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1 INTRODUÇÃO 

 

O transporte aéreo é de suma importância para o desenvolvimento 

econômico e social da sociedade. Desde o seu surgimento, no início do século 

XX, os aviões e todas as infraestruturas necessárias para efetuar voos passaram 

por avançadas tecnologias e otimização, em termos de maior segurança, maior 

capacidade e maior rapidez, todos esses atributos fizeram do ramo do transporte 

aéreo um dos grandes concorrentes dos demais meios de transportes, (SILVA; 

PARRA, 2008). 

Devido a sua avançada tecnologia, o transporte aéreo é considerado o mais 

seguro do mundo, apresentando um número de acidentes inferior dos demais 

meios de transportes existentes, tornando-se indispensável sua utilização para 

quem necessita de tempo, comodidade e principalmente segurança, (SANTOS, 

1995). 

Segundo a organização de transportes aéreos internacional -IATA, o Brasil 

é o quarto maior mercado de voos do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, 

China e Japão, (IATA, 2014). 

No Brasil existem aproximadamente 2.463 aeródromos, segundo Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2016), 1.806 privados e 657 públicos, sendo 

destes que apenas 65 concentram o maior fluxo de voos comerciais. O Estado 

de Santa Catarina possui 22 aeroportos (ANAC,2016). 

Um aeroporto compreende as instalações e facilidades de apoio as 

operações de aeronaves, e de embarque e desembarque de pessoas e cargas 

(ANAC, 2011). São inúmeros os benefícios de um aeroporto para um munícipio, 

bem como aos governos, sejam eles municipais, estaduais ou nacional, 

impactando diretamente nas receitas governamentais, propiciando efeitos 

econômicos e sociais, ligação com grandes centros, oportunizando 

investimentos e ocasionando o desafogo das rodovias. (CORREIA; CASTRO, 

2014). 
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APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Com base na análise de critérios e estudos das normas vigentes, o tema 

da pesquisa identificará a área adequada para a implantação do terminal de 

passageiros, para sua futura expansão e a implantação correta das edificações 

existentes, respeitando as normas da ANAC e garantido a operacionalidade com 

segurança. O estudo é fundamental, para que não se construa edificações em 

locais inapropriados ocasionando em mais transtornos para o entorno do 

aeródromo e tornando assim uma estrutura inutilizável.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

 O crescimento desordenado e mal projetado acaba interferindo no 

cotidiano da maioria dos aeródromos existentes no Brasil. O entorno dos 

aeródromos se torna uma adversidade para seu funcionamento, com as 

construções de edificações e as vegetações mais especificamente 

reflorestamentos ao seu arredor acabam prejudicando sua operacionalidade, 

não respeitando as distâncias mínimas de segurança exigidas pelas normas da 

ANAC. 

          As edificações muito próximas dos aeródromos acabam interferindo não 

apenas em suas atividades, mas também em suas futuras expansão e 

adequações. Com esse espaço limitado, novas construções para as logísticas 

dos aeródromos acabam sendo construídas  em inconformidades, ocasionando 

mais impedimentos para seu desenvolvimento. 

          

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Por existirem vários aeroportos que apresentam inconformidades há a 

necessidade de estudo em Caçador-SC para viabilizar a construção adequada 

do terminal de passageiros, possibilitando a maximização da sua utilização, 

ficando em conformidade com as normas da ANAC, e para que a verba pública 

investida seja aplicada da forma correta, tendo como estudo de caso o 

aeródromo de Caçador-SC. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar critérios para definir a área adequada para a implantação do 

terminal de passageiros para o aeródromo de Caçador-SC, em conformidade 

com as normas da ANAC. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a)  analisar as normas especificas da ANAC, RBAC nº 153, RBAC nº 154 e 

RBAC nº 161; 

b) discutir a situação e as inconformidades de outros aeródromos brasileiros;  

c) estudar a implantação atual, identificando suas inconformidades; 

d) Definir diretrizes para a implantação do terminal de passageiros no 

aeródromo de Caçador-SC. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 REGULAMENTOS BRASILEIROS DA AVIAÇÃO CIVIL- RBAC 

 

      Os regulamentos brasileiros da aviação civil são conjuntos de normas que 

orientam as atividades da aviação no Brasil, para perfeita execução das 

operações e as boas práticas que a profissão exige, uma vez que não permite 

erros. 

      Contudo, não existe uma RBAC especifica para terminais de passageiros, 

mas possui outras que abrangem diferentes construções.  

      A RBAC nº 153 aeródromos- operação, manutenção e resposta a 

emergência, é de cumprimento obrigatório pelo operador de aeródromo que 

atua em aeródromo civil público brasileiro, compartilhado ou não, também se 

aplica, nos limites de suas competências e responsabilidades, a todas as 

pessoas, naturais ou jurídicas, que atuem em aeródromo civil público brasileiro, 

compartilhado ou não, estabelece requisitos e parâmetros mínimos de 

segurança operacional a serem cumpridos durante as etapas de planejamento, 
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execução, monitoramento e melhoria contínua das operações aeroportuárias, 

manutenção e resposta à emergência em aeródromos, os requisitos e 

parâmetros mínimos de segurança operacional são estabelecidos por classe de 

aeródromo, classificados segundo critérios constantes na seção 153.7, estando 

disposta no Apêndice A deste Regulamento a exigência de cumprimento e 

especificidades de cada requisito por classe existente de aeródromo, 

(ANAC,2011). 

     Já a RBAC nº 154 projetos de aeródromo, estabelece as regras a serem 

adotadas no projeto de aeródromos públicos, aplica-se a toda pessoa natural 

ou jurídica de direito privado ou público, incluindo as organizações Federais, 

Estaduais e Municipais, que, direta ou indiretamente, esteja envolvida com a 

administração, construção, exploração, manutenção e projeto de aeródromos, 

tem a finalidade de estabelecer os requisitos mínimos para projeto de 

aeródromos, (ANAC, 2012).  

     Segundo a RBAC nº 154 (ANAC, 2012) exige para as clearway (zonas livres 

de obstáculos), que é uma área além da pista pavimentada, livre de obstáculos 

e sob o controle da autoridade aeroportuária. É recomendada que a clearway 

comece no extremo da pista oposta à cabeceira de decolagem e seu 

comprimento deve ser no máximo igual a metade do comprimento da pista e 

estender-se lateralmente a partir do eixo da pista, a uma distância mínima de 75 

m, (ANAC,2012). 

    �Uma faixa de pista contendo uma pista para operação visual deve estender-

se em cada um dos lados do eixo da pista e do seu prolongamento ao longo de 

todo comprimento da faixa em uma distância de, no mínimo: 

a) 75 m onde o número de código for 3 ou 4;  

b) 40 m onde o número de código for 2; e  

c) 30 m onde o número de código for 1. 

     Faixas de pista, acostamentos de uma pista ou zona de parada (stopway) 

devem ser preparados ou construídos de modo a minimizar qualquer perigo 

para uma aeronave que saia da pista ou da zona de parada. Certos problemas 

especiais que podem surgir e outros aspectos relacionados à medidas a serem 

tomadas para evitar a ingestão de pedras soltas ou de outros objetos pelos 

motores das aeronaves. Em alguns casos, a resistência à compressão do 

terreno natural em uma faixa de pista pode ser suficiente, sem preparação 
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especial que atenda aos requisitos dos acostamentos. Quando a preparação 

especial for necessária, o método utilizado dependerá das condições do 

terreno local e do peso das aeronaves que utilizarão a pista. Os ensaios 

geotécnicos ajudarão na determinação do melhor método de aperfeiçoamento 

(por exemplo, drenagem, estabilização, asfaltamento, pavimentação leve). 

Deve-se dar atenção também ao projeto de acostamentos no sentido de 

impedir a ingestão de pedras ou outros objetos pelos motores das aeronaves. 

Quando os acostamentos tiverem recebido tratamento especial, tanto para 

prover a resistência à compressão necessária quanto para evitar a presença de 

pedras e detritos, podem surgir dificuldades devido à ausência de contraste 

visual entre a superfície da pista e a superfície do acostamento. Essa 

dificuldade deve ser superada provendo um bom contraste visual no 

asfaltamento da pista ou faixa de pista ou através de uma sinalização de borda 

da pista. 

     Objetos na faixa de pista dentro da área geral do acostamento da pista, 

devem ser tomadas providências para evitar que a roda de uma aeronave, ao 

afundar no terreno, atinja uma face vertical rígida. Podem surgir problemas 

especiais nas instalações das luzes da pista ou outros objetos instalados no 

acostamento ou nas interseções com uma pista de táxi ou outra pista de pouso 

e decolagem. No caso de construções, tais como pistas de pouso e decolagem 

ou pistas de táxi, em que a superfície também deve estar nivelada com a 

superfície da faixa de pista, uma face vertical deve ser eliminada por meio de 

chanfros desde a parte superior da construção até não menos que 30 cm 

abaixo do nível de superfície da faixa de pista. Outros objetos, cujas funções 

não exigem que estes estejam no nível da superfície, devem ser enterrados a 

uma profundidade não inferior a 30 cm (ANAC, 2012). 

      Nivelamento de uma faixa de pista para pistas de aproximação de precisão 

A Subparte C, parágrafo 154.207(e), exige que a parte de uma faixa de pista por 

instrumento dentro de pelo menos 75 m a partir do eixo de pista deve ser 

nivelada, caso o número de código seja data da emissão: 26 de junho de 2012 

RBAC nº 154 Emenda nº 01 Origem: SIA 223/242 3 ou 4. Para uma pista de 

aproximação de precisão, exige-se que seja adotada uma largura maior caso o 

número de código seja 3 ou 4. A figura abaixo apresenta o formato e as 

dimensões de uma faixa de pista mais larga que deve ser considerada para essa 
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pista. A faixa de pista foi projetada utilizando-se informações sobre aeronaves 

saindo acidentalmente da pista de pouso e decolagem. A parte a ser nivelada 

estende-se até uma distância de 105 m a partir da linha de eixo, exceto onde a 

distância for gradualmente reduzida para 75 m a partir da linha de eixo em ambas 

as extremidades, até um comprimento de 150 m a partir da extremidade da pista. 

 

Formato e as dimensões de uma faixa de pista 

 

Fonte: ANAC (2012) 

 

2.2 INCONFORMIDADES AERODROMOS BRASIL  

 

    A portaria Nº 957/2015 (COMAER, 2015) dispõe sobre as restrições aos 

obstáculos no entorno de aeródromos, sobretudo prédios que possam afetar a 

segurança da operação aérea. A decisão revoga a antiga Portaria no 236/2011 

e visa a enquadrar as normas do País à legislação da Organização da Aviação 

Civil Internacional, (QUIZA,2015).  

      As disposições desta Portaria aplicam-se aos aeródromos públicos ou 

privados, civis ou militares. Esta Portaria dispõe sobre as restrições impostas 

pelo Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, Plano Básico de Zona 

de Proteção de Heliponto, Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromo, 

Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros e pelo 

Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea aos objetos 

projetados no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança ou a 

regularidade das operações aéreas.  

     Os planos básicos de zona de proteção de Aeródromo são definidos em 

função das superfícies limitadoras de obstáculos de aeródromo e das superfícies 

limitadoras de obstáculos de procedimentos de navegação aérea.  
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     As superfícies limitadoras de obstáculos dos planos básicos de zona de 

proteção de Aeródromo são estabelecidas em função:  

I - do tipo de operação das cabeceiras;  

II - do código de referência de aeródromo da aeronave crítica para cada 

cabeceira;  

III - das categorias de performance das aeronaves em operação ou planejadas 

para operar no aeródromo; e  

IV - do tipo de uso das cabeceiras: somente para pouso, somente para 

decolagem ou para pouso e decolagem.       

     O Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromo é definido em função 

das superfícies limitadoras de obstáculos aplicáveis aos planos básicos de zona 

de proteção de Aeródromo para os aeródromos selecionados a critério do 

DECEA.  

     A mudança atinge em especial o entorno dos 32 principais aeroportos 

brasileiros, que possuíam planos específicos de zona de proteção de aeródromo 

(PEZPA), ou seja, um documento exclusivo que estabelecia as restrições 

impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno. Com a nova regra, 

deixaram de ser considerados os planos específicos de zona de proteção de 

aeródromo e passaram a ser adotados os planos básicos de zona de proteção 

de Aeródromo (PBZPA), para padronizar as regras de todos os aeródromos. 

     Ficou definido em linhas gerais o limite de 45 m de altura (15 andares) a partir 

do nível da pista para os obstáculos dentro da área horizontal interna (AHI) – na 

definição da portaria, um plano horizontal localizado acima da elevação do 

aeródromo com limites externos formados por semicírculos de determinado raio.                

      A área horizontal interna circunda a pista e precisa estar livre de obstáculos 

para que o avião faça operações com segurança. A nova regra também 

estabeleceu o tamanho do raio desta área em 4.000 metros para os principais 

aeroportos do País. Anteriormente, cada aeroporto possuía uma altura limite e 

um raio de área horizontal interna, definidos de acordo com os planos específicos 

de zona de proteção de aeródromo (QUIZA, 2015). 

     No aeródromo de Congonhas é um exemplo bem clássico desse problema, 

onde a cidade cresceu em volta do aeroporto. 

     No ano de 1996 a folha de São Paulo já acertava para esse assunto, onde 

estava sendo construído um prédio residencial, ultrapassando 11,4 metros a 
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altura máxima determinada pelo SRPV-SP (Serviço Regional de Proteção ao 

Voo de São Paulo), além disso está afastado aproximadamente 60 metros do 

eixo da pista, isso significa que, isso significa que, se o avião estiver na trajetória 

correta (indicada pelos instrumentos), ele pousa sem nenhum problema. Por 

outro lado, se houver uma falha de pilotagem, um vento muito forte ou um 

problema de aferição nos instrumentos que façam com que o avião se desloque 

cerca de 60 metros para a esquerda, ele pode colidir com o prédio, (BENATTI, 

1996). 

     Já em Fortaleza, segundo José Carlos Gama, vice-presidente do Sindicato 

das Construtoras, o impacto é significativo, pois antes tínhamos um Plano 

Específico que já levava em consideração diversos obstáculos existentes e, por 

isso, era mais flexível, principalmente na região para onde a cidade está se 

desenvolvendo, no caso dos bairros do Joaquim Távora, Guararapes e Fátima. 

Agora, com a adoção do Plano Básico, haverá uma redução da altura em 

algumas áreas de até 48 m em relação ao definido no Plano Diretor da cidade.  

 

2.3 AERODRÓMO DE CAÇADOR-SC 

 

 Segundo Alan Rocha Liegel, operador de voo, o aeroporto de Caçador foi 

inaugurado inicialmente no ano de 1960, onde contava com várias linhas aéreas 

(extinta Cruzeiro do Sul, Varig, etc.) no ano de 1998 foi totalmente reformada e 

ampliada a pista, passando a ser de asfalto, está localizado em uma ZA – Zona 

Aeroportuária, áreas destinadas ao aeroporto de Caçador e serviços de apoio 

aeroportuários e atividades complementares, conforme lei de zoneamento da 

cidade Nº 168, de 16 de abril de 2010, para efeitos desta Lei Complementar, em 

cada zona ou setor, os critérios de assentamento e implantação da edificação no 

terreno são estabelecidos pelos seguintes parâmetros de ocupação: 

 �

1º A altura máxima da edificação na zona aeroportuária deverá obedecer às 

restrições do Ministério da Aeronáutica, referentes ao Plano da Zona de Proteção 

dos Aeródromos. 

O aeroporto de Caçador, acabou crescendo e se desenvolvendo, em 

algumas épocas, sem o devido planejamento, portanto hoje, existem algumas 

edificações e florestas, as quais devem ser feitos levantamentos e modificações 
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ou até mesmo retiradas, para que estejam dentro das normas operacionais de 

segurança vigentes, contudo possui importante utilidade e um enorme potencial, 

mesmo necessitando  de algumas adequações, continua sendo  um dos 

principais aeródromos do estado de Santa Catarina, que possui 

aproximadamente 22 aeroportos, conforme planilha abaixo,  mas apenas oito 

com a mesma disposição organizacional e de equipamentos, equipado por 

tecnologia que permite pousos e decolagens noturnos, possui toda a 

infraestrutura necessária para receber qualquer aeronave e em diferentes 

condições climáticas dentro dos padrões de segurança que a aviação permite, 

todas essas, são condições que favorecem as condições operacionais e de 

segurança, além disso está homologado para receber qualquer tipo de categoria 

de aviação do Brasil, que são, aviação militar, destinada as forças armadas 

brasileira,  aviação comercial, utilizada para o transporte de pessoas e cargas,  

aviação geral, geralmente é utilizado por propriedades privadas e pequenas 

aeronaves,  e por fim o taxi aéreo, comumente utilizado em operações de 

transporte de órgãos . Diferenciando-se dos demais aeroportos das imediações, 

por sua capacidade é a referência da região, os dois aeródromos mais próximos 

que se igualam nas mesmas condições são os de Chapecó-SC e Lages-SC 

(LIEGEL, 2017). 
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Planilha Aeródromos Santa Catarina  

 

Fonte: ANAC – Lista de Aeródromos Públicos  

 

Mapa dos Aeroportos em Santa Catarina 

 

 

Fonte: Elaborado com base em ANAC (2017). 

 

No ano de 2016 como consta no relatório do próprio aeródromo recebeu um 

alto número de voos, aproximadamente 1601, na sua grande maioria aviação 
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executiva e taxi aéreo, chegando a quase 5 voos diários. Esse número 

expressivo se dá por conta da cidade e região possuir muitas empresas, os 

empresários são os grandes beneficiários utilizando frequentemente o 

aeródromo, não somente para deslocamentos para outras cidades do país, mas 

também receber empresários e representantes de outras localidades que fazem 

seus investimentos no município (LIEGEL,2017) 

Relatório de Movimentos do Aeroporto de Caçador 

 

Fonte: DECEA (2017) 
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Ainda assim com toda essa disposição, não possui voos comerciais, existe 

empresas de aviação com probabilidade de operar com alguns voos de 

aproximadamente 72 passageiros, possibilitando a ligação a grandes centros 

principalmente da região sul, auxiliando diretamente no crescimento econômico 

do município.  

O aeroporto é uma porta de entrada para novos investimentos econômicos, 

é também um grande auxilio na área de saúde, como transporte de vítimas e de 

órgão, investimentos políticos e culturais, na grande maioria vem para nossa 

região através do aeroporto. Portanto o aeroporto é a grande porta e expõe 

nosso município e região para o mundo, é através dele que fechamos negócios 

e uma grande parte da economia da região acontece. (LIEGEL,2017) 

 

2 METODOLOGIA 

 

Revisão bibliográfica para aprofundamento de conceitos; 

Análise das normas da ANAC, RBAC nº 153 aeródromos, operação, 

manutenção e resposta a emergência, RBAC nº 154 projetos de aeródromo e 

RBAC nº 161 planos de zoneamento de ruído de aeródromos; 

Estudos de Imagens e fotografias da área do Aeródromo de Caçador-SC. 
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