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A indústria aeronáutica procura cada vez mais otimizar a utilização 

das aeronaves. Uma das estratégias para isso é aumentar a 

disponibilidade das aeronaves por meio da redução dos tempos de 

solo, conhecidos no meio aeronáutico como tempos dde turnaround. 

Com base no princípio de separação de tempos de setup interno e 

externo proposto pelo método da troca rápida de ferramentas (TRF), 

este trabalho analisa as atividades de turnaround de aeronaves do 

transporte aéreo regular. Para tanto, foram realizadas observações 

dos tempos de parada de treze aeronaves modelo Boeing 737 e sete 

aeronaves modelo Airbus A319 e 320, em um aeroporto internacional 

no sul do país. Além da cronometragem dos tempos de parada (setup 

interno), com base em observações in loco, foram realizadas cinco 

entrevistas com profissionais envolvidos nos turnarounds e foram 

analisadas documentações técnicas dos fabricantes das aeronaves. O 

tempo médio dos turnarounds observados foi de 33 minutos, pouco 

acima do limite de 30 minutos proposto pelos fabricantes. Entretanto, o 

alto coeficiente de variação (32,22%) indica que há espaço para 

melhor padronização de procedimentos e combate às principais causas 

de variabilidade. Nesse estudo, seis fatores com impacto na 

variabilidade foram identificados: (a) altura dos aviões; (b) demora na 

emissão da ordem de abastecimento; (c) trabalho manual dos 

funcionários de carga e descarga de bagagens e cargas; (d) 

continuação do check-in mesmo com a aeronave no solo; (e) excesso 

de deslocamentos dos tratores que rebocam os contenedores de 

bagagens; (f) desembarque e embarque de passageiros por somente 

uma das portas da aeronave. 
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1. Introdução 

A indústria do transporte aéreo, nacional e internacional, tem se caracterizado por crescentes e 
rápidas mudanças, determinando uma dinâmica evolutiva repleta de instabilidade. Fatores 
como a globalização, a evolução tecnológica e a desregulamentação ou flexibilização dos 
mercados, têm transformado o ambiente competitivo e acentuado a concorrência (OSTER JR. 
e STRONG, 2001). 

Neste sentido, vem sedimentando-se o modelo de empresas aéreas de baixo custo e baixa 
tarifa (low cost and low fare). Dentre as estratégias que tais empresas têm usado para 
aumentar a produtividade diária de uma aeronave, podem ser salientadas as seguintes: 
organização da malha de vôos; escolha de aeronaves compatíveis com a demanda de assentos; 
organização e controle de conexões e escalas; melhorar a logística interna de operações; e 
redução de tempo de turnarounds. Essa última estratégia tem forte impacto no aumento da 
receita, visto que aumenta a disponibilidade da aeronave e exerce papel fundamental no índice 
de pontualidade da empresa. O serviço turnaround envolve os processos realizados na 
aeronave desde sua chegada ao pátio de estacionamento do aeroporto para desembarque e 
embarque dos passageiros e a saída para procedimentos de táxi e decolagem, iniciando uma 
nova etapa de vôo. Geralmente, utiliza-se a expressão tempo de turnaround para se referir ao 
tempo gasto naqueles procedimentos, embora as expressões tempo de turnover ou tempo de 
solo também sejam utilizadas na literatura (HOLLOWAY 1998; LAWTON, 2002b). 

No Brasil, a Gol, inspirada nos modelos de baixos custos e baixas tarifas da Southwest 
Airlines, EasyJet, Jetblue e Ryanair, é um exemplo de empresa que possui baixos tempos de 
solo (GOL TRANSPORTES AÉREOS, 2007). Dados da empresa apontam que o tempo 
médio diário de utilização das suas aeronaves foi de 12h 18min em 2002, 12h 48min em 2003 
e 13h 30min, entre janeiro e julho de 2004 (GOL TRANSPORTES AÉREOS, 2004). Esses 
tempos são bastante superiores aos tempos dos concorrentes (Varig, TAM e Vasp), que 
variam de 8 a 9,5 horas diárias (BINDER, 2003). Não há na literatura referências sobre 
tempos limites para operação das aeronaves, com o intuito de não comprometer a segurança 
do vôo.  

A busca pela redução dos tempos de turnarounds tem paralelo na indústria de manufatura, na 
qual se procura maximizar a disponibilidade das máquinas, freqüentemente por meio da 
redução de tempos de setups e manutenções. Uma técnica bastante eficaz para redução do 
tempo de setup foi desenvolvida por Shingo (2000), no âmbito do Sistema Toyota de 
Produção, sendo conhecida como troca rápida de ferramentas (TRF) ou single minute 

exchange of dies and tools (SMED). Seu foco principal está na identificação e separação de 
atividades de setup que podem ser realizadas com a máquina parada (setup interno) e 
atividades que podem ser realizadas com a máquina operando (setup externo).  

Assumindo que os princípios da TRF são aplicáveis à análise dos tempos de turnarounds, esse 
artigo tem como objetivo analisar atividades associadas ao tempo de turnaround de aeronaves 
de transporte aéreo regular sob o enfoque da TRF. Tal análise pretende contribuir para o 
estabelecimento de uma base teórica para o planejamento das atividades de turnaround, bem 
como para avaliar o potencial da estrutura de análise propiciada pela TRF como um meio de 
identificar perdas associadas aos tempos de solo.  
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2. Método de pesquisa 

O cenário do estudo foi um aeroporto internacional localizado na região sul do país, um dos 
dez mais movimentados do país. Esse aeroporto tem capacidade de comportar 
simultaneamente até 28 aeronaves de grande porte, possui 10 pontes de embarque (que podem 
ser utilizadas ao mesmo tempo) e uma média diária de 174 pousos e 174 decolagens  
(INFRAERO, 2001). A escolha do aeroporto se deu devido às características dos vôos que 
chegam e partem do mesmo. Geralmente, nesse aeroporto, os vôos encerram a última etapa da 
rota e partem para a primeira etapa de uma nova rota, característica que tende a aumentar o 
tempo de solo em comparação a outros aeroportos. 

No período em que as observações foram realizadas, a aviação civil brasileira se encontrava 
em um cenário conturbado e de crise. Nesse período de crise, mesmo com os aeroportos 
operando em condições normais, algumas decolagens não eram liberadas devido a problemas 
no tráfego durante a rota. Enquanto aguardavam a liberação para a partida, as aeronaves 
mantinham as portas abertas e a ponte de embarque acoplada. Essas medidas visavam agilizar 
a evacuação dos passageiros em caso de emergência, mesmo com todas as atividades de 
turnaround completas. Sendo assim, não foi possível distinguir identificar o quanto os tempos 
de turnaround observados foram influenciados pela crise do sistema. 

A coleta de dados foi baseada em aeronaves dos modelos Boeing 737 e Airbus A319 e A320, 
visto que de acordo com a ANAC (2007) tais modelos representaram 56,2% do total de 
aeronaves utilizadas no transporte aéreo regular de passageiros no Brasil no ano de 2005, o 
que demonstra sua representatividade. Foram observados os turnarounds de treze aeronaves 
modelo Boeing 737 e sete aeronaves modelo Airbus A319 e 320, totalizando vinte 
observações, de quatro empresas diferentes: TAM, Varig, BRA e Webjet. Todas as aeronaves 
analisadas neste estudo possuem características similares de dimensões, número de porões de 
bagagens e portas. As observações foram realizadas em um período de sete dias, das 09:00 às 
16:00 horas, pois este era o período de maior movimentação no aeroporto. 

Além da observação in loco, entrevistas estruturadas e a análise de documentos foram outras 
fontes de evidências adotadas para analisar cada turnaround. Cinco entrevistas foram 
realizadas com os seguintes intervenientes: (a) um mecânico de rampa; (b) um coordenador de 
parada das aeronaves, conhecido como head cap; (c) um abastecedor de combustível; (d) um 
carregador e descarregador de bagagens e; (e) um funcionário de abastecimento de 
suprimentos de comissaria (por exemplo, alimentos, refrigerantes, jornais e revistas). 
Enquanto os entrevistados (a) e (b) eram funcionários de empresas aéreas, os demais eram 
funcionários de empresas de serviços auxiliares. Somente duas das cinco entrevistas foram 
gravadas e todas elas foram realizadas com base em um roteiro de perguntas acerca de 
detalhes das atividades de turnaround. Como exemplos de perguntas, podem ser citadas as 
seguintes: na sua visão, existem diferenças entre as empresas e/ou entre os diferentes tipos de 
aeronaves com relação às atividades de turnaround? Com relação ao tempo de parada, há 
diferenças significativas? 

Para facilitar as observações in loco e permitir um entendimento melhor das atividades de 
turnaround, analisou-se documentos técnicos dos fabricantes Boeing e Airbus das aeronaves 
Boeing 737, Airbus A319 e A320. Tais documentos detalhavam as atividades de turnaround, 
indicando os tempos necessários para realizá-las e apresentando padrões das operações de 
solo para cada versão das aeronaves. 

Além dos manuais técnicos das aeronaves, as atividades realizadas durante um turnaround 
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também foram identificadas com base nas já citadas cinco entrevistas. Como resultado, foram 
estabelecidas quatorze atividades de turnaround divididas em três categorias, conforme figura 
1. Essas atividades foram observadas e analisadas, sendo registrado o tempo de execução de 
cada uma, conforme o formulário apresentado na figura 2. 

Categoria Atividades 

Serviços aos passageiros 

Posicionamento de escadas e pontes de embarque 
Desembarque 
Serviços de Comissaria 
Serviços na cabine de passageiros 
Embarque 
Remoção de escadas e pontes de embarque 

Carregamento de bagagens e/ou cargas 

Descarregamento do compartimento dianteiro 
Carregamento do compartimento dianteiro 
Descarregamento do compartimento traseiro 
Carregamento do compartimento traseiro 

Serviços à aeronave 

Abastecimento de combustível 
Limpeza de toaletes 
Abastecimento de água potável 
Posicionamento da aeronave e partida de motores 

Figura 1 - Atividades de turnaround adotadas como referência para as observações 

Todas as atividades listadas na figura 1 podem ser consideradas atividades de setup interno, 
visto que são realizadas com a aeronave parada. Embora somente essas atividades tenham 
sido passíveis de observação e medição de tempos, também foram identificadas atividades de 
setup externo, as quais também foram analisadas em busca de redução de perdas. 

Atividades

Colocação finger 00 min
Desembarque 00 min
Comissaria 00 min
Cabine de passageiros 00 min
Embarque 00 min
Remoção do finger 00 min
Descarregamento do 
compartimento traseiro

00 min

Carregamento do compartimento 
traseiro

00 min

Descarregamento do 
compartimento dianteiro

00 min

Carregamento do compartimento 
dianteiro 00 min

Abastecimento de combustível 00 min

Remoção dos dejetos 00 min
Abastecimento com água 
potável

00 min

Push back e acionamento 00 min
TEMPO TOTAL 00 min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tempo de operação em minutos

 
Figura 2 - Formulário para coleta dos tempos de cada uma das atividades de turnaround 

3. Resultados  

3.1 Atividades de setup externo 

A seguir são descritas todas as atividades realizadas antes da aeronave chegar ao box de 
estacionamento, as quais podem ser caracterizadas como de setup externo. Foram 
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identificadas a partir das observações e das entrevistas com os funcionários.  

a) Check-in e espera em sala de embarque: consiste no despacho das bagagens e na 
identificação e confirmação da presença do passageiro cerca de uma hora antes do vôo. O 
check-in também visa reunir as bagagens dos passageiros, disponibilizando-as para embarque 
assim que a aeronave chegar, bem como verificar o peso das bagagens e a quantidade de 
passageiros (é adotado 70 kg como o peso de cada indivíduo adulto), pois esses pesos devem 
ser alocados na aeronave de forma a não prejudicar a segurança do vôo (SAINTIVE, 2002). 
Após a emissão do bilhete de embarque, os passageiros, 30 minutos antes da partida, se 
dirigem ao portão de embarque evitando a dispersão dos mesmos. Nessa etapa são envolvidos 
pelo menos dois funcionários da empresa aérea, sendo que um atende os passageiros no 
balcão e o outro coloca a bagagem na esteira rolante. Um terceiro funcionário, geralmente de 
empresas terceirizadas, retira as bagagens da esteira de rolagem no pátio das aeronaves e as 
coloca dentro das trolleys, contêineres que possuem apenas uma abertura lateral, são 
utilizados para o carregamento e descarregamento de bagagens e cargas e precisam ser 
rebocados por tratores; 

b) Definição do box para posicionamento de operadores: antes mesmo da aeronave se 
aproximar do aeroporto de destino, a Infraero estabelece uma previsão para alocar a aeronave 
em um gate ou box. Gate ou box são expressões utilizadas para se referir aos locais dentro do 
aeroporto, próximos ao terminal de passageiros, que as aeronaves devem estacionar para 
realizar o turnaround; 

c) Deslocamento de materiais e pessoal: antes mesmo da aeronave chegar ao solo, as 
equipes de serviço de rampa com seus respectivos equipamentos, se posicionam em frente ao 
box previsto. Todas as equipes possuem cronogramas de horários de chegadas e partidas das 
aeronaves e, caso haja atrasos ou alterações no local de estacionamento, elas são avisadas e se 
deslocam para o novo local, no caso de alteração de gate; 

d) Posicionamento da aeronave: para chegar ao box de estacionamento, os pilotos conduzem 
a aeronave baseando-se nos sinais visuais emitidos por um funcionário de solo, conhecido 
como fiscal de pátio ou sinalizador, o qual geralmente é funcionário da Infraero. O sinalizador 
conduz a aeronave até a posição de parada, a qual é demarcada por faixas pintadas no 
pavimento. Ao chegar ao ponto de parada, o fiscal de pátio avisa os pilotos que a aeronave já 
pode ter os motores desligados; 

e) Preparação da documentação de vôo: as empresas designam um setor de cada base 
operacional como responsável pela reunião de informações de vôo para os tripulantes técnicos 
e pelos cálculos da quantidade de bagagem e combustível necessário. A última informação, 
que só é recebida pelo pessoal de solo após a aeronave parar, é sobre a quantidade de 
combustível remanescente na aeronave (informada pelos pilotos), a qual estabelece a base 
para o pedido de abastecimento de combustível; 

f) Limpeza da cabine de passageiros em vôo: algumas empresas aéreas nacionais adotam a 
atividade de limpeza da cabine enquanto a aeronave ainda está em vôo. Os próprios 
comissários, durante o procedimento de descida da aeronave, utilizam um saco de lixo para 
recolher resíduos. 

3.2 Atividades de setup interno 

A partir dos documentos técnicos e das observações, foi verificado que as aeronaves já são 
projetadas considerando as atividades a serem realizadas durante as paradas nos aeroportos. 
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Durante a fase de projeto, todas as portas da lateral direita da aeronave são reservadas para 
uso exclusivo dos serviços de comissaria e de limpeza da cabine de passageiros. Já a lateral 
esquerda é reservada para o embarque e desembarque dos passageiros. Os pontos de conexão 
de equipamentos de auxílio em terra são distribuídos ao redor da aeronave de forma que todos 
os equipamentos possam ser conectados à aeronave ao mesmo tempo (figura 3), sem que se 
coloque em perigo os passageiros e os operadores dos equipamentos.  

 
Figura 3 - Posicionamento dos serviços em torno de uma aeronave Boeing 737. Fonte: Boeing (2005) 

A primeira atividade realizada após a parada das aeronaves Boeing 737, Airbus A319 e A320 
é a colocação dos calços e cones de sinalização. Três funcionários são utilizados para colocar 
os calços, um em cada roda (três no total), bem como para dispor cones de sinalização nas 
extremidades da aeronave e nas entradas dos motores (cerca de sete cones de sinalização no 
total). Esses funcionários também realizam o descarregamento e carregamento das bagagens. 

Após a parada completa da aeronave e simultaneamente a atividade de colocar calços e cones, 
as pontes de embarque, conhecidas como fingers, são acopladas à aeronave. Os fingers são 
posicionados por um operador (pertencente à Infraero) somente na porta dianteira esquerda da 
aeronave. Ao colocar a ponte de embarque, os comissários abrem a porta da aeronave e 
iniciam o desembarque. Nessa situação, o fluxo de passageiros é lento, pois só se utiliza uma 
das portas previstas pelo fabricante para o desembarque da aeronave. A outra porta prevista 
pelo fabricante para desembarque (porta lateral esquerda traseira) é usada para que a equipe 
de limpeza tenha acesso ao interior da aeronave. Esse acesso ocorre por meio de uma escada 
trazida por um trator. Quando a aeronave pára no gate, a equipe de limpeza já está 
aguardando e, ao finalizar a limpeza, momentos antes de iniciar o embarque dos passageiros, 
a equipe sai pela mesma porta que entrou. 

Após a disposição dos cones, os mecânicos de solo, normalmente dois profissionais, se 
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aproximam da aeronave. Enquanto um deles solicita e supervisiona o abastecimento da 
aeronave e realiza as inspeções de rampa da aeronave (consistindo em verificar visualmente o 
estado técnico da aeronave), o outro conecta um equipamento no trem de pouso do nariz (pino 
de segurança que serve para desabilitar o sistema hidráulico do trem de pouso do nariz) e usa 
um microfone para se comunicar com os tripulantes. 

O serviço de comissaria compreende o abastecimento do avião com suprimentos alimentícios 
(lanches e bebidas) e de entretenimento (jornais e revistas). Tal serviço é realizado através da 
portas dianteira e traseira da lateral direita da aeronave, face oposta ao embarque e 
desembarque de passageiros. O serviço é prestado por empresas terceirizadas através de um 
caminhão de comissaria desenvolvido somente para este tipo de operação. O caminhão 
consiste de uma carroceria que se eleva até o nível da porta traseira da aeronave. Nessa 
carroceria, se encontram os suprimentos e o controle de elevação. São necessários dois 
operadores para realizar o abastecimento e para conduzir o caminhão. Esse caminhão se 
encontra próximo do box de parada da aeronave antes da mesma chegar. Nas observações, foi 
verificado que somente a porta traseira direita foi utilizada para este serviço. Outro fato 
observado foi que o abastecimento com suprimentos, em algumas empresas, ocorria somente 
no início de um vôo com várias etapas, permitindo que o tempo de solo durante as escalas 
fosse menor. Nesse caso, algumas empresas preferem disponibilizar aos seus clientes 
alimentos que não necessitem ser esquentados e tenham um prazo de validade maior. De 
acordo com o funcionário de comissaria, “as empresas que utilizam serviço de bordo 
completo, com refeições quentes, necessitam de oito minutos a mais de tempo de solo para 
fazer a substituição das bandejas já utilizadas por novas badejas”. 

De acordo com os fabricantes, no interior das aeronaves, após o desembarque de passageiros, 
os comissários de bordo deveriam ser responsáveis pelo posicionamento dos cintos e assentos, 
inspeção visual da cabine de passageiros, abertura e verificação dos compartimentos de 
bagagens de mão. Tais tarefas foram denominadas serviços na cabine de passageiros, 
conforme figura 1. Em três, dentre as quatro empresas observadas, estas tarefas ficaram sob 
responsabilidade da equipe de limpeza, que variava de três a cinco pessoas, funcionárias da 
própria empresa aérea ou de terceirizadas. Contudo, a limpeza do chão, retirada de materiais 
sólidos deixados nos bancos ou atrás destes, bem como a limpeza superficial dos banheiros, 
ficava sob a responsabilidade da equipe de limpeza em todas as empresas observadas. 

O embarque é realizado somente após a conclusão da limpeza, organização da cabine de 
passageiros e abastecimento de suprimentos de comissaria e entretenimento. No embarque, os 
passageiros são organizados em fila única, priorizando-se gestantes, idosos, deficientes e 
passageiros acompanhados de crianças. Na seqüência, embarcam os passageiros com 
poltronas marcadas nas primeiras quinze filas e após os demais. Para agilizar o embarque, o 
anúncio de início dessa atividade é realizado com antecedência ao seu real início, para que os 
passageiros possam se organizar em fila, apresentar o cartão de embarque e se dirigir até o 
finger de embarque. 

Os descarregamentos das bagagens e cargas dos porões dianteiros e traseiros, bem como a 
abertura dos porões, são realizados manualmente. As bagagens são colocadas em contêiners 
chamados de trolleys, sendo cada um com capacidade de esvaziamento de um quarto até meio 
porão de carga da aeronave. Nas observações, verificou-se a necessidade de três a quatro 
trolleys para descarregar o bagageiro traseiro das aeronaves e cerca de dois para descarregar o 
porão de carga dianteiro. As bagagens são então levadas às esteiras de bagagens no check-out 
de desembarque, quando os passageiros as recolhem. Antes da chegada da aeronave ao box, as 
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trolleys estão localizadas próximas do box de parada da aeronave e cerca de quatro trolleys 
são rebocadas por um operador em um trator ao mesmo tempo. 

Da mesma forma que o descarregamento, os tratores conduzem as bagagens do local em que 
elas estão reunidas (já colocadas nas trolleys posicionadas em um local próximo do box de 
parada da aeronave) e as levam para o carregamento na aeronave. Foi observado e relatado 
pelos entrevistados que, na maioria das vezes, é preciso mais de uma viagem para completar o 
carregamento de todas as bagagens.  

O carregamento em si das bagagens para dentro das aeronaves é realizado conforme ordem de 
despacho, um documento elaborado pelo setor da empresa chamado de despacho operacional. 
Seu objetivo é fazer com que o peso das bagagens seja distribuído de forma uniforme por toda 
a aeronave para evitar desbalanceamento. Com isso, as bagagens são distribuídas entre os 
compartimentos dianteiro e traseiro do avião. A partir dessa distribuição, as trolleys com as 
bagagens são posicionadas em frente aos respectivos porões e manualmente acomodadas 
dentro dos compartimentos. Após o carregamento, o fechamento das portas dos bagageiros é 
feito manualmente. 

Um fato importante observado e relatado pelo mecânico de rampa e pelo carregador de 
bagagens, diz respeito às diferenças no carregamento e descarregamento das bagagens 
conforme o tipo de aeronave. Nos modelos Airbus A319 e 320 é necessário um equipamento 
chamado loader, que possui uma esteira rolante, para levar as bagagens até a altura do porão 
ou descê-las do porão de cargas para as trolleys. Isso ocorre devido à grande altura da 
aeronave em relação ao solo. Esse equipamento é colocado em frente à porta do porão de 
bagageiro, sendo que um operador coloca as bagagens na esteira e outro fica dentro do porão 
retirando as bagagens da esteira. Entretanto, a utilização desse equipamento não reduz o 
esforço necessário pelos funcionários para carregar e descarregar as bagagens e cargas. Na 
verdade, a utilização desses equipamentos exige a presença de dois operadores, já que um fica 
dentro do porão de cargas da aeronave e outro dentro da trolley. Já as aeronaves Boeing 737 
dispensam a utilização das loaders, pois seus compartimentos de carga são mais baixos e 
podem ser acessados manualmente. Para carregar este tipo de aeronave é necessário somente 
um operador por porão, pois os mesmos conseguem retirar as bagagens das trolleys e 
acomodá-las dentro dos compartimentos. De acordo com o mecânico de rampa entrevistado 
“[...] o 737 é um avião baixo em que o operador descarrega e carrega em pé, sem o apoio de 
nenhum tipo de equipamento, facilitando o carregamento da aeronave”. 

O abastecimento de combustível é realizado mediante a ordem de abastecimento, documento 
que formaliza o pedido e a quantidade de combustível necessária. O despacho operacional da 
empresa calcula a quantidade de combustível necessária para que o avião realize a próxima 
rota, baseando-se na quantidade remanescente quando a aeronave chega ao aeroporto, na 
quantidade necessária para realizar a etapa e na quantidade extra solicitada pelo comandante 
da aeronave. A quantidade remanescente de combustível é informada pelo comandante ao 
despacho operacional somente após a aeronave chegar ao aeroporto. Com essa informação, o 
despacho operacional emite a ordem de abastecimento. Essa ordem é avaliada pelo 
comandante para verificar se há necessidade de mais combustível. Após, o comandante 
repassa a ordem ao mecânico de rampa que solicitar ao abastecedor que abasteça a quantidade 
de combustível prevista. Desde a parada da aeronave até a chegada da informação para 
abastecer, o abastecedor fica parado aguardando. Os abastecedores relataram que chegam a 
ficar 15 minutos parados esperando a ordem. O abastecimento em si é realizado de forma 
rápida (3 a 5 minutos), já que a operação do painel de abastecimento é simples e feita pelos 
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próprios abastecedores. A média de combustível abastecida é de 4.000 l e a vazão das 
mangueiras de combustível é de 1.000 l/min. Da mesma forma, a emissão da nota de 
abastecimento (comprovante da compra) é rapidamente preenchida, já que o equipamento 
imprime os valores de forma automática.  

Ao fim das atividades de preparação da cabine de passageiros, os comissários encarregam-se 
do fechamento das portas, enquanto o pessoal de terra remove as escadas e pontes de 
embarque. A partir de então, os pilotos solicitam aos órgãos de controle de tráfego aéreo 
autorização para posicionamento da aeronave para táxi (push back) e acionamento de 
motores. O mecânico de rampa ainda permanece conectado à aeronave através de um 
microfone para acompanhar o push back e manter contato com os pilotos. Um pequeno trator 
desloca a aeronave através de uma barra até a posição ideal para acionar os motores e 
prosseguir com o táxi. Durante a movimentação da aeronave, a tripulação inicia as partidas 
dos motores com acompanhamento do mecânico de rampa, que verifica visualmente se o 
motor não capturou nenhum objeto estranho ou houve alguma anormalidade durante a partida. 
Após a aeronave ser posicionada e com os motores acionados, o comandante informa ao 
mecânico de rampa que está pronto para iniciar o táxi. Este autoriza a desconexão da barra de 
push back, remove o pino de segurança e seu fone de ouvido e libera a aeronave para 
prosseguir. 

Há três atividades relacionadas com o turnaround que não foram observados em nenhum dos 
vôos: limpeza de dejetos, abastecimento de água potável e acoplamento da fonte de energia 
elétrica e pneumática. A primeira se refere a retirada dos dejetos por meio de uma caminhão 
através de uma mangueira. Essa mangueira é conectada na parte traseira da aeronave e retira 
todo o conteúdo residual dos banheiros. A segunda se refere ao abastecimento de água potável 
por caminhões específicos para esta função. A mangueira do caminhão é acoplada em uma 
válvula localizada próxima a porta traseira direita da aeronave. Esse serviço só é realizado 
quando os comissários de bordo verificam a necessidade de abastecimento de água potável. A 
terceira atividade se refere aos equipamentos que são utilizados para fornecer energia elétrica 
e pneumática enquanto os motores da aeronave estão parados e o APU (Auxiliary Power Unit) 
não estiver funcionando. O APU consiste em um pequeno motor a reação, localizado na cauda 
da aeronave, que fornece energia elétrica e pneumática para aeronave enquanto os motores 
estão parados. 

3.3 Tempos de setup interno nas observações realizadas 

Na figura 4, pode-se observar que 33 minutos foi o tempo total médio de setup interno nos 
turnarounds observados, com um coeficiente de variação de 32,22%, valor mínimo registrado 
de 22 minutos e máximo de 65 minutos. Vale enfatizar que nos vinte vôos observados, os 
serviços de abastecimento de água potável e limpeza de toaletes não foram realizados, pois, 
de acordo com o head cap e o mecânico de rampa, “[...] as empresas aéreas estão fazendo este 
tipo de serviço quando a aeronave pára suas operações ao final do dia ou quando necessitam 
realizar uma manutenção preventiva ou corretiva nas aeronaves”. Na opinião deles, esses 
serviços não influenciariam significativamente o tempo de parada das aeronaves. 
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Atividades Média Coef. Var. Min. Máx.
Colocação finger 01 min 35,90% 1 2 i

Desembarque 05 min 44,73% 2 9 i x x x f

Comissaria 16 min 47,63% 8 26 i x x x x x x x x x x x x x x f

Cabine de passageiros 11 min 49,01% 6 18 i x x x x x x x x x f

Embarque 15 min 58,35% 13 25 i x x x x x x x x x x x x x f

Remoção do finger 02 min 43,10% 1 3 i f

Descarregamento do 
compartimento traseiro 05 min 50,84% 6 9 i x x x f

Carregamento do 
compartimento traseiro

12 min 44,54% 8 14 i x x x x x x x x x x f

Descarregamento do 
compartimento dianteiro

08 min 49,91% 5 16 i x x x x x x f

Carregamento do 
compartimento dianteiro 13 min 44,90% 9 16 i x x x x x x x x x x x f

Abastecimento de 
combustível

17 min 47,37% 6 29 i x x x x x x x x x x x x x x x f

Remoção dos dejetos 00 min 0,00% 0 0
Abastecimento com água 
potável

00 min 0,00% 0 0

Push back e acionamento 03 min 36,10% 2 5 i x f

Tempo Total 33 min 32,22% 22 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tempo de operação em minutos

 
Figura 4 - Tempos médios, coeficientes de variação, tempos máximos e mínimos de cada atividade de 

turnaround nas 20 observações realizadas 

Tanto a Boeing (2005) quanto a Airbus (2002) propõem que os serviços de turnaround sejam 
realizados entre 25 e 30 minutos. Assim, o tempo médio (33 minutos) é um pouco superior ao 
padrão proposto pelos fabricantes, sendo que em duas observações esse tempo foi abaixo do 
limite inferior de 25 minutos, em oito observações esse tempo esteve entre 25 minutos e 30 
minutos, em quatro observações o tempo ficou acima de 30 e abaixo de 35 minutos e em seis 
observações esse tempo esteve acima do limite superior de 35 minutos. Os fabricantes 
salientam que as variações do tempo são normais e ocorrem devido aos procedimentos 
próprios das empresas operadoras das aeronaves, bem como devido às condições operacionais 
e técnicas de infra-estrutura aeroportuária e do sistema de aviação. 

4. Discussão dos resultados 

A partir da análise das entrevistas realizadas e pelos registros das observações, foram 
constatados seis fatores que contribuíram para o aumento do tempo de turnaround: 

a) Altura dos aviões: como evidenciado por um dos entrevistados, a altura do porão de carga 
das aeronaves da Airbus não permite que o carregamento das bagagens seja realizado de 
forma direta pelos funcionários, necessitando do apoio de equipamentos especiais. De acordo 
com o mecânico de rampa e o carregador de bagagens, o tempo de deslocamento e de 
acoplagem desses equipamentos faz com que o tempo de parada seja maior; 

b) Demora na emissão da ordem para abastecimento: a maior parte dos atrasos nos 
abastecimentos ocorreu devido ao atraso na emissão da ordem de abastecimento pelo 
despacho operacional. O mecânico de rampa e o abastecedor ficam até quinze minutos 
aguardando a ordem de abastecimento. Já o head cap de uma das empresas afirmou que a 
demora para a emissão também é ocasionada pela demora do comandante em analisar os 
documentos de vôo e determinar a quantidade de combustível a ser abastecida. Vale salientar 
que essa reclamação quanto à demora do comandante ocorreu na única empresa em que os 
comandantes recebiam os passageiros na porta de embarque. De acordo com o head cap “[...] 
isso acaba nos penalizando, porque ele vai analisar essa documentação a partir do momento 
que ele está na cabine do avião. [...] tem que esperar terminar o embarque para ele nos passar 
a informação [da quantidade de combustível necessária]. Ao terminar o embarque, já querem 
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fechar a porta. Só que não pode fechar a porta, porque não terminou o abastecimento. Se não 
terminou o abastecimento é considerado atraso de abastecimento”. O fato de não poder fechar 
a porta antes do término do abastecimento é um requisito da autoridade aeronáutica, sendo de 
cumprimento obrigatório. Esse é um procedimento de segurança, pois se houver algum 
indício de incêndio ou vazamento de combustível durante o abastecimento, a porta aberta 
facilita a evacuação dos passageiros. Vale salientar que, recentemente, a Agência Nacional de 
Aviação Civil expediu uma resolução proibindo os pilotos de se afastarem da cabine de 
comando para recepcionar passageiros (ANAC, 2008).  

Ao adotar um sistema que permitisse obter as informações sobre a quantidade de combustível 
remanescente na aeronave antes da parada da mesma, seria possível reduzir o tempo de 
preparação da ordem de abastecimento e, conseqüentemente, o tempo de abastecimento, ao 
reduzir a espera do abastecedor; 

c) Trabalho manual dos funcionários de carga e descarga de bagagens e cargas: “o 
trabalho é muito manual, não tem uma automatização que facilite o carregamento e 
descarregamento dos compartimentos de cargas das aeronaves nem com os loaders”, 
conforme o head cap e um carregador de bagagens. O transporte das cargas da aeronave para 
as trolleys e dessas para as esteiras de bagagens (bem como o inverso), independentemente da 
utilização dos loaders, é feita apenas por funcionários manualmente. Esse fato limita o peso 
das bagagens para 23 kg, quando o vôo tem origem e destino em aeroportos dentro do 
território nacional. Entretanto, as cargas embarcadas podem ter um peso maior e para realizar 
seu deslocamento é necessário mais de um funcionário.  

Em uma situação ideal, deveria haver uma esteira de bagagens que movimentaria as bagagens 
da aeronave para a esteira de forma direta, sem a necessidade dos carregadores de bagagens. 
Tal fato permitiria o carregamento de volumes mais pesados sem danos aos operadores 
(problemas de coluna, por exemplo), uma otimização do tempo de turnaround e aumento da 
segurança dos trabalhadores, pois evitaria o deslocamento de máquinas entre as aeronaves e 
os operadores; 

d) Mesmo com aeronave no solo continua-se o check-in: segundo o mecânico de rampa 
“[...] enquanto a aeronave está sendo descarregada, os atendentes de check-in ainda recebem 
os passageiros lá no balcão. [...] essas bagagens vão levar um tempo até chegarem à esteira de 
bagagens”. Esse atendimento no balcão é o check-in realizado para recepcionar passageiros de 
última hora. Se um passageiro chegar atrasado ao aeroporto para realizar check-in e despachar 
as bagagens (menos de trinta minutos de antecedência), os atendentes do check-in verificam 
com o head cap se a porta da aeronave foi fechada e se o embarque terminou. Em caso de 
resposta negativa, os atendentes fazem o despacho da bagagem e é necessária uma trolley 

extra para carregar a bagagem despachada até o compartimento de carga, enquanto os 
passageiros estão embarcando. No caso das aeronaves da Airbus, os funcionários de 
carregamento não retiram as loaders enquanto todas as cargas e bagagens não forem 
carregadas; 

e) Vários deslocamentos dos tratores para buscar e deixar as trolleys: há muitos 
deslocamentos dos tratores e equipamentos auxiliares destes, conforme relata um dos 
entrevistados (mecânico de rampa): “eles dependem muito de tratores e de equipamentos para 
se movimentar neste aeroporto. Então são muitos equipamentos ao mesmo tempo, podendo 
causar até acidentes”. Esses deslocamentos poderiam ser reduzidos se houvesse uma previsão 
mais precisa sobre a quantidade de trolleys necessárias para descarregar cada porão de carga 
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da aeronave. Foi verificado nas observações que na média são utilizados três trolleys para o 
descarregamento das cargas no porão de carga traseiro e uma para o porão dianteiro. Contudo, 
na maior parte dos vôos, houve necessidade de disponibilizar mais trolleys para descarregar as 
cargas e bagagens. 

Há necessidade de se estabelecer meios para prever a quantidade de trolleys necessárias para 
carregar e descarregar bagagens, de forma que os tratores sejam deslocados somente uma vez 
para descarregar as bagagens e carregar as bagagens. Com a quantidade certa de bagagens 
(em termos de volumes), todas as trolleys necessárias poderiam ser acopladas em somente um 
trator; 

f) Desembarque e embarque de passageiros por somente uma porta da aeronave: para 
permitir uma maior segurança dos passageiros, os aeroportos mais movimentados adotam as 
pontes de embarque (fingers). Essas pontes ligam a sala de embarque à porta dianteira 
esquerda da aeronave a partir de um único corredor. Isso evita que os passageiros se 
dispersem e circulem pelo pátio onde as aeronaves e equipamentos se deslocam. Justamente 
pelo fato do finger utilizar somente uma das portas de desembarque previstas no projeto das 
aeronaves, o tempo de embarque e desembarque aumenta, pois há uma redução do fluxo de 
passageiros pelas portas. 

Os fabricantes poderiam rever os projetos das aeronaves de forma a considerar que, nos tipos 
de aeronaves pesquisadas, somente se utiliza uma das portas previstas para fazer o embarque e 
desembarque de passageiros, devido ao finger, equipamento presente em quase todos os 
aeroportos de grande movimentação de aeronaves. Assim, o projeto seria adequado às reais 
condições de uso e seria diminuído o tempo de solo das aeronaves. 

5. Conclusões 

Nas vinte observações em campo, o tempo médio de turnaround das aeronaves foi de 33 
minutos, sendo que a referência determinada pelos fabricantes é entre 25 e 30 minutos. 
Entretanto, conforme indicado pelo relativamente alto coeficiente de variação (32,22%), são 
necessárias ações para reduzir a variabilidade dos tempos de turnaround, contribuindo para o 
aumento da previsibilidade das operações de solo. Por exemplo, isso pode ter impacto na 
redução dos tempos de espera das aeronaves no pátio até que um finger esteja disponível, 
especialmente nos períodos de maior movimento.  

Em função da relativa pequena quantidade de observações, em um único aeroporto, há 
necessidade de ampliar a base de dados, bem como realizar avaliações acerca da importância 
de cada um dos fatores contribuintes para a variabilidade (altura dos aviões; demora na 
emissão da ordem de abastecimento; trabalho manual dos funcionários de carga e descarga de 
bagagens e cargas; continuação do check-in mesmo com a aeronave no solo; excesso de 
deslocamentos dos tratores para buscar ou deixar as trolleys; desembarque e embarque de 
passageiros por somente uma porta da aeronave) e identificação de outros fatores não 
detectados neste estudo. 

Por definição dos fabricantes, o turnaround só inclui atividades que necessitam que a 
aeronave esteja parada. Contudo, ao visualizar o turnaround sob a perspectiva da TRF, foi 
possível verificar que as atividades realizadas antes da chegada da aeronave também deveriam 
ser consideradas como atividades de turnaround. Assim, já existia uma separação entre setup 
interno e externo nas observações realizadas, embora os tempos desse último tipo de setup 

não tenham sido cronometrados.  
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Ao todo, foram observadas seis atividades de setup externo (check-in e espera em sala de 
embarque; definição do box para posicionamento de operadores; deslocamento de materiais e 
pessoal; posicionamento da aeronave; preparação da documentação de vôo; limpeza da cabine 
de passageiros em vôo) e dez atividades de setup interno (colocação e remoção dos calços e 
cones; colocação e remoção dos fingers; serviços de mecânica de rampa; serviços de 
comissaria; serviços de cabine de passageiros; embarque de passageiros; carregamento e 
descarregamento de bagagens e cargas; abastecimento de combustível; push back e 
acionamento). Nesse trabalho, não foram identificadas alternativas de transferência de 
atividades de setup interno em externo. Entretanto, foram identificadas perdas em algumas 
atividades, tais como demora na emissão da ordem para abastecimento e trabalho manual dos 
funcionários de carregamento e descarregamento de bagagens e cargas. Embora tenham sido 
discutidas potenciais soluções, as mesmas deveriam ter sua viabilidade técnica e econômica 
validadas pelos funcionários que realizam os turnarounds e por estudos futuros. 
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