizonte de 20 
anos, ao contrário do exposto no Relatório de Estudos de Engenharia e Afins, no qual 
considera que a atual estrutura está defasada, demandando investimentos pesados em 
ampliações ao longo do período de concessão (25 anos). Agrega-se ainda o fato que há a 
tendência de redução da demanda, haja vista a atual conjuntura econômica do Brasil. 

Desta forma, recomenda-se a revisão/adequação do plano de investimentos para 
Aeroporto Salgado Filho, uma vez que os dados de capacidade e níveis de serviços atuais 
considerados estão em descompasso com a realidade do aeroporto (conforme 
informações oficiais da SAC e INFRAERO mencionadas anteriormente). 

 

Tempos - SBPA

Pesquisa SAC 

Facilidade Referencia (IATA) 4º semestre - 2014

Fila Ckin Dom 20 8

Fila Ckin Int 30 6

Seg Dom 10 4

Seg Int 15 6

Emigração 10 6

Embarque Dom 34 9

Embarque Int 48 6

Imigração 10 6

1 bag dom   

1 bag int 30 10

Last Bag dom   

last bag int 45 17

Aduana Bens a Declarar 10 0

Aduana Nada a Declarar 10 2


