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TRANSPORTE AÉREO, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E CONTROLE 

URBANO: O CASO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO 

RECIFE/GUARARAPES – GILBERTO FREYRE 

 

Celso José Leão e Silva 

Orientadora: Profa. Maria Leonor Alves Maia 

 

Esta dissertação trata da questão de que as relações entre os agentes de produção 

e reprodução do espaço da área de entorno do Aeroporto Internacional do 

Recife/Guararapes – Gilberto Freyre não estão promovendo o adequado controle do 

uso do solo, tendo como base o que dispõe as legislação urbana municipal e 

legislação aeronáutica federal. São referenciadas as particularidades do 

desenvolvimento e operação de um aeroporto, sob o aspecto das restrições 

impostas sobre a região em que ele se insere, no tocante à criação de zona de 

proteção contra obstáculos, zoneamento de ruído e criação de área de segurança 

aeroportuária, espaços imaginários que se estendem por quase toda a porção do 

território do município. Apresentando as especificidades com que a atividade 

aeroportuária se desenvolve, o estudo situa o aeroporto no contexto mundial e 

brasileiro de desenvolvimento aeroportuário e de investimentos financeiros 

recebidos, destacando a sua importância como equipamento necessário à cidade, 

porém com deficiências no controle do uso e ocupação do solo do seu entorno, 

visado por diferentes agentes com políticas fragilmente integradas. Através de 

entrevistas com representantes de prefeituras, da administração do aeroporto e da 

autoridade de aviação civil são identificadas medidas que possam vir minimizar as 

incompatibilidades na ocupação do espaço no entorno do aeroporto, mediando 

conflitos e negociando interesses, de maneira a garantir o desenvolvimento do 

aeroporto, em harmonia com seu entorno. 

Palavras-chave: Transporte aéreo; Planejamento Aeroportuário; Uso do solo. 

Recife, fevereiro 2010 



Abstract of the dissertation submitted to the Federal University of Pernambuco as 
part of the necessary requirements for obtaining of Master´s degree in Civil 
Engineering. 
 
AIR TRANSPORT, AIRPORT INFRASTRUCTURE AND URBAN CONTROL: THE 
CASE OF GUARARAPES -GILBERTO FREYRE INTERNATIONAL AIRPORT, IN 
RECIFE 
 

Celso José Leão e Silva 
Supervisor: Profa. Maria Leonor Alves Maia 
 
This dissertation deals with the relationships between land urban and airport planning 
in surroundings areas of Guararapes – Gilberto Freyre International Airport in Recife. 
The main question is about land stakeholders such as government planners, airport 
administration, civil aviation authority, communities and other interested agencies do 
not promote the necessary monitoring control of land use at the surrouding area, 
despite federal and local laws define procedures to develop it. Special rules are 
introduced to show the imposed restrictions established by airport development and 
operation into the area where it is located, such as air space protection zone, noisy 
disturb areas and air security area. Those are imaginary plans extended over almost 
all territory of the city. The airport is revealed into the world context of airport planning 
and finantial resources applied to increase capacity and modernization to important 
airports in the world, setting highlight to its importance for the city as an urban 
equipment for transport and mobility, however there are problems for monitoring 
control of land use in surroundings areas, those are in the focus for many interest 
stakeholders without a integration policy for land use. Some interviews had obtained 
from technicians of local governors, airport administration and civil aviation authority 
to identify reasons of incompatible land uses in the order to mediate conflicts and 
doing negociations to hold a harmonious development of the airport and its 
surroundings areas 
Keywords: Air transport; Aiport Planning; Land Use. 
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Os conceitos a seguir foram extraídos das seguintes fontes: 

 
1 Anexo 14 da Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil  
2 Portaria 1.141/GM-5, do Comando da Aeronáutica 

3 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 154 – Agência Nacional de Aviação Civil 

4 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 139 – Agência Nacional de Aviação Civil 
 

Além disso, alguns conceitos foram ilustrados, para melhor compreensão, na figura 

1. Eles estão sinalizados com o número [5], após o número referente à fonte de sua 

definição, conforme indicado acima. 

 
 

Aeródromo [1] 

É toda área destinada ao pouso, decolagem e movimentação de aeronaves  

 
Aeronave Crítica [3] 

Aeronave em operação, ou com previsão de operar em um aeródromo, que 

demande os maiores requisitos em termos de configuração e dimensionamento da 

infraestrutura aeroportuária, em função de suas características físicas e 

operacionais. 

 
Aeroporto [2] 

É todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para dar apoio às 

aeronaves e ao embarque e desembarque de pessoas e cargas. 

 
Área de Movimento [3] 

Parte do aeródromo a ser utilizada para decolagem, pouso e táxi de aeronaves, 

consistindo da área de manobras e dos pátios de aeronaves. 

 

Área de Manobras [1,5] 

Parte do aeródromo destinada ao pouso, decolagem e táxi de aeronaves, excluídos 

os pátios. 

 



 

  

Cabeceira [1] 

O início  da parcela da pista de pouso e decolagem utilizada para pouso . 

 
Código de Referência do Aeródromo [3] 

Código alfanumérico determinado para o aeródromo para fins de planejamento, com 

base nas características físicas e operacionais da aeronave crítica para ele 

estabelecida. 

 
Comprimento Básico de Pista [3] 

Comprimento mínimo de pista necessário para a decolagem com peso máximo de 

decolagem certificado, ao nível do mar, em condições atmosféricas normais, ar 

parado e declividade nula de pista. 

 
Faixa de Pista [1,5] 

Área definida no aeroporto, que inclui a pista de pouso destinada a proteger a 

aeronave durante as operações de pouso e decolagem e a reduzir o risco de danos 

à aeronave, em caso desta sair dos limites da pista. 

 

Gabarito [2] 

Conjunto de superfícies imaginárias que delimita a altura das construções ou 

edificações dentro da Zona de Proteção de Aeródromo . 

 

Implantação de atividades de natureza perigosa [2] 

Implantação que produza ou armazene material explosivo inflamável ou cause 

perigosos reflexos, irradiações ou emanações que possam proporcionar riscos à 

navegação aérea.  

 

Obstáculo [2] 

Acidente físico ou objeto de natureza temporária ou permanente, fixo ou móvel, ou 

parte deste, situado em Zona de Proteção e que tenha altura superior ao gabarito 

fixado pelos diversos Planos definidos na Portaria nº 1.141/GM5 do Comando da 

Aeronáutica. 

 

Pátio de Aeronaves [1,5] 



 

  

Uma área definida em um aeródromo com o propósito de acomodar aeronaves para 

fins de embarque e desembarque de passageiros, carregamento ou 

descarregamento de cargas, correio, para abastecimento, estacionamento ou 

manutenção. 

 

Pista de pouso e decolagem [1,5] 

Uma área retangular definida em um aeródromo preparada para pousos e 

decolagens de aeronaves. 

 

Pista de não-instrumento [1] 

 Pista de pouso e decolagem para a operação de aeronaves utilizando 

procedimentos de aproximação visual. 
 

Pista por instrumento [1] 

Pista de pouso e decolagem habilitada  para procedimento de aproximação por 

instrumento. 

 

Pista de aproximação de não-precisão [1] 

Uma pista por instrumento provida de auxílios visuais e não-visuais à navegação, 

que fornecem, no mínimo, orientação direcional adequada para a aproximação 

direta. 

 
Pista de aproximação de precisão [1] 

 Uma pista por instrumento provida de sistemas luminosos eletrônicos e/ou de 

auxílios visuais para condições especiais de altura e visibilidade. 

 

Pista de táxi [1,5] 

Uma trajetória definida em um aeródromo, estabelecida para taxiamento de 

aeronaves e com a função de oferecer uma ligação entre as partes do aeródromo. 

 

Ruído de Aeronaves [2] 

Efeito sonoro emitido por aeronaves decorrente das operações de circulação, 

aproximação, pouso, decolagem, subida, rolamento e teste de motores.  

 



 

  

Sítio Aeroportuário [4,5] 

Toda a área patrimonial do aeroporto. 

 

Zona de Proteção [2] 

Conjunto de áreas nas quais o aproveitamento e o uso do solo sofrem restrições 

definidas pelos Planos de Zona de Proteção de Aeródromos e Planos de 

Zoneamento de Ruído.  

 

Zoneamento de Ruído [2] 

Delimitação de áreas para indicação das atividades compatíveis com os níveis de 

incômodo sonoro.  

 

 
TPS Terminal de passageiros TECA Terminal de cargas 

 Sítio aeroportuário  Área de Manobras 

 Pista de pouso e decolagem  Pista de taxiamento 

 Contorno da faixa de pista  Pátio de aeronaves ou manobras 

Figura 1 – Representação gráfica de componentes de um aeroporto   
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 O crescimento do transporte aéreo e sua demanda por território 

A relação entre o desenvolvimento econômico e o crescimento do tráfego aéreo tem 

sido intensa ao longo dos últimos anos. A facilidade de voar, alinhada com o 

surgimento de diversas empresas no setor, que oferecem à população mais 

alternativas para viajar por meio do modo aéreo, quer pelo barateamento das 

passagens com o surgimento das chamadas empresas low-cost, quer pela variedade 

dos negócios em nível mundial, oriunda do processo de globalização, resultou numa 

realidade em que se voa mais do que antes. 

 

Os números disponibilizados pelo Conselho Internacional de Aeroportos ilustram 

essa tendência na evolução do número de passageiros transportados. Como pode 

ser observado no gráfico 1, no período compreendido entre o ano 2001 e 2003, o 

movimento anual de passageiros decresceu (a), muito provavelmente como efeito do 

atentado terrorista às torres do World Trade Center, em Nova Iorque, em setembro 

de 2001. A partir de 2003, já são observados os sinais de recuperação até o ano de 

2008 (b), com uma tendência de estabilização a partir de 2007 (c). Pode-se inferir 

que a crise econômica mundial ocorrida em 2008 possa ter reduzido a taxa de 

crescimento anual naquele ano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Movimento de Passageiros transportados no mundo pelo modo aéreo.  
Fonte: Airports Council International (www.airports.org) 

Atentado 

a
b
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No Brasil, os aeroportos registraram um movimento de mais de 127 milhões de 

passageiros no ano de 2009, resultando em um crescimento de 12,75% em relação 

ao ano anterior (INFRAERO, BIG 2009). Entretanto, a participação do mercado 

brasileiro no movimento mundial ainda é discreta, quando se leva em consideração a 

população do país, suas dimensões geográficas e a necessidade do modo aéreo 

como meio de transporte entre as distantes regiões. A tabela 1 ilustra a participação 

do Brasil na escala de países mais populosos do mundo e de maior movimento de 

passageiros por modo aéreo. Note-se que o Brasil, enquanto 5º país mais populoso 

do mundo, é o 9º no ranking de países com maior número de passageiros 

transportados (2007), enquanto que o Reino Unido, 22º mais populoso, é o 3º no 

mesmo ranking. 

 
Tabela 1 – Ranking mundial de países por número de passageiros transportados no ano de 

2007 em comparação com sua população. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Movimento de passageiros por Airports Council Internacional (www.airports.org) e 

ranking por população disponível em Central Intelligence Agency (www.cia.org) 

 

No entanto, o movimento de passageiros no Brasil cresce ano após ano como pode 

ser observado no gráfico 2.  

  
País Passageiros 2007 

Ranking por 

População 

1 Estados Unidos 1.450.454.344 3 

2 China 349.833.285 1 

3 Reino Unido 242.994.752 22 

4 Espanha 210.034.018 32 

5 Japão 203.530.697 10 

6 Alemanha 185.738.662 16 

7 França 140.178.881 21 

8 Itália 129.240.610 23 

9 Brasil 120.403.126 5 

10 Canadá 101.192.029 37 
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Gráfico 2 – Movimento de Passageiros transportados no Brasil pelo modo aéreo, 
através dos aeroportos da rede INFRAERO.  

Fonte: Boletim de Informações Gerencias da INFRAERO (www.infraero.gov.br) 

 

Segundo Humphreys (2002), o tráfego mundial de passageiros tem uma estimativa 

de crescimento médio de 4,6% a 4,9 % ao ano, entre 1999 a 2020. A indústria 

aeronáutica já produz aeronaves com capacidade de transportar um número cada 

vez maior de passageiros, a exemplo do Airbus 380, aeronave planejada com 

capacidade para atender até 845 passageiros com autonomia de voo de cerca de 

15.000km, o equivalente a aproximadamente 15 horas ininterruptas de vôo 

(corresponde, por exemplo, a uma viagem sem escalas entre Recife - PE e Pequim, 

na China) (www.webflyer.com). O voo inaugural da aeronave ocorreu em Cingapura, 

em 2007, partindo daquela cidade-país para Sidney, Austrália. (www.airbus.com).  

 

Assim como as aeronaves, os aeroportos também se desenvolveram. A 

intensificação da relação dos aeroportos com as atividades comerciais os 

transformou de simples pontos de embarque e desembarque de passageiros para 

cidades aeroportuárias, demandando mais espaço e investimentos, onde 

passageiros e residentes podem realizar negócios, trocar conhecimentos, fazer 
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compras, alimentar-se, dormir e se divertir, em um tempo de até 15 minutos de 

viagem do aeroporto (Kasarda,2009).  

 

Contudo, o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária enfrentou e enfrenta 

sérios desafios para acompanhar o crescimento do transporte aéreo, em virtude 

especialmente de acomodar, com segurança, essa atividade no território. Esse 

crescimento ensejará maiores investimentos na infraestrutura aeroportuária nos 

próximos anos, recorrendo à expansão dos aeroportos já existentes ou muitas vezes 

à construção de novas instalações. Observa-se, no entanto, que investimentos 

financeiros na expansão e construção de novos aeroportos montam em grandes 

somas de recursos, na ordem de bilhões de dólares, a depender do tipo de 

intervenção a ser feito e das facilidades a serem implementadas.  

 

Governos em diversos países do mundo vêm enfrentando grandes desafios em 

alocar recursos para adequar sua infraestrutura para atender a demanda de 

passageiros em aeroportos, cujo crescimento pode ser observado ao longo dos 

últimos anos como já visto anteriormente. As intervenções são, em geral, 

direcionadas à ampliação e modernização de aeroportos já existentes. O gráfico 3 

ilustra investimentos em infraestrutura aeroportuária realizados em alguns aeroportos 

do mundo.  

 

Investimentos em Infraestrura Aeroportuária 
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Gráfico 3 – Investimentos em Aeroportos nos anos 2008/2009  

Fonte: International Airports Magazine, 2008 e 2009 
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A necessidade de planejar uma maior vida útil possível das instalações 

aeroportuárias é clara, quando se analisa o alto valor agregado dessas benfeitorias, 

de maneira que se deve atentar para que intervenções nas áreas externas nas 

proximidades desses aeroportos não venham a se constituir empecilhos às suas 

atividades. 

 

Para prover infraestrutura e serviços aeroportuários com segurança, conforto e 

eficiência, a INFRAERO, empresa do Governo Federal que administra os principais 

aeroportos brasileiros, pratica desde 2003 um plano de obras que moderniza o setor 

no pais.  

 

Entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, foram concluídas as obras de 

modernização dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Belém e Natal. 

Segundo informações divulgadas no site da INFRAERO (www.infraero.gov.br, 

acessado em 30 de janeiro de 2010), em cinco anos, foram entregues mais de 25 

grandes obras, beneficiando 19 dos 68 aeroportos que a empresa administra, 

contemplando as cinco regiões do país. 

 

Os custos dessas obras já concluídas não estão disponíveis, mas a informação dos 

investimentos em andamento em alguns aeroportos está disponível no site da 

INFRAERO. Alguns deles estão resumidos na tabela 2 e a ordem nela apresentada 

está relacionado com o ranking do aeroporto em função do seu movimento de 

passageiros na rede de aeroportos no país.  
 

 

No mundo e no Brasil, os principais aeroportos se aproximam de sua utilização 

máxima, demandando, em intervalos cada vez menores, por mais investimentos, 

num ciclo que envolve não somente recursos, mas, principalmente, a participação de 

um número crescente de atores para definição da aplicação desses investimentos e 

suas consequências sobre o meio ambiente e a qualidade de vida da população. 
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Tabela 2 – Investimentos realizados no momento em alguns aeroportos da rede INFRAERO. 

Aeroporto/Cidade Ranking Obras 
Investimentos 

(em R$ milhões) 

Congonhas (SP) 2 Construção de nova torre de controle 11,92 

Galeão (RJ) 4 Reformas no terminal de passageiros 73,78 

Salvador (BA) 
5 

Recuperação de pistas e 

melhoramento dos acessos 42,72 

Confins/BH (MG) 
6 

Construção de estacionamento e 

sistema viário 6,85 

Recife (PE) 
8 

Construção de complemento do 

conector de pontes de embarque 8,75 

Natal (RN) 
17 

Construção de novo complexo 

aeroportuário 114,06 

  Fonte: INFRAERO,2010 

 

A atividade de um aeroporto afeta e é afetada pelo seu entorno. O funcionamento da 

atividade aeroportuária tende a provocar impactos sobre sua área adjacente. 

Quando um aeroporto está localizado próximo a centros urbanos esses impactos 

tendem a ser agravados especialmente pelo incômodo sonoro provocado pelo ruído 

das aeronaves, pela poluição atmosférica provocada pelos gases emitidos pelas 

aeronaves e pela exigência de um bem estruturado controle urbano para coibir usos 

e ocupações do solo na sua área de entorno que sejam incompatíveis com a 

atividade aeroviária, impactos esses que vão atingir dezenas de quilômetros de 

distância do centro geométrico das pistas de pouso e decolagem.   

 

Essas restrições se referem à limitação do uso do solo para atividades residenciais, 

educacionais e de saúde, para os quais o incômodo sonoro causa maior desconforto 

ou não é tolerado, como também da ocupação quanto à limitação de gabarito para 

construções para que não se constituam obstáculos para aeronaves em operações 

de pouso e decolagem. O não atendimento a tais restrições de uso e ocupação do 

solo pode provocar um efeito inverso: a não observância das restrições recairão 

sobre o aeroporto, reduzindo suas operações, comprometendo seu funcionamento e  
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levando à necessidade de novos investimentos para expansão e/ou locação de área 

para construção de novo equipamento. 

 

Em diversas partes do mundo, a relação do aeroporto com o entorno, este muitas 

vezes já ocupado por empreendimentos residenciais, é muito delicada, demandando 

ações de diversos agentes, em particular, dos responsáveis pelo planejamento e 

operação dos aeroportos, dos responsáveis pelo planejamento e controle urbano das 

atividades sobre o território onde o equipamento está instalado e das comunidades 

localizadas no seu entorno afetadas pela atividade aeroportuária. Observa-se que a 

relação entre esses agentes frequentemente está pautada na definição das 

permissões e limitações que atendam tanto os interesses do desenvolvimento dos 

aeroportos quanto a proteção dos anseios das comunidades do entorno, 

especialmente para uma moradia sobre a qual os efeitos do ruído aeronáutico e de 

poluição atmosférica sejam minimizados.  

 

A atividade aeroportuária demanda grande quantidade de terreno e o seu 

crescimento tem uma visível insaciabilidade por mais área. Não apenas para pistas 

(em geral, de 2 a 3 quilômetros de comprimento, cada), terminais (sempre entre os 

maiores edifícios públicos), áreas de espera, hangares, facilidades de carga aérea, 

comissarias, estacionamento e vias de acesso, mas também o uso restrito de áreas 

sob as rotas de voo de aeronaves que a eles se destinam. Por razões de saúde e 

proteção ambiental, as chamadas áreas de aproximação – espaços que se originam 

nas extremidades das pistas e se estendem num plano imaginário de até 8km de 

extensão - devem estar desimpedidas de áreas residenciais. Por razões de 

segurança, as áreas de aproximação devem estar livres de edifícios comerciais, 

caixas d´água e chaminés. Segundo Dempsey (2000), poucas cidades têm avaliado 

ou estimado área razoavelmente próxima aos seus centros de negócios para novos 

aeroportos e aqueles que foram construídos em áreas periféricas hoje se encontram 

envolvidos pelo desenvolvimento de atividade imobiliária. 
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É importante ressaltar que, como qualquer equipamento urbano, os aeroportos 

exigem a instalação de redes de infraestrutura básica, como água, energia elétrica, 

telefonia e vias de acesso, facilidades que resultam na valorização do espaço e, em 

conseqüência, despertam o interesse do mercado imobiliário pela sua ocupação, 

muitas vezes pela mais incompatível atividade no entorno de aeroportos: o uso 

residencial. 

 

Em geral, as restrições para expansão dos aeroportos são inicialmente provocadas 

pela limitação de ampliação do seu sistema de pistas, uma vez que as facilidades 

para logística de processamento de passageiros, como os terminais, podem ser 

ajustáveis ao espaço disponível sob diversos formatos de configuração. Ao se 

deparar com as impossibilidades de expansão da infraestrutura instalada para 

atendimento de maior número de aeronaves, o que pode ser facilitado pela 

ampliação de pistas existentes ou construção de novas pistas paralelas, novos sítios 

acabam sendo selecionados. Exemplos são os casos dos aeroportos internacionais 

de Guarulhos, Galeão e Confins, em complemento às operações dos aeroportos de 

Congonhas, Santos Dumont e Pampulha, respectivamente localizados em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

 

Porém, todo esse processo acaba por reiniciar-se, e o novo aeroporto se transforma 

em um novo polo de atração urbana alimentando um ciclo de expansão ou 

construção desses equipamentos como ilustrado na figura 2. Um exemplo a ser 

considerado é o do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que, criado 

como uma nova alternativa para aquela cidade, diante do envolvimento urbano do 

Aeroporto de Congonhas, encontra-se hoje igualmente envolvido por comunidades 

que restringem seu desenvolvimento. Há anos a INFRAERO negocia, através de 

estudos e reuniões, a construção de uma terceira pista de pouso e decolagem 

naquele aeroporto, até o momento sem sucesso. 

Ou seja, observa-se que, frequentemente, os espaços lindeiros e de segurança da 

operação aeroviária são ocupados por atividades incompatíveis ou em 

desconformidade com normas aeroportuárias, pondo em risco essa atividade e 
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podendo levar a uma redução da vida útil do aeroporto e a grandes investimentos 

em novas estruturas.  

 

Nesse sentido, argumenta-se nesse trabalho que o frágil relacionamento entre os 

agentes responsáveis pela operação aeroportuária e pelo controle urbano sobre o 

território pode limitar, ao longo do tempo, a (potencial) manutenção/expansão desse 

equipamento cuja implantação demanda condições físicas especiais e recursos 

financeiros de grande monta, como será observado mais adiante nessa dissertação. 

Ou seja, essa dissertação trata da questão da relação dos aeroportos com seu 

entorno no sentido de proteger a atividade aérea, minimizar os impactos negativos 

sobre as atividades no seu entorno e maximizar a vida útil desses equipamentos à 

luz do que estabelecem as legislações quanto à operação da atividade e do controle 

de atividades sobre o território.  Partindo da problemática e do argumento acima 

mencionados, a questão central dessa dissertação busca entender como se 

relacionam as entidades responsáveis pelo planejamento do transporte aéreo e de 

controle de uso e ocupação do solo e de que forma essa relação pode afetar a 

operação aeroportuária.  

 
Figura 2 – Ciclo de desenvolvimento aeroportuário 

Fonte: Aeroportos e Meio Urbano. Curso de Planejamento Aeroportuário, DAC/2002 
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Assim, o desenvolvimento de um plano específico para o controle do uso do solo no 

entorno do aeroporto, baseado na elaboração de uma metodologia para monitorar o 

ordenamento urbano e compatibilizar o uso e ocupação do solo no entorno, 

especialmente na área de maior interesse do aeroporto, representa um grande 

desafio para os agentes que atuam sobre a operação aeroviária e sobre o 

planejamento e controle urbano da região onde se insere esse equipamento.  

 

A escolha desse tema é justificada pela pouca abordagem existente na literatura 

sobre o assunto, face à importância de um aeroporto em uma região, como porta de 

acesso à mobilidade para destinos de longa distância, geração de emprego e renda, 

turismo e negócios, e pela necessidade de aprofundamento do estudo das relações 

institucionais na promoção do planejamento e controle do uso e ocupação do solo no 

entorno de aeroportos. 

 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 
 
1.2.1. Objetivo Principal 

O objetivo principal dessa dissertação é entender como ocorrem as relações 

institucionais entre os responsáveis pela operação aeroportuária e aqueles 

responsáveis pelo controle do uso e ocupação do solo e propor medidas a serem 

adotadas por esses agentes a fim de promover uma maior compatibilidade entre a 

ocupação da área de entorno de um aeroporto e suas atividades. 

 

Diversos autores têm apresentado diferentes definições sobre o conceito de 

compatibilidade de uso do solo. Nesta pesquisa, compatibilidade significa 

compatibilidade física, isto é, a concordância entre dois ou mais tipos de uso do solo 

coexistirem sem um significante impacto negativo um sobre o outro (Taleai, 2006).  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

São os seguintes: 

 Analisar a relação de um aeroporto com o seu entorno e como sua operação afeta 

o uso e ocupação do solo e vice-versa.  

 Estabelecer um planejamento específico para a área do entorno do aeroporto 

onde os impactos são mais intensos e as limitações de desenvolvimento mais 

restritas. 

 Sugerir a adoção de procedimentos de gestão que busquem minimizar as 

incompatibilidades entre a atividade aeroportuária e o desenvolvimento de sua 

área de entorno. 

 

1.3 Metodologia e estudo de caso 

O enfoque metodológico dessa pesquisa é qualitativo e adotou-se o estudo de caso 

como objeto empírico de análise. O caso empírico dessa dissertação é o Aeroporto 

Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, oitavo mais movimentado do 

país da rede de 68 aeroportos administrados pela INFRAERO. O aeroporto está 

localizado na área urbana ao extremo sul da cidade do Recife, próximo à divisa com 

o município do Jaboatão dos Guararapes. Ocupa uma área de aproximadamente 

4.000 ha. 

 

Para a coleta de dados primários foi utilizado o método da entrevista semi-

estruturada com os principais agentes do planejamento e operação aeroviária - mais 

especificamente INFRAERO como empresa administradora do aeroporto e ANAC, 

como autoridade de aviação civil, - e do controle do uso e ocupação do solo nos 

municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes. As entrevistas se justificam pela 

necessidade de identificar qual a visão que cada agente tem sobre a especificidade 

da relação do aeroporto com seu entorno, uma vez que o uso de um espaço afeta e 

é afetado pelo outro, e como os conflitos são percebidos e resolvidos. O referencial 

conceitual foi coletado em artigos científicos, livros e legislações sobre o tema 

trabalhado. Para análise dos dados primários, foi utilizada uma matriz de referência 

com as respostas dos entrevistados de forma a confrontar as divergências e 



 

 

30

 

convergências de pontos de vista e a entender com maior clareza quais as principais 

questões no relacionamento entre as instituições envolvidas em se tratando da 

atividade aeroportuária e do controle sobre as atividades no entorno do aeroporto. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Essa dissertação está estruturada em sete capítulos, com a apresentação final das 

referências bibliográficas, dos apêndices referentes ao roteiro da entrevista realizada 

e aos planos de proteção existentes.  

 

O capítulo I faz a apresentação da questão a ser tratada na dissertação, abordando 

a problemática e o problema, os objetivos e o caso empírico. A relevância do tema é 

justificada com a argumentação do crescimento do transporte aéreo, investimentos 

aplicados na infraestrutura e de que forma se processam as relações entre os 

agentes de produção e reprodução do espaço no entorno do aeroporto. 

 

No capítulo II, a atividade aeroportuária é descrita a partir de sua evolução histórica e 

as suas especificidades com relação às áreas requeridas para sua execução e as 

restrições impostas ao seu entorno, destacando, ainda, como se processa a gestão 

entre os agentes de produção e reprodução do uso e ocupação do solo nas áreas 

lindeiras ao sítio aeroportuário. 

 

O capítulo III aborda a gestão das áreas no entorno dos aeroportos, com destaque 

para as competências e instrumentos utilizados pelos agentes de planejamento 

aeroportuário e urbano. 

 

O capítulo IV apresenta a metodologia da pesquisa adotada, os métodos para coleta 

e análise dos dados, o estudo de caso e as limitações do trabalho. 

 

O capítulo V apresenta o caso empírico do Aeroporto Internacional do 

Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, contextualizando a sua evolução e 

desenvolvimento, com a interferência no uso e ocupação do solo no entorno, e 
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identificando as incompatibilidades e a articulação existente entre os diversos 

agentes que atuam no planejamento aeroportuário e urbano. 

 

No capítulo VI, são apresentados os resultados da pesquisa, enfocando, 

principalmente, as relações entre o aeroporto e seu entorno e as responsabilidades 

sobre o controle do uso e ocupação do solo.  

 

Concluindo  a dissertação, o capítulo VII sinaliza a importância do tema, destacando 

a necessidade de melhoria no processo de gestão do uso e ocupação do solo no 

entorno do aeroporto, com sugestões de medidas, como uma proposta de integração 

entre os agentes de produção e reprodução desse espaço, e indica as limitações do 

trabalho e necessidade de elaboração de estudos complementares. 
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CAPÍTULO II – A ATIVIDADE AEROPORTUÁRIA E SUAS ESPECIFICIDADES 
SOBRE O TERRITÓRIO 

 
2.1. Breve Contexto da Evolução do Transporte Aéreo  

 

O início da aviação pode ser considerado a partir da difusão de experimentos com 

tentativas de voo com equipamentos mais pesados do que o ar, diferenciando-se de 

balões de gás, então mais leves, desde os últimos anos do século XIX. 

 

Os aviões precisavam elevar-se por meios próprios, através de um sistema 

mecânico propulsor. Somente no começo do século XX, verifica-se um marco na 

história da aviação, com o voo do “14 Bis” (figura 3), em Paris, pelo brasileiro Alberto 

Santos Dumont, embora a primazia do voo em avião seja disputada por vários outros 

aeronautas de diversos países (História da Aviação Civil, disponível em 

www.portalbrasil.net/aviacao_historia.htm). 

 

 
  Figura 3 – O avião 14 Bis, levantando voo.  

Fonte:www.cabangu.com.br/pai_da_aviacao) 

 

O objetivo inicial daqueles que tinham o sonho de voar foi primeiro construir o avião 

e só depois começaram a procurar por um “campo de pouso” adequado, onde a tal 
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máquina pudesse ser testada. Desde aquela época, entre o fim do século XIX e 

início do século XX, os parâmetros do aeródromo eram selecionados de acordo com 

o desempenho e características geométricas da aeronave. Os aeródromos, assim, 

sempre se adaptaram à aeronave (Kazda, 2000). 

 

Os primeiros aviões eram leves, com uma potência motora normalmente baixa. Uma 

boa planície com uma boa drenagem parecia ser suficiente como um aeródromo 

para esses aviões. Entretanto, a dificuldade em controlá-los em voo requeria que um 

espaço aéreo de entorno fosse relativamente amplo e livre de obstáculos. Como os 

primeiros aviões eram muito sensíveis ao atravessar a massa de ar, o principal 

requisito era garantir que os pousos e decolagens sempre seguissem a direção do 

vento (ibid). 

 

Os primeiros usos do sistema foram para comunicações aéreas e a substituição das 

viagens de navio e trem pelas aéreas (Garrison, 2006). Imediatamente após a 

Primeira Guerra Mundial em 1919-1920, as primeiras companhias aéreas iniciaram 

os serviços regulares de transporte aéreo entre Paris e Londres, Amsterdam e 

Londres, Praga e Paris, entre outros. Entretanto, naquele período nenhuma 

mudança perceptível ocorria no equipamento aeroportuário ou na concepção básica 

de sua operação.  

 

Mesmo nos anos 1930, quando entraram em operação aeronaves Douglas DC-2 e 

DC-3, com capacidade de transportar entre 14 e 32 passageiros, respectivamente 

não houve muitas mudanças nas características físicas dos aeroportos, a não ser o 

comprimento da pista de pouso, requerida para aproximadamente 1000m, 

considerando que aquelas aeronaves requeriam maior espaço para decolagem, em 

função da maior potência de seus motores (Dakota Historical Society, disponível em 

www.dc3history.org, e The Museum of Flight, disponível em 

www.museumofflight.org). Na maioria dos casos, os aeródromos costumavam ser 

quadrados ou circulares sem que a pista fosse marcada, mas contavam com ajudas 

visuais que, naquele período, limitavam-se aos indicadores de direção de pouso e 
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aos marcadores laterais e, posteriormente, às luzes de aproximação de solo para o 

piloto. Como exemplo, em 1931, a proposta para o aeroporto de Praga, na República 

Tcheca, previa sua locação a 10 km a oeste do centro da cidade, na altitude média 

de 363 metros. De um total de 108 hectares, 35 foram construídos. O sistema de 

pista consistia em pista de pouso e decolagem em grama (Kazda, 2000). A proposta 

possuía a configuração apresentada pela figura 4. 

 

 
Figura 4 – Desenho de Desenvolvimento do Aeroporto de Praga-Ruzyne.  

Fonte: Kazda, 2000. 

 

O número crescente de aeronaves e a necessidade de treinamento de pilotos 

militares requeriam maior apoio nos campos de pouso, tais como facilidades 

representadas por hangares, oficinas e barracões (ibid). 

 

As novas aeronaves requeriam pistas pavimentadas, tanto porque elas eram mais 

pesadas como porque a regularidade do serviço tornou-se mais importante. Além 

disso, os maiores aeroportos internacionais adotaram um complicado sistema de três 

e seis pistas em diferentes direções a fim de prover a eficiência operacional para 

todo o sistema de pistas. Entretanto, o grande número das pistas frequentemente 

vinha se tornar obstáculo para desenvolvimento adicional do aeroporto. Na maioria 
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das vezes, uma das pistas na direção predominante dos ventos era gradualmente 

equipada com auxílios visuais e depois considerada como a pista principal (ibid).  

 

Para Garrison (2006), a mais significativa das mudanças que influenciou o 

desenvolvimento dos aeroportos foi a introdução de aeronaves de propulsão a jato, 

que chegou ao mercado por volta de 1960. O B-707 foi o primeiro jato comercial bem 

sucedido, com investimentos consideráveis em serviços de qualidade, rapidez, e 

capacidade de transporte de 141 passageiros. 

 

As aeronaves a jato requereram maior extensão de pista, maior largura e reforço do 

pavimento. A operação de aeronaves a jato teve também um efeito sobre outros 

equipamentos e facilidades aeroportuárias. Uma delas foi o sistema de 

abastecimento de combustível, não relacionada à mudança de gasolina para 

querosene, mas ao crescimento do volume requerido pelas aeronaves, provocando a 

reconstrução de parques de combustíveis e a introdução de novas tecnologias de 

reabastecimento (Kazda, 2000). 

 

A introdução dos primeiros jatos wide body, como o B747-100 em 1970 provocou um 

largo impacto no desenho dos terminais de passageiros, devido a sua capacidade de 

transportar até 452 passageiros. Antes dele, a pista ou pátio eram fatores de 

capacidade limitada para alguns aeroportos, mas, após sua introdução, a 

capacidade do terminal tornou-se igualmente crítica. A capacidade de transporte de 

passageiros de um B747-100 poderia substituir duas ou três das aeronaves até 

então existentes (ibid).  

 

O rápido desenvolvimento do transporte aéreo nos anos 1980 causou a ocupação 

total das facilidades de muitos dos maiores aeroportos europeus num curto espaço 

de tempo. O crescimento do volume de passageiros e de carga continuou 

demandando por expansão das facilidades aeroportuárias, sobretudo com a 

utilização de novos modelos de aeronaves, como o B-747-400, com capacidade para 

transporte de até 524 passageiros. 
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Ainda segundo Kazda (2000), em 1992, a maioria dos aeroportos europeus tinha 

ainda um excesso de capacidade, como concluiu o encontro dos ministros de 

transportes da Comunidade Europeia. Porém, cada país foi obrigado a assegurar o 

desenvolvimento da infraestrutura em solo, para detectar e eliminar gargalos que 

limitassem a capacidade do sistema aeroportuário. Desta maneira, poderia ser 

possível assegurar que o aumento dos requisitos para a capacidade dos aeroportos 

num futuro seria feito. As soluções desses assuntos de capacidade podem ser 

encontradas com sucesso numa base sistemática: é necessário avaliar a capacidade 

de cada parte do sistema aeroportuário individualmente: pista, sistema de táxi e 

configuração de pátio, serviços rodoviários, estacionamentos, terminal de carga e 

acesso ao aeroporto. O resultado de cada estudo é uma proposta para cada etapa 

de desenvolvimento das facilidades do aeroporto, o que demanda a elaboração de 

um Plano Diretor. 

 

Entretanto, com a liberação do setor de transportes aéreos europeu, houve um 

aumento de 150% no número de rotas intra União Europeia, entre 1992 e 2005. 

(Relatório COM 819, 2006). Em se mantendo esse ritmo de crescimento, a Europa 

será confrontada com uma defasagem cada vez maior entre a capacidade e a 

procura. No mesmo documento, falou-se em uma “crise de capacidade” (capacity 

crunch), estimando-se que, em 2025, mais de 60 aeroportos europeus ficarão 

fortemente congestionados e que os 20 maiores aeroportos ficarão saturados pelo 

menos 8-10 horas por dia, se os níveis atuais de capacidade de processamento de 

passageiros não forem drasticamente aumentados. Diante deste cenário, a 

Comunidade Europeia incumbiu-se de desenvolver ações-chave que envolvem, 

dentre outros aspectos, a melhor utilização da capacidade aeroportuária existente, o 

planejamento de novas estruturas aeroportuárias e conseqüente ordenamento e 

gestão do território (ibid). 

 

A disponibilidade do transporte aéreo e a existência de um aeroporto constituem-se 

em um poderoso indutor de desenvolvimento social e econômico de uma região, 

estado ou país e, ainda, da comunidade localizada em seu entorno. A indústria do 
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transporte aéreo e a dimensão do tráfego aéreo em um aeroporto produzem um 

dinamismo econômico capaz de gerar um elevado número de empregos, diretos e 

indiretos, que faz tal equipamento urbano converter-se em um polo gerador de 

viagens, vez porque, seguindo tendências mundiais, incrementam outras atividades, 

como hotel, espaços para entretenimento, centros de comércio e exposições, centros 

de convenções e escritórios para profissionais e executivos do transporte aéreo.  Os 

aeroportos passaram a ser observados no século XXI como verdadeiras cidades, as 

chamadas “aerotropolis”, que consistem em áreas aeroportuárias associadas com 

corredores de tráfego e desenvolvimento de negócios e áreas residenciais 

associadas com a aviação, que surgem como novas formas urbanas dentro de uma 

faixa de até 30km (Kasarda,2009). A figura 5, abaixo, ilustra a configuração do que 

vem a ser uma “aerotropolis”. 

 

 

 
Figura 5 – Configuração de uma aerotrópolis. 

      Fonte: Aerotrópolis Schematic, Kasarda (2009) 
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Algumas dessas aglomerações, como Amsterdam Zuidas, Las Colinas e Songdo, 

aerotropolis que têm como centro os aeroportos de Amsterdam (Holanda), Dallas 

(EUA) e Seul (Coréia do Sul), respectivamente, têm apresentado um 

desenvolvimento particular. Por exemplo, Zuidas, aerotropolis localizada a 6 minutos 

do Aeroporto de Schiphol, em Amsterdam, Holanda, tem mais de 1,86 milhões de 

metros quadrados, ocupados por lojas, residências multifamiliares e sedes mundiais 

como os bancos ABN Amro e ING, além de outras empresas europeias; e a cidade 

de Nova Songdo, localizada próxima ao Aeroporto Internacional de Incheon, em 

Seul, Coreia do Sul, está sendo desenvolvida numa área de 6 milhões de metros 

quadrados, onde serão investidos 30 bilhões de dólares com expectativa de ser 

tornar o maior investimento do setor privado no mundo (ibid). 
 

 

2.2. Especificidade da Atividade Aeroportuária 

A especificidade da atividade aeroportuária se refere à relação que o seu 

desenvolvimento mantém com o entorno, sob o aspecto de polo gerador de atração 

urbana e das áreas requeridas para sua implantação e locação de sua infraestrutura. 

 

2.2.1. Dimensionamento e Planejamento do Uso e Ocupação do Solo 
Aeroportuário 

Aeroportos consomem vasta quantidade de terra. O crescimento de aeroportos tem 

uma visível insaciabilidade por mais terra. Não apenas para pistas, terminais de 

passageiros, pátios de estacionamento de aeronaves, hangares, facilidades de carga 

aérea, comissarias, estacionamento e vias de acesso, mas também o uso e 

ocupação restritos de áreas sob as rotas de voo de aeronaves que a eles se 

destinam. Por razões de segurança, áreas de aproximação devem estar livres de 

edifícios comerciais, caixas d´água e chaminés. Por razões ambientais, as áreas de 

aproximação devem estar desimpedidas de áreas residenciais.  

 

Para Dempsey (1999), a quantidade de terra que um aeroporto pode requerer é 

influenciado por: 
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1. Desempenho e características físicas das aeronaves que irão utilizá-lo; 

2. Expectativa do volume de tráfego;  

3. Condições meteorológicas, incluindo temperaturas médias e intensidade e 

direção dos ventos; e  

4. Elevação do terreno, pois aeroportos situados em áreas de grande altitude 

requerem maiores pistas do que aeroportos localizados ao nível do mar. 

 

A seleção de sítios aeroportuários requer uma profunda análise de alternativas de 

locação, considerando características dos sítios, as condições ambientais onde 

estão inseridos, os obstáculos de voo, condições atmosféricas, viabilidade de 

aquisição do terreno, acessibilidade, a compatibilidade com o espaço aéreo e a 

proximidade do sítio com a demanda aeronáutica. Cada sítio em potencial deve ser 

sistematicamente avaliado, excluindo-se aqueles com claras deficiências de áreas 

para construção, topografia, espaço aéreo, acessibilidade e impactos ambientais. 

 

Áreas desobstruídas de obstáculos no espaço aéreo são importantes pela segurança 

e eficiência operacional de um aeroporto. Além disso, novos aeroportos devem ser 

locados de maneira a não interferir na aproximação de voo de outros aeroportos já 

existentes. Terrenos altos, árvores e estruturas como antenas de rádio, TV e telefone 

ou chaminés devem ser evitadas. Áreas de atração de aves migratórias também 

devem ser evitadas. Dados meteorológicos podem revelar que determinadas áreas 

são susceptíveis a ventos fortes, turbulências, nevoeiros ou tempestades, o que 

obstrui a visibilidade ou cria turbulências e que, por isso, também devem ser 

evitadas.  

 

As decisões de locação de aeroportos têm duas primárias – e, algumas vezes, 

conflitantes - dimensões: evitar o incômodo das operações em áreas habitadas sob 

as rotas aéreas com níveis de ruído toleráveis, ou seja, que não gerem protestos; e 

encontrar áreas não habitadas adequadas a uma distância razoável do centro de 

negócios da localidade que possa ser convenientemente utilizado por seus 

habitantes. Como exemplos, em consideração à proximidade com o centro de 
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negócios e ao acesso ao novo aeroporto pelos passageiros que dele se utilizam para 

facilitação do transporte público, aeroportos como o de Gatwick, em Londres, 

Inglaterra, foi locado próximo a ferrovias já existentes, e o de Frankfurt, na 

Alemanha, próximo à interseção de duas autopistas. Ambos foram construídos em 

1936 (Dempsey, 1999). 

 

Aeroportos precisam ser locados próximos aos centros populacionais e aos acessos 

de transporte para que as pessoas (passageiros, transportadores de carga aérea, 

empregados de empresas aéreas e do aeroporto) possam utilizá-los 

convenientemente. Ainda que as pistas devam ser alinhadas, os corredores aéreos 

não devem atravessar áreas densamente povoadas. Isto requer compromisso entre 

estes dois conflitantes princípios: construir o aeroporto muito longe da área urbana 

prejudica o objetivo de redução do tempo de transporte porta-a-porta; e obter 

suficiente terreno no final das pistas ou regular o uso do solo sob as rotas de voo 

através de políticas de zoneamento, com o objetivo de mitigar o impacto do ruído 

sobre a população. É ainda muito importante obter terreno suficiente para acomodar 

as futuras necessidades de capacidade. Como ferramenta para garantir o 

atendimento dessa necessidade, uma “reserva de área” pode reduzir custos a longo 

prazo minimizando futuros impactos ambientais ou necessidades de 

desapropriações. 

 

A definição da área necessária para locação de um aeroporto está fortemente 

associada com a infraestrutura desejada para o chamado “lado ar” de um 

aeródromo, que inclui todas as áreas onde a aeronave pode decolar, pousar, taxiar 

ou estacionar e que envolve as pistas de pouso e de taxiamento, pátios de manobras 

e todas as demais áreas destinadas a hangares e a serviços de rampa. 

 

As pistas de pouso e decolagem devem ser locadas de maneira a prover a 

adequada separação entre as aeronaves em voo e reduzir os atrasos no pouso, 

taxiamento e decolagem. As pistas de taxi devem ser locadas de maneira a oferecer 

a menor distância possível entre o terminal de passageiros e o fim das pistas de 
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pouso, e serem suficientemente abundantes, de dimensões adequadas e com 

angulação em relação à pista de pouso que permita à aeronave pousada deixar tal 

pista o mais rápido possível, favorecendo novos pousos. Pátios de manobras com 

dimensões adequadas devem ser localizados próximos a pistas para permitir que 

todas as aeronaves possam aguardar em fila a autorização para decolagem, com 

espaço suficiente para que possam ultrapassar uma aeronave estacionada. O 

terminal de passageiros deve ser localizado de forma a minimizar distâncias entre as 

cabeceiras de decolagem e a diminuir a distância de taxiamento para aeronaves 

pousadas o máximo possível. 

 

O chamado “lado terra” tem como principal elemento o terminal de passageiros, 

cujas principais funções incluem a provisão de áreas para operações de check in, 

processamento de bagagens, atividades aduaneiras e imigratórias de passageiros, 

segurança, embarque e desembarque de passageiros e, no caso de o aeroporto 

movimentar carga e mala postal, instalações apropriadas para esse processamento. 

  

Aqui se vê que a área de um sítio aeroportuário deve atender satisfatoriamente os 

requisitos de planejamento dos lados ar e terra, contemplando as instalações para 

locação das pistas de pouso e de taxi, pátios, auxílios à navegação aérea, 

facilidades para processamento de carga e mala postal e terminal de passageiros. 

Essas áreas deverão garantir os afastamentos necessários estabelecidos na 

legislação aeronáutica, promovendo, desta forma, a segurança das operações de 

aeronaves no aeroporto. 

. 

 

2.2.2. Áreas Requeridas para a Operação da Atividade Aeroportuária 

Alguns aeroportos construídos nos anos 1930 encontram-se atualmente envolvidos 

por uma densa malha urbana. Não há, para muitos deles, qualquer possibilidade de 

expansão com a aquisição de áreas ainda não ocupadas, restando apenas a 

onerosa opção de desapropriação de áreas particulares. 
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Essa é uma experiência vivenciada por diversos aeroportos em muitos países, a 

exemplo dos Estados Unidos (aeroportos de Logan, em Boston, e de John Wayne, 

em Los Angeles), Portugal (aeroporto de Porto) e Índia (aeroporto de Mumbai). 

Entretanto, a definição das áreas necessárias à prática segura da atividade aérea 

remonta à época do surgimento das primeiras operações de natureza civil, iniciadas 

pouco depois da II Guerra Mundial. Com isso, a agenda política de definição de 

normas para regular o planejamento aeroportuário começou nos anos 1940 

(Garrison, 2006).   

 

Em 11 de setembro de 1944, os Estados Unidos sediaram uma conferência 

internacional de aviação civil, com a participação de outros 53 países, com a 

finalidade de estabelecer um acordo imediato de regras mundiais para rotas e 

serviços aéreos, e de desenvolver uma organização para coletar, registrar e estudar 

recomendações para o desenvolvimento da aviação civil. 

 

Surgia assim a Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), cujos Estados 

Contratantes se comprometiam a colaborar para uma maior uniformidade possível 

em regulamentos, padrões, normas e organização relacionadas com as aeronaves, 

pessoal, aerovias e serviços auxiliares, em todos os casos em que a uniformidade 

facilitasse e melhorasse a navegação aérea.  

 

Para este fim, a OACI vem emendando as normas e práticas internacionais definidas 

em 1944, consolidadas sob forma de anexos à ata de convenção realizada naquele 

ano em Chicago, em especial o Anexo 14, o que interessa para este estudo: 

características de aeroportos e áreas de pouso. 

 

Os padrões e práticas recomendadas para aeródromos foram adotados pelo 

Conselho, pela primeira vez, em 29 de maio de 1951, de acordo com as disposições 

do Artigo 37 da Convenção de Aviação Civil Internacional (Chicago 1944) e 

designados como Anexo 14 à Convenção. Os padrões e práticas recomendadas se 

baseiam nas recomendações da Divisão de Aeródromos, Aerovias e Auxílios Visuais 
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em Solo em sua terceira seção, em setembro de 1947 e em sua quarta seção, em 

novembro de 1949. 

 

Os padrões são especificações de características físicas e de configuração de 

cumprimento compulsório, cuja aplicação uniforme é considerada necessária para a 

segurança operacional ou regularidade da navegação aérea internacional e com os 

quais os Estados Signatários estarão em conformidade, de acordo com a 

Convenção. Já as práticas recomendadas são apenas sugestões de medidas de 

segurança, ficando a cargo dos Estados a decisão por sua adoção ou não. 

 

Tais especificações estão associadas ao chamado código de referência do 

aeródromo, cujo objetivo é fornecer um método simples de interrelacionar os 

diversos requisitos sobre as características dos aeródromos, de modo a oferecer 

uma série de facilidades adequadas às aeronaves que neles irão operar. O código é 

composto por dois elementos relacionados às características de desempenho e 

dimensão das aeronaves. O primeiro é um número relacionado com o comprimento 

básico de pista de aeronave, ou seja, o comprimento necessário de pista para a 

operação de uma determinada aeronave; o segundo é uma letra baseada na 

envergadura da aeronave (distância entre pontas de asas) e na distância entre as 

rodas externas do trem de pouso principal. 

 

Uma especificação particular deve referir-se ao mais apropriado desses dois 

elementos do código ou a uma combinação apropriada desses dois elementos. A 

letra ou o número de código em um elemento selecionado para fins de projeto dirá 

respeito às características críticas da aeronave para a qual a facilidade será 

fornecida. Ao aplicar o Anexo 14, Volume I, as aeronaves a operarem no aeródromo 

serão primeiramente identificadas e, em seguida, os dois elementos do código, que 

só deve ser determinado de acordo com as características das aeronaves para as 

quais uma facilidade do aeródromo está sendo desenvolvida. 
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O comprimento real de pista a ser disponibilizado deve satisfazer os requisitos 

operacionais das aeronaves para as quais a pista é destinada. Também não deve 

ser inferior ao maior comprimento determinado, ao serem aplicadas as 

características de desempenho das aeronaves relevantes e as correções de 

condições locais para as operações, que corrrespondem à elevação, temperatura e 

umidade do aeródromo e à inclinação e características da superfície da pista.  

 

Os parâmetros para definição de um código de referência de um aeródromo estão 

apresentados na tabela 3. Ela é utilizada para definir o comprimento necessário de 

uma pista para atender a aeronave de projeto, em função de suas características 

que definem o código. Cada aeronave possui em seu manual, definido pelo seu 

fabricante, a informação do comprimento de pista necessário para decolagem. 

Tomando-se o exemplo da aeronave Boeing 747-400, um comprimento de pista 

necessário é maior do que 1800m (coluna 2 da tabela 3), segundo o manual da 

empresa. Isto se traduz como código 4 para a pista (coluna 1 da tabela 3). Ao se 

analisar as condições geométricas da mesma aeronave, identificamos que sua 

envergadura mede 64m e a distância entre eixos das rodas, 12m. De acordo com os 

intervalos definidos na coluna 4, relacionada à dimensão da envergadura, a 

aeronave é classificada como letra “E” (coluna 3). De acordo com os intervalos 

definidos na coluna 5, relacionada à distância entre os eixos das rodas, teria a 

mesma classificação. Se fossem diferentes as classes, seria escolhida a próxima 

classe (letra) que atendesse ambas as condições. Assim, a aeronave do exemplo 

deve ser classificada com código “4E”. 

 

É em função do mesmo código que a largura da pista de pouso é definida, conforme 

a tabela 4. Neste caso, busca-se a medida ao cruzar a linha que contem o número 

do código (4) com a coluna que possui a letra (E). Encontra-se, assim, a largura de 

45m. 
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Tabela 3 – Códigos de Pista 

 
Fonte: Anexo 14 ICAO 

 

 
 

Tabela 4 – Largura de pista de pouso e decolagem 

 
Fonte: Anexo 14 ICAO  
 

A fim de promover segurança das operações de aeronaves que, durante o pouso ou 

decolagem, encontrem condições adversas de tempo, como ventanias, por exemplo, 

ou mesmo para corrigir erros que acabam requerendo um comprimento maior de 

pista do que aquele existente, outras grandezas foram definidas como necessárias 

para um aumento do comprimento das pistas (Anexo 14, ICAO, 2009- 9 edição): 
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1. Runway End Safety Area (RESA) – Área de Segurança de Fim de Pista 

Deve existir uma área de segurança de fim de pista (RESA) em cada uma das 

extremidades da faixa de pista quando: 

- o número de código for 3 ou 4; e 

- o número de código for 1 ou 2 e a pista for do tipo por instrumento. 

 

As áreas de segurança de fim de pista (RESA) devem se estender a partir do 

final de uma faixa de pista a uma distância de, no mínimo, 90m. Entretanto, é 

recomendável que, na medida do possível, estenda-se a partir do final de uma 

faixa de pista a uma distância de, no mínimo: 

- 240 m onde o número de código for 3 ou 4; e 

- 120 m onde o número de código for 1 ou 2. 

 

A largura de uma área de segurança de fim de pista (RESA) deve ser, no 

mínimo, o dobro da largura da pista a que está associada. Um objeto situado 

em uma área de segurança de fim de pista (RESA) que possa por em risco as 

aeronaves deveria ser considerado um obstáculo e deveria, na medida do 

possível, ser removido. 

 

2. Clearways e Stopways - Zonas Livres de Obstáculos e Zonas de Parada 

As limitações operacionais de desempenho das aeronaves podem exigir um 

comprimento de pista de pouso e decolagem suficiente para garantir que, 

após iniciar uma decolagem, a aeronave possa abortar ou concluir a operação 

com segurança. Para isso, assume-se que os comprimentos das pistas de 

pouso e decolagem considerem uma parcela para zona de parada e para 

zona desimpedida adequadas para aeronaves que necessitem maiores 

distâncias para aceleração-parada, considerando os fatores de peso na 

decolagem, as características da pista de pouso e decolagem e as condições 

meteorológicas. 
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Para cada decolagem existe uma velocidade chamada de velocidade de 

decisão; abaixo dessa velocidade a decolagem deve ser abortada se um 

motor falhar, enquanto que acima dessa velocidade a decolagem deve ser 

concluída. Uma distância de rolagem e uma distância de decolagem muito 

longas seriam necessárias para concluir uma decolagem quando um motor 

falhar antes que a velocidade de decisão seja atingida, devido à velocidade 

insuficiente e à menor potência disponível. 

 

Diversas combinações de distância de aceleração-parada disponível e 

distância de decolagem disponível podem ser obtidas para adequar-se a uma 

aeronave em particular, levando-se em consideração o peso da aeronave, as 

características da pista de pouso e decolagem e as condições atmosféricas. 

Desta forma, os comprimentos das zonas desimpedidas e de parada são 

determinados pelo desempenho de decolagem das aeronaves. 

 

A Organização Internacional de Aviação Civil recomenda que o comprimento 

de uma zona desimpedida de obstáculos não exceda a metade do 

comprimento da distância de rolagem de decolagem disponível, que 

corresponde à área pavimentada de uma pista de pouso e decolagem.  A 

largura dessa zona deveria estender-se lateralmente até 75m em relação ao 

eixo da pista de pouso e decolagem.  

 

O comprimento da pista de pouso e decolagem é a distância de rolagem de 

decolagem necessária ou a distância de pouso necessária, a que resultar 

maior. Ocorrendo que a distância de aceleração-parada necessária seja maior 

do que o comprimento da pista de pouso e decolagem então determinado, o 

excesso pode ser transformado em zona de parada, geralmente em cada 

extremidade da pista de pouso e decolagem. A largura de uma zona de 

parada deve ser igual à da pista a que estiver associada. 
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Além das pistas de pouso e decolagem, a área de movimento de aeronaves também 

requer outras facilidades: 

 

1) Pistas de Taxi 

As pistas de taxi possuem a finalidade de permitir a movimentação segura e rápida 

de aeronaves para entrar em e sair de uma pista de pouso e decolagem. As larguras 

mínimas das partes retilíneas das pistas de taxi são definidas em relação à categoria 

da aeronave que nela se movimente (ver tabela 5). O exemplo da aeronave B747-

400, já classificada como de letra “E” necessita, então, que a pista de taxi por onde 

vá trafegar possua no mínimo uma largura de 23m. 

 

2) Pátios de Manobras 

Os pátios de manobras são necessários para permitir o embarque e desembarque 

de passageiros, bagagens, carga e mala postal, bem como os serviços de rampa 

para a aeronave, sem interferir na operação do aeroporto. Sua área total deve 

permitir o processamento rápido do tráfego, consoante a densidade máxima prevista. 

Para isso, as informações de dimensões de aeronaves e a quantidade de 

movimentação horária são parâmetros essenciais para a definição da configuração e 

do tamanho dos pátios de manobras. 
Tabela 5 – Largura de pista de taxiamento 

Letra do Código Largura (m) 

A 7,5 

B 10,5 

C 

15, se a pista de taxiamento for destinada a operações de aeronaves com 

largura de base menor do que 18 m 

18, se a pista de taxiamento for destinada a operações de aeronaves com 

largura de base igual ou maior do que 18 m 

D 

18, se a pista de taxiamento for destinada a operações de aeronaves com 

largura de entre eixos principais menor do que 9m 

23, se a pista de taxiamento for destinada a operações de aeronaves com 

largura de entre eixos principais igual ou maior do que 9m 

E 23 

Fonte: Anexo 14 ICAO 
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As áreas identificadas na tabela 5 refletem a necessidade de espaço que as 

infraestruturas aeroportuárias demandam para alocação de suas facilidades, 

especialmente no que concerne a manobras de aeronaves. O dimensionamento 

dessas áreas está associado à configuração desejada para o aeródromo, a 

capacidade de acomodação das facilidades e às previsões de demanda até o 

esgotamento físico do sítio aeroportuário. 

 

Entretanto, a influência da atividade aérea ultrapassa os limites patrimoniais dos 

aeroportos, causando uma diversidade de restrições do uso do solo no entorno, que 

se referem a edificações, instalações, cultivo de plantações e objetos de natureza 

permanente ou temporária, e tudo que possa causar interferência nos sinais dos 

auxílios à radionavegação, dificultar a sua visibilidade ou as operações de 

aeronaves. 

 

2.3. A Relação da Atividade Aeroportuária com seu Entorno 

A atividade precípua de um aeroporto é realizar a transferência modal de 

passageiros e ela pode ser realizada integralmente dentro de seus limites 

patrimoniais. Entretanto, a interferência que essa atividade exerce sobre seu entorno 

se estende por quilômetros de distância sobre a região em que o mesmo está 

inserido. Essa interferência será abordada nesta dissertação sobre os seguintes 

aspectos: (i) aeroportos como polos geradores de viagens e atração urbana; (ii) 

restrições de uso e ocupação do solo no entorno de aeroportos; e (iii) impactos do 

ruído aeronáutico e emissão de gases poluidores nas áreas do entorno de 

aeroportos.  

 
2.3.1. Aeroportos como Pólos Geradores de Viagens e de Atração Urbana 

Os Pólos Geradores de Viagem (PGV) são empreendimentos que geram ou atraem 

um grande número de deslocamentos e que, com isso, alteram as condições de 

tráfego de uma região (Silva, 2006). Para o DENATRAN (2001) e CET (1983), os 

PGV são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande 

número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno 
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imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de 

agravar as condições de segurança de veículos e pedestres. 

 

Para Kneib (2004 apud Grigolon, 2006), os Centros Geradores de Viagens podem 

ser definidos como atividades urbanas de grande porte, que atribuem características 

de centralidade à sua área de influência e impactam o ambiente urbano por meio de 

geração de viagens, podendo causar alterações significativas nos padrões de uso, 

ocupação e valorização do solo em sua área de influência imediata. A implantação 

de um empreendimento gerador de viagens possui características de centralidade 

em relação a sua área de influência direta (Kneib e Silva, 2005 apud Grigolon, 2006). 

Esta pode ser entendida como a delimitação física do alcance do atendimento da 

maior parte de sua demanda (Silveira,1991 apud Grigolon, 2006).  

 

A maioria dos estudos sobre PGV realizados no Brasil ainda focam nos impactos de  

shopping centers, principalmente na determinação de sua área de influência 

principal, impactos no sistema viário e dimensionamento de estacionamento. (Souza 

Coelho, 2006). Verifica-se que poucos são os estudos desenvolvidos focando 

aeroportos como PGV e sua consequente influência na região em que está inserido. 

Tratar um aeroporto como PGV é levar em conta a necessidade de estudar os meios 

de seu acesso, ofertando múltiplas escolhas aos usuários e cuidando da qualidade 

de ambiência urbana de seu entorno. 

 

No Brasil, o acesso ao aeroporto é feito predominantemente pelo modo rodoviário – 

entre 60% e 75% de viagens em automóveis (Goldner, 2001  apud Souza Coelho, 

2006).  Um fator que pode impulsionar o aumento do fluxo de tráfego de automóveis 

no entorno de aeroportos, além do crescente aumento de viagens, é a tendência 

mundial de olhar o aeroporto como negócio. Ou seja, este não é só um lugar 

frequentado por pessoas que viajam. Atualmente, há um objetivo de incrementar o 

ambiente aeroportuário com lojas, restaurantes e hotéis, visando um impulso na 

renda deste empreendimento. Tal medida pode trazer consequências diretas ao 

tráfego e à qualidade do ar (Souza Coelho, 2006) 
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O desenvolvimento dos aeroportos, portanto, necessita de planejamento capaz de 

gerar certo grau de qualidade no seu entorno uma vez que alguns já estão 

convertidos em um conjunto de serviços que reúne tanto as instalações 

aeroportuárias como atividades não diretamente relacionadas com a operação do 

transporte aéreo, mas com os passageiros, como hotéis e centros de convenções. 

Para Teixeira e Amorim (2005), as cidades-aeroporto (que para Kasarda, 2009, são 

as “aerotrópolis”) se constroem com uma velocidade proporcional ao crescimento 

das taxas de tráfego aéreo. 

 

Como sugere Grigolon (2006), os impactos causados nos padrões de ocupação do 

solo quando do surgimento de um PGV, qualquer que seja o porte da cidade, são, 

em curto prazo, relacionados somente a aspectos relativos à sua implantação. No 

entanto, a médio e longo prazos, o entorno do PGV passa a ser modificado, devido a 

sua influência em todos os tipos de uso. Por isso, para a previsão desses impactos, 

deve-se levar em conta aspectos relacionados ao uso de solo, ao sistema viário e ao 

transporte, tanto público como privado. 

 

Como pólo gerador de viagens e pólo de atração urbana, um aeroporto demanda 

uma infraestrutura para seu funcionamento que tende a gerar impactos positivos 

sobre o seu entorno: estradas pavimentadas, sistemas de abastecimento d´água e 

redes de esgoto, energia elétrica, telemática, transportes, etc. Ou seja, áreas 

distantes, onde o valor da terra era relativamente baixo se comparado com outras 

áreas já providas dessas facilidades, passam a ser atraentes para a ocupação, 

dentre elas a de uso residencial. Contudo, diferentemente de outros PGVs como 

shopping centers, os aeroportos impactam as atividades do entorno também com 

ruído e poluição causados pelas aeronaves. 

 

Tratar o aeroporto como um PGV é um caso a ser melhor compreendido pela 

literatura na área, pois sua criação gera impactos positivos e atrai a ocupação 

urbana, sobre a qual irá causar os impactos negativos, como mencionados acima. 
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2.3.2. Restrições ao Uso e Ocupação do Solo no Entorno dos Aeroportos 

As restrições de aproveitamento do uso do solo são especificadas pelo artigo 44 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica e compõem um conjunto de áreas denominado 

Zonas de Proteção e definidas pelos seguintes Planos: Plano Básico de Zona de 

Proteção de Aeródromos, Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromos, 

Planos de Zona de Proteção de Auxílio à Navegação Aérea, Plano Básico de Zona 

de Proteção de Helipontos, Plano Básico de Zoneamento de Ruído e Plano 

Específico de Zoneamento de Ruído, assim definidos: 

 

 Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos - Documento de aplicação 

genérica que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das 

propriedades dentro da Zona de Proteção de um aeródromo; 

 Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromos - Documento de aplicação 

específica que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das 

propriedades dentro da Zona de um determinado aeródromo. 

 Plano de Zona de Proteção de Auxílio à Navegação Aérea – Documento de caráter 

definitivo que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das 

propriedades dentro da Zona de Proteção de um auxílio à navegação aérea. 

 Plano de Zoneamento de Ruído - Plano de Zoneamento de Ruído de aplicação 

genérica em aeródromos;  

 Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos - Documento de caráter definitivo 

e aplicação genérica que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das 

propriedades dentro da Zona de Proteção de um heliponto. 

 

Os Planos Específicos são elaborados quando da necessidade de conformidade do 

aeródromo com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, observando-

se as prescrições, que couberem, nos Planos Básicos.  

 

As restrições a que se referem os Planos aplicam-se a todos os bens, quer sejam 

privados ou públicos, incorrendo as Administrações Públicas na tarefa de 

compatibilizar o uso e ocupação do solo, nas áreas vizinhas aos aeródromos, às 
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limitações estabelecidas pelos Planos Básicos e Específicos (CBA, artigo 43, 

parágrafos 4º e 5º,1986)  

 

A autoridade aeronáutica pode então embargar a obra ou construção de qualquer 

natureza que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou 

exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os referidos 

planos, posteriormente à sua publicação, por conta e risco do infrator, que não 

poderá reclamar qualquer indenização.  

 

O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos contém as seguintes áreas: 

Faixa de Pista, Áreas de Aproximação, Áreas de Decolagem, Áreas de Transição, 

Área Horizontal Interna, Área Cônica e Área Horizontal Externa: 

 

 Faixa de Pista 

Uma pista de pouso e decolagem e quaisquer zonas de parada (stopways) a ela 

associadas devem estar incluídas em uma faixa de pista, que consiste em uma área 

que deve estender-se antes da cabeceira e após o fim da pista ou da zona de 

parada a uma distância de, no mínimo: 

- 60 m onde o número de código for 2, 3 ou 4; 

- 60 m onde o número de código for 1 e a pista for por instrumento; e 

- 30 m onde o número de código for 1 e a pista for de não instrumento. 

  

A largura de uma faixa de pista deve onde quer que seja viável, estender-se 

lateralmente ao eixo da pista a uma distância de, no mínimo: 

- 150 m onde o número de código for 3 ou 4; e 

- 75 m onde o número de código for 1 ou 2; 

 

Nesta área, qualquer objeto fixo que possa colocar aeronaves em risco, que não os 

auxílios à navegação aérea que satisfaçam os requisitos de frangibilidade deveria, 

na medida do possível, ser removido. Um objeto é dito frangível quando tem  pouca 
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massa e é designado a quebrar-se, distorcer-se ou ceder mediante impacto de modo 

a apresentar o menor risco à aeronave. 

 

 Área de Aproximação 

Os gabaritos das Áreas de Aproximação estendem-se em rampa, no sentido do 

prolongamento do eixo da pista, a partir da Faixa de Pista. Sua configuração e 

medidas constam na figura 6. 

 

Os critérios para utilização dessa figura remetem à classificação da pista em relação 

à utilização ou não de instrumentos que auxiliam a navegação aérea, já comentada 

anteriormente. Entretanto, deve-se acrescentar aqui que as pistas operadas por 

instrumentos possuem uma classificação adicional: precisão e não-precisão, que se 

diferenciam pelo detalhamento de informações que os instrumentos existentes 

informam, como, por exemplo, sendo de precisão os instrumentos que informam o 

azimute e rampa de planeio para as aeronaves. 

 

O perfil ilustrado na figura 6 indica as dimensões das áreas de aproximação, 

combinado com os dados do quadro. Para o exemplo de um aeródromo IFR-precisão 

de classe 4, a partir do fim da faixa de pista ( c), inicia-se uma rampa imaginária de 

razão 1/50 (R1) até a distância de 3000m (D1). A partir daí, a inclinação da rampa 

passa a ser de 1/40 (R2) até a distância de mais 3600m. Mantém-se nesse nível até 

mais 8400m. 

 

 Área de Decolagem 

Os gabaritos das Áreas de Decolagem estendem-se em rampa, no sentido do 

prolongamento do eixo da pista, a partir da Faixa de Pista ou do final da Zona Livre 

de Obstáculos (“Clearway”), caso exista. Sua configuração e medidas constam na 

figura 7. As dimensões da área de decolagem independem da precisão de operação 

da pista.  
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 Área de Transição  

O gabarito das Áreas de Transição estende-se em rampa, a partir dos limites laterais 

da Faixa de Pista e da parte das Áreas de Aproximação, compreendidas entre seu 

início e o ponto onde estas áreas atingem o desnível de 45m (quarenta e cinco 

metros) em relação à elevação do aeródromo. Sua configuração e medidas constam 

na figura 8. 

 

 Área Horizontal Interna 

O gabarito da Área Horizontal Interna estende-se para fora dos limites dos gabaritos 

das Áreas de Aproximação e Transição, com desnível de 45m (quarenta e cinco 

metros) em relação à elevação do aeródromo, e seus limites externos são 

semicírculos, com centros nas cabeceiras das pistas. Sua configuração e medidas 

constam na figura 9. 

 

 Área Cônica 

O gabarito da Área Cônica estende-se em rampa de 1/20 (um vinte avos) para fora 

dos limites externos do gabarito da Área Horizontal Externa. Sua configuração e 

medidas constam na figura 10. 
 

 

 Área Horizontal Externa 

O gabarito da Área Horizontal Externa estende-se para fora dos limites externos do 

gabarito da Área Cônica . Sua configuração e medidas constam na figura 11. 

 

 

As áreas de proteção acima definidas estão, em geral, associadas com o código de 

referência da pista de pouso e com a precisão de aproximação disponível, nos 

procedimentos de pouso, se de condição visual (VFR) ou por instrumento (IFR), 

sendo esta última de precisão ou não. 
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CLASSE DO AERÓDROMO 

VFR IFR – NÃO PRECISÃO IFR - PRECISÃO 

CÓDIGO DE PISTA CÓDIGO DE PISTA CÓDIGO DE PISTA 

1 2 3 4 1 e 2 3 e 4 1 e 2 3 e 4 

α 6º 6º 6º 6º 9º 9º 9º 9º 

R1 20 25 30 40 40 50 50 50 

R2 - - - - - 40 40 40 

C 30 60 60 60 60 60 60 60 

D1 1600 2500 3000 3000 2500 3000 3000 3000 

D2 - - - - - 3600 3600 3600 

D3 - - - - - 8400 8400 8400 
Figura 6 - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área de aproximação.  

Fonte: Portaria 1.141/GM5 (1987) 
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PARÂMETROS 

CLASSES 

VFR    IFR-NÃO PRECISÃO   IFR- PRECISÃO 
CÓDIGO DE PISTA 

1 2 3 e 4 

C (m) 60 60 60 

L1 (m) 60 80 180 

L2 (m) 380 580 1800 

A 6 6 7,12 

D (m) 1600 2500 15000 

R (m) 20 25 50 

H (m) 80 100 500 
Figura 7 – Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área de decolagem  

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 (1987) 
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Figura 8– Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área de transição  

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 (1987) 
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Figura 9– Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área horizontal interna  

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 (1987) 
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Figura 10– Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área cônica 

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 (1987) 

 

 

 
 



 

 

61

 
 

Figura 11– Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – área horizontal externa  

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 (1987) 
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Percebe-se que tais áreas se estendem por alguns quilômetros além dos limites 

patrimoniais de um aeroporto, estabelecendo restrições no uso e ocupação do solo 

em áreas relativamente distantes do aeroporto. Essas áreas estão sob a gestão 

direta do planejamento e controle urbanos das municipalidades e não da autoridade 

aeronáutica, que, por sua vez, estabelece com força de Portaria tais áreas de 

proteção em complemento ao Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986). 

 

Adicionando-se a essas áreas “imaginárias” definidas pelos Planos de Zona de 

Proteção, há ainda outras duas áreas que estão associadas ao Plano de 

Zoneamento de Ruído e a Área de Segurança Aeroportuária: 

 

 Áreas de Ruído 

O efeito sonoro emitido pelas aeronaves durante as suas operações em terra ou no 

ar produz alterações no nível de conforto da comunidade do entorno imediato dos 

aeroportos, bem como em aglomerações urbanas mais afastadas. Da necessidade 

de mensuração aproximada desse incômodo, foram instituídos os Planos Básicos de 

Zoneamento de Ruído - PZR (Portaria 1.141/GM5, de 08/12/1987), de aplicação 

genérica aos aeródromos. 

 

Esses Planos consistem na definição de curvas de ruído elaboradas, por meio de 

linhas isofônicas, definindo restrições de uso do solo nas áreas mais próximas ao 

centro geométrico da pista de pouso, visando proteger os habitantes ali instalados 

dos efeitos sonoros provocados pelas aeronaves e, permitindo a manutenção das 

operações aéreas, mitigando os impactos decorrentes do ruído aeronáutico. 

 

Para efeito de aplicação do PZR, as pistas dos aeródromos são classificadas em 6 

tipos de categoria (I a VI). Duas curvas de ruído definem as áreas de proteção dentro 

do Plano de Zoneamento de Ruído: a curva de ruído 1 é uma linha traçada a partir 

dos pontos nos quais o incômodo sonoro é igual a um valor predefinido (em decibéis) 

e maior do que o traçado para a curva de ruído 2. 



 

 

63

As curvas definem então três áreas de proteção: 

 Área I –interior à curva de nível de ruído 1, onde o nível de incômodo sonoro é 

potencialmente nocivo aos circundantes, podendo ocasionar problemas 

fisiológicos por causa das exposições prolongadas.  

 

 Área II – compreendida entre as curvas de nível de ruído l e 2, onde são 

registrados níveis de incômodo sonoro moderados.  

 

 Área III – exterior à curva de ruído de nível 2, onde normalmente não são 

registrados níveis de incômodo sonoro significativos. 

 

Quando um Plano é especificamente aplicado a um aeródromo, contemplando assim 

as condições urbanas e geométricas locais, tem-se um Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído – PEZR. 

  

 Área de Segurança Aeroportuária 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução Nº 04, de 

4 de outubro de 1995, veio estabelecer restrições ao uso do solo no entorno dos 

aeroportos. Com base na proliferação de áreas degradadas e com deficiência de 

saneamento básico no entorno dos aeroportos, observou-se um número crescente 

de colisões com aves, apesar da diminuição do número total de incidentes e 

acidentes aeronáuticos observado nos últimos anos. Com isso, vislumbrou-se a 

necessidade de estabelecer restrições de uso do solo para atividades atrativas de 

aves, recomendação que também é defendida pela própria Organização 

Internacional de Aviação Civil (OACI). 

 

Estabeleceu-se, desta forma, o conceito de Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 

como as áreas abrangidas por um determinado raio, a partir do “centro geométrico 

do aeródromo”, onde não devem ser permitidas atividades de natureza perigosa, 

entendidas como “focos atrativos de aves”, matadouros, lixões a céu aberto, 
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curtumes, vazadouros de lixo, dentre outras atividades que possam ocasionar o 

mesmo risco às operações aéreas.  

 

A depender do tipo de operação do aeródromo, o raio da ASA deverá ser de 13 km 

(aeródromos com operações visuais) ou 20km (aeródromos com operações por 

instrumentos). A importância do estabelecimento de uma ASA decorre do número de 

acidentes no entorno dos aeroportos em função da colisão com aves. Por essa 

razão, atividades que atraiam pássaros comprometem a segurança das operações 

de aeronaves, especialmente nos procedimentos de pouso e decolagem. 

 

Segundo o jornal O Globo, de 16/01/2009, noticiando sobre o pouso de emergência 

de uma aeronave no rio Hudson, em Nova Iorque, ocorrido naquele mês, a colisão 

com aves representa diversos riscos para um avião.  Segundo o major Raul Moreira 

Neto, naquela reportagem, ao se chocar com a turbina, a ave já causa estrago nas 

palhetas (hélices que sugam o ar para a turbina). Partes do animal podem seguir 

para dentro do motor, podendo gerar variação na pressão e aumento da temperatura 

e, dependendo da intensidade do impacto, a turbina pode sofrer pane. De acordo 

com a reportagem, no Brasil são registrados cerca de 500 casos de colisão de 

pássaros com aeronaves por ano, enquanto que nos EUA e Canadá os números são 

ainda mais graves, pois lá existe o problema de aves maiores, como os gansos, e as 

aves migratórias, que voam em bandos. No Brasil, a principal ameaça são os 

urubus, atraídos por depósitos de lixo próximos a aeroportos. Segundo o Relatório 

de Perigo da Fauna elaborado pela ANAC (2009), de janeiro de 2008 a agosto de 

2009 foram registradas 94 colisões com aves no aeroporto do Galeão (Rio de 

Janeiro), 74 no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e 60 no aeroporto Salgado Filho 

(Porto Alegre) sendo esses aeroportos os que apresentaram os maiores 

quantitativos de colisões no país.  

              

O grande desafio para a fiscalização e cumprimento dessa restrição consiste, para a 

maioria das cidades onde os aeroportos estão situados, em definir a locação de suas 
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áreas de tratamento de resíduos sólidos, tendo em vista que a área definida pela 

ASA muitas vezes extrapola seus limites territoriais. 

 

 

2.3.3. Impacto do Ruído Aeronáutico e emissões de gases poluidores nas 
áreas do entorno de aeroportos 

Um dos impactos ambientais mais estudados que a atividade aérea provoca no 

entorno dos aeroportos é o ruído. Mesmo com a existência de planos de zoneamento 

que buscam promover a proteção de áreas do incômodo sonoro proveniente das 

operações de aeronaves, especialmente nos procedimentos de pouso e decolagem, 

o caráter subjetivo da percepção do ruído dá ao tema uma importância peculiar. 

 

Experiências em diversos aeroportos do mundo indicam que o crescimento do 

tráfego aéreo e o consequente desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária 

podem sofrer sérias restrições ou serem retrasados, em função dos efeitos que 

provocam sobre as atividades no solo, particularmente no entorno. 

 

Restrições de operações de aeronaves já são uma prática observada em diversos 

aeroportos no mundo, como no John Wayne Airport, localizado no sul de Los 

Angeles, que, com 350.000 operações anuais, é um dos aeroportos com maior 

número de sistemas de monitoramento de ruído nos Estados Unidos e no mundo 

(Revista Airports International, March, 2008).  

 

Segundo essa Revista, em 2003, a administração do aeroporto instalou o 

AirportMonitor, ferramenta eletrônica que permite às pessoas conhecerem 

informações das aeronaves que sobrevoam a área onde vivem. É um mecanismo 

que responde os questionamentos mais fundamentais e abre uma porta para que 

pessoas possam fazer suas próprias consultas. Os pontos vermelhos ilustrados na 

figura 12 representam as estações de monitoramento de ruído instaladas. 
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Dadas as características locais do aeroporto, completamente envolvido pela malha 

urbana, restrições de operações foram impostas ao desenvolvimento do aeroporto 

em relação ao ruído provocado sobre as populações vizinhas. Outras sete estações 

de monitoramento de ruído foram instaladas sob as rotas de decolagem de 

aeronaves, conforme ilustrado na figura 13. 

 

 
Figura 12 – Sistema de Monitoramento de ruído proveniente da aproximação de aeronaves para o 

pouso, instalado no entorno do Aeroporto John Wayne, Califórnia.  

Fonte: Airports International volume 41 no. 2, 2008) 

 

Cada um dos dez monitores instalados na área urbana do entorno do aeroporto é 

responsável pela medição do nível de ruído produzido por cada aeronave em todos 

os movimentos de pouso e decolagem, correlacionando com os detalhes de cada 

voo, como número da aeronave, pessoas a bordo e peso total da aeronave. Dessa 

maneira, é possível identificar para cada ruído monitorado a aeronave que o 

produziu. O aeroporto mantém forte interesse no monitoramento do ruído, como 

também é responsável pelo tratamento acústico das residências localizadas dentro 

da área considerada como “área de impacto do ruído”, onde o incômodo sonoro está 

igual ou maior do que 65dB (ibid). 
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Figura 13 – Sistema de Monitoramento de ruído proveniente da decolagem de aeronaves, instalado 

no  entorno do Aeroporto John Wayne, Califórnia.  

Fonte: Airports International, volume 41 no.2, 2008) 

 

No período de 12 meses até 30 de setembro de 2007, 75 residências foram 

consideradas incompatíveis com o ruído, dentro da “área de impacto do ruído”. Ao 

todo, num intervalo de anos, a utilização de diversos programas de adequação 

permitiu a compatibilidade de outras 486 residências na mesma área (ibid). 

 

A cada ano, a atividade da administração do Aeroporto John Wayne determina e 

publica onde se projeta o contorno do limite de ruído de 65dB, variável em função do 

mix da aeronave, definido pela aeronave mais ruidosa. Esta é uma tentativa de 

abordar o problema do ruído para o aeroporto, como uma estratégia para reduzir e 

eliminar usos do solo incompatíveis. Aliado a isso, os limites de ruído sonoro são 

estabelecidos em função da natureza da operação, se de aviação geral (pequeno 

porte) ou de grandes empresas aéreas (aeronaves de portes médio e grande), como 

também é função do horário de operação, mais restritivo à noite e, principalmente, 

nas madrugadas (ibid). 
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A preocupação com o incômodo sonoro é talvez o principal argumento de 

comunidades locais para protestos contra o desenvolvimento e aumento do tráfego 

aéreo em diversas partes do mundo. Apesar dos projetos de construção e ampliação 

das infraestruturas aeroportuárias contemplarem a preservação do entorno contra 

ocupações de natureza incompatível com a atividade aérea, nem sempre se tem 

obtido sucesso nesse alinhamento entre desenvolvimento aeroportuário e 

desenvolvimento urbano. 

 

Os impactos locais de aeroportos têm também levado a severos protestos 

ambientais e de uso do solo. O processo de construção da segunda pista de pouso e 

decolagem do Aeroporto de Manchester, assim como confrontos legais com a Corte 

Europeia em relação ao efeitos dos voos noturnos no Aeroporto Heathrow/Londres, 

ambos localizados na Inglaterra, são exemplos dessa disputa (Upham,2003) entre 

expansão da infraestrutura e operação aeroportuária e dos problemas causados nas 

áreas do entorno pela expansão dessa atividade.  

 

A sensibilidade ao ruído, um dos problemas relacionados a operação aeroportuária,  

depende de um grande número de fatores, obviamente, do número de pessoas que 

podem ser incomodadas pelas operações das aeronaves, determinada pela locação 

de um aeroporto em relação a áreas residenciais, rotas de tráfego e quantidade e 

dimensão das aeronaves. O ruído provocado por uma aeronave está relacionado à 

frequência de movimentos e à proximidade de comunidades em relação às rotas de 

pouso e decolagem. Embora as iniciativas de controle e monitoramento do ruído 

aeronáutico sejam adotadas, os seus benefícios não têm sido compatíveis com o 

crescimento do tráfego aéreo, pois atualmente muitos dos maiores aeroportos do 

mundo possuem restrições operacionais motivadas pelo ruído aeronáutico, que 

envolvem proibições do uso de aeronaves mais ruidosas, impedimento de operações 

aéreas em aeroportos no período das 22h às 06h, extensão dos limites de contorno 

das linhas de ruído e cotas de ruído – limitação da quantidade de ruído que as 

aeronaves de uma mesma empresa aérea podem emitir. 
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Mesmo que os benefícios do crescimento e desenvolvimento de um aeroporto 

abranjam uma grande área geográfica, os custos são assumidos principalmente 

pelos residentes nas áreas vizinhas. A oposição da comunidade local pode restringir 

ou impedir o desenvolvimento de aeroportos, tanto pelas justificativas associadas ao 

incômodo sonoro, como por outras questões que envolvem a qualidade do ar, 

congestionamento e tráfego nas vias locais e o medo de acidentes aéreos. È 

razoável assumir que se a população do entorno não veem uma razão para tolerar o 

barulho causado pelo aeroporto, ela pode simplesmente opor-se ao seu crescimento. 

 

A melhor estratégia para gerenciamento da oposição da comunidade local é adotar a 

política da “boa vizinhança”, provendo as informações adequadas sobre as ações 

que estão sendo tomadas para resolver os problemas que ela identifica (Upham, 

2003). Somando-se as ações de minoração dos efeitos adversos da operação de um 

aeroporto, deve-se desenvolver estratégias que maximizem os benefícios sociais e 

econômicos do crescimento contínuo do aeroporto e de que forma isto se reflete nas 

áreas mais afetadas por sua operação. 

 

Um tema crítico para operadores de aeroportos e governos é a necessidade de um 

planejamento de uso do solo mais efetivo, de maneira a prevenir ocupação do solo 

no entorno de aeroportos com atividades mais sensíveis ao ruído, como residências, 

e desta forma, protegendo a capacidade futura do aeroporto. 

 

Essa questão tomou forte visibilidade pública, por exemplo,  nas batalhas iniciadas 

em 2002, entre a  Village Building Company, que desejava construir um grande 

loteamento urbano em Tralee, ao sul do Aeroporto de Canberra, Austrália, que 

deseja manter a área do “alto corredor de ruído”  livre do uso residencial (May, 

2002). Quando o Aeroporto Internacional de Canberra começou a expandir suas 

operações em 1999, o Conselho da Comunidade do Norte de Canberra (NCCC), 

uma representação da comunidade de acesso ativo aos governantes para 

tratamento dos interesses dos residentes do Norte de Canberra – formou um grupo 

de trabalho para investigar os assuntos relacionados ao aeroporto. O objetivo foi 
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examinar o meio ambiente e especialmente o ruído, ramificações da expansão 

proposta e sugerir o que poderia ser feito (ibid). 

 

A localização do Aeroporto Internacional de Canberra é um predicado para a 

expansão da infraestrutura da aviação como uma necessidade para competitividade 

na economia global, em particular foco de principal capital e hub regional e um  

portão de ligação com o desenvolvimento econômico. A linha de argumento usada 

coloca os aeroportos em uma comparação similar aos portos em séculos passados, 

como empreendimentos que conduzirão o crescimento econômico. Os efeitos 

negativos desse crescimento são inevitáveis, com a consequente necessidade de 

gerenciamento, mas aos objetivos econômicos e dos negócios são considerados 

como uma grande prioridade Em contrapartida, representantes de comunidades 

procuram o melhor caminho para atendimento de suas necessidades e transportes e 

a questão da necessidade de expansão de aeroportos, em particular quando são 

requisitados fundos públicos (Byron, 2001).  

 

 

As manifestações da administração do Aeroporto de Canberra e a empresa 

imobiliária interessada em construir loteamentos residenciais em áreas próximas ao 

aeroporto são ilustradas a seguir. Ainda que a área planejada para o loteamento 

estivesse fora da curva de ruído, como assegurou a empresa imobiliária (figura 18), 

os protestos da administração do aeroporto foram incisivos em assegurar que, 

mesmo assim, os novos moradores que ali se instalassem iriam apresentar 

reclamações contra o ruído das aeronaves, como já havia sido registrado em outro 

loteamento já existente e em semelhante condição (figura 19). 

 

 

As divergências tornaram-se públicas, divulgadas em jornais de circulação da 

cidade, trazendo para a população das comunidades do entorno a discussão do 

problema. 
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Figura 14 – Aviso publicado em The Canberra Times pelo Aeroporto Internacional de Canberra – 

Queda de braços em defesa da proteção da comunidade contra o ruído.  

Fonte: May, 2002 

“ As residências não devem ficar sob aviões” 
 
Tralee situa-se diretamente sob a rota de decolagem 
sul. É uma área rural. Mas agora, incrivelmente, o 
Conselho da Corte de Queanbeyan está pensando em 
rezonear esta área para a construção de mais de 2000 
residências. 
É um plano ruim, porque os futuros residentes se 
incomodarão com o ruído do tráfego aéreo. Sabemos 
da experiência do passado que eles irão protestar 
contra o ruído. 
Nós trabalhamos fortemente com a comunidade de 
Jerrabombeba para reduzir o impacto do ruído 
aeronáutico. 
Nós não queremos que esse trabalho tenha sido em 
vão. 
Não é aconselhável construir residências sob as rotas 
das aeronaves. 
Não deixe que isso aconteça! 
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Figura 15 – Aviso publicado em The Canberra Times por The Village Building Co – a força da 

urbanização de áreas.  

Fonte: May, 2002 

 

Um outro exemplo é o da expansão do aeroporto de Heathrow, Londres. A proposta 

de construção de uma terceira pista gerou significativos protestos das comunidades 

do entorno, em especial, no norte do sítio aeroportuário, onde está prevista a obra. 

 

Com um movimento de 67 milhões de passageiros atendidos no ano de 2008, o 

Aeroporto de Heathrow é o terceiro mais movimentado aeroporto do mundo, atrás 

“O real barulho está vindo 
dos proprietários do 
aeroporto” 
 
Na quarta-feira, 24 de julho 
(2002), o gerente do 
aeroporto, Sr. Byron, disse 
que 2000 residências em 
Tralee estariam “na zona de 
ruído”. Errado!!! 
 
O mapa produzido pelo 
próprio website do aeroporto 
ilustra a zona de ruído. 
Tralee está claramente fora 
dela. 
... 
 
Não há nenhuma 
necessidade de impedir o 
desenvolvimento de 
Queanbeyan. 
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apenas dos aeroportos das cidades americanas de Atlanta e Chicago, com 90 

milhões e 69,3 milhões de passageiros transportados no mesmo ano, 

respectivamente (ACI, 2010). 

 

Em novembro de 2007, a Secretaria de Transportes do Governo do Reino Unido 

anunciou a proposta de construção da terceira pista e do sexto terminal de 

passageiros do Aeroporto de Heathow, em Londres, após uma longa espera da 

consulta pública sobre o crescimento do principal aeroporto da capital inglesa). O 

Governo garantiu que nenhuma expansão seria promovida além dos limites de 

poluição do ar e das áreas afetadas pelo ruído, estabelecidos pela Comunidade 

Europeia. Há muito tempo, o aeroporto vem operando muito próximo de sua 

capacidade, com relativos atrasos dos vôos de passageiros. Se nenhuma mudança 

for feita, o status do aeroporto como de primeira classe no cenário mundial será 

gradativamente deteriorado, com perda de postos de trabalho e prejuízos 

econômicos (Airports International, volume 41, 2008). 

 

A nova pista será locada em área ao norte do atual sítio aeroportuário. Será mais 

curta do que as atuais pistas (com 2.200m) e será apoiada por um novo terminal. Os 

protestos dos oponentes dessa expansão baseiam-se no fato que a mesma 

resultaria na demolição de mais de 700 propriedades no vilarejo de Sipson  (ibid). 

Esta disposição está ilustrada na figura 20. 

 

Alinhadas aos protestos de acréscimo de ruído por relação direta ao aumento do 

tráfego aéreo, organizações ambientais engajaram-se na campanha em defesa da 

proteção do meio ambiente contra emissões provenientes de aviões, tema que vem 

sendo discutindo em diversas partes do mundo, com destaque para a Grã-Bretanha 

(ibid). 
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Figura 16 – Projeto de implantação da terceira pista no Aeroporto de Heathrow, Londres.  

      Fonte: Airports International, January 2008) 

 

Segundo o relatório final COM (2005) 459 da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 

Europeu, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões das 

Comunidades Europeias, através da Comunicação para reduzir o impacto da aviação 

nas alterações climáticas, apesar de a eficiência do combustível para aeronaves ter 

aumentado mais de 70% nos últimos 40 anos, a quantidade total de combustível 

queimado aumentou ainda mais devido a um crescimento mais acentuado do tráfego 

aéreo. 

 

Ainda, como resultado, o impacto da aviação no clima está aumentando: não 

obstante a redução de 5,5% (-287 MtCO2e), de 1990 a 2003 (Inventário Anual dos 

gases com efeito de estufa da Comunidade Europeia (1990-2003) e relatório de 

inventário de 2005, das emissões totais da União Europeia controladas ao abrigo do 

Protocolo de Quioto, as emissões de gases com efeito de estufa da aviação 

internacional da UE aumentaram 73% (+47 MtCO2e), ou seja, registaram um 

crescimento anual de 4,3%. 

 

Local projetado da 
terceira pista, após 
remoção de vilarejo 

Contorno do atual 
sítio aeroportuário 
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Embora a parte das emissões globais de gases com efeito de estufa correspondente 

à aviação ainda seja reduzida (cerca de 3%), o seu crescimento acelerado prejudica 

os progressos realizados noutros setores. Se esse crescimento se mantiver aos 

níveis atuais, as emissões provenientes dos voos internacionais com partida dos 

aeroportos da União Européia (EU) aumentarão, até 2012, 150% relativamente aos 

valores registrados em 1990. Um aumento desta ordem das emissões da aviação 

internacional da UE anularia mais de um quarto das reduções impostas pelo objetivo 

da Comunidade fixado no Protocolo de Quioto. A longo prazo, se as tendências 

atuais se mantiverem, a aviação tornar-se-á uma das principais fontes de emissões 

(Relatório da Comissão Europeia COM(2005)459).  

 

 

Os grandes aeroportos são significantes fontes de poluição em suas localidades. As 

legislações sobre a qualidade do ar têm sido um potencial limitador para o 

crescimento dos aeroportos, restringindo movimento de aeronaves e de tráfego de 

veículos ou ambos. 

 

 

Exemplos de protestos embasados por campanhas ambientais contra o ruído e a 

poluição proveniente dos aeroportos podem ser citados pelas manifestações 

ocorridas em Londres, poucos dias depois de o Governo Inglês anunciar os planos 

de construção da terceira pista no Aeroporto de Heathrow (figura 17). Ajudados por 

celebridades dos meios artístico e político, os protestos ganharam mais notoriedade 

que os benefícios que a ampliação do aeroporto traria para a capital inglesa e toda a 

Grã-Bretanha, como a atração de mais turistas, negócios e empregos, com um 

incremento de 9 bilhões de libras ao ano na economia nacional (Airports 

International, March, 2009) . 
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Figura 17 – A e B. Protestos contra a construção da terceira pista do aeroporto de Heathrow: A – 

“BAA (British Airports Administration) quer casas em troca de lucro”; B – “ Não à terceira 

pista” 

Fonte: Airports International Volume 2, no. 41, 2009. 

 

 

Os casos apresentados dos aeroportos de Canberra e Heathrow ilustram duas 

situações diferentes sobre a relação entre o aeroporto e seu entorno. No primeiro 

caso, a administração do aeroporto se posiciona contra a ocupação do entorno por 

loteamentos residenciais, enquanto a empresa imobiliária é favorável. No segundo, a 

administração aeroportuária é favorável à remoção de toda uma comunidade do 

entorno, para promoção de ampliação da infraestrutura aeroportuária, enquanto 

ambientalistas e comunidades são contrários.  

 

A relação entre aeroporto e o entorno é, desta forma, um assunto que já suscita a 

discussão e a participação de diversos atores (stakeholders), que atuam sobre o 

desenvolvimento territorial e por todos aqueles afetados pela atividade aeroportuária 

(Caves,1999). 

 
 

A B 
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CAPÍTULO III  PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ÁREAS NO ENTORNO DE 
AEROPORTOS   
 

3. 1 Plano Diretor Aeroportuário e Landbanking 

O planejamento do desenvolvimento de um aeroporto costuma ser complexo pelas 

diferenças consideráveis entre tipos de equipamentos e o nível de tecnologia das 

instalações requeridas para rampa, passageiros e carga e operações de pistas de 

pouso e de táxi. Para Kazda (2000), o Plano Diretor de um Aeroporto (PDA) pode ser 

caracterizado como “um plano para a construção do aeroporto”, que considera as 

possibilidades de máximo desenvolvimento do aeroporto numa dada localidade. O 

PDA pode ser elaborado tanto para um aeroporto existente como para um 

inteiramente novo, qualquer que seja o tamanho do aeroporto. O autor ressalta que 

nesses planos é necessário incluir não apenas o espaço do sítio aeroportuário e 

suas facilidades, mas também outras áreas e comunidades no entorno que são 

afetadas pela atividade do aeroporto. 

 

Deve-se destacar que um PDA não é um programa de construção, mas apenas um 

guia para: 

 

 Desenvolvimento das facilidades aeroportuárias; 

 Desenvolvimento do uso do solo no entorno do aeroporto; 

 Determinação dos impactos do desenvolvimento do aeroporto sobre o meio 

ambiente; 

 Determinação dos requisitos para acesso viário e transporte. 

 

 

No planejamento de um aeroporto, é importante reconhecer o valor do solo, sua 

vocação para negócios e as características ambientais e de ocupação do entorno. 

Um planejamento de uso do solo faz-se necessário, então, para conceber a 

utilização máxima do sítio aeroportuário (Land Use Master Plan, Manchester Airport, 

2006). 
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Uma das práticas utilizadas para garantir áreas para expansão de aeroportos é a 

reserva de terreno para futuro desenvolvimento, chamada de landbanking.. 

Corretamente executada, representa a melhor maneira de implementar planos de 

longo prazo para o desenvolvimento de novos aeroportos a um custo razoável (De 

Neufville,2003) 

 

 

Landbanking é uma forma de seguro. Ele protege a região do risco de se necessitar 

um novo sítio para um aeroporto futuro e não apenas a encontrar uma nova área 

quando a necessidade surgir. O risco vem do fato que um número significativo de 

novos aeroportos requer grandes áreas razoavelmente planas (na média de 1000 

hectares) de terreno vazio. Entretanto, este é precisamente o tipo de terreno mais 

atrativo à expansão das cidades. Ainda, Landbanking é uma opção relativamente 

barata em relação à aquisição de terrenos, mas requer uma política do uso do solo 

fortemente alinhada com os interesses da comunidade do entorno e do poder político 

responsável pelo controle do uso e ocupação do solo (ibid). 

 

 

A experiência adotada pela administração do Aeroporto de Manchester, na 

Inglaterra, apontou a utilização de diversas áreas no entorno do aeroporto, com 

interesse imediato para alocação da expansão prevista para suas facilidades, de 

acordo com o seu Plano Diretor Aeroportuário. As figuras 18 e 19 ilustram a 

expansão da área do aeroporto, ao longo dos últimos 70 anos. 

 

Assim como o Aeroporto de Manchester, uma grande parte dos aeroportos mais 

movimentados do mundo está inserida em áreas cujo entorno já possui uma 

ocupação urbana. Esses equipamentos são atendidos por vias de transportes com 

capacidade viária para grandes fluxos, eis que são pólos geradores de tráfego por 

natureza. 
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Figura 18: Aeroporto de Manchester, Inglaterra, em dois momentos: 1939 (à esquerda) e em 1961 (à 

direita).  

Fonte: Caruana (2001) 

 

 
Figura 19: Aeroporto de Manchester, Inglaterra, com sua área atual em 2003 (vermelho) e cinco 

áreas do entorno que pretende incorporar até 2030.  

Fonte: Land Use Master Plan, Manchester Airport, 2006 
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Através das imagens apresentadas, vê-se que o acréscimo de área aeroportuária se 

dá por necessária desapropriação de terceiros, medida que envolve grande volume 

de recursos e ações de negociação que podem demorar anos ou décadas. Com a 

possibilidade de reserva de áreas para futuras ampliações, quando necessárias, 

busca-se a economia pela compra de áreas já ocupadas e um planejamento de uso 

e ocupação do solo mais compatível com a atividade aérea. 

 

No plano estratégico de desenvolvimento do Aeroporto de Porto, em Portugal, por 

exemplo, foram previstas incorporações de áreas (destacadas na cor rosa nas 

imagens apresentadas na figura 20), consoante a proposta de acréscimo da 

capacidade anual de atendimento de passageiros, indicada em milhões de 

passageiros –ano (MPA). As áreas acrescidas podem estar totalmente desocupadas 

ou já estarem urbanizadas, o que resultará em desapropriações. 

  

  
Figura 20 – Composição da evolução da área patrimonial do sítio do Aeroporto de Porto, Portugal.  

(Fonte: DIA/ANA – Aeroportos de Portugal, Março 2007) 
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A desapropriação é um assunto que sempre gera polêmica. Não importando os 

motivos, quando é preciso retirar famílias e até comunidades inteiras dos locais onde 

residem, os transtornos são inevitáveis. Esse é um problema que a INFRAERO 

enfrenta em várias cidades brasileiras, em quase todas as vezes em que precisa 

viabilizar obras de modernização ou ampliação dos aeroportos que administra. 

 

Um exemplo é o Plano Diretor do Aeroporto Internacional de Viracopos, em 

Campinas. Alterado em 2005, o plano previa a construção da pista com um traçado 

que implicaria a remoção de aproximadamente 7000 famílias. A nova área a ser 

desapropriada teria aproximadamente 12 quilômetros quadrados e contava com 88 

propriedades rurais e 3.172 lotes urbanos (figura 21). A mudança do traçado da 

pista, além de evitar transtornos com a retirada de milhares de pessoas também 

gerou economia de cerca de R$ 100 milhões no item desapropriações. O valor 

estimado inicialmente era de R$ 261 milhões. (INFRAERO Notícias, Ano I, nº 14, 

Julho 2008). 

 
Figura 21 – Áreas em processo de desapropriação para ampliação do Aeroporto de Viracopos, em 

Campinas, São Paulo. Em verde, área rural. Em vermelho, loteamentos.  

Fonte: “Polêmica Necessária”,INFRAERO Notícias, nº 14, 2008 
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3.2  O  aeroporto e o planejamento e controle urbanos de sua área de entorno 

Para Corrêa (2002), o espaço urbano capitalista é um produto social, resultado de 

ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes que produzem e 

consomem espaço. Os agentes sociais fazem e refazem a cidade e constituem-se 

em proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, promotores 

imobiliários, o Estado - que pode manifestar-se sob diversas esferas, e os grupos 

sociais. 

 

Os proprietários industriais, em razão da dimensão de suas atividades, são grandes 

consumidores de espaço e a terra urbana representa o papel de suporte físico e de 

expressão de requisitos locacionais específicos para as atividades (ibid).  

 

Para Lacerda (1995), os promotores imobiliários dirigem suas operações para 

localizações onde potencialmente poderão realizar maiores margens de lucro. Neste 

caso, os promotores, os proprietários fundiários e os consumidores participam de um 

mesmo processo: ganhos fundiários para os dois primeiros e realização das 

aspirações dos últimos. 

 

O Estado atua sobre o espaço de forma complexa e variável (Corrêa, 2002). Além de 

consumidor de espaço e de localizações específicas, é proprietário fundiário, 

promotor imobiliário e atua como planejador e regulador do uso e ocupação do solo.  

  

Por fim, os grupos sociais aparecem como interessados no espaço urbano 

principalmente para fins de moradia, quer seja em áreas urbanizadas ou em terrenos 

usualmente inadequados, favorecendo a ocupação irregular. 

 

A forma como esses agentes se relacionam varia conforme seus interesses. No caso 

específico do entorno de um aeroporto, as relações não são diferentes e, em geral, 

envolvem os agentes, como o Estado, por exemplo, em diferentes papéis nos 

conflitos, consoante a função que adota. Por um lado, cabe ao governo federal o 
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planejamento e a gestão sobre a área delimitada fisicamente como de 

funcionamento de aeroportos e, por outro, cabe ao governo municipal o 

planejamento e gestão sobre a área que cerca esse limite e, em geral, qualquer 

outra que possa  interferir  na atividade aeroportuária.  

 

A gestão do uso e ocupação do solo no entorno dos aeroportos possui algumas 

especificidades em razão da atividade aeroportuária tanto provocar limitações de 

ocupação e uso dessa área quanto pode ser afetada se nessa mesma área 

atividades incompatíveis com a atividade aeroportuária forem desenvolvidas. Ou 

seja, a atividade aeroportuária afeta o uso e ocupação do solo de seu entorno assim 

como o uso e ocupação do entorno pode afetar a atividade aeroportuária. Nesses 

casos, fica evidente a necessidade de um planejamento integrado envolvendo pelo 

menos as instituições responsáveis pelo uso e ocupação do solo na área delimitada 

do aeroporto e no seu entorno.  

 

Para Banister (2002), o sucesso da aplicação de uma política de planejamento 

integrado está associado com democratização do processo de decisão entre 

políticos e cidadãos, criando, assim, um suporte público de aceitação das diretrizes 

dessa política. Se uma política de uso do solo ou de transporte é apresentada à 

sociedade e por ela é aceita, provavelmente terá eficácia. Isso significa que a 

participação de atores da sociedade com variados níveis de conhecimento torna 

esse planejamento uma responsabilidade de todos (Putnam, 2001 apud Banister, 

2002).  

 

Diversos fatores têm justificado o envolvimento de novos agentes no processo de 

elaboração das políticas urbanas, tais como a emergência da sociedade por 

informação, maior ênfase da participação popular nessas políticas, a inclusão do 

papel das organizações não governamentais, pressões de grupos e agências para 

participação nos processos de tomada de decisões (Geerlings & Stead, 2003). 
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O relatório final da ECMT (Conferência Europeia de Ministros de Transportes), 

realizada em 2001, apontou que os transportes, o uso e ocupação do solo e o meio 

ambiente não mais deveriam ser analisados separadamente, pois sem uma 

adequada política de coordenação, a eficiência das medidas das políticas urbanas e 

seus objetivos seriam comprometidos (European Conference of Ministers of 

Transport, 2001). 

 

Segundo Geerlings & Stead (2003), várias formas de integração de políticas podem 

ser definidas. São elas: 

 

 Vertical: integração de políticas entre diferentes esferas do governo; 

 Horizontal: integração de políticas entre setores ou profissionais de uma mesma 

organização; 

 Intraterritorial: integração de políticas entre autoridades com o mesmo interesse 

nos mesmos aspectos, a exemplo do planejamento e controle do uso do solo. 

 

Ainda, para Geerlings & Stead (2003), a política de integração pode ser definida sob 

diversas formas que podem ser organizadas hierarquicamente:  

 

 Cooperação: no nível mínimo, consiste apenas em diálogos e informação 

entre agentes; 

 Coordenação: inclui, além da cooperação, mais transparência e mediação de 

conflitos, embora não necessariamente os agentes tenham o mesmo objetivo 

principal; 

 Integração: inclui, além de diálogo e informação (cooperação), transparência e 

mediação de conflitos (coordenação), o trabalho conjuntos de agentes, com a 

criação de sinergias entre seus interesses e construção de um mesmo 

objetivo comum na formulação do planejamento. 

 

Para Hull (2005), o potencial de integração do planejamento dos transportes tem sido 

identificado em seis áreas: (i) entre autoridades; (ii) entre planejamento envolvendo 
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diferentes modos de transportes; (iii) entre planejamento envolvendo a provisão de 

infraestrutura e seu gerenciamento; (iv) entre o planejamento de transporte e de uso 

e ocupação do solo; (v) entre o planejamento de transportes e as políticas de meio 

ambiente; e (vi) entre o planejamento dos transportes e as políticas de educação, 

saúde e renda. 

 

Com base nesses conceitos e identificando que o planejamento do uso e ocupação 

do solo no entorno de um aeroporto envolve diversos interesses de diferentes 

agentes, faz-se necessário (i) identificar principalmente os agentes diretamente 

envolvidos com o planejamento e controle do uso e ocupação do solo visando a 

operação aeroportuárias e com o território onde está inserido o aeroporto e (ii) os 

instrumentos legais utilizados para o exercício do planejamento e controle urbano por 

esses agentes.  

 

 

3.3 Competências e Instrumentos legais utilizados pelos agentes 
responsáveis pelo planejamento e controle urbanos na área do entorno de 
aeroportos e pelo planejamento e operação aeroportuários.  

Os componentes físicos do sistema de aviação são a aeronave, os aeroportos e o 

espaço aéreo utilizado, mas seus efeitos, como já apresentados, estendem-se pelas 

áreas adjacentes ao sítio aeroportuário por dezenas de quilômetros, por meio dos 

planos de proteção estabelecidos. Isso significa que o transporte aéreo afeta de 

maneira significativa o uso e a ocupação do solo da região em que está inserido. 

 

No Brasil, a gestão aeroportuária é exercida pelo governo federal, através da 

INFRAERO, que administra 68 aeroportos no país, responsáveis, segundo ela, por 

mais de 97% do total do movimento de passageiros transportados (cerca de 127 

milhões/ano). É da competência dessa empresa a elaboração dos planos diretores 

dos aeroportos e, portanto, a definição dos investimentos que neles serão realizados 

ao longo dos anos. 
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Como agência reguladora da aviação civil, a ANAC tem a competência por aprovar 

tais planos, à luz de uma política nacional de transporte aéreo, que define as rotas 

aéreas e as disponibilidades de voos que poderão ser atendidos por cada aeroporto. 

 

Observa-se que nas últimas edições dos planos diretores elaborados, que datam de 

1984, com revisões realizadas em 1998 e 2006, em alguns aeroportos do país, como 

o de Salvador, Fortaleza e Recife, a gestão sobre o uso do solo no entorno não foi 

abordada. 

 

De fato, a competência para a gestão do uso e ocupação do solo urbano é das 

prefeituras dos municípios, consoante a disposição do artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988. Entretanto, sobre as áreas urbanas no entorno de aeroportos 

também são aplicadas as legislações aeronáuticas para compatibilização do uso do 

solo com a atividade aeroportuária, sob a gestão do Comando da Aeronáutica, à luz 

do que estabelece o artigo 43 da Lei 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), 

que estabelece restrições especiais para essas áreas. Com isso, torna-se mister 

conhecer de que forma as municipalidades incorporam em suas legislações urbanas 

as restrições impostas pela legislação aeronáutica, considerando a necessidade para 

o planejamento e controle do uso do solo no entorno dos aeroportos, a fim de 

promover a minimização das incompatibilidades na ocupação dessas áreas.  

 

Nos anos 1970, o planejamento do transporte e da estrutura viária no Brasil 

considerava a cidade como um sistema homogêneo, onde a única diversidade 

estava expressa no tamanho dos fluxos que circulavam pelos diferentes tipos de 

eixos. Este modelo de interpretação permitiu absorver as grandes demandas 

surgidas pelo fenômeno das grandes metropolizações que surgiram na segunda 

metade do século passado. Porém, atualmente, avança-se no desenvolvimento de 

competências de estudo e investigação que integrem ao menos a forte vinculação 

entre o uso do solo, o fluxo viário, o transporte e a variável sócio-econômica da 

população (Vasconcellos, 1996). 
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A ação do Estado, por meio de políticas públicas, é altamente influenciada pelos 

sistemas econômico e político. Três políticas são muito importantes: uso do solo, 

transporte e tráfego. Elas também serão influenciadas pelo setor privado: no caso do 

uso do solo, o capital financeiro, a indústria da construção civil e o setor de renda 

imobiliária são os mais relevantes (ibid). 

 

É comum, por exemplo, a idéia de que os planos diretores devem “prever” as 

direções “para onde a cidade deve crescer” e em função disso devem ser criadas 

propostas. Estas, entretanto, nem sempre são viáveis e as razões que as 

fundamentam nem sempre são objetivas e convincentes (Villaça, 2002). 

 

O Ministério das Cidades, através do Estatuto das Cidades (Lei 10.257, de 10 de 

julho de 2001), estabeleceu os objetivos da política urbana, dentre os quais a 

ordenação e o controle do uso do solo urbano e a cooperação entre os governos, a 

iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização. 

Ainda segundo o referido Estatuto, cidades inseridas em áreas de influência de 

empreendimentos de grande impacto ambiental – que aqui se pode incluir um 

aeroporto, por exemplo - devem elaborar um plano diretor, a ser aprovado por lei 

municipal. Além do plano diretor, prevê o Estatuto que outros instrumentos poderão 

ser utilizados, tais como leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento 

ambiental e planos plurianuais. 

 

Um exemplo da variedade de instrumentos legais aplicados em áreas aeroportuárias 

e seu entorno é o do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre 

que se situa no limite entre os municípios de Recife e de Jaboatão dos Guararapes.  

Na Prefeitura do Recife foram encontradas os seguintes instrumentos legais, 

apresentados por ordem cronológica:  

 

 LEI 7.427 de 19 de outubro de 1961 – dispunha em seu artigo 27 que nas  

vizinhanças dos aeroportos, observado o que dispusesse a legislação federal, 

sobre a proteção de aeroporto, nenhuma construção ou instalação e nenhum 
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obstáculo ou empachamento aéreo, qualquer que fosse a sua natureza, 

poderia exceder em altura os limites indicados nas plantas cotadas que 

fossem enviadas ao Prefeito pelo Departamento de Aeronáutica Civil; 

 

 LEI Nº 14.511/83 – definia a Zona Institucional do Aeroporto, que 

compreendia exclusivamente sua área patrimonial, à época; 

 

 LEI Nº 16.476/99 – dispunha em seu artigo 36 que balões utilizados para 

anúncios deveriam ter sua instalação devidamente autorizada pelo órgão do 

Ministério da Aeronáutica responsável pela proteção ao vôo, quando situados 

nas zonas de aproximação do aeroporto; 

 

 LEI 16.746/06 – dispunha em seu artigo segundo que o pedido de 

licenciamento para instalação de antenas transmissoras de radiação 

eletromagnética deveria apresentar uma autorização do COMAR, quando 

localizado nas áreas de interferência do Aeroporto Internacional dos 

Guararapes; 

 

 LEI Nº 17511/2008 – promoveu a revisão do Plano Diretor do Município do 

Recife, estabelecendo em seu artigo 137 a Zona Especial do  aeroporto – 

ZEA, que compreende a área onde se encontra situado o Aeroporto 

Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre e o seu entorno, cuja  

delimitação territorial e a regulamentação seriam objetos de lei específica. 

 

 DECRETO Nº 25.023 de 28 de dezembro de 2009 – incluiu uma declaração 

liberatória do COMAR, como documento necessário à emissão de alvará 

definitivo para empreendimentos, cuja atividade estiver inserida em Zona 

Especial de Aeroporto. 

 

Já a Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, cujo território se encontra 

parcialmente sob as áreas de proteção do aeroporto, emitiu em sua Legislação 
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Urbanística Básica (Lei 165/1980) em seu artigo 21 parágrafo sexto a seguinte 

redação: “Os usos, previstos para análise especial, são os que contrariam as 

disposições do Plano Específico do Zoneamento de Ruído do Aeroporto 

Internacional dos Guararapes, só serão permitidos com prévia aprovação do 

Ministério da Aeronáutica.” 

 

De fato, por meio da Lei no. 256/96, essa prefeitura passou a adotar em sua 

Legislação Urbanística Básica os limites do Plano Específico de Zoneamento de 

Ruído do Aeroporto Internacional dos Guararapes estabelecidos pelo Ministério da 

Aeronáutica, que compreendia áreas que se prolongavam além dos limites do 

aeródromo. Como ainda hoje, a providência adotada pela prefeitura é que qualquer 

modificação nas áreas sobre a interferência do Cone de Zoneamento de Ruído do 

Aeroporto Internacional do Guararapes deverá ter aprovação prévia da Agência 

Nacional de Aviação Civil. 

 

Como observado, as gestões municipais recepcionaram em sua legislação o 

parágrafo sexto do artigo 44 da Lei Federal nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 

(Código Brasileiro de Aeronáutica), ao compatibilizar o zoneamento do uso do solo, 

nas áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais, constantes dos Planos 

Básicos e Específicos definidos por aquela Lei. 

 

As restrições especiais nela estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam 

privados ou públicos, podendo a autoridade aeronáutica embargar a obra ou 

construção de qualquer natureza que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos 

de cada aeroporto, ou exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo 

com os referidos planos, posteriormente à sua publicação, por conta e risco do 

infrator, que não poderá reclamar qualquer indenização (Lei 7565/1986). 
 

Isso ilustra a atribuição que a autoridade aeronáutica se dá como ordenador do uso 

do solo no entorno do aeroporto, ainda que seja da competência constitucional do 

poder municipal a gestão sobre o uso do solo urbano. 
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Sobre três aspectos o governo federal legisla sobre o uso do solo no entorno de um 

aeroporto: zonas de proteção das operações das aeronaves em voo, zoneamento de 

ruído aeronáutico e área de segurança aeroportuária. 

 

As restrições do uso do solo relacionadas à proteção do tráfego aéreo estão 

intrinsecamente relacionadas à proteção do espaço aéreo de obstáculos que 

ultrapassem os gabaritos das chamadas zonas de proteção do aeródromo, 

apresentadas no capítulo II. 

 

No que concerne à proteção das aeronaves em rota, nos procedimentos de pouso e 

decolagem, foi publicada pela Departamento Geral de Aviação Civil a Portaria n. 

1114, de 08 de dezembro de 1987, que veio dispor sobre a definição, implementação 

e fiscalização de Planos de Zonas de Proteção – PZP, espaços imaginários criados 

sobre o aeroporto e o entorno, que visam limitar construções que, por sua natureza 

ou elevado gabarito, ponham em risco de colisão as aeronaves em rota que se 

aproximam do aeroporto a que os planos se refiram.  

 

A legislação sobre o aspecto do perigo de colisão com aves teve a contribuição do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, que, em 04 de outubro de 1995, publicou a 

Resolução CONAMA nº 04, não permitindo a instalação de empreendimentos que 

atraiam aves num raio de até 20km ou 13km, a depender das condições de operação 

do aeroporto, a partir do centro geométrico da pista de pouso e decolagem. 

 

É da competência do Comando da Aeronáutica fiscalizar, em conjunto com as 

entidades municipais, estaduais e federais competentes, as implantações e o 

desenvolvimento de atividades urbanas quanto à sua adequação aos planos de 

proteção do aeródromo (Portaria nº 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987). 

 

Assim, a gestão sobre o uso do solo em uma cidade que abriga um aeroporto recebe 

contribuições das esferas municipal e federal, com legislações elaboradas por 
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diversos agentes, do próprio município e de administrações do governo federal por 

meio do Comando da Aeronáutica, ANAC e CONAMA. 

 

A forma como essas organizações interagem molda, então, a forma como se 

processa o planejamento e controle do uso e ocupação do solo no entorno dos 

aeroportos, devendo convergir os mais diversos interesses e sistemas de controle 

buscando minimizar as incompatibilidades porventura existentes. 

 

Como visto, um histórico aparato regulatório normatiza a produção de espaço urbano 

no Brasil – rigorosas leis de zoneamento, exigente legislação de parcelamento do 

solo, detalhados códigos de edificações são formulados por corporações 

profissionais que desconsideram a condição de ilegalidade em que vive grande parte 

da população urbana brasileira em relação à moradia e à ocupação da terra, sem a 

definição de mecanismos claros de fiscalização e controle do uso e ocupação do 

solo no entorno dos aeroportos. Como afirma Maricato (2000), não é por falta de 

planos urbanísticos que as cidades apresentam graves problemas. Não é também, 

necessariamente, devido à má qualidade desses planos, mas porque seu 

crescimento se faz ao largo dos planos aprovados nas Câmaras Municipais, que 

seguem interesses tradicionais da política local e grupos específicos ligados ao 

governo de plantão. 

 

Por essa razão, a questão suscita uma melhor abordagem, considerando que no 

Brasil e no mundo a relação entre o aeroporto e seu entorno é complexa, envolve 

vários agentes não necessariamente alinhados em seus objetivos, uma variedade de 

instrumentos e regulações, e uma dinâmica territorial nem sempre acompanhada 

pela capacidade institucional de controle e gerenciamento sobre as atividades 

instaladas no território que afetam a operação aeroportuária.  
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA DE PESQUISA 
4.1. Abordagem 

A abordagem adotada nesta pesquisa é qualitativa, ou seja, aborda as questões 

tratadas a partir de seus conteúdos principais sem uma preocupação central com 

dados quantificáveis e generalizáveis. Nesse sentido, adota o estudo de caso como 

instrumento analítico empírico.  

 

4.2. Métodos de Coleta de Dados 

O estudo partiu de dados secundários para caracterizar a especificidade de um 

aeroporto e sua relação com o sitio onde o mesmo se situa. Esses dados foram 

consultados em: 

 Livros publicados sobre aeroportos e transporte aéreo e que servem de 

referência para o planejamento e desenvolvimento de infraestrutura 

aeroportuária; 

 Artigos científicos publicados nos periódicos especializados, como o  Journal of 

Air Transport Management e Journal of Transport Geography, acessados no 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES (www.periodicos.capes.gov.br); 

 Estudos, documentos e relatórios elaborados por especialistas, empresas e 

organizações vinculadas ao transporte aéreo, disponíveis em seus respectivos 

sites; 

 Publicações de associações mundiais de aeroportos e de empresas de 

administração aeroportuárias; 

 Leis, regimentos, portarias e regulamentos sobre o uso do solo e da atividade 

aeroportuária, com o objetivo de disciplinar o uso do solo no entorno de 

aeroportos; 

A partir desses dados estruturou-se um levantamento de dados primários referentes 

ao estudo de caso que se refere ao Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes- 

Gilberto Freyre. Para tal utilizou-se do instrumento da entrevista.  
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Considerando os objetivos dessa dissertação foram realizadas quatro entrevistas, 

uma com cada representante das organizações que atuam no processo de 

planejamento e controle do uso e ocupação do solo aeroportuário e de sua área do 

entorno: a Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes (PMJG), a Prefeitura da 

Cidade do Recife (PCR), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

 

Todos os entrevistados atuam na área de planejamento das organizações às quais 

estavam vinculados, com experiência profissional no planejamento e controle urbano 

variando entre 9 e 29 anos. Os entrevistados foram selecionados considerando seu 

envolvimento com o assunto abordado, sendo, para cada uma das quatro 

organizações, o representante entrevistado indicado por suas chefias imediatas para 

responder as questões formuladas na entrevista. 

 

A entrevista semi estruturada seguiu um roteiro pré-definido (ver apêndice A) e foi 

estruturada a partir dos seguintes elementos: 

 

1. Averiguação de fatos: observar se o entrevistado, no desempenho de suas 

atividades, reconhece a importância da participação e responsabilidade do órgão 

onde trabalha para a promoção do controle do uso e ocupação do solo no entorno do 

Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes; 

 

2. Determinação das opiniões sobre “fatos”: identificar o que o entrevistado 

pensa sobre as atividades que desempenha, em se tratando de eficiência no 

controle do uso e ocupação do solo no entorno do Aeroporto, e se elas estão e como 

estão relacionadas com as atividades de outros órgãos que atuam no sistema; 

 
3. Identificação  de planos de ação:  do verificar se o entrevistado identifica a 

necessidade de melhoria no processo de controle do uso e ocupação do solo, na 

interface com demais órgãos que atuam no sistema e que medidas ele entende que 

possam ser adotadas para garantir a integração e eficácia do processo. 
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As entrevistas continham um roteiro preliminar que poderia se expandir em função 

das respostas dos entrevistados. As entrevistas foram previamente agendadas e os 

registros das mesmas ocorreram somente por meio de anotações, permitidas pelos 

entrevistados. As respostas foram literalmente transcritas, respeitando-se 

integralmente os termos utilizados pelos entrevistados, preservando-se, porém, sua 

identidade.  

 

A seleção dos técnicos entrevistados nas prefeituras, como mencionado, foi baseada 

na indicação pelos representantes legais tanto da Secretaria de Planejamento e 

Gestão Territorial da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes como pela 

Diretoria da VI DIRCON da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o 

envolvimento, conhecimento e tempo de serviço dedicado ao tema pelo técnico 

indicado. No caso do Recife, foi indicada uma engenheira com mais de cinco anos 

de experiência sobre o assunto e responsável por análise de projetos na área da 

cidade em que se situa o Aeroporto Internacional. Em relação a Jaboatão dos 

Guararapes, foi entrevista uma arquiteta com mais de 10 anos de serviços prestados 

à aprovação de projetos de empreendimentos com base na análise da política 

urbana municipal. Não se julgou necessário entrevistar outros técnicos, tendo em 

vista que segundo as diretorias municipais que lidam com o controle urbano, todos 

exerciam a mesma atividade, atuavam de maneira equânime, sendo alguns, ainda, 

recém chegados ao exercício daquela atividade. A representante da ANAC 

entrevistada é arquiteta e responde pela área de Relações Urbanas da Agência, 

sediada no Rio de Janeiro, e tem experiência de mais de 25 anos sobre uso do solo 

no entorno de aeroportos. É de sua autoria, embora compartilhada com outros 

técnicos, por exemplo, diversos planos específicos de zoneamento sobre o tema. 

Não havendo representação descentralizada da INFRAERO o entrevistado dessa 

instituição possui mais de 12 anos de atuação na área de operações aeroportuárias 

e está sob sua responsabilidade a gestão dos manuais de operações dos aeroportos 

do Nordeste, que inclui programas como o controle de obstáculos no entorno do 

aeroporto. 
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Entendeu-se que seria suficiente a representação desses quatro técnicos 

representando o poder público municipal, a autoridade de aviação civil e a operadora 

do aeroporto. 

 

4.3. Método para Análise dos Dados 

As informações obtidas nas entrevistas foram ordenadas numa matriz de referência, 

de forma que as respostas obtidas pudessem ser cruzadas entre todos os 

entrevistados. Isso permitiu observar que as semelhanças e diferenças de opiniões 

dos entrevistados. 

 

O modelo de matriz de referência adotado permitiu observar que os entrevistados 

conhecem a existência da legislação que restringe o uso e ocupação do solo no 

entorno do aeroporto, porém reconhecem que o controle é falho e apontam para a 

própria interpretação da lei a causa para esse insucesso. Na matriz, foi possível 

observar que apenas a técnica da ANAC sugeriu três medidas para melhoria do 

controle do uso e ocupação do solo, como solicitado na entrevista. E a mesma 

técnica foi a única que conseguiu atentar para a necessidade de maior integração 

entre os agentes e a participação da sociedade nesse processo. Esses resultados 

são analisados mais adiante nessa dissertação.  

  
4.4. O Estudo de Caso  

O caso empírico analisado é a relação do Aeroporto Internacional do 

Recife/Guararapes com seu entorno, a partir da análise da evolução do 

desenvolvimento do aeroporto desde a sua criação, do seu envolvimento urbano, 

das demandas e necessidades por áreas e de que forma o atendimento a essas 

demandas pode alterar a política de monitoramento do uso e ocupação do solo no 

entorno do aeroporto, requerendo uma maior articulação e integracao dos agentes 

que diretamente envolvidos com o planejamento e controle urbanos aeroportuário e 

de área de interferência do aeroporto.  
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O Aeroporto Internacional do Recife é um dos mais movimentados aeroportos do 

país e, dentre esses, um dos menores em termos de área patrimonial. Segundo seu 

Plano Diretor, elaborado em 2008, sua capacidade máxima será atingida em meados 

de 2025, caso se considere apenas o seu pequeno sítio aeroportuário para 

acomodar os investimentos necessários para o desenvolvimento da sua 

infraestrutura. 

 

O aeroporto, distante apenas 11km da capital metropolitana Recife, também é um 

dos mais centrais do país, e, como tal, está inserido em uma área tipicamente 

urbana. O seu entorno imediato está completamente ocupado e com várias 

atividades incompatíveis segundo as restrições operacionais impostas pela 

legislação aeronáutica. O capítulo V detalha o estudo de caso.  

 

4.5. Limitações do Trabalho 

Essa dissertação apresenta uma análise qualitativa sobre a relação entre aeroportos 

e suas áreas de entorno focando principalmente na necessidade de interação entre 

os agentes responsáveis pelo planejamento e controle do uso e ocupação do solo no 

sitio aeroportuário e na sua área de entorno. Assim, não foi objeto desse trabalho 

levantar informações individuais sobre o tipo, padrão e finalidade das construções 

existentes no entorno do aeroporto. Procurou-se caracterizar, por visitas a campo e 

dados secundários levantados em documentos municipais, a predominância do uso 

do solo nessas áreas.  

 

Por questões relativas ao tempo e a condições operacionais de levantamento de 

campo para essa dissertação, as entrevistas foram aplicadas apenas com os 

representantes que lidam diretamente com o controle do solo urbano no sitio 

aeroportuário e no seu entorno. Nenhuma entrevista foi realizada com as 

comunidades do entorno, nem com outros agentes interessados em realizar e\ou 

regularizar  atividades no entorno do aeroporto.   
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Nessa dissertação não será abordada a forma com que as relações institucionais de 

gestão sobre o espaço urbano se processam em outros países. Ela se limita a 

analisar a legislação brasileira, com a aplicação ao caso do Aeroporto Internacional 

do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, e a sugerir medidas que podem ser 

adotadas no sentido de minimizar os conflitos de interesse e planejamento, sem, 

contudo, deixar de tomar as experiências internacionais apresentadas como 

referências.
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CAPÍTULO V -  O ESTUDO DE CASO: O AEROPORTO INTERNACIONAL DO 

RECIFE/GUARARAPES – GILBERTO FREYRE E O SEU ENTORNO 
 
5.1. Evolução do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto 

Freyre 

A história e evolução do Aeroporto Internacional do Recife estão relatados em 

documento de domínio da Superintendência da INFRAERO que administra o 

aeroporto.  

 

Nas décadas de 1920 e 1930, a utilização de hidroaviões predominava sobre aviões 

com base terrestre, daí porque a Bacia do Rio Pina se constituía no aeroporto da 

cidade do Recife. Os hidroaviões tinham a vantagem de não precisar de pistas 

dispendiosas de concreto. No entanto, durante a guerra, inúmeras pistas foram 

concluídas em muitas partes do mundo e, com a extinção dos hidroaviões em 1942, 

essa vantagem desapareceu. 

 

No início do desenvolvimento da aviação comercial de Pernambuco, quando ainda 

não existia um campo de pouso no Recife, os aviadores franceses da Latecoére 

descobriram um ponto apropriado na Ilha do Pina para improvisação de um 

aeródromo. Era o então chamado campo do Encanta Moça, utilizado por voos 

experimentais em 1927. 

 

Mesmo como o único e principal campo de pouso que o Recife dispunha na época, 

era apenas um campo alternativo, pois não possuía hangares nem tampouco 

estação de radiocomunicações. 

 

Com a chegada de dois Dornier Wal, o Sindicato Condor, então operadora aérea à 

época, pôde expandir suas linhas em direção ao norte do país, em 20 de agosto de 

1927, efetuando duas viagens experimentais, do Rio de Janeiro ao Recife, nas quais 

embarcaram 13 passageiros. 
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Em meados da década de 1930, entrava em operação em Pernambuco a empresa 

comercial NYRBA do Brasil S.A, depois denominada Panair do Brasil, que, com a 

operação da rota Belém-Manaus, tornou-se a primeira linha de penetração no interior 

do país. 

 

Com o desenvolvimento da aviação, a ilha do Pina tornara-se limitada e sem 

infraestrutura para receber voos no período noturno. O último voo chegava no fim da 

tarde e tinha que esperar o nascer do sol no dia seguinte para decolar. 

 

A infraestrutura implantada inicialmente apresentava uma única pista de pouso e 

decolagem nas dimensões de 900m x 50m em 1939 (PDIR, Infraero, 2006). Em julho 

de 1941, através do decreto lei n o 3.462, a Panair do Brasil recebeu a incumbência 

para executar a parte brasileira de Esforço de Guerra, que consistia na construção e 

melhorias em aeroportos e bases, localizados em pontos estratégicos, como Amapá, 

Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Bahia. 

 

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes tem então suas raízes históricas 

com a Segunda Guerra Mundial. Os aviadores localizaram um ponto melhor para 

pouso e decolagem nas terras do antigo Engenho do Ibura, também na zona sul do 

Recife e o local passou a ser chamado de Campo do Ibura. 

 

Logo após a 2ª Grande Guerra, começou a se desenvolver o transporte aéreo de 

passageiros em todo mundo. Do final da década de 1940 para início dos anos 1950, 

o Recife passou a ter grande importância no tráfego aéreo em meio às aerovias do 

Atlântico/Sul-Europa, pela sua importante posição geográfica. 

 

Os aviões internacionais da época não tinham autonomia suficiente para fazer o 

percurso da Europa em voo direto para o Rio de Janeiro ou São Paulo, sendo 

forçados a pousar no Recife. As acanhadas instalações do Ibura tornaram-se 

inadequadas, não suportando crescente demanda no setor. 
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Em 1946 a infraestrutura foi ampliada para duas pistas cruzadas com rumos 15/33 e 

18/36, respectivamente com 1.780m x 49m e 1800m x 50m. No início de 1950, foi 

dado o pontapé inicial das obras de construção do Aeroporto internacional dos 

Guararapes, inaugurado em 18 de janeiro de 1958 pelo então presidente Juscelino 

Kubitscheck.  

 

A primeira aeronave brasileira a utilizar oficialmente o novo aeroporto dos 

Guararapes foi um DC-3 da Real Aerovias, conduzindo o presidente Juscelino 

Kubitscheck. Depois das modernas instalações já concluídas, o velho edifício outrora 

ocupado pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) passou ao domínio da FAB. 

Naquela ocasião, apenas a KLM tinha seu pavilhão de manutenção construído. 

 

Em 1979, foi celebrado um convênio entre Ministério da Aeronáutica e Estado de 

Pernambuco, com a intervenção da Infraero, para desenvolvimento de projetos e 

execução de obras de reforma do aeroporto. 

 

Em 1984 foi aprovado um Plano Diretor para o Aeroporto de Recife, que estabeleceu 

os parâmetros para seu desenvolvimento em um horizonte de vinte anos. O Plano 

Diretor aprovado previa a configuração indicada na figura 22. 

 

O esgotamento da utilização da área patrimonial do aeroporto ficou limitado pela 

área civil disponível e pelas instalações da aviação geral e do sistema de cargas. 

 

Em 1990, o aeroporto sofreu novas modificações, tornado-o mais moderno e 

confortável. O local ganhou novos balcões de check-in; o saguão público foi 

climatizado; foi instalada uma sala VIP e implantadas novas esteiras de recolhimento 

de bagagens. Os banheiros ficaram mais amplos e órgãos como a Polícia Federal e 

Alfândega ganharam alojamento exclusivo. O aeroporto ainda oferecia 30 lojas 

comerciais e as salas de embarque e desembarque foram priorizadas. 
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Figura 22 – Esquema gráfico representando a área patrimonial do Aeroporto Internacional do 

Recife e a configuração proposta para sua máxima ocupação planejada 

Fonte: Plano Diretor, 1984-INFRAERO 

 

 

O mais recente estudo de planejamento elaborado para o Aeroporto do Recife foi 

concluído em 1998, atualizando o Plano Diretor de 1984 e incorporando projetos e 

obras em andamento, de acordo com as seguintes diretrizes e orientações gerais, 

emanadas da autoridade aeronáutica (Revisão do Plano Diretor do Aeroporto, 1998): 

 Ampliar os limites da área patrimonial, incorporando a desapropriação em 

andamento na cabeceira 18; 

 Rever o zoneamento civil / militar, em consonância com as propostas das 

unidades militares, instaladas no sítio aeroportuário e que compartilham a 

infraestrutura instalada; 

 Planejar para um horizonte mínimo de 20 anos; 
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 Considerar utilização total do sítio, em fases, priorizando uso operacional sobre 

comercial; 

 Compatibilizar as necessidades de pátios e pistas com as instalações 

destinadas ao processamento de passageiros e carga, buscando o 

balanceamento da capacidade instalada e projetada; 

 Analisar os aspectos decorrentes da permanência de hangares e pátios 

destinados à aviação geral (aeronaves particulares com capacidade de 

transportar até 19 passageiros) no atual sítio aeroportuário; 

 Considerar a utilização, pela aviação civil, na medida necessária ao 

desenvolvimento aeroportuário, da área contígua ao parque de abastecimento 

de aeronaves (PAA), atualmente sob a administração militar; 

 Considerar a utilização da futura pista de táxi como pista de pouso de 

emergência; 

 Adotar a distância de 120 m entre o eixo da pista de pouso e o eixo da pista de 

táxi, e; 

 Prever uma área para teste de motores, visando a redução do nível de ruído 

dessa atividade. 

 

Tais diretrizes já incluíam quaisquer necessidades de adequação ou correção de 

usos incompatíveis do solo na área de entorno. Limitaram-se a atenuar as restrições 

físicas e operacionais que condicionaram o planejamento datado de 1984, 

considerando apenas a área patrimonial existente, ampliando possibilidades de 

aproveitamento e alongamento da vida útil. Foi considerada, além do limite 

disponível na época, a área em desapropriação para a ampliação da pista no sentido 

da cabeceira 18 (1), a área contígua ao PAA (2) e a área localizada após a Av. 

Presidente Dutra (3). A figura 23 é um esquema gráfico que ilustra o contorno da 

área patrimonial do aeroporto, destacando em verde a área militar e em rosa, a civil. 

As áreas 1, 2 e 3 consistiam em uma proposta de aquisição de área patrimonial para 

uso civil, sendo as duas últimas de domínio da União, mas sob administração militar. 
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Figura 23 – Zoneamento Civil-Militar do Aeroporto Internacional do Recife e áreas de 

interesse no entorno aeroportuário. 

Fonte: Revisão do Plano Diretor,1998-INFRAERO 

 

 

A revisão do Plano Diretor (1998) previa as seguintes alterações em elementos 

importantes do sítio aeroportuário: 

 O Sistema de Pistas contaria com a ampliação da pista de pouso e decolagem 

para um comprimento de 3.300 m. Seria implantada uma nova pista de táxi, com 

2.000 m de extensão, utilizada como pista eventual de pouso e decolagem, com 

seu eixo distante 120 m em relação ao eixo da pista principal; 

 Com o novo posicionamento da pista de táxi, e conseqüente ampliação da largura 

do pátio de aeronaves, seriam sanadas as restrições para a operação e 

estacionamento de aeronaves de grande porte. Seriam ampliadas também as 

áreas de serviço de combate a incêndios e de estacionamento dos equipamentos 

de auxílio de embarque/desembarque de pessoas e mercadorias em/de 

aeronaves; 

 O ramal ferroviário, um dos limitantes ao desenvolvimento do Aeroporto, seria 

reformulado, sendo implantado em trecho subterrâneo. Essa reformulação 

contava com o aval dos técnicos do Metrô do Recife - METROREC, sendo a 
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solução julgada mais viável. Quanto ao acesso viário, o assunto foi objeto de 

reunião com a Prefeitura de Recife, tendo a sua implantação considerada como 

viável. 

 

O estudo apresentava, entretanto, algumas restrições para ampliação de outros 

componentes do Aeroporto. As ampliações previstas para as empresas aéreas, 

Correios e hangares para aeronaves da aviação geral não seriam implementadas, 

em função da restrição de área e da previsão de relocação futura desses 

componentes. 

 

As instalações de aviação civil deveriam ser transferidas para um outro local, sendo 

apontadas duas possibilidades: 

 Escolha de um novo sítio onde seria implantado um novo Aeroporto, atendendo 

ou ao tráfego regular ou apenas à aviação geral, e; 

 Transferência das instalações da aviação geral para uma parte da área militar. 

 

As instalações dos Correios e da hangaragem da aviação geral impediriam a 

ampliação do terminal de passageiros, limitando a capacidade final do sítio para 

cerca de 7 milhões de passageiros anuais. A ampliação da capacidade para cerca de 

14 milhões seria possível com a transferência das atuais instalações da aviação 

geral para um novo local. Foi então previsto um terminal para esse tráfego 

específico, situado próximo à cabeceira 36 e interligado ao terminal de passageiros. 

 

O estudo previa que, considerando a transferência da aviação geral, o sítio do 

Aeroporto Internacional do Recife seria constituído por um sistema de pistas sem 

restrições. O alcance seria determinado pelas características das aeronaves. O 

sistema teria capacidade máxima de 210 mil movimentos anuais, sendo constituído 

pela pista principal, com 3.000 m, e uma pista de emergência, com 2.000 m, 

utilizando a pista de táxi. 
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O novo terminal de passageiros teria capacidade para processar cerca de 14 milhões 

de passageiros anuais. O novo conjunto de terminais de cargas contaria com 36.600 

m². Seria destinada uma área para as cargas das empresas aéreas, com 65 mil m², 

denominada área industrial. 

 

No ano 2000, a pista do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes foi ampliada 

em 300 metros no sentido da cabeceira 18 (norte), em área incorporada ao sítio 

aeroportuário (77ha). Essa intervenção fazia parte de um conjunto de ampliação da 

capacidade instalada do aeródromo, que contemplava, ainda, a construção de um 

estacionamento vertical e um novo terminal de passageiros, inaugurado em 2004. 

 

As últimas modificações ocuparam quase que a totalidade da área até então não 

edificada do aeródromo, de maneira que futuras ampliações do terminal de 

passageiros só serão possíveis com a utilização da área ou da edificação do antigo 

terminal. 

 

A pista de pouso, com 3.300m, possui os limites de sua faixa de proteção (faixa de 

pista) além dos limites físicos do sítio aeroportuário. O trecho ampliado de 300m 

ainda não está homologado pela autoridade aeronáutica porque, dentre outros 

aspectos, não conta com um afastamento mínimo recomendável para a segurança 

das operações de aeronaves, em relação às edificações e atividades urbanas do 

entorno. 

 

As últimas intervenções no Aeroporto Internacional do Recife praticamente minaram 

novas oportunidades de desenvolvimento de áreas ainda não aproveitadas, pois o 

sítio aeroportuário aparece atualmente quase que integralmente ocupado. Ainda 

assim, de acordo como o Plano Diretor do Aeroporto e com a previsão de demanda 

de passageiros nos próximos 15 anos, haverá a necessidade de novas intervenções. 

Para tanto, há de se começar a observar o entorno do aeródromo, para sua 

conversão em área aeroportuária, ou voltar-se para escolha de novo sítio, opção de 
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difícil solução, dada a indisponibilidade aparente de áreas apropriadas para essa 

atividade nas proximidades da cidade.  

 

Em 1943, o aeroporto dispunha de duas pistas de pouso, sendo a de orientação 14-

22, perpendicular à linha do mar, a mais utilizada. Apresenta visualmente baixa 

ocupação no entorno, com especial destaque para o pouco aproveitamento do uso 

do solo na faixa litorânea do bairro de Boa Viagem (figura 24) 

 

Nos anos 1950, a pista de pouso 18/36, já ampliada, que passava a ser a mais 

utilizada a partir de então (figura 25/a). Destaca-se também as instalações militares 

atualmente ocupadas pelo Parque de Material Aeronáutico (figura 25/b). Ao fundo, à 

esquerda, pode ser identificada a construção de uma área pavimentada, 

provavelmente destinada a pátio de aeronaves, onde ainda hoje se encontra (figura 

25/c). A foto não ilustra muitas áreas do entorno, mas pode ser observada a baixa 

ocupação do terreno no canto inferior à esquerda, hoje já incorporado ao sítio 

aeroportuário (figura 25/d). 

 

Em 1974, o entorno do aeroporto já se encontrava ocupado por atividades 

residenciais (figura 26, áreas hachuradas em verde) e por vias de circulação (figura 

26, linhas em vermelho), que atualmente se constituem importantes avenidas da 

zona sul da cidade. A pista 18/36 (figura 26, área hachurada em amarelo) 

consolidou-se como a principal pista disponível para pouso e decolagem de 

aeronaves. 

 

Em 1999, já completamente envolvido pela malha urbana, fruto do desenvolvimento 

das cidades na segunda metade do século XX, o aeroporto possui apenas uma pista 

de pouso e decolagem (18/36) enquanto a antiga pista 14/22 fora transformada em 

pista de taxi e de acesso a hangares. Muito provavelmente sua interdição para 

pousos e decolagens pode guardar motivos no desenvolvimento do bairro de Boa 

Viagem, com a construção de edifícios altos na orla, interferindo no gabarito de 
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proteção das operações das aeronaves em procedimentos de pouso e decolagem 

(figura 27). 

 

Em 2007, consolida-se a ocupação urbana no entorno do aeroporto e a discreta 

ampliação de sua área patrimonial na direção da cabeceira 18 (área da extremidade 

direita da pista, na foto 26). O aeroporto já ocupava quase que integralmente sua 

área patrimonial, restando-lhe quase nenhum espaço do entorno que permita uma 

necessária ampliação de sua capacidade instalada. 

 

 
Figura 24. Aeroporto Internacional do Recife e seu entorno em 1943.  

Fonte: Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes/ Comando da 

Aeronáutica. 

  

Faixa litorânea – praia de Boa Viagem 

Pista 14/22 
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Figura 25. Aeroporto Internacional do Recife e seu entorno nos anos 1950.  

Fonte: Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes/ 

Comando da Aeronáutica. 

 

 
 

Figura 26. Aeroporto Internacional do Recife e seu entorno no ano 1974.  

Fonte: CONDEPE/FIDEM. 

a 

b 

c 

d 
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Figura 27. Aeroporto Internacional do Recife e seu entorno em 1999.  

Fonte: INFRAERO. 

 

 

 
Figura 28. Aeroporto Internacional do Recife e seu entorno em 2007. 

Fonte: INFRAERO 

Pista 18/36 

Antiga pista 14/32 
Direção do desenvolvimento do bairro 
de Boa Viagem (altos edifícios) 
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Segundo os dados da INFRAERO, o movimento de passageiros registrado no 

Aeroporto Internacional do Recife praticamente quintuplicou nos últimos 15 anos. A 

evolução do número de passageiros atendidos no aeroporto estão indicados no 

gráfico 4: à exceção da ligeira queda no ritmo de crescimento verificado no ano de 

2003, quando o antigo terminal de passageiros passava por reformas e as 

instalações eram momentaneamente desconfortáveis, a cada ano o aeroporto 

apresenta um percentual médio de crescimento do número de passageiros variando 

entre 12% e 16%, entre 2003 e 2009, um percentual alto quando comparados com o 

desempenho do conjunto de aeroportos do mundo ou mesmo do Brasil, conforme 

apresentado no capítulo I. 
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Gráfico 4: Movimento de Passageiros Totais Transportados – 1994 a 2009 - Aeroporto 

Internacional do Recife.  

Fonte: INFRAERO, 2010 
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Entretanto, o movimento total de aeronaves é oscilante ao longo do mesmo período, 

variando de 56 mil a 66 mil por ano, como apresentados no gráfico 5. Isso confirma o 

que já foi abordado no capítulo II, com referência ao desenvolvimento aeronáutico 

com a construção de aeronaves cada vez maiores, e, portanto, com maior 

capacidade de passageiros. Ao longo do período, logísticas de mercado como os 

chamados code share, concorreram para reduzir o número de operações de 

aeronaves, sem diminuição do número de passageiros transportados, como 

confirmam os números do gráfico 1. O code share foi uma prática adotada no Brasil 

pela TAM e VARIG, no início da década dos anos 2000, quando ambas as empresas 

compartilhavam aeronaves, vendendo passagens para os mesmos voos, ora 

operados por uma, ora por outra, otimizando a ocupação dos assentos disponíveis. 
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Gráfico 5: Movimento Total de Aeronaves – 1994 a 2009 -Aeroporto Internacional do Recife.  

Fonte: INFRAERO, 2010 

 

Com relação ao movimento da carga, observa-se, de acordo com o gráfico 6, uma 

tendência de queda desde o ano de 2005. O transporte de carga aérea é fortemente 
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influenciado pelo valor agregado da carga, eis que o transporte aéreo é o mais caro 

dentre os modos existentes. Atualmente, apenas 1% dos voos diários operados no 

Aeroporto Internacional do Recife são realizados por aeronaves puramente 

cargueiras (Programação de Pátio, INFRAERO, 2010).  

 

Os números registrados no ano de 2009 para o movimento de passageiros, 

aeronaves e carga podem ser confrontados com as estimativas de demanda para os 

anos de 2010, 2015 e 2025, quando da elaboração do Plano Diretor do Aeroporto 

(PDIR), datado de 2005.  

 

Evolução do Número de Movimentação de Carga 
Aérea/Ano -

 Aeroporto Internacional do Recife 

36
,4

6

42
,4

3

44
,4

1

40
,2

1

44
,5

6

42
,5

8

37
,1

4

39
,6

6 50
,8

7

50
,0

9

52
,6

3 68
,0

7

59
,2

6

55
,1

0

40
,4

051
,5

8

0

10

20

30

40

50

60

70

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
ilh

ar
es

 
Gráfico 6: Movimento de Carga Aérea Transportada – 1994 a 2009 - Aeroporto Internacional do 

Recife.  

Fonte: INFRAERO, 2010 
 

Na tabela 6, estão indicadas as estimativas para o movimento total de passageiros. 

Note-se que o movimento estimado para o ano de 2010 já foi ultrapassado no ano de 

2009. Entretanto, as estimativas foram muito otimistas para o movimento de 

aeronaves e carga, conforme ilustram as tabelas 7 e 8.  
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Tabela 6 – Estimativa de Demanda de Movimento de Passageiros – Aeroporto Internacional do Recife 

 
    Fonte: Revisão do Plano Diretor, 2005 - INFRAERO 

 

 

 

 

Tabela 7 – Estimativa de Demanda de Movimento de Aeronaves – Aeroporto Internacional do 

Recife.  

 
    Fonte: Revisão do Plano Diretor, 2006 - INFRAERO 

 

Tabela 8 – Estimativa de Demanda de Movimento de Carga Aérea (kg) – Aeroporto Internacional do 

Recife.  

 
       Fonte: Revisão do Plano Diretor, 2006 - INFRAERO 

 

A análise desses gráficos e tabelas aponta claramente para a necessidade do 

Aeroporto Internacional do Recife promover a adequação de sua infraestrutura para 

o atendimento ao crescente número de passageiros, mais do que para cargas ou 

aeronaves. 

 

Assim, promover a adequação da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto 

Internacional do Recife irá refletir inevitavelmente no entorno do aeroporto, tendo em 
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vista estar envolvido pela malha urbana e acesso viários importantes da cidade do 

Recife e região metropolitana. E uma análise da relação do aeroporto com o seu 

entorno torna-se uma necessidade premente, a fim de promover uma extensão da 

vida útil do aeroporto, adequando sua capacidade instalada às expectativas de 

demanda, priorizando mais intensamente as alterações urbanas pelas quais deverá 

passar a área de entorno para não impedir ou restringir o funcionamento do 

aeroporto, a curto, médio e longo prazos. 

 

Esse estudo limita-se a analisar as áreas existentes no entorno do Aeroporto 

Internacional do Recife, para adequações no planejamento de sua ocupação 

relacionada com atividades aeroportuárias, através de ordenamento do uso do solo 

no entorno, com garantias de aplicação de planejamento urbano ativado pelos 

diversos agentes que devem atuar na política de proteção e desenvolvimento da 

área de interesse que aqui chamaremos por Zona Especial de Interesse 

Aeroportuário (ZEIA). 

 

5.2. Uso e Ocupação do Solo no Entorno do  Sítio Aeroportuário 

As áreas de entorno do sítio aeroportuário estão inseridas nos bairros do Ibura, 

IPSEP, Imbiribeira, Boa Viagem e Jordão, na cidade do Recife, e nos bairros de 

Jardim Jordão, Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes 

 

 Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife (2005)  e o relato da 

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes sobre suas regionais 

(www.jaboatao.pe.gov.br), essas áreas apresentam as seguintes características: 

 

 Ibura: área predominantemente plana onde foram construídos vilas e conjuntos, 

havendo também algumas comunidades pobres; 

 

 IPSEP é um bairro constituído por conjuntos de casas e prédios de pequeno 

porte Com o passar do tempo houve modificações e acréscimos construtivos nas 

vilas e conjuntos; 
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 Imbiribeira: nos lotes lindeiros desse eixo predominam os empreendimentos 

comerciais, havendo também  algumas comunidades pobres  encravadas entre 

galpões e a linha do trem; nas áreas mais afastadas os loteamentos de casas 

unifamiliares, compõem com conjuntos de edifícios residenciais de pequeno ou 

grande porte. A transformação da linha sul do trem em metrô poderá acelerar  a 

valorização dessa área. 
 

 Boa Viagem: predominantemente residencial, com lotes espaçosos ocupados por 

casas unifamiliares crescentemente substituídas por edifícios de apartamentos. A 

proximidade do aeroporto explica a localização de algumas empresas comerciais e 

do conjunto habitacional da Aeronáutica; 

 

 Jordão: predominantemente em colinas, a ocupação mais comum é formada por 

casas em encostas, e loteamentos em topos; 

 

 Jardim Jordão: centro urbano dinâmico, com grande fluxo de pessoas e 

atividades comerciais e de serviços. Abriga comércios,indústrias e centros de 

logística e o Parque Histórico dos Montes Guararapes; 

 

 Piedade: centro regional dinâmico e com grande fluxo de pessoas, atividades 

comerciais e de serviços, com destaque para o Shopping Guararapes e o eixo 

comercial da Avenida Bernardo Vieira de Melo. Tem também uma variada gama de 

equipamentos de lazer, turismo e serviços implantados: rede hoteleira (hotéis e 

pousadas), marinas, centro gastronômico (bares e restaurantes), centros médicos, 

laboratórios e faculdades. A área habitacional existente tem boa possibilidade de 

ampliação, constituindo grande potencial para novas moradias de caráter 

metropolitano. 

 

Os registros mais detalhados do perfil do uso do solo e de características da 

população que ocupa as áreas localizadas no município de Jaboatão dos 

Guararapes não foram considerados nesta dissertação, tendo em vista que as áreas 



 

 

116

adjacentes ao sítio aeroportuário situam-se integralmente em área do município de 

Recife. 

 

Essas áreas estão mais fortemente submetidas aos efeitos do ruído das aeronaves e 

a restrições mais intensas de uso e ocupação do solo. Elas estão localizadas nos 

bairros do Ibura, IPSEP, Imbiribeira e Jordão, todos no Recife, e possuem 

características diferentes, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Recife (2005), e estão ilustradas na figura 29. 

 

 
               Figura 29. Bairros no Entorno do Aeroporto do Recife. 

Fonte: Atlas de  Desenvolvimento Humano do Recife (2005) 

 

JORDÃO 

IBURA 
IPSEP 
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O  Atlas, elaborado em 2005, refere-se a dados de 1991 e 2000 e apresenta, dentre 

outras, informações acerca da renda, educação e desenvolvimento humano dos 

bairros do Recife. Apresentados nos gráficos 7, 8 e 9, os dados refletem que em 

todas as áreas analisadas, o Índice de Desenvolvimento Humano apresentou 

melhorias, face à redução do analfabetismo, ao crescimento da renda e  à redução 

da pobreza, por exemplo. 

 

O gráfico 7 ilustra a variação da renda per capita nos bairros do entorno e também 

na cidade do Recife, como referência. Nota-se que em todas as áreas, a renda 

cresceu, do que se pode inferir que seus habitantes passaram a ter um maior acesso 

a bens de consumo e de produção e melhoria de suas benfeitorias, por exemplo.  

 

 

Variação da Renda Per Capita - Recife e Bairros no Entorno 
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Gráfico 7: Variação da renda per capita na cidade do Recife e bairros do Entorno do Aeroporto 

 

 

Com o aumento da renda, é esperada uma diminuição da pobreza. Esse índice foi 

parametrizado com referência à renda de R$ 75,50, correspondente à metade do 

salário mínimo vigente em 2000. Assim, o percentual de pobreza reflete a parcela da 

população com renda mensal inferior a esse montante e está indicada no gráfico 8. 
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Variação do % de Pobreza - Recife e Bairros no Entorno do 
Aeroporto
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Gráfico 8: Variação do % de Pobreza na cidade do Recife e bairros do Entorno do Aeroporto 

 

De uma maneira geral, a qualidade de vida nas áreas de entorno do aeroporto 

apresentou melhoria na última década do século XX. Isso reflete que as áreas 

podem estar sendo ocupadas com comunidades mais instruídas e com melhor 

renda. É possível  inferir que essas duas características – conhecimento e renda – 

influenciam a maneira com que os indivíduos se relacionam com o meio. Se por um 

lado, o aumento da renda permite investimentos nas edificações e na valorização da 

terra, por exemplo, o conhecimento possibilita a análise das relações do homem com 

seu meio, no sentido de avaliar a que efeitos os indivíduos estão submetidos (ruído 

de aeronaves, perigo de acidentes aéreos, no caso de áreas próximas a aeroportos). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pela Organização das Nações 

Unidas e é composto pela combinação de três aspectos: longevidade, educação e 

renda da população. Nas áreas de entorno, o IDH cresceu, conforme apresenta o 

gráfico 9, estando os bairros da Imbiribeira e IPSEP entre as 12 áreas da cidade com 

IDH mais altos, e os bairros do Ibura e Jordão, com a 30ª e 34ª melhores posições 

dentre 62 analisadas.  
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Evolução do IDH - Recife e Bairros no Entorno do Aeroporto
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Gráfico 9: Variação do IDH na cidade do Recife e bairros do Entorno do Aeroporto 

 

Essas áreas estão também inseridas nos Planos de Zoneamento de Ruído e de 

Zona de Proteção do Aeroporto e se submetem, por isso, a restrições do uso do 

solo. 

 

Parcelas significativas dessas áreas podem ter importância para o desenvolvimento 

do aeroporto, em se presumindo a necessidade futura por ampliações, como já 

ocorrera no Ibura, quando foram desapropriados 52ha de área para acomodar a 

ampliação de 300m da pista de pouso e decolagem (DECRETO No. 19.461, de 03 

de DEZEMBRO de 1996). 

 

A definição dessas parcelas passa pela presunção de sua utilização para acomodar 

facilidades aeroportuárias, complementando a Lei Municipal no 17511/2008 com a 

criação não apenas de uma Zona Especial não apenas para o controle do ruído, mas 

para atender interesses do aeroporto, inclusive. 

 

Para tanto, importa de que forma se processa a relação entre os agentes que 

elaboram os planos e o controle de uso e ocupação do solo, pois a elaboração de 
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planos e leis deve não só instituir tais zonas, mas, essencialmente, definir 

mecanismos de fiscalização e controle para garantir sua instituição. 

 

  

5.3. Articulação dos Agentes no Entorno do Aeroporto 

Como já observado, a gestão do uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto é 

realizada tanto pelas prefeituras do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, através 

de suas respectivas políticas de planejamento e controle urbanos, quanto pelas 

autoridades aeronáuticas, representadas pelo Comando da Aeronáutica e ANAC, 

através dos Planos de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído, 

respectivamente. 

 

Ao se analisar o que dispõem Legislação Urbanística Básica (Lei 165/1980) de 

Jaboatão dos Guararapes e o Decreto Nº 25.023, de 28 de dezembro de 2009, 

referente a Recife, comércios e residências que sejam instalados nas áreas de 

proteção do ruído do aeroporto precisam de uma declaração liberatória do Comando 

da Aeronáutica (Segundo Comando Aéreo Regional).  Apenas 24 solicitações foram 

requeridas ao COMAR no ano de 2009, sendo 18 delas relativas a empreendimentos 

imobiliários e o restante, referente a atividades comerciais. 

 

O fluxo existente entre os diversos agentes para gestão do uso e ocupação do solo 

se processa segundo o esquema apresentado na figura 30, de acordo com os 

seguintes procedimentos, em seqüência: 

 

 [1] Usuário requer da Prefeitura a regularização ou aprovação de construção ou 

reforma de imóvel ou aprovação de execução de atividades diversas no 

empreendimento; 

 

[2] A Prefeitura responde ao usuário sobre sua consulta, inclusive se o 

empreendimento se localiza em área de ruído, segundo a Portaria 232/1997; 
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[3] Se o empreendimento se localiza em área de ruído, o usuário é orientado pela 

Prefeitura a requerer uma certidão do COMAR; 

 

[4] O COMAR analisa o empreendimento quanto ao aspecto de zona de proteção 

(gabarito da edificação), de acordo com o Plano Específico de Zona de Proteção, e 

encaminha a solicitação, através de processo, para análise complementar da ANAC; 

 

[5] A ANAC analisa o empreendimento quanto ao aspecto de zona de ruído (se há 

restrição ou proibição na área de interesse), de acordo com o Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído, e retorna o processo para o COMAR; 

 

[6] O COMAR reúne o seu parecer com o da ANAC e responde ao Usuário. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 : Fluxograma de Análise de Empreendimentos em Áreas de Ruído. 

 

 

Essa tramitação de documentos deixa o usuário como elo central do processo. 

Observa-se, contudo, que não há nenhuma iniciativa ou tratamento dado a 

ocupações irregulares em áreas do entorno, eis que todo o controle existente é 

realizado por demanda do usuário e não por ação direta dos órgãos responsáveis 

pelo controle do uso e ocupação do solo. 

 

Percebe-se daí que a política de monitoramento do uso do solo no entorno do 

aeroporto está muito restrita a solicitações de interessados e à análise do ruído, 

sendo necessária uma abordagem mais efetiva dos agentes responsáveis pelas 
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políticas urbana e aeroportuária, sobretudo com relação aos usos não autorizados e 

que principalmente não atendem às restrições impostas à área de entorno. 

 

O conceito de incompatibilidade adotado nessa dissertação refere-se à 

desconformidade do aproveitamento do solo no entorno do aeroporto com as 

restrições impostas pela legislação aeronáutica para a proteção da atividade aérea e 

aeroportuária. 

 

Três áreas de proteção foram criadas para restringir o uso do solo no entorno: Zonas 

de Proteção, Zonas de Ruído e Área de Segurança Aeroportuária. 

 

A Portaria Nº 76/DGCEA, de 09 de junho de 2005, publicada pelo Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo – DECEA, aprova o Plano Específico da Zona de 

Proteção do Aeródromo de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre e estabelece as 

restrições impostas ao aproveitamento das propriedades dentro dos limites dos 

gabaritos nele definidos, de acordo com o que dispõem o Código Brasileiro de 

Aeronáutica e a Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de dezembro de 1987.Sua 

representação está ilustrada no apêndice B. 

 

A Portaria nº 232/DGAC, de 14 de abril de 1997, aprova o Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto 

Freyre, que estabelece as restrições ao uso do solo nas chamadas “Áreas Especiais 

Aeroportuárias”, de acordo com o apêndice C. 

 

A Área de Segurança Aeroportuária é uma definição geral do CONAMA e não possui 

um desenho específico para o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes- 

Gilberto Freyre. Todavia, a administração do Aeroporto possui um levantamento 

realizado das áreas atrativas de aves existentes dentro dessa área, cujo mapa está 

apresentado no apêndice D. 
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Embora tais dispositivos legais estejam estabelecidos há décadas – os planos 

básicos foram formatados pela Portaria 1141/GM-5 de 1987, mas as restrições 

recomendadas para proteção de aeródromos já constavam em anexos da 

Convenção da OACI, realizada em Chicago em 1944 -, podem ser apontados 

diversos usos inadequados do solo no entorno do aeroporto, mesmo no fim desta 

primeira década do século XXI: 

1. Vários prédios residenciais, antenas e postes de iluminação pública constituem 

obstáculos às zonas de proteção de tráfego aéreo; 

 

2. Alguns empreendimentos comerciais que armazenem material inflamável, 

combustíveis, como depósitos de gás e postos de gasolina encontram-se 

instalados muito próximos aos eixos das pistas de pouso e decolagem e de 

taxiamento de aeronaves; 

 

3. Conjuntos habitacionais, estabelecimentos religiosos e educacionais estão 

instalados em áreas especiais do aeroporto (AEA) do Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído, onde tais atividades deveriam ser proibidas; 

 

4. Depósitos de lixo a céu aberto, lixões e quaisquer outras atividades que atraiam 

pássaros devem ser evitados num raio de no mínimo 20km em relação ao centro 

geométrico da pista de pouso, por força da Resolução nº 04/2000, emitida pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), embora tais usos sejam 

identificados em vários pontos da cidade, como no entorno da cabeceira 18 (área 

de ocupação irregular do Bairro do Ibura). 

  

O insucesso na promoção dessas garantias muito se deve à ineficácia da 

fiscalização do cumprimento dessas normas, cuja tarefa vem merecendo uma maior 

mobilização não só das prefeituras, mas de todos os agentes com interesse no 

gerenciamento do uso do solo no entorno do aeroporto. 
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CAPÍTULO VI – RESULTADOS  
 
6.1. Relação entre Aeroporto e seu Entorno 

Essa dissertação focou a forte relação entre o aeroporto e seu entorno, de maneira 

que um e outro afetam e são afetados por essa relação. Foram apresentados 

exemplos de aeroportos e de políticas de gestão do uso e ocupação do solo, 

observando que restrições são impostas pela atividade aeroportuária no entorno e 

que o tipo de ocupação que se processa neste mesmo entorno pode provocar 

restrições operacionais no aeroporto, em contrapartida. 

 

No estudo de caso abordado, foi identificado que estudos de desenvolvimento 

aeroportuário elaborados pela INFRAERO propuseram modificações no uso do solo 

interno do aeroporto, atendo-se apenas à área sob domínio da administração 

aeroportuária, ao mesmo tempo em que as alterações no uso do solo do entorno do 

aeroporto se processaram com pouca ou nenhuma vinculação a seus planos de 

diretores. 

 

Ao se projetar as alterações de que o aeroporto poderá necessitar no médio e longo 

prazos, as intervenções no entorno merecerão maiores desdobramentos dos 

poderes públicos como o Governo do Estado, a Prefeitura da Cidade do Recife a a 

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, bem como da administração 

aeroportuária, visto que as ações de monitoramento e controle atuais não vêm sendo 

efetivamente tomadas no sentido de preservar o entorno do aeroporto de ocupações 

incompatíveis e, menos ainda, de planejar o uso do solo com atividades associadas 

à infraestrutura aeroportuária. Devido a isso, diversos usos do solo no entorno estão 

incompatíveis com as restrições impostas pelos planos de proteção existentes: 

obstáculos à zona de proteção, ocupação de solo em áreas de ruído e áreas 

atrativas de aves, como ilustram as figuras nos apêndices B, C e D. 

 

Apesar dos planos de proteção existentes,alguns obstáculos surgiram no entorno do 

aeroporto com o desenvolvimento urbano da parte sul da cidade do Recife. As 

figuras 31, 32 e 33 ilustram respectivamente exemplos de uso incompatível do solo 

no entorno do aeroporto, com a ocupação com moradias na zona de aproximação do 
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aeródromo, obstáculos como postes e construções e de equipamentos móveis, como 

guindastes, içados na lateral da faixa de pista.   

 

 
Figura 31 – Galpões e habitações de baixa renda instalados na zona de aproximação 

do aeroporto. 
Fonte: o autor 
 
 

 
Figura 32 – Postes, árvores e edificações construídas na faixa de pista. 
Fonte: o autor 
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Figura 33 – Guindaste: obstáculo móvel na zona de transição do aeródromo. 
Fonte: o autor 

 

 

O desenvolvimento do aeroporto enfrentará alguns desafios ao longo dos próximos 

anos, dentre os quais se podem pressupor: 

 

a. As áreas ainda non aedificandi do sítio aeroportuário estão escassas e são quase 

inexistentes, de maneira que um novo empréstimo de área do entorno poderá ser 

requerido no espaço de tempo equivalente à previsão do esgotamento das atuais 

instalações de atendimento a passageiros, cargas e/ou aeronaves; 

 

b. É provável que haja a necessidade de converter áreas de infraestrutura básica do 

aeroporto ou de apoio, como centro de triagens de resíduos sólidos, áreas de 

manutenção de veículos das empresas aéreas, ou mesmo áreas associadas às 

atividades operacionais mais diretas, como processamento de cargas, 

estacionamento e hangaragem, em áreas para estacionamento e manobras de 

aeronaves (pátios) ou de terminais de passageiros, novas áreas serão requeridas 

para acomodação das demais atividades que cederão o espaço e a área 

candidata a isso não poderá ser outra que não as mais próximas, no entorno; 

 

c. Ao se permitir o desenvolvimento urbano no entorno mais próximo do aeroporto 

de maneira pouco controlada, poderá ser favorecida a permissividade para 

ocupações residenciais, que, embora não regularizas ou autorizadas, acabam se 

firmando clandestinamente nessas áreas, sendo providas de outras 
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infraestruturas como água e energia elétrica, criando passivos urbanos de difícil e 

delicada solução. Esse fato já pode ser observado no entorno da cabeceira 18 da 

pista de pouso, no espaço compreendido entre o limite patrimonial do aeroporto e 

a Avenida Dom Helder Câmara. 

 

Portanto, é fundamental ativar dispositivos legais que permitam à administração 

aeroportuária monitorar o desenvolvimento urbano no entorno do aeroporto, a partir 

de uma estreita relação com os poderes públicos, especialmente com a Prefeitura da 

Cidade do Recife, município em que está instalado e onde se encontram as áreas de 

interesse imediato, adjacentes ao sítio aeroportuário e com possibilidade viável de 

incorporação ou conversão do uso do solo em atividades aeroportuárias. 

 

Tal como uma prática já adotada por outros aeroportos no mundo, citados nos 

exemplos das cidades de Londres e Manchester (Inglaterra) , Los Angeles (Estados 

Unidos), Canberra (Austrália) e Porto (Portugal), olhar para além do muro patrimonial 

é uma necessidade premente para o Aeroporto Internacional do Recife estender sua 

vida útil por um período de tempo mais largo do que lhe permite suas atuais 

instalações patrimoniais. 

 

6.2. Responsabilidades sobre o Controle Urbano 

 

Para tentar garantir a eficácia do controle do uso e ocupação do solo no entorno, 

percebeu-se que os agentes de gestão do espaço não devem se resumir aos 

profissionais das prefeituras municipais e envolver de maneira mais ativa os demais 

agentes de produção e reprodução do espaço: autoridades aeronáuticas, agentes 

imobiliários e fundiários, planejadores urbanos e agentes do setor comercial. 

 

As perguntas realizadas aos entrevistados demonstram a fragilidade das relações 

entre os órgãos que representam e que podem em muito contribuir para o fracasso 

das ações do controle urbano, muito embora existam legislações urbanas e 

aeronáuticas estabelecendo o planejamento do uso e ocupação do solo. 

 

Para a técnica entrevista da Prefeitura da Cidade do Recife, quando um interessado 

requer a regularização de um imóvel ou construção no entorno do aeroporto, 
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primeiramente é analisado se esse empreendimento está situado em alguma das 

áreas especiais do aeroporto (AEA), definidas no Plano Específico de Zoneamento 

de Ruído: 

 

 “Se ele (o imóvel) se encontrar em área de ruído, conforme a Portaria do 

COMAR, verificamos se há restrição ou proibição e, neste caso, orientamos o 

usuário a buscar uma certidão no COMAR” (entrevista concedida em 

30/11/2009, pela técnica da Prefeitura da Cidade do Recife) 

 

Praticamente a mesma resposta foi dada pela técnica da Prefeitura Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes: 

 

“A Prefeitura recebe os processos de solicitação de regularização de 

empreendimentos na área do cone de ruído do aeroporto e analisa segundo a 

Portaria de Ruído e a Legislação Urbanística Básica, verificando se o 

zoneamento permite aquela ocupação e os parâmetros construtivos. Quando 

o zoneamento não permite por uma restrição da Aeronáutica, em função da 

Portaria do COMAR, o fato é informado ao interessado. Neste caso, se ele 

trouxer uma declaração do COMAR de que o uso é permitido, a prefeitura 

acolhe, pois a restrição seria apenas do COMAR, não da prefeitura”.  

(entrevista concedida em 01/12/2009, pela técnica da Prefeitura Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes) 

 

Essa afirmação remete à questão de que a restrição é válida para um órgão e não 

para outro, eis que o entendimento é de que a restrição deve ser atendida por uma 

exigência de um órgão diferente daquele a quem compete analisar a solicitação do 

interessado. 

 

Ao serem questionados com relação às restrições do uso e ocupação do solo no 

entorno do aeroporto, os entrevistados apontaram a Portaria nº 232/DGAC, de 1997, 

que trata apenas das restrições devido ao ruído aeronáutico, à exceção da técnica 

da ANAC, que mencionou os três dispositivos existentes (PZP, PZR e ASA). Isso 

demonstra que o conhecimento das restrições do uso do solo restringe-se apenas ao 

controle do ruído. 
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Entretanto, o cumprimento dessas leis e portarias teve sua fiscalização questionada, 

como foi alegado pelo representante da INFRAERO ao responder as perguntas que 

lhe foram feitas na entrevista: 

 

“A INFRAERO apenas acompanha a ocupação do solo no entorno do aeroporto e 

tem observado muitas ocupações indevidas. A gente sempre reporta pra ANAC 

quando identifica algum uso incompatível, mas não vemos muito retorno na 

prática”. ”(Entrevista concedida em 09/12/2009, pelo técnico da INFRAERO) 

 

E, ainda: 

 

“A INFRAERO não analisa solicitações de uso do solo encaminhadas por 

interessados, pois essa é uma tarefa do COMAR e das prefeituras. Fazemos as 

inspeções no entorno do aeroporto e já enviamos um relatório para a Prefeitura 

do Recife, e como resposta só vimos aumentar a ocupação irregular no entorno 

da cabeceira 18.” (entrevista concedida em 09/12/2009, pelo técnico da 

INFRAERO) 
 

As respostas concedidas pelo técnico da INFRAERO confirmam a desarticulação 

dos agentes de controle do espaço urbano para coibição de ocupações indevidas na 

área do entorno, sobretudo quando sua instalação não é consultada aos agentes de 

política urbana dos municípios. 

 

Para a técnica da ANAC, a participação das comunidades, a revisão dos planos 

diretores e a fiscalização integrada entre os órgãos envolvidos podem tornar o 

controle do uso e ocupação do solo mais eficiente. 

 

Já para as técnicas das prefeituras de Recife e Jaboatão dos Guararapes, o 

problema reside na Portaria nº 232/DGAC, de 1997: 

 

“... nós usamos a legislação do COMAR (novamente se referiu à Portaria 

232/1997), mas é uma norma muito confusa porque às vezes não permite que 

uma determinada atividade seja desenvolvida, mas permite que algumas 
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residências sejam. É muito estranho! Além disso, ela proíbe determinados 

usos que já existem e o proprietário de uma nova residência, por exemplo, 

que quer regularizá-la, reclama quando sabe que a atividade é proibida, 

enquanto muitas outras residências já estão instaladas no mesmo lugar. ” 

(entrevista concedida em 30/11/2009, pela técnica da Prefeitura da Cidade do 

Recife) 

 

“...as restrições de cada órgão são conflitantes, às vezes. Tem restrição do 

COMAR que não é restrição pra prefeitura e por aí vai. ” (entrevista concedida 

em 01/12/2009, pela técnica da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes) 

 

Quando consultados sobre três medidas para melhoria do controle urbano no 

entorno dos aeroportos, os técnicos das prefeituras e da INFRAERO apontaram 

somente uma, o que denota a impressão de que o problema, para eles, reside 

principalmente na interpretação da Portaria nº 232/DGAC, de 1997, como pode ser 

observado nos depoimentos abaixo: 

 

“Acho que fazer uma lei só que reúna as restrições do COMAR e da prefeitura 

resolveria o problema”. (entrevista concedida em 01/12/2009, pela técnica da 

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes) 

 

“A questão é que a norma tem muitas exceções, muitas observações e deixa, 

às vezes, várias brechas para interpretações diferentes. Ela deveria ser mais 

clara, mais decisiva. Tem uma parte que ela diz que determinados 

empreendimentos podem ser aprovados, a critério do DAC (ANAC)...isso não 

é muito claro!” ” (entrevista concedida em 30/11/2009, pela técnica da 

Prefeitura da Cidade do Recife) 

 

“Bastaria apenas que fizesse valer o que está na Portaria 1141, 

principalmente nas áreas de maior interesse para o aeroporto, como o entorno 

da cabeceira 18 e a área militar próxima à área industrial do aeroporto. (A 

Portaria nº 1.141/GC-5, de 1987 estabelece os planos básicos de zona de 
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proteção e de zoneamento de ruído) - (entrevista concedida em 09/12/2009, 

pelo técnico da INFRAERO) 

 

De início, já se pode perceber que a atuação das duas prefeituras municipais é 

semelhante, no sentido de recorrer à Portaria 232-DGAC (1997) – citada como 

“Portaria do COMAR”, apenas para verificação se o empreendimento a ser 

regularizado não está inserido em área para a qual o Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído estabelece restrições que impeça a regularização.  

 

Das informações coletadas nas entrevistas, verifica-se que a análise de 

empreendimentos no entorno de aeroportos ocorre segundo as características 

abaixo: 

 

1) A análise resume-se à verificação de compatibilidade do projeto ou regularização 

do empreendimento com as restrições impostas pelos Planos Específico de Zona 

de Proteção e Específico de Zoneamento de Ruído, mas sempre por demanda de 

responsáveis pelo empreendimento e não de forma fiscalizatória pelas 

prefeituras; 

 

2) Não há nenhuma ação de monitoramento e controle da ocupação do uso do solo 

no caso de empreendimentos não regularizados ou de ocupações clandestinas, a 

menos que seus responsáveis busquem regularizar tais ocupações. Com isso, 

algumas áreas no entorno do aeroporto estão ocupadas com habitações 

irregulares e que chegam a comprometer a capacidade operacional do aeroporto, 

a exemplo do entorno da cabeceira 18, cuja área está ocupada por galpões, 

depósitos e assentamentos familiares irregulares, inviabilizando a utilização de 

um trecho de 300m da pista de pouso, dada a proximidade entre esta e as 

construções. Segundo o técnico da INFRAERO, a situação já foi reportada pela 

empresa  à Prefeitura da Cidade do Recife, reiteradas vezes, sem retorno; 

 

3) Não há um fluxo direto de informações entre as prefeituras, que detêm o controle 

do uso do solo, e as entidades reguladoras, ANAC e COMAR, tendo em vista que 

o elo entre eles apenas se estabelece quando um interessado responsável 

procura regularizar ou construir um empreendimento; 
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4) Nas entrevistas, não foi identificado que as prefeituras tenham elaborado uma 

legislação específica para o entorno do aeroporto, reservando ou destinando 

áreas para atividades compatíveis com aquelas aeroportuárias. A única medida 

de planejamento adotada foi a elaboração compartilhada do Plano de 

Zoneamento de Ruído do aeroporto (Portaria nº 232/DGAC, de 1997), com a 

participação do Departamento de Aviação Civil (atual ANAC) e as prefeituras de 

Recife e Jaboatão dos Guararapes. Entretanto, as medidas para monitoramento e 

controle não foram até então definidas. 

 

Deve-se também observar que a demanda é sempre originada do interesse do 

requerente, que procura regularizar seu empreendimento e buscar as aprovações 

necessárias, na prefeitura, no COMAR e na ANAC. 

 

Quando não há esse interesse, é possível que empreendimentos incompatíveis com 

as restrições impostas nas áreas do entorno sejam instalados irregularmente. Essa 

ocupação irregular, não observada pelas prefeituras, ANAC ou COMAR, pode vir a 

gerar um passivo de não-conformidades do uso do solo na área de entorno: 

residências, atividades religiosas, educacionais ou de cultura em áreas onde esse 

tipo de uso não é permitido pelo incômodo sonoro a que está submetido; edifícios, 

antenas e chaminés com altura superior ao gabarito permitido pelas áreas de 

proteção. 

 

Vê-se, assim, uma necessidade de ajustes na política de controle do uso e ocupação 

do solo, em complemento à política de planejamento do uso do solo, que não deve 

se limitar unicamente à proteção do entorno contra o ruído, mas promover a 

possibilidade de utilização desse entorno por atividades aeroportuárias. 

 

A política de controle do uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto não pode 

ficar restrita aos órgãos que atuam na aviação civil, que conhece as demandas de 

infraestrutura aeroportuária, tampouco somente com as prefeituras dos municípios, 

que desconhecem tais demandas, mas que têm a competência para legislar sobre o 

uso do solo. 
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A relação do aeroporto com o seu entorno precisa passar por alterações nas 

políticas de planejamento de uso e ocupação do solo até então adotadas, tendo em 

vista a necessidade de compartilhar interesses do desenvolvimento urbano com o 

desenvolvimento aeroportuário, envolvendo como agentes do processo as 

prefeituras municipais, a autoridade aeronáutica, a administração aeroportuária, os 

agentes imobiliários e de comércio e as comunidades de entorno.  

 

Mesmo havendo um espaço de tempo em que o aeroporto possa desenvolver-se na 

sua atual área patrimonial, buscou-se identificar num médio e longo prazo, a 

depender do crescimento do movimento de passageiros, cargas e aeronaves, áreas 

que podem interessar a futuras acomodações de que o aeroporto venha precisar e, 

por isso, tais áreas merecem uma maior atenção no que diz respeito ao uso que 

delas está sendo feito.  

 

Dessa forma, identificou-se a necessidade da criação de um plano de ação, reunindo 

diversos agentes que atuam na gestão urbana, definindo ações a serem realizadas, 

como, por  exemplo,  a demarcação de uma zona especial de interesse aeroportuário 

(ZEIA), que sinalize não somente as áreas que precisem de um monitoramento mais 

próximo, em função do ruído aeronáutico, como também de um controle efetivo do 

uso do solo, de maneira a proteger o aeroporto de uma vizinhança incompatível e de 

difícil alteração de uso, bem como oferecer-lhe a possibilidade de acompanhar a 

evolução do uso dessas áreas e de interceder quando esse desenvolvimento for 

incompatível com o planejamento do aeroporto (figura 34). 
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Figura 34– Proposta de Zona Especial de Interesse Aeroportuário 

 

6.3. Proposta de Integração entre Agentes de Produção e Reprodução do 
Espaço no Entorno do Aeroporto 

Para ativar o controle do uso e ocupação do solo de maneira a garantir uma maior 

compatibilidade entre o aeroporto e seu entorno, promovendo o desenvolvimento 

Legenda 
 
         Contorno do sítio aeroportuário atual 
 

         Áreas de interesse a curto prazo 
 
        Áreas de interesse  a médio prazo 
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aeroportuário, atenuando seu impacto sobre as áreas urbanas e permitindo sua 

expansão a horizontes de longo prazo (50 anos por exemplo), é necessário uma 

maior integração entre os agentes, estabelecendo objetivos e competências para 

cada um, ajustando as normas, leis, portarias e regulamentos para uma única 

diretriz: garantir a operação e ampliação da atividade aeroportuária pelo maior tempo 

possível, minimizando os impactos ambientais. 

 

Cumpre destacar a necessidade de inclusão da administração aeroportuária e 

demais agentes interessados na produção do espaço para definição do 

planejamento e desenvolvimento do uso e ocupação do solo no entorno do 

aeroporto, seguindo o fluxograma das ações propostas na figura 35. 

Ações da INFRAERO Ações da INFRAERO + Prefeitura Ação da Prefeitura

Macroplanejamento Aeroportuário



Definição de Áreas de Interesse  Definição de Uso e Ocupação do Solo



Fluxo de Análise de Empreendimentos



Vistoria do Uso do Solo  Correções de Uso

 
Figura 35: Proposta de Fluxograma para Análise de Uso do solo no entorno dos Aeroportos 

 

 No fluxograma apresentado, as ações sugeridas podem ser assim descritas: 

 

a) Macroplanejamento aeroportuário: projeção de demanda de movimento de 

passageiros, aeronaves e carga aérea e estimativa de ampliação da 

capacidade instalada para atender essa demanda, considerando não só a área 

patrimonial atual, mas possíveis áreas de interesse no entorno, diferente do que 

foi realizado nos últimos planos diretores do aeroporto (1998 e 2006); 

 

b) Definição de áreas de interesse: não necessariamente seriam áreas que 

deveriam ser desapropriadas ou proibidas de serem ocupadas. Seriam áreas 

identificadas como prováveis candidatas à incorporação ao aeroporto ou 

conversão para abrigar atividades aeroportuárias. Aplica-se aqui o landbanking, 

visando promover uma reserva da área cuja aquisição ou conversão possa ser 

realizada com gastos inferiores aos que seriam, caso tal área viesse a 
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apresentar grandes melhoramentos ou benfeitorias (edificações ou atividades 

de alto valor agregado, como grandes residências, empresas que geram 

grandes lucros, construções que mobilizaram grandes investimentos); 

 

c) Definição de uso e ocupação do solo: mapeamento das áreas de interesse, com 

identificação dos ocupantes dos lotes, segundo sua natureza e análise da 

compatibilidade desses usos com o que é permitido para aquelas áreas, 

segundo as restrições provocadas pela existência do aeroporto e conseqüente 

aplicação dos seus planos de proteção; 

 

d) Fluxo de análise de empreendimentos: a INFRAERO, como principal 

responsável pelo desenvolvimento aeroportuário, precisa inserir-se na análise e 

monitoramento do uso do solo no entorno do aeroporto, em conjunto com a 

prefeitura da cidade em que se encontra a parte do entorno analisada. Mais do 

que orientar um interessado a procurar o Comando Aéreo Regional , como 

atualmente ocorre, as prefeituras devem estar inseridas no processo do 

controle do uso do solo de maneira mais efetiva, coibindo desvios e 

regularizando usos compatíveis, participando à INFRAERO os registros e 

controles dos processos de regularização e de planejamento do uso do solo no 

entorno do aeroporto; 

 

e) Vistoria do uso e ocupação do solo: fiscalização das atividades desenvolvidas 

no solo do entorno do aeroporto, de forma integrada e rotineira, a partir do 

planejamento do uso do solo realizado conjuntamente pelas prefeituras e 

INFRAERO; 

 

f) Correções de uso: ações de embargo judicial de novos empreendimentos que 

não são permitidos nas áreas de interesse. Também deve ser desestimuladas 

as expansões de empreendimentos já existentes, promovendo a substituição de 

tais usos, se incompatíveis, para outros relacionados às atividades 

aeroportuárias, através de incentivos fiscais e tributários, por exemplo. 

 

Para tanto, é necessário vincular os planos diretores à gestão urbana. Não é por falta 

de planos e de leis urbanísticas que o uso e ocupação do solo no entorno dos 
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aeroportos apresentam desconformidades, mas é bastante provável que a fragilidade 

com que esses planos e leis são fiscalizados e a falta de convergência e pactuaçao 

de diversos interesses por parte dos agentes envolvidos contribuam para essa 

situação.  

 

Como mecanismo de promover melhor integração entre os agentes, sugere-se a 

adoção de um plano de ação em complemento aos planos diretores das cidades e 

do aeroporto, voltado exclusivamente ao planejamento e controle do uso e ocupação 

do solo no entorno do aeroporto. 

 

Esse plano de ação deve contar com a participação dos agentes, em níveis nacional, 

regionais e locais, podendo incluir uma proposta normativa, ações, operações e 

investimentos. 

 

Não se trata de uma proposta de fácil execução, uma vez que demanda um 

comportamento novo entre instituições, quebrando culturas profissionais resistentes 

a mudanças de papéis e procedimentos. A proposta apresentada nessa dissertaçao 

pretende inicialmente abrir o discurso sobre o uso de áreas no entorno do aeroporto, 

convocando a participação dos diversos agentes. A fim de promover esse debate, 

algumas ações são necessárias: 

 

 Instituição de um grupo multidisciplinar compostos por técnicos de gestão 

aeroportuária da INFRAERO, gestão urbana das prefeituras, profissionais de 

planejamento urbano do meio acadêmico, agentes imobiliários e de 

desenvolvimento econômico do Estado e representantes das associações de 

bairros localizados no entorno para disseminação da problemática da relação do 

aeroporto com seu entorno, com o objetivo de nivelar conhecimentos e 

estabelecer ações iniciais para cada agente no processo de um novo controle do 

uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto; 

 

 Definir áreas de maior interesse no entorno, que já estejam ou estão em vias de 

comprometer as operações aeroportuárias, no sentido de protegê-las de novas 

ocupações indevidas e garantir o atendimento às restrições de uso e ocupação 

aplicáveis; 
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 Mapeamento das áreas de interesse, com aprofundamento do conhecimento dos 

padrões de uso e ocupação observados, da especulação de novas ocupações, 

da regularização fundiária, das condições ambientais e econômicas nelas 

existentes; 

 

 Detalhamento de um plano executivo específico para a área de entorno, 

reavaliando prioritariamente os usos permitidos, sugerindo medidas para 

correções de ocupações incompatíveis e estabelecendo custos, prazos e 

responsabilidades para cumprimento dessas metas; 

 

 Definição de plano plurianual de aplicação de investimentos, com a indicação das 

fontes para alocação de recursos, com o comprometimento financeiro de 

desembolso; 

 

 Criação de um grupo especial de fiscalização do uso e da ocupação do solo, a 

partir das diretrizes das políticas urbanas e aeroportuárias para a área, definidas 

em um único documento e de relevância para todos os agentes. 

 

Essa proposta de gestão urbana específica para uma área da cidade pretende 

fomentar uma gestão participativa de diversos agentes, comprometida com a eficácia 

da aplicação de um plano de ação, contando com a negociação de interesses e 

mediação de conflitos para o tema, condições essas ignoradas pelos objetivos 

principais na elaboração dos planos diretores ainda vigentes. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

Com mais de 5 milhões de passageiros transportados por ano em 2009, o Aeroporto 

Internacional do Recife/Guararapes é um equipamento de grande importância para a 

o Recife, o estado de Pernambuco e outras cidades de estados vizinhos, como 

Paraíba e Alagoas, de onde partem ou se destinam alguns daqueles passageiros. 

Ônibus de turismo com destino à cidade de Maragogi (AL) e táxis da praça da cidade 

de João Pessoa são frequentemente vistos nas áreas de estacionamento do 

aeroporto, indicando sua importância regional. 

 

Os desafios que o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes enfrentará nas 

próximas décadas irão remeter a sua necessidade de espaço para acomodar a 

expansão de suas facilidades. Esse espaço não é mais uma área disponível, tal 

como era o seu entorno nos idos dos anos 1950, quando o aeroporto apenas iniciava 

suas operações aéreas. 

 

Apesar da existência de planos e leis, municipais e federais, o frágil controle do uso 

do solo no entorno do aeroporto permitiu, ao longo dos anos, uma ocupação em 

parte incompatível com as restrições impostas por esses mesmos planos e leis, 

como ilustram as figuras nos apêndices B, C e D, acerca de usos e ocupações do 

solo no entorno em desconformidade com a atividade aeroportuária. 

 

Percebeu-se através do estudo desses documentos e das atividades e impressões 

coletadas de técnicos entrevistados das prefeituras, autoridade aeronáutica e da 

administração aeroportuária, principalmente, que a ineficácia da fiscalização do 

cumprimento dessas leis causa o surgimento das desconformidades no uso e 

ocupação do solo no entorno do aeroporto. 

 

Mais que isso, os agentes aparecem desarticulados no processo de gestão urbana 

desse entorno, eis, que, segundo eles, as relações entre os órgãos são realizadas 

apenas quando a demanda de interessados busca a regularização ou implantação 

de um empreendimento. Não há, portanto, iniciativas de políticas de gestão urbana 

no entorno do aeroporto partindo das prefeituras ou da administração aeroportuária 

no sentido de minimizar as desconformidades no entorno do aeroporto. Com isso, 

justifica-se a necessidade de definição de uma nova abordagem de gestão, que 
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congregue os agentes envolvidos, atribuindo-lhe ações e metas, para garantir a 

eficácia do planejamento e controle do espaço. 

 

Essa dissertação procurou identificar as causas que justificassem a existência de 

incompatibilidades no uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto, apesar da 

existência de leis e planos de gestão urbana existentes. Concluiu-se que a 

fragilidade das relações compromete a eficácia desses documentos, uma vez que 

diversos agentes envolvidos na produção e reprodução do espaço do entorno não se 

encontram inseridos em um mesmo processo de gestão urbana que leve em 

consideração a mediação de conflitos e negociação de interesses. 

 

Assim, foi apresentada nos resultados uma proposta para uma maior coordenação 

entre os agentes, tomando-se como parâmetro as formas de integração de políticas 

apresentadas por Geerlings & Stead (2003) e Hull (2005): entende-se como uma 

política intraterritorial, com a participação, portanto, de todos os agentes com 

interesse no planejamento e controle do uso do solo, organizada sob o aspecto de 

cooperação e coordenação, que compõem o conceito de integração apontado por 

Geerlings & Stead (2003). 

 

Dentre as áreas de integração apontadas por Hull (2005), o modelo a ser adotado 

envolve a integração entre o planejamento de transporte e de uso e ocupação do 

solo. 

 

Entende-se, desta forma, que a adoção de medidas de integração entre os agentes 

de produção e reprodução do espaço, com a participação de diversas organizações, 

em nível de cooperação e coordenação, poderá promover adequações na política de 

uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto. 

 

Entretanto, para o sucesso desse novo modelo de gestão, faz-se necessário estudar 

essa relação do aeroporto com o seu entorno de forma mais aprofundada. Assim, 

outras pesquisas se tornam necessárias para a integração entre a política urbana e a 

gestão urbana, não tendo sido objeto de pesquisa dessa dissertação: 
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 Levantamento dos cadastros fundiários das áreas do entorno do aeroporto, tendo 

em vista que há imóveis cuja propriedade não é identificada; 

 

 Avaliação de imóveis e levantamento do perfil da população assentada em áreas 

de ocupação irregular no entorno do aeroporto, necessários para o caso de 

proposta de desapropriações; 

 

 Pesquisa da sensação de incômodo que o aeroporto provoca nas comunidades 

de entorno, em relação ao ruído produzido pelas aeronaves, risco de acidentes 

aéreos ou quaisquer outros temas, a fim de identificar o grau de insatisfação 

dessas comunidades quanto à proximidade com o aeroporto e de que forma isso 

poderá inibir a ocupação urbana no entorno; 

 

 Compatibilização dos planos diretores das bases aeronáuticas, elaborados pelo 

Comando da Aeronáutica, a fim de identificar a abordagem e tratamento dados à 

relação do aeródromo com o entorno. 

 

Um primeiro passo será, por fim, estreitar essas relações entre os diversos agentes 

que, como observado nas entrevistas, sequer se conhecem, mas legislam sobre um 

mesmo tema que busca como objetivo comum compatibilizar a atividade 

aeroportuária com o uso do solo no entorno do aeroporto, embora sem o sucesso 

esperado. 

 

Os demais passos se seguirão da instalação de uma política de uso do solo mais 

efetiva, por meio do modelo apresentado na figura 34 no capítulo VI, com uma 

participação mais ativa de todos os agentes para se atingir o objetivo comum: 

manutenção e desenvolvimento da atividade aeroportuária, em harmonia com o 

desenvolvimento do entorno do aeroporto. 
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