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Os aeroportos e companhias aéreas necessitam de ferramentas que 

avaliem a demanda de passageiros, e consigam realizar previsões que 

auxiliem no planejamento de estratégias dessas companhias. Com o 

aumento significativo da demanda, e o aconttecimento de eventos 

internacionais de grande porte no Brasil, como por exemplo, a copa de 

2014, que vão gerar grande tráfego de passageiros, medidas 

preventivas devem ser tomadas, a fim de preparar companhias aéreas 

e o aeroporto de forma a atender a demanda de forma satisfatória. 

Estudos que auxiliem na definição dessas medidas são, portanto, 

importantes. Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em 

modelar a previsão de demanda do número de passageiros 

transportados no Aeroporto Internacional de Belém, através da 

aplicação de modelo de séries temporais combinado com gráficos de 

controle, no sentido de estimar previsões de demanda e identificar se a 

evolução da demanda está dentro de um padrão natural. Para a 

análise foram utilizadas observações de janeiro de 2003 a dezembro de 

2011, totalizando 108 observações, obtidas no site da Infraero. A 

técnica de modelagem de séries temporais aplicada foi a Suavização 

Exponencial de Holt-Winters (HW), com o intuito de realizar as 

previsões e obter os valores ajustados da série. Em seguida, foi 

empregado o Controle Estatístico de Processo (CEP), em particular, 

os Gráficos de Controle Estatístico de Processo, elaborados a partir 

da construção de gráficos de controle com limites móveis, calculados a 

partir dos valores ajustados provenientes do modelo HW ajustado. 

Dentre outros resultados o modelo de HW aditivo se mostrou mais 

adequado, quando comparado ao modelo multiplicativo e, a partir do 
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CEP, foi identificado que os meses de julho, de três anos consecutivos 

(2009 a 2011), estiveram fora do padrão natural, ultrapassando os 

limites superiores de controle. 

 

Palavras-chaves: Gráficos de Controle, Limites Móveis, Holt-Winters, 

Séries Temporais 
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1. Introdução 

Inaugurado em 1959 e ampliado em 2001, o Aeroporto Internacional de Belém - Júlio Cezar 

Ribeiro possui um complexo que envolve uma área de aproximadamente 6,3 milhões m², com 

duas pistas de pousos e um terminal de passageiros de 33.225 m², conta com seis companhias 

aéreas nacionais e duas internacionais, além de três companhias exclusivamente cargueiras, 

com mais de 70 voos diários para diversas cidades, segundo Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), que administra 67 aeroportos no país.  

De acordo com a Infraero, ele é responsável pelo incremento do turismo na região, 

escoamento da produção e captação de novos investimentos, tendo a capacidade anual de 2,7 

milhões de passageiros. No entanto, em 2011 esse número foi ultrapassado, fazendo com que 

o aeroporto de Belém entrasse na lista dos aeroportos brasileiros saturados, isto é, operando 

acima da sua capacidade. Após este ocorrido, a Infraero ampliou a capacidade para 3,9 

milhões de passageiros/ano. 

Diante da possibilidade de extrapolação da capacidade de atendimento do aeroporto e 

companhias aéreas, surge a necessidade de utilizar técnicas para previsão da demanda de 

passageiros, a partir de ajustes de modelos de séries temporais, com o propósito de tomar 

ações orientadas na manutenção da qualidade dos serviços prestados, tanto pelo aeroporto, 

como também pelas companhias aéreas, que podem usar estratégias para atender à demanda 

de passageiros em períodos de alta movimentação e ao mesmo tempo não desperdiçar forças 

em períodos de baixa, além de ser capaz de planejar maneiras de atrair o público às viagens 

fora de temporada. 

Neste estudo as técnicas de Suavização Exponencial de Holt-Winters (HW), são utilizadas 

para modelar a série e realizar previsões, tendo como suporte os gráficos de controle (GC) 

para fortalecer a análise do ajuste e possibilitar resultados mais apurados, visto que eles são 

capazes de detectar a ocorrência de causas especiais, retratadas no caso deste artigo como, por 

exemplo, uma quantidade acima da esperada de passageiros transportados. Desta forma, é 

proposta uma avaliação das cartas de controle com presença de autocorrelação, advinda da 

dependência de demanda de passageiros de um mês para o outro. 

O objetivo geral do trabalho, portanto, consiste em modelar a previsão de demanda do número 

de passageiros transportados no Aeroporto Internacional de Belém, através da aplicação do 

método de ajuste de HW, combinado com GC, no sentido de identificar se a evolução da 

demanda está dentro de um padrão natural. Estes objetivos serão alcançados seguindo os 

seguintes passos: estimar modelos para a série temporal; escolher o melhor ajuste no que 

tange a capacidade de previsões pontuais; e elaborar os GC como suporte para analisar o 

padrão da série. 

 

2. Importância da previsão de demanda no setor aéreo 

Independente do setor, as empresas vêm buscando assegurar sua participação no mercado, e 

para isso, é necessário o uso de ferramentas que auxiliem as tomadas de decisões, visando 

qualidade e produtividade. O planejamento, independente dos atributos das organizações, 

como tamanho e ramo, pode ser decisivo em seu desempenho, garantindo, portanto, a sua 

longevidade. 
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A tomada de decisões desempenha um papel importante no contexto empresarial e, por conta 

da alta competitividade, se faz necessário tomar decisões rápidas e eficientes, e sua qualidade 

tem relação com dados disponíveis e técnicas para extrair informações relevantes, assim o 

gestor é capaz de tomar decisões com o risco diminuído (PELLEGRINI, 2000). 

O setor de aviação possui uma instabilidade em relação à demanda, sendo influenciado pela 

economia mundial, desta forma, as empresas que compõem o setor têm a necessidade de estar 

aptas a participar de forma competitiva do mercado (FERRAZ; OLIVEIRA, 2008). As 

companhias aéreas necessitam de ferramentas que avaliem a demanda de passageiros, e 

consigam realizar previsões que auxiliem no planejamento de estratégias de mercado. Parte 

das tomadas de decisões está baseada na análise de demanda e, neste sentido, é necessário 

realizar previsões de demandas, para então se planejar dentro das oscilações de demanda. 

Existem vários métodos de previsão de demanda, tanto quantitativos, como qualitativos, ou 

com a junção de ambos. Porém, para retirar o empirismo, o uso de dados e técnicas 

quantitativas se faz necessário. É neste momento que se introduz o conceito de séries 

temporais e sua modelagem, sendo esta uma técnica estatística para realizar previsões. 

 

3. Conceito de séries temporais 

Uma Série Temporal é qualquer conjunto Z  de observações ordenadas no tempo,  

 NtZZ t ,...,2,1,                                                   (3.1) 

onde t  é o índice de tempo e N  é o número de observações, onde as observações vizinhas 

são dependentes. Sua análise tem como objetivos identificar o mecanismo gerador da série, 

descrever seu comportamento e suas propriedades, por exemplo, o padrão de tendência e a 

sazonalidade, a análise de possíveis periodicidades, e a modelagem para realizar previsões; 

controlar um processo (MORETTIN; TOLOI, 2004; EHLERS, 2009). 

Algumas características são percebidas ou não nos dados de séries temporais, uma delas é a 

estacionariedade, ou seja, se a série se desenvolve no tempo aleatoriamente em torno de uma 

média constante, contudo, na prática, esse comportamento geralmente não é percebido, tendo 

em sua maioria formas de não-estacionariedade, por exemplo, tendência. Para algumas 

metodologias de modelagem é necessário transformar as séries em estacionárias, para isso, o 

procedimento de tomar sucessivas diferenças é utilizado. Em situações práticas, em geral, não 

são necessárias mais que duas diferenças. Quando se trata de deixar a variância constante 

pode ser aplicada uma transformação de Box-Cox. 

Outra característica muito comum é a sazonalidade da série, Morettin e Toloi (2004) 

comentam que é difícil conceituar estatisticamente o termo utilizado, e consideram sazonais 

fenômenos que ocorrem regularmente de ano para ano, como por exemplo, um período de 

pico na quantidade de chuva de determinada cidade, ou a demanda de turistas durante as 

férias. 

3.1 Modelos de suavização exponencial 

Os modelos HW são adequados para realizar previsões de dados que se encontram em 

formato de séries temporais, quando há ocorrência de tendência linear, e ainda a presença de 

um componente sazonal. É um dos mais utilizados para previsões de curto prazo, por conta de 

sua simplicidade, possuindo um baixo custo de operação, boa precisão e uma capacidade de 
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ajustamento automático e rápido a possíveis mudanças ocorridas na série (SOUTO; 

BALDEÓN; RUSSO, 2006). Neste sentido se mostra adequado para as necessidades de 

projeção de dados de demanda onde se observa, geralmente, tendência linear e sazonalidade. 

É um procedimento baseado em três equações com constantes de suavização, uma para cada 

padrão da série, sendo estas, o nível que é caracterizado pelo parâmetro de flutuação dos 

dados; a tendência linear, crescente ou decrescente; e a sazonalidade, que é a presença de 

periodicidade regular. Existem dois tipos de procedimentos que podem ser realizados, o 

aditivo, que é percebido quando a amplitude do ciclo sazonal permanece constante com o 

passar do tempo, ou o multiplicativo, onde a sua utilização depende de características da série 

temporal considerada. 

No procedimento multiplicativo, o método HW considera o fator sazonal como multiplicativo 

e a tendência permanece aditiva, ou seja, 

Zt = µt Ft + Tt  + at,   t = 1, …, N                                       (3.3) 

onde t  é o nível, tF  o fator sazonal, tT  a tendência, ta  o ruído branco, e as três equações de 

suavização são dadas por: 

  NstDFDZZDF stttt ,...,1;10,ˆ)1(ˆ    

  NstATZAFZAZ ttsttt ,...,1;10),ˆˆ)(1(ˆ
11                   

(3.4) 

   
  NstCTCZZCT tttt ,...,1;10,ˆ)1(ˆ

11    

tendo o período sazonal representado por s ; tF̂  é a estimativa da sazonalidade para o período 

t; tẐ é a estimativa do nível para o período t; tT̂ é a estimativa da tendência exponencial para o 

período t; e A, C e D são as constantes de suavização (MORETTIN; TOLOI, 2004). 

As previsões para este procedimento são dadas por 

shFThZZ shtttht ,...,2,1,ˆ)ˆ(ˆ                                               (3.5) 

onde htZ 
ˆ  é a estimativa para a previsão para h passos à frente. Ainda por Morettin e Toloi 

(2004), tem-se o caso da série sazonal aditiva, onde modelo pode ser escrito da seguinte 

forma, 

Zt = μt + Ft + Tt + at, t = 1, 2, ..., N                                       (3,3) 

tendo as estimativas dos três fatores como 

NstDFDZZDF stttt ,...,1;10,ˆ)1()(ˆ    

NstATZAFZAZ ttsttt ,...,1;10),ˆˆ)(1()ˆ( 11               

(3.7) 
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  NstCTCZZCT tttt ,...,1;10,ˆ)1(ˆ

11    

e neste caso a equação de previsão é 

 .,...,2,1,ˆˆˆ shFThZZ shtttht                                            
(3.8) 

3.2. Medidas de acurácia dos modelos 

Segundo Hyndman, Koehler, Ord e Snyder (2008), após a modelagem da série temporal, é 

necessário verificar qual modelo é mais adequado, para isto, algumas medidas são utilizadas, 

onde mensuram os desvios entre valores previstos tẐ  e os observados tZ , t = 1,..., N, com N 

sendo o número de observações que são utilizadas para ajustar uma curva aos dados 

observados. Estas medidas são 

a) Erro Percentual Absoluto Médio – MAPE 
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                                           (3.9) 

 

b) Erro Absoluto Médio – MAD 
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                                                     (3.10) 

 

c)      Erro Quadrático Médio – MSD 
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                                                      (3.10) 

 

4. O método de pesquisa utilizado 

O artigo conta com dados referentes à soma da quantidade de passageiros nacionais e 

internacionais embarcados e desembarcados no aeroporto internacional de Belém, isto é, a 

soma dos passageiros de origem, destino e conexões transportados em voos regulares e com 

existência no Horário de Transporte Aéreo (HOTRAN) no Brasil. As informações constam 

nos formulários preenchidos pelas companhias aéreas e enviados, por meio eletrônico ou 

documental, a cada aeroporto, cuja Infraero é responsável pela administração. Em seguida, os 

dados são tratados e armazenados em um único banco localizado na sede.  

Para a análise foram utilizadas observações de janeiro de 2003 a dezembro de 2011, 

totalizando 108 observações, obtidas no site da Infraero. A técnica de modelagem de séries 

temporais aplicada foi a Suavização Exponencial de Holt-Winters, com o intuito de realizar 

previsões e obter os valores ajustados da série. Em seguida, foi empregado o Controle 

Estatístico de Processo, a partir da construção de gráficos de controle com limites móveis, 

calculados a partir destes valores ajustados provenientes do modelo. 
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5. Conceito de gráficos de controle 

A introdução do conceito de produção em massa provocou uma preocupação com a 

qualidade, incentivando a elaboração de métodos de monitoramento do processo produtivo. 

Esses métodos têm por objetivo avaliar os produtos fabricados com o menor custo possível e 

da forma mais eficiente, isto é, utilizando técnicas de amostragem é possível selecionar 

pequenas quantidades de elementos, analisá-las e inferi-las para todo o fluxo da produção. 

Diante dessa necessidade, Shewhart (1931) desenvolveu um método de monitoramento capaz 

de avaliar um fluxo produtivo a partir de uma característica de interesse, como por exemplo, a 

altura, o diâmetro ou o peso de certo produto. A técnica consiste na construção dos chamados 

Gráficos de Controle que evoluíram criando novos conceitos e métodos de monitoramento de 

processo, dando origem ao Controle Estatístico do Processo (CEP), no início do século XX. 

O CEP envolve um conjunto de ferramentas empregadas no controle eficaz da qualidade, e 

procura detectar perturbações no processo. Costa, Epprecht e Carpinetti (2008) afirmam que a 

variabilidade natural do processo é originada a partir das pequenas perturbações, ou causas 

aleatórias, enquanto as grandes perturbações, ou causas especiais, são responsáveis pelo 

deslocamento da distribuição da variável aleatória X, também chamada de característica da 

qualidade.  

De posse da variável de interesse a ser analisada, devem ser definidos valores para os 

parâmetros do gráfico: n  (tamanho da amostra), h  (intervalo de coleta entre as amostras) e 

L (largura do intervalo). A matriz para a construção dos gráficos para a média e amplitude, os 

mais largamente utilizados, é apresentada na Tabela 1. 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANC 

Amostras Descrição das Amostras X  R 

1 x11 x12 ... x1n 
1X  R1 

2 x21 x22 ... x2n 
2X  R2 

       

k xk1 xk2 ... xkm 
kX  Rk 

Tabela 1- Esquema de montagem dos gráficos de controle 

 

Supondo  2,~ NX , são plotados em um único gráfico as k  médias e os limites de 

controle, dados por,  

 














XXX

XXX

XX

LLSC

LLIC

LM







                                             (5.1) 
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onde,  
X

LM  é a Linha Média e 
X

LIC  e 
X

LSC  são os Limites Inferior e Superior de Controle, 

respectivamente. Diante das exigências de normalidade e independência dos dados, pode-se 

constatar que  nNX 2,~  , ou seja,  
X

 e n
X

  , podendo ser estimados por, 





k

i

iX
XkX

1

̂                                                   (5.2) 





k

i

iX
kRRndRn

1

2
ˆˆ                                  (5.3) 

Sendo 2d  um valor uma quantidade tabelada em função de n , os limites verificados no grupo 

de equações (5.1) são definidos como, 















ndRXLIC

ndRXLIC

XLM

X

X

X

2

2

3

3  (5.4) 

É de ressaltar que o gráfico apresentado se refere apenas à média, desconsiderando a análise a 

variabilidade do processo, já que, para este estudo não é analisada, bem como, o uso de R  

deixa clara a evidência que, apesar de se tratar de uma análise longitudinal, agrega a 

variabilidade interamostral, e L = 3 representa o número de desvios padrão em relação à 

média, pois proporciona forte proteção contra alarmes falsos. Para maiores detalhes ver Costa, 

Epprecht e Carpinetti (2008). 

 

5.1. Os gráficos de controle para medidas individuais 

É natural que, em determinados tipos de processos, não seja possível coletar amostras, 

principalmente quando se trata de inspeção e medição automática, em que toda unidade 

fabricada é inspecionada, ou quando a taxa de produção muito lenta. Assim, encontram-se 

disponíveis somente os valores individuais em cada inspeção, conforme mostra a Tabela 2. 

TABELA ESPAÇAMENTO - ES 

Amostra Descrição da amostra Rm 

1 x1 - 

2 x2 R1 

   

k xk Rk-1 

Tabela 2 - Esquema de construção dos gráficos de controle para medidas individuais 

 

Com base em (5.1), utiliza-se a amplitude móvel (Rm) como medida de variabilidade, 

definida como o módulo da diferença entre os valores consecutivos, o que permite calcular os 

novos limites de controle, 
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mRdXLSC

mRdXLIC

XLM

X

X

X

2

2

3

3  (5.5) 

onde  


k

i i kXX
1

,  





1

1
1

k

i i kRmR  e d2 é um valor baseado em um n = 2, ou seja,     

d2 = 1,128. 

Montgomery (2008) recomenda cautela na utilização dos GC para medidas individuais, pois 

afirma que eles apresentam uma alta sensibilidade para dados não-normais. Em casos que os 

dados são oriundos de uma distribuição Gama para representar dados assimétricos, mantendo 

os limites com três-sigma, o número médio de amostras (NMA) até a ocorrência do primeiro 

alarme falso varia entre 45 e 97 (dependendo do parâmetro), de modo que quanto mais 

assimétrica for à distribuição, pior o desempenho; por outro lado, caso os dados decorram da 

distribuição t-Student para representar dados simétricos, os valores do NMA variam de 76 a 

283 para os graus de liberdade entre 4 e 50; já quando os dados são normais, esse valor é 370 

inspeções até ocorrer o primeiro alarme falso, representando um desempenho 

significativamente superior aos dois casos apresentados. 

5.2. Presença de autocorrelação nos gráficos de controle 

A teoria dos gráficos de controle de Shewhart foi desenvolvida sob suposição de normalidade 

e independência das observações, onde, numa distribuição normal, dados independentes 

implicam em autocorrelação nula. Um caso particular das cartas tradicionais viola a segunda 

condição ao se constatar presença de autocorrelação entre as médias dos subgrupos, 

comumente verificado nas séries temporais na presença do componente autoregressivo. Para 

esse caso, conforme pode ser visto em Costa, Epprecht e Carpinetti (2008), calcula-se o 

coeficiente autocorrelação (rj)  

  
 







 






n

i i

jn

i jii

j

XX

XXXX
r

1

2

1  (5.6) 

onde j é igual a distância (lag). Porém, é necessário identificar até que ponto esse valor será 

significativo para intervir na análise. Ramos (2000) sugere calcular a quantidade 

V
e

2
 ,  

onde, 2 é a aproximação da estatística zα, ou seja, nível de significância α = 5%, e V é o 

número total de dados empregados no cálculo de (5.6). Se o coeficiente de correlação superar 

±e, a quantidade é significativa. 

A presença de autocorrelação prejudica substancialmente a análise, visto que favorece a 

ocorrência de sucessivos alarmes falsos, evidenciados ao subestimar a variabilidade do 

processo. Em outras palavras, processos autocorrelacionados provocam um estreitamento dos 

limites tradicionais devido à redução da variância provocada pela estrutura de dependência 

embutida nas médias. 

Confirmada a presença de autocorrelação, ou seja, rj > | e |, o que atrofia os limites de 

controle, Guimarães e Epprecht (2000) propõe como solução alargar os limites utilizando um 
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novo estimador para a variabilidade 4
ˆ cS

XX
 . Isto é, sabendo-se que o estimador 

tradicional, apresentado em (5.3), utiliza a variabilidade subestimada dentro das amostras, 

quantificada por R , a ideia consiste em se basear na variabilidade geral. A quantidade 4c  é 

tabelada em função de k  (número de inspeções), e não mais de n , como no tradicional. 

5.3. Os gráficos de controle com limites variáveis 

Montgomery e Mastrangelo (1991) propuseram um novo GC, chamado de EWMA com linha 

central móvel e, a partir daí, surgiram variações deste gráfico. Segundo Lima (2008), para que 

os limites de controle descrevam com maior fidedignidade e identifique o intervalo de 

variação com maior precisão, respeitando a característica de sazonalidade dos dados, utiliza-

se o gráfico de controle para observações individuais com limites de controle móveis. Isto é, 

para cada observação, são elaborados limites individuais. 

Com base em (5.1), verifica-se que os parâmetros que interferem diretamente na mobilidade 

dos limites são 
X

  e 
X

 , ou seja, pelo menos um deles deve variar para se eliminar a rigidez 

dos limites. No caso deste artigo em particular, a técnica se caracteriza a partir do ajuste de 

um modelo de séries temporais. Em outras palavras, definido o modelo, os novos limites são 

dados por, 
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                                                       (5.7) 

Onde â  representa uma estimativa do erro padrão e iŷ  a i-ésima estimativa obtida a partir 

do modelo. Estes limites formam os Gráficos de Controle de Regressão (LIMA, 2008). 

 

6. Resultados 

Uma análise preliminar revela que a menor quantidade de passageiros transportados no Brasil 

foi de 82.040, em fevereiro de 2003, e a maior foi 302.879, em julho de 2011, com uma média 

de 165.554 e desvio padrão de 51.206, o coeficiente de assimetria (0,396) indica uma leve 

assimetria à direita. A partir do teste de normalidade Jarque Bera, com estatística 4,277 e p-

valor 0,1178, não se rejeita, ao nível de significância de 10%, a hipótese de normalidade dos 

dados. 

A Figura 1 apresenta o gráfico da série total de passageiros transportados (linha preta), a 

presença de sazonalidade (linha vermelha), acrescentado de uma componente que retrata a 

tendência (linha azul), sendo esta uma forma de não estacionariedade. Neste caso, a fim de 

avaliar se a série em estudo segue um processo estacionário ou não, o teste de Dickey-Fuller 

Aumentado (SAID; DICKEY, 2984), com hipótese nula de que a série não é estacionária foi 

realizado. A estatística do teste -2,7193 resultou um p-valor 0,2783, portanto, a série testada é 

não estacionária, ao nível de significância de 10%.  

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANCO 
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Figura 1 – Total de Passageiro Transportados no aeroporto de Belém 

 

Os modelos aditivo e multiplicativo foram analisados, desta forma, avaliando os valores das 

constantes de alisamento (Tabela 3), é possível afirmar que os modelos conferiram grande 

importância para a componente sazonalidade. 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANCO 

 
Tabela 3 – Constantes de suavização 

 

Na Tabela 4, constam os coeficientes a, b, e s (s1, ..., s12), estes são valores estimados para os 

componentes: nível (a), tendência (b) e sazonalidade (s). 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANCO 

 
Tabela 4 – Valores estimados para os componentes 
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Como citado anteriormente, quanto menor é o erro, melhor o ajuste, desta forma o modelo 

aditivo é escolhido, de acordo com a Tabela 5. 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANCO 

 
Tabela 5 – Medidas de acurácia dos modelos 

 

Após a obtenção do modelo que apresenta o ajuste mais apropriado, são dadas as previsões 12 

passos à frente e seus respectivos intervalos de confiança, supondo normalidade, para α = 5%, 

como mostra a Tabela 6. 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM 

RANC
Tabela 6 – Valores previstos do modelo aditivo e intervalos de confiança 

TABELA ESPAÇAMENTO - ESTA LINHA EM BRANCO 

O próximo passo consiste na aplicação das técnicas de CEP, com o objetivo de identificar se a 

evolução da demanda é estável dentro do padrão natural, isto é, se houve um deslocamento na 

média do processo que favoreça a ocorrência de pontos fora dos limites. Desta forma, para a 

construção da carta de controle para observações individuais, têm-se as quantidades 

apresentadas em (6.1), que foram previamente calculadas pelo software R e expostas na 

Figura 2. 
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                                        (6.1) 
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Figura 2 – GC para medidas individuais da série 

 

Sabendo que a série possui forte autocorrelação de lag =1, na ordem de 0,872 (Figura 3), 

evidenciando a ocorrência de sucessivos de alarmes falsos ou pontos fora de controle, o 

gráfico para medidas individuais necessita de um ajuste em seus limites para contemplar os 

dados.  

 

 

Figura 3 – Autocorrelação parcial 

 

Uma medida de correção, segundo a seção 5.3, se dá pela utilização dos limites móveis, onde 

a medida de variabilidade utilizada para estimar a variabilidade do processo, neste caso, será o 

Erro Médio Absoluto, ou seja, MADa ̂ , o que fornece os limites, 
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                                                      (6.2) 

Na Figura 4, são apresentados a série original (linha preta), as previsões (linha verde), os 

limites de controle (linhas azuis) e a linha média (linha vermelha). De acordo com a essa 

figura, pode-se concluir que os limites de controle que são móveis acompanham a tendência 

da série corrigindo a configuração apresentada na Figura 2. 

 

 

Figura 4 – GC para a série com limites móveis adicionada das previsões de 12 períodos 

 

Sob o ponto de vista prático, voltado para a realidade dos aeroportos, a sazonalidade 

confirmada pelo teste se deve ao período do ano em que a procura por viagens ocorre com 

maior ou menor intensidade, isto é, em períodos de alta estação, como as férias, que provocam 

elevados picos, e vão reduzindo gradativamente até que se inicie o ciclo novamente.  

 

7. Considerações finais 

O presente artigo teve o propósito de ajustar um modelo de séries temporais para a quantidade 

de passageiros transportados no Aeroporto Internacional de Belém, a partir do interesse na 

previsão de demanda. Para a consolidação do ajuste, visando uma maior acurácia na previsão, 

foi utilizado o método de Suavização Exponencial de Holt-Winters, que segundo a literatura 

pesquisada, se destaca por uma razoável precisão em relação aos demais métodos existentes, 

sua simplicidade e eficiência computacional, além de serem adequados a séries que 

apresentam tendência e sazonalidade. 

O CEP foi aplicado com o intuito de identificar a evolução da demanda de passageiros, 

constatando que os meses de julho, de três anos consecutivos (2009 a 2011), estiveram fora do 

padrão natural, ultrapassando os limites superiores de controle. Nessas situações, recomenda-

se investigar que fatores levaram a ocorrência desses pontos, no caso desse artigo, o aumento 
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de demanda de passageiros. De acordo com as previsões para 2012, o aeroporto pode operar 

com demanda de 3.243.682 passageiros e, ao que tudo indica, este valor vai aumentar 

seguindo a tendência positiva da série, sendo insuficiente para atender a demanda em períodos 

de grande movimentação, como eventos internacionais, a exemplo da Copa 2014 e 

Olimpíadas 2016, caso não sejam realizadas ações preventivas. Para tanto, estratégias devem 

ser tomadas, a fim de preparar o aeroporto e companhias aéreas para atender a demanda em 

momentos de extrapolação e realizar ações que sejam atrativas para momentos de tráfego 

mais baixo. 
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