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Resumo

O objetivo principal do trabalho é a implantação de um terminal aéreo de cargas 
como infraestrutura catalizadora do desenvolvimento da zona urbana do Guarujá 
caracterizada pelo atrativo econômico de cargas fluviais provenientes do Porto de 
Santos a fim de criar um sistema intermodal de transporte de cargas na margem 
direita do estuário. 

A proposta de inserção do transporte aeroportuário de cargas tem como objetivo 
redesenhar o contexto territorial reorganizando a ocupação humana e o trânsito de 
cargas com a intenção de dinamizar a economia local e regional no qual o sistema será 
inserido. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho serão analisadas as situações atuais 
do território, tanto do Porto de Santos, como da Base Aérea na cidade do Guarujá, 
considerando as demandas atuais e futuras das movimentações de cargas aéreas e 
marítimas no país, tal como a compatibilização dos modais de cargas.

Palavras-chave: Aeroportuário; Infraestrutura; Sistema intermodal; Guarujá; Cargas
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Abstract

The main objective of this work is to propose the implementation of a cargo air 
terminal as a catalyst for the development of the urban area of Guarujá characterized 
by the economic attractiveness of river cargo from the port of Santos in order to create 
an intermodal system of cargo transportation on the right bank. of the estuary. 

The proposal for the insertion of airport cargo transportation aims to redesign the 
territorial context by reorganizing human occupation and cargo transit with the intention 
of boosting the local and regional economy in which the system will be inserted. 

The current situation of the territory, both the Port of Santos, and the Air Base in the 
city of Guarujá, will be analyzed during the development of the work, considering the 
current and future demands of air and sea cargo movements in the country, as well as 
the compatibility of modalities of loads.

Key-words: Airport; Infrastructure; intermodal system; Guarujá; Cargo. 
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Introdução

O desenvolvimento desse trabalho parte da percepção de que com a implantação 
de grandes infraestruturas aeroportuárias em territórios urbanos as relações dos 
objetos de trabalho com a paisagem e entorno existentes tendem a ser pouco ou nada 
consideradas, levando a recorrentes problemas de espaços urbanos subutilizados. 
As análises a seguir têm como objetivo propor a implantação de infraestrutura 
aeroportuária como instrumento catalizador do desenvolvimento urbano, não só a fim 
de evitar os vazios citados, mas com a intenção de garantir o desenvolvimento do 
entorno em decorrência do desenvolvimento econômico local em função das cargas 
aero fluviais. 

O trabalho tem como ponto de partida o Porto de Santos, um Hub Port (porto 
concentrador) na América Latina, sendo até o ano de 2017 o porto que mais 
movimentava cargas na região, se tornando o segundo porto mais importante no 
comparativo da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) desde 
a reforma do calado do Canal do Panamá, responsável por torná-lo o porto mais 
importante da América Latina. 

O sistema portuário da cidade de Santos impacta diretamente na formulação urbana 
e na paisagem litorânea do seu entorno imediato; devem ser consideradas diversas 
variáveis para a elaboração de estratégias projetuais na intervenção e implantação 
portuária tais como: o tipo de mercadoria a ser movimentada naquele porto, definindo 
assim as áreas de armazenagem necessárias (pátios de container, granéis sólidos, 
granéis líquidos e esteiras para carga e descarga de matérias primárias); as vias 
de escoamento de cargas não náuticas (ferrovias, rodovias e aeroportos); a relação 
cidade-porto-água, como são feitas as relações entre as três instâncias de projeto 
- geográfica, morfológica e logística – e como elas impactam na dinâmica urbana e 
portuária existente. 



Apesar da evidente relevância do Porto de Santos para o comércio portuário nacional 
e internacional, ele possui diversas deficiências na sua infraestrutura que conflitam 
com as novas necessidades comerciais, o acesso de embarcações e as estruturas 
existentes de armazenagem, o escoamento e a distribuição de mercadorias. Cria-se, 
portanto, um dilema entre necessidade de ampliação do porto, mesmo com o avanço 
de área portuária para a margem do Guarujá e para a Ilha de Barnabé, e as limitações 
geográficas e urbanas para que isso seja viabilizado. 

Atualmente o transporte de mercadorias entre porto e continente se restringe 
prioritariamente às rodovias: rodovias Anchieta, Imigrantes, C. Domenico Rangoni, 
Rio-Santos e Padre Manoel da Nóbrega constantemente impactadas por problemas 
geográficos como o deslizamento de terra ao longo da Serra do Mar de forma que as 
rotas comerciais ficam à mercê de deslocamentos mais lentos, suscetíveis à variáveis 
climáticas e à risco de acidentes; e a limitada malha ferroviária nacional, que não supre 
a extensa demanda de movimentação de cargas do porto. 

Em novembro de 2018 é cedido o território referente a Base Aérea de Santos na 
margem do Guarujá em função do plano de implantação do Aeródromo Metropolitano 
do Guarujá. A discussão de desmilitarizar a base aérea está em pauta desde a década 
de 1990, com a intenção de implantação de um aeroporto civil para beneficiar os 1.76 
milhão de habitantes da baixada santista. 

A possibilidade de fazer uso de um território aéreo para fins não militares, junto à 
necessidade de ampliação e renovação do Porto de Santos permite que seja debatido 
a viabilidade de desenvolver um sistema híbrido de transporte de cargas, ampliando o 
território portuário para a margem do Guarujá junto à atual base aérea com a intenção 
de receber aviões cargueiros auxiliando não só no escoamento de cargas do porto, 
nacional e internacionalmente; mas na chegada de cargas no porto para transporte 
naval. 

Para que isso seja feito também de forma a beneficiar o transporte de passageiros 
na baixada santista e considerando o alto custo de manutenção de um aeroporto, é 
colocado em pauta a criação não apenas do Terminal Aéreo de Cargas (TECA), mas 
um pequeno Terminal Aéreo de Passageiros (TEX) que suprirá a demanda de voos 
comerciais em função da sazonalidade turística da região e dos navios transatlânticos, 
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além dos voos privados em função das indústrias regionais. 

Dessa forma, o trabalho analisa o Porto de Santos em função da sua conteinerização, 
a atual demanda comercial aérea e portuária brasileira, a atual Base Aérea de Santos 
e as propostas para o Aeródromo Metropolitano do Guarujá, além de referências 
projetuais de importantes aeroportos de cargas. A partir disso será proposta uma 
alternativa à implantação do Aeródromo Metropolitano do Guarujá, de forma a 
desenvolver um sistema intermodal de transporte de cargas correlato a ampliação do 
Porto de Santos na margem do Guarujá.

Ao decorrer do trabalho algumas imagens serão rotacionadas para melhor 
compreensão das mesmas, nesses momentos será inserida a seguinte simbologia.





O Porto de Santos no século XXI
período de conteinerização



Imagem 01.01 | Foto terminal portuário Porto de Santos
Fonte | Foto autoral, 2019
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Importância econômica do Porto de Santos
O papel do Porto de Santos nas relações comerciais brasileiras

Para entender a atual importância do Porto de Santos é necessário analisar o 
contexto histórico dele na economia nacional do país, desde sua implantação original,  
quanto em relação as mudanças em função dos momentos históricos e econômicos 
vivenciados ao longo das décadas. 

O Porto de Santos é inserido no litoral sudeste brasileiro durante o período de 
colonização com a função de suprir a demanda de escoamento de açúcar e café 
produzidos na região sudeste do país, situado no atual estado de São Paulo. É 
importante ressaltar que essa produção era a base da economia nacional até 1930, 
fazendo com que a infraestrutura portuária fosse essencial para as relações mercantis 
nacionais desde o início. 

Ao longo das décadas o porto mantém seu imprescindível papel na economia nacional 
sendo até hoje a principal via de conexão com as rotas marítimas internacionais ao 
mesmo tempo que ele passa por diversas modificações e ampliações acompanhando 
as mudanças econômicas e tecnológicas vivenciadas pelo país. Podemos dividir os 
momentos do porto entre o escoamento do café e açúcar (até 1930), comércio de 
petróleo e derivados (1931-1979) e a movimentação de contêineres (1980-atualmente) 
(ARRIAGADA, 2012).

Esses períodos implicam nas mudanças de sistemas de transporte e movimentação 
de mercadorias ao longo dos anos, como o crescimento de atividades têxtil e ferroviária 
em função da movimentação de cargas soltas (1792-1815); a ampliação de cais  
intensificando o transporte de granéis sólidos (1849-1870) e o desenvolvimento da 
economia petrolífera com a ampliação da estocagem de granéis sólidos e líquidos em 
função da instalação de píeres e armazéns de trânsito, o uso de energia elétrica nos 
terminais e o desenvolvimento de docas e cais marginais - que garantem o transporte 
de cargas soltas e neogranéis pela implantação de terminais de múltiplo uso (1947-
1967); com a atual característica de movimentação de contêineres como atividade 



principal do porto, nesse momento são formuladas áreas de estocagem de contêineres 
em função da diminuição do transporte de granéis sólidos (ARRIAGADA, 2012). 

É importante compreender que essas mudanças são tanto causa como consequência 
dos períodos portuários, de forma que a cidade de Santos cresce e se desenvolve boa 
parte em função da sua característica portuária e das grandes infraestruturas de apoio 
a fim de atender suas demandas de movimentação e escoamento de cargas, como 
ferrovias e rodovias. Ao mesmo tempo que o desenho urbano local de desenvolve para 
atender as necessidades do porto, ele se modifica com o surgimento de atividades 
urbanas complementares ao sistema portuário utilizadas pelos usuários da área, tal 
como a inserção de comércio local; a implantação das empresas nos galpões próximos 
ao porto, tanto quanto nos armazéns da borda d’água e a implantação de cedes 
sindicais de acordo com as atividades empresariais ali estabelecidas.

Conforme há crescimento na demanda portuária, o porto se expande à outras 
margens do estuário, inserindo terminais na cidade do Guarujá e na formação da Ilha 
de Barnabé. Essa dinâmica de redesenho urbano em função da atividade portuária 
se espelha nesses novos terminais, dessa forma a atividade portuária passa a ser 
um dos principais pontos de partida para o desenvolvimento da paisagem de linha 
d’água local. A ampliação dos terminais ao longo dos períodos citados acima pode ser 
identificada no mapa a seguir.
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Imagem 01.02 | Momentos de Ampliação Porto de Santos  
Fonte | SOUZA, C.D.C; Planejamento Urbano e Políticas Públicas em Projetos de Requalificação de Áreas Portuárias, Porto 

de Santos – desafio deste novo século. 2006 p.37



Além do impacto local, a inserção portuária implica em redesenhos regionais de 
escala bem maiores devido a hinterlândia¹ do porto, considerando seu papel no 
recebimento e redistribuição de cargas. A análise da hinterlândia permite que sejam 
desenvolvidas estratégias projetuais locais e regionais de forma a tornar mais eficaz 
a dinâmica portuária em questão. Dessa forma, com a ampliação da hinterlândia do 
Porto de Santos no ano de 1993 com a lei 8630/93 para todo o território estadual, cria-
se a conexão do escoamento de cargas as ferrovias dos estados de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. 

Junto à ligação por terra, é implantado o sistema de cabotagem, esse sistema é 
a navegação entre portos nacionais, sem o envolvimento de outras Nações, mesmo 
quando o país em questão está inserido em acordos de livre comércio, uniões 
aduaneiras (KEEDI, 2013). Contudo, apesar da intenção de conectar os portos 
nacionais de forma com que eles sejam inseridos nas rotas marítimas internacionais 
em sequência, o sistema de cabotagem implantado atualmente na costa brasileira 
possui problemáticas. No momento, a cabotagem pode ser feita apenas por empresas 
brasileiras por navegações com a bandeira nacional, um dos objetivos é incentivar o 
desenvolvimento da indústria de construção naval, mas isso implica no aumento dos 
fretes de transporte ao limitar as empresas e seus recursos para a realização desse 
serviço (GEODEON, 2015). Dessa forma, pode-se entender que ainda que essencial, o 
sistema de cabotagem do território brasileiro ainda não supre todo seu potencial.

Com as análises de cargas marítimas ao decorrer desse capítulo, será possível 
perceber que, junto ao sistema de cabotagem e ao transporte de cargas por terra no 
território nacional, o Porto de Santos é o principal ponto de conexão do Brasil com 
as rotas marítimas internacionais. Ele é a porta de entrada e saída das mercadorias 
ligando o território brasileiro a outros continentes como Ásia, Europa, África e  América 
do Norte e Caribe. Essa característica faz com que o Porto de Santos possa ser rotulado 
como Hub Port, porto concentrador de cargas, na América Latina. 

O Porto de Santos é responsável sozinho pela movimentação de quase 45% das 
cargas conteinerizadas do território brasileiro (imagem 01.03) conforme as análises 

1- Hinterlândia é a área de influência direta e indireta 
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portuárias trimestrais feitas pela ANTAQ no ano de 2018. Ele foi responsável pela 
movimentação de 80,9 milhões de toneladas de cargas movimentadas dentre as 278 
milhões de toneladas totais dos portos públicos brasileiros no ano de 2018, isso implica 
na movimentação de quase 30% do total de cargas de portos públicos brasileiros. 
(ANTAQ, 2018). Esses números são quase constantes nas análises trimestrais, 
mostrando uma constância na importância econômica do Porto de Santos para o 
território nacional. 

Ainda que mantenha o papel de Hub Port, o Porto de Santos deixa de ser o maior 
movimentador de cargas da América Latina em 2016, sendo superado pelo porto de 
Cólon no Panamá após a reforma do seu calado, que permite a entrada de grandes 
embarcações. Podemos perceber essa mudança nos gráficos abaixo.

Imagem 01 .03 | Porcentagem de movimentação de cargas totais por portos brasileiros por trimestre em 2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018



Imagem 01.04 | Perfil marítimo e logístico (2007-2011)
Fonte | CEPAL, gráficos gerads pelo site http://perfil.cepal.org/l/es/portmovements_classic.html , acesso em 27.03.2019
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Imagem 01.05| Perfil marítimo e logístico (2011-2017)
Fonte | CEPAL, gráficos gerads pelo site http://perfil.cepal.org/l/es/portmovements_classic.html , acesso em 27.03.2019



Apesar da sua inquestionável importância econômica, é importante ressaltar que 
o Porto de Santos possui a uma infraestrutura falha e ineficiente, fazendo com que 
não consiga suprir as demandas comerciais a ele direcionadas. Uma das maiores 
dificuldades de expansão do Porto de Santos é o limite físico para expansão de calado, 
apesar da previsão de aumento de calado para 17m de profundidade, o Porto de Santos 
tem acesso limitado para embarcações de grande porte, implicando não somente em 
menores quantidades de cargas recebidas, como também na reformulação de rotas 
marítimas de grandes navios a outros portos da América Latina.

A ineficiência do porto em atender as demandas a ele impostas torna-se evidente 
no ano de 2013 quando a China, importante parceiro comercial, cancela a compra de 
soja por conta dos atrasos na entrega da mercadoria (G1, Jornal Nacional, 2013).O 
impacto desse episódio impacta drasticamente na economia nacional - atualmente a 
China representa sozinha 72% da compra de soja brasileira, essa representatividade 
em 2018 era de 78,8% e de 77,5% em 2017 (SAMORA, 2018). Apesar da diminuição 
na quantidade de importação de soja brasileira, a China ainda é o principal comprador 
dessa mercadoria, uma das principais cargas movimentadas pelos portos brasileiros, 
característica analisada ao decorrer desse capítulo.

Como consequência da falta de infraestrutura portuária e acessibilidade por terra, 
os produtos brasileiros tornam-se caros e são substituídos no mercado internacional. 
A ineficiência de infraestrutura torna-se ainda mais crítica com a perda recorrente de 
investimentos financeiros em melhorias portuárias – o Porto de Santos perdeu R$3,9 
bilhões de investimentos no ano de 2018 (ROSSI, 2018). A falta de investimentos 
implica também na inexistência de planos de expansão e reformulação do sistema 
portuário a fim de adaptar a infraestrutura local para demandas comerciais e para 
novos modelos de embarcações. 
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Importância econômica do Porto de Santos
Hinterlândia | A área de influência do Porto de Santos

Como já citado, o Porto de Santos influencia não somente as dinâmicas locais, mas 
tem importante papel no território regional e nacional. Com as novas demandas do 
Porto de Santos são criados ao longo dos anos diversos Planos de Desenvolvimento e 
Zoneamento (PDZ), o primeiro foi em 1897 após o surgimento da Companhia Docas de 
Santos. Em 1929 foi criado o segundo plano, com a expansão portuária até o terminal 
de Outeirinhos, com a inserção do primeiro terminal nacional de granéis líquidos na 
Ilha de Barnabé, o desenvolvimento de oficinas de manutenção e armazém frigorífico 
e a ampliação de 6km de cais de acostagem. 

Os planos de 1951 e 1969 se desenvolvem em função da ampliação do comércio 
petrolífero e da implantação de refinarias no litoral de São Paulo, com a implantação 
de 1150m de oleoduto submerso e a ampliação do cais do Macuco até Ponta da Praia. 
O plano de 1976 lida com a grande demanda de acostamento de navios, prevendo 
a ampliação do porto em função da movimentação de contêineres. Em 1983 cria-se 
um plano com o fim da concessão da Companhia Docas de Santos e a criação da 
Companhia Docas do Estado de São Paulo

O PDZ do ano 1998 determina a divisão do porto em zonas portuárias 
caracterizadas pelo tamanho de calado nos trechos do estuário e os tipos de cargas 
a serem movimentadas e, como consequência, os maquinários necessários para cada 
momento da costa marítima em questão. Essas áreas são responsáveis pelo transporte 
de mercadorias em granéis sólidos, líquidos e contêineres, margeadas pela Avenida 
Perimetral e a defasada malha ferroviária que garante o escoamento em terra das 
cargas em questão. 

O PDZ é atualizado em 2006 levando em consideração a representatividade do 
Porto de Santos de quase 30% na economia nacional (27,9% de exportações e 25,5% 
de importações), nele determina-se a Hinterlândia (área de influência) oficial do porto, 



que considera o Estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e sul do Mato Grosso, além de parte dos territórios paraguaio e 
boliviano.

 Considerando o sistema de cabotagem, é importante ressaltar que o Porto de 
Santos é responsável pelo comércio internacional de cargas vindas de outros portos 
do país, criando não somente a Hinterlândia primária, mas também uma Hinterlândia 
secundária, formada pelos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande 
do Sul. Podemos perceber essa relação na imagem abaixo. Considerando que a costa 
brasileira é composta de 7500km e que a maior parte da concentração de renda (80%) 
está a 500km dela, o país possui grande potencial marítimo de transporte de cargas 
(OLIVEIRA, 2015).

As cargas chegam e são escoadas do Porto de Santos por diversos modais 
terrestres, sendo eles principalmente rodoviário e ferroviário, contudo, por conta das 
transposições em Pedreiras e Anhembi o porto recebe cargas provenientes de acessos 
hidroviários pelas hidrovias Tietê-Paraná e Paraguai, além do acesso dutoviário de 
produtos petroquímicos (PORTO DE SANTOS, 2019)

Os acessos rodoviários são feitos pelas rodovias: Padre Manoel da Nóbrega (SP-
55) Rodovia Piçaquera-Guarujá, Via Anchieta (SP -150), Rodovia dos Imigrantes (SP-
160) e Rodovia Rio-Santos (BR-101). Os acessos ferroviários são feitos pelas linhas 
de Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM), M.R.S. Logística S.A.(MRS), 
Ferrovias Bandeirantes S.A.(Ferroban), Ferronorte S.A., Ferrovia Centro Atlântica 
(FCA), Ferrovia Novoeste S.A (PORTO DE SANTOS, 2019). É importante perceber com a 
imagem elaborada como esses principais acessos se conectam por grandes avenidas, 
utilizadas na locomoção local dos meios de transporte. 
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Imagem 01.06 | Hinterlândia Porto de Santos
Fonte | Porto de Sanots, http://www.portodesantos.com.br/relacoes-com-o-mercado/area-de-influencia/, acesso em 

10.02.2019



Imagem 01.07 | Principais acessos Porto de Santos
Fonte | Imagem autoral gerada a partir de Google Earth, 2019 
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O uso do modal rodoviário para escoamento e recebimento de cargas no Porto 
de Santos possui diversas problemáticas, como: deficiências nas interligações 
rodoviárias no planalto-central, má conservação e insuficiências de estradas e falta 
de infraestrutura em boa parte das rodovias, dificultando o transporte, o que diminui a 
eficiência e segurança desse modal, aumentando os custos do transporte. Junto disso, 
o sucateamento da frota de caminhões (a média da frota de caminhões cadastrada 
têm em sua maioria mais de 18anos), fiscalização e regulação do transporte rodoviário. 
também implicam na ineficácia do modal (PDZ,2006). 

O transporte ferroviário enfrenta por sua vez as próprias problemáticas, sendo o 
maior deles a falta de compatibilidade de bitola entre os corredores, a necessidade 
de investimentos para ampliação e manutenção das linhas, além do encontro das 
vias férreas com o sistema rodoviário que implicam em transtornos de horários para o 
escoamento das cargas (PDZ,2006).  As ferrovias atualmente suprem o escoamento 
de 5.5 milhões de TU por ano (PORTO DE SANTOS, 2019), apenas 25% da quantidade 
de carga containerizada movimentada pelo porto, de acordo com os dados da ANTAQ 
em 2018. 

Atualmente o Brasil baseia o transporte de cargas majoritariamente no transporte 
rodoviário (60%), com isso há a perda de aproximadamente 7,5% da safra anual. 
Enquanto isso, a malha ferroviária brasileira é menor hoje do que na década de 1960, 
atualmente com o total de 30km sendo eles 20km operacionais. (OLIVEIRA, 2015). 
Junto à essas questões são debatidas as possibilidades de implantação do Aeródromo 
Metropolitano na margem direita do estuário na Cidade do Guarujá com um terminal 
de cargas considerando a integração da infraestrutura na relação Porto-Indústria-
Aeroporto de forma a auxiliar o escoamento de cargas do porto e, como consequência, 
aumentar a hinterlândia secundária dele.

“A junção das modalidades comerciais com todas as adaptações 
necessárias para as operações aeroportuárias, atendendo ao 
transporte de passageiros e, principalmente, o transporte de 
cargas, poderá acarretar a viabilidade de um aeroporto na área 
do Porto de Santos, podendo o resultado desta justaposição criar 
uma nova facilidade e um novo conceito de logística.” (Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento Porto de Santos, 2006, p.71)



Imagem 01.08| Relação de transporte de cargas por modal
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p. 28
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Dinâmica portuária atual
Análise das cargas movimentadas

 Para compreender qual o papel do Porto de Santos na economia nacional 
quanto ao tipo de cargas que ele movimenta, torna-se necessário analisar qual o 
perfil de transporte de cargas dos portos brasileiros de forma geral. Assim é possível 
explicitar quais são as mercadorias mais importantes para a economia nacional e 
qual a relevância do perfil do Porto de Santos de acordo com essas características 
econômicas de importação e exportação. 

 O sistema de movimentação de cargas marítimas consiste em quatro modelos: 
granéis sólidos, que representam em torno de 65% das cargas movimentadas e são 
responsáveis pelo escoamento da produção agrícola, como o milho e a soja; granéis 
líquidos, responsável por 20% da movimentação de cargas brasileiras, representa 
o escoamento de produtos advindos das indústrias petroquímicas; contêineres, que 
representam 10% das cargas movimentadas e os 05% restantes são representados 
por cargas em geral (ANTAQ, 2018). É possível perceber esse padrão, com algumas 
variações percentuais, ao longo do ano de 2018 nos gráficos abaixo. 

 É importante ressaltar que os portos públicos são responsáveis por um terço 
da movimentação de cargas nacionais, enquanto isso os portos privados representam 
os 66% restantes. Dentro desse cenário é relevante ressaltar que o Porto de Santos 
movimenta 30% das cargas dos portos públicos, tonando-se responsável, sozinho, 
pela movimentação de 10% do total da carga nacional (ANTAQ,2018).

Serão analisadas não somente o tipo de mercadorias movimentadas pelos portos 
públicos, grupo o qual o Porto de Santos faz parte, mas também dos portos privados, 
para entender a relação do Portos de Santos em cada grupo, considerando todos os 
portos nacionais. 



Imagem 01.09| Porcentagem do tipo de cargas movimentadas por portos brasileiros por trimestre em 2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018

Imagens 01.10  | Principais mercadorias movimentadas por portos privados 1º e 2º trimestres 2017-2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018
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Imagem 01.11 | Principais mercadorias movimentadas por portos privados 3º trimestre 2017-2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018

Imagem 01.12 | Principais mercadorias movimentadas 1º e 2º trimestres2017-2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018



Imagem 01.13 |  Principais mercadorias movimentadas por portos públicos 3º trimestre 2017-2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018

Imagem 01.14 | Evolução tipos de cargas movimentadas pelo Porto de Sanots por trimestre 2014-2018
Fonte | ANTAQ 2018, Boletins Informativos Aquaviários trimestrais, 2018
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Com a comparação do tipo de cargas entre portos privados e portos públicos nos 
gráficos acima, é possível perceber que os portos públicos e privados são responsáveis 
pela movimentação dos mesmos tipos de cargas, contudo a representatividade delas 
na quantidade total de cada grupo são bastante diferentes. Enquanto os portos 
públicos têm maior movimentação de contêineres e soja, os portos privados têm maior 
representatividade de minério de ferro e produtos petrolíferos. 

Quando a análise toma como foco o perfil do Porto de Santos, é possível identificar 
que ele mantém o perfil de cargas nacionais, mas com uma diferença clara na 
quantidade de demanda de cada uma delas. Durante as análises trimestrais do ano 
de 2018, o Porto de Santos demonstra predominância no transporte de contêineres 
(35%), granéis sólidos (57%) – soja, açúcar e milho; e granéis líquidos (08%) – derivados 
de petróleo. Como visto anteriormente, a parcela de containeres movimentadas pelo 
Porto de Santos representa 45% da movimentação nacional de carga containerizada. 
(ANTAQ, 2018)

Apesar dos tipos de cargas movimentadas no Porto de Santos ser um reflexo 
do tipo de cargas movimentadas nacionalmente em portos públicos e privados, a 
representatividade do porto em questão é bastante específica quando analisada 
a quantidade total de cargas de cada uma dessas mercadorias. O Porto de Santos 
atende prioritariamente a cargas containerizadas, tanto quando analisado ele por si 
só, como quando é analisada a percentagem da quantia movimentada por ele em 
relação a quantidade total de containeres movimentados pelos portos brasileiros. 

O porto tem 55 terminais com 72 berços de atracação de navios, sendo que 18 
são utilizados por empresas privadas sendo elas: Cutrale, Dow Química, Usiminas, 
Tiplam, Sipem e DP World. A divisão dos berços é feita entre: veículos (01), containeres 
(18), fertilizantes e adubos (05), produtos químicos (06), cítricos (02), produtos sólidos 
de origem vegetal (10), sal (01), passageiros (02), produtos de origem florestal (02), 
derivados de petróleo (01), trigo (03), produtos siderúrgicos (05), carga geral (09), 
multiuso (01) e movimentação de carga offshore (04). (PORTO DE SANTOS, 2019)
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Dinâmica portuária atual
Sistemas e estratégias de escoamento e estocagem

A divisão dos terminais é feita de acordo com os processos históricos do porto, em 
função das atividades ali estabelecidas e maquinários inseridos, tal como em função 
das diretrizes presentes do PDZ, prevendo o desenho portuário a ser inserido tal 
como as modificações urbanas necessárias para suprir as dinâmicas de escoamento 
estabelecidas. A intenção dessas divisões é agrupar características portuárias 
similares em função da demanda de calado do estuário, tal como da inserção de 
grandes equipamentos e infraestruturas urbanas com a finalidade de garantir uma 
dinâmica portuária mais eficiente. 

Pode ser notado o padrão de paisagem criado ao longo dos terminais em função 
das atividades executadas, tal como: a presença de grandes áreas planas para 
armazenagem de containeres junto às gruas para movimentação; a inserção de 
armazéns de cargas junto à esteiras para carga e descarga de grãos e açúcar; grandes 
silos para armazenagem de produtos agrícolas e produtos petrolíferos, junto à dutos 
de passagem. 

Da mesma forma que o tipo de carga determina os equipamentos necessários para 
sua movimentação e armazenamento, elas também influenciam nas infraestruturas 
necessárias para implantação do sistema de escoamento de cada uma delas. Esses 
sistemas de escoamento, sejam eles, ferroviário, marítimo, rodoviário ou aeroviário, são 
definidos não somente pelas características das mercadorias a serem transportadas, 
mas também pela dinâmica de escoamento inserida no território que compõe a 
hinterlândia do porto. A fim de garantir a compatibilização dos sistemas de escoamento 
do porto com os territórios regional, estadual e nacional. As imagens abaixo identificam 
esses momentos. 



Imagem 01.15 | Setorização de galpões
Fonte | Imagem autoral gerada a partir de Google Earth, 2019 
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Imagem 01.16 | Principais acessos em função da setorização de galpões
Fonte | Imagem autoral gerada a partir de Google Earth, 2019 
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Dinâmica portuária atual
Rotas marítimas existentes

Como já citado, o Porto de Santos é um Hub Port, ele é responsável por concentrar 
e redistribuir cargas vindas de diversas rotas marítimas comerciais, nacionais e 
internacionais. Ele não apenas recebe as mercadorias vindas de rotas internacionais e 
as redistribui para outros portos da América Latina e Brasil, como também redistribui 
as cargas brasileiras que nele chegam pelo sistema de cabotagem, tal como por vias 
terrestres, pelas rotas comerciais internacionais. 

A análise de rotas deve levar em consideração as empresas que operam o porto 
de santos tal como as empresas de transporte que atracam no Porto de Santos. Com 
isso é possível levantar diversos roteiros marítimos que levam em consideração não 
somente a conexão entre países, mas também os trajetos de cabotagem em cada 
parte da rota.  Dessa forma a análise das imagens abaixo leva em consideração que o 
Porto de Santos é, na maior parte das vezes, o ponto de recebimento e redistribuição 
de cargas dentro das rotas internacionais, mas que em alguns casos outros portos da 
costa brasileira cumprem essa função. 

A dinâmica explicitada nas imagens permite compreender que o Porto de Santos  
faz importantes conxões com o território asiático e europeu. Neses momentos ele se 
conecta com Singapura – que faz a conexão com o território asiático, ligando como 
consequência grandes portos de Hong Kong e Shanghai -e  Le Havre e Algecinas – que 
fazem a conexão com outros portos europeus. É importante ressaltar que os portos 
de Hong Kong, Shangahai e Le Havre são 03 dentre os 10 maiores portos do mundo 
(OLIVEIRA, 2013). 

Entretanto, é perceptível nas rotas de conexão do Brasil com Estados Unidos e o 
continente africano, o Porto de Santos não é a principal conexão, mesmo quando faz 
parte das rotas de cabotagem desses trajetos. 



Imagem 01.17 | Linhas de longo curso DP World
Fonte | DP World, http://www.dpworldsantos.com/servicos/linhas-de-navegacao/ , acesso 21.11.2019
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Imagem 01.18 | Linhas de longo curso DP World
Fonte | DP World, http://www.dpworldsantos.com/servicos/linhas-de-navegacao/ , acesso 21.11.2019



Imagem 01.19 | Linhas de longo curso América do Sul Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019

Imagem 01.20 | Linhas de longo curso e cabotagem América do Sul, Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019
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Imagem 01.21| Linhas de longo curso América do Sul -África e Europa, Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019

Imagem 01.22| Linhas de longo curso América do Sul - América do Norte, Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019



Imagem 01.23 | Linhas de longo curso América do Sul - Mediterrâneo, Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019

Imagem 01.24 | Linhas de longo curso América do Sul - Ásia, Hamburg Sud
Fonte | Hamburg Sud, https://www.hamburgsud-line.com/liner/en/liner_services/liner_services_2/02_south_america_east_

coast/contentpage_28.html , acesso 21.11.2019
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Porto de Santos no século XXI 
Conclusão parcial

 

Conforme analisado nesse primeiro capítulo a importância econômica do Porto 
de Santos é inquestionável, tanto para a economia nacional quanto para o cenário 
internacional de movimentação de cargas marítimas. Ele é atualmente o principal ponto 
de conexão entre os portos brasileiros com as demais rotas marítimas internacionais. 
E representa 10% da carga movimentada no litoral brasileiro e quase metade da 
quantidade de cargas containerizadas do território.

Apesar da sua importância econômica, sua infraestrutura é defasada e ineficaz para 
suprir as demandas portuárias a ele impostas. O porto também possui dificuldades 
para expansão física de terminais tal como impossibilidade de ampliação do calado – 
tornando-o incompatível com novas embarcações de grande porte.  

As dificuldades de escoamento de cargas, tal como a falta de intermodalidade 
dos sistemas e o pouco aproveitamento do potencial marítimo do país implicam no 
aumento do custo dos produtos brasileiros, fazendo com que eles não possuam a 
mesma competitividade no comércio internacional. 

A  necessidade de redução do transporte rodoviário de cargas, atualmente 
responsável por mais da metade da movimentação de mercadorias no país, a 
necessidade de implantação de um sistema intermodal para o escoamento de cargas, 
tal como as dificuldades de ampliações físicas do Porto de Santos implicam na 
importância de desenvolvimento de novas soluções e propostas para a melhoria do 
sistema portuário tanto quanto das infraestruturas de apoio do porto para transporte 
de cargas no território nacional e internacional. 

Visto que o Porto de Santos atualmente já é conectado com outras rotas marítimas, 
além das ferrovias e rodovias, o sistema aéreo de transporte de cargas será pensado 
como solução próxima ao longo do próximo capítulo, dado que para melhorar o 
sistema de cabotagem e as malhas rodoviárias e ferroviárias deverão ser pensadas em 
maior escala e a função do trabalho é propor alternativas próximas da infraestrutura 
portuária existente.





Transporte aéreo de cargas
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Transporte aéreo de cargas 
Cenário Brasileiro

No ano de 2015, o modal rodoviário representava mais de 60% do transporte de 
cargas, enquanto ferroviário e marítimo representavam, respectivamente, 20% e 
13% no país (GEDEON, 2015). É evidente que cada um deles possui vantagens e 
desvantagens a serem consideradas levando em consideração o trajeto a ser feito 
tal como as cargas que serão movimentadas, nessa análise é importante levar em 
consideração também o modal aéreo. 

 Por sua vez o transporte aéreo de cargas é um dos modais menos utilizados na 
escala mundial, representando apenas 2% do volume total de cargas transportado 
mundialmente, em 2012, contudo no mesmo ano sua representação em valor 
transacionado foi de 35% do total. Esse cenário explicita a diferença de valor de frete 
entre o transporte marítimo e aéreo de cargas, enquanto o primeiro tem como frete 
médio de US$1 mil a tonelada, o segundo tem o valor de US$32,6 mil a tonelada 
(OLIVEIRA, 2015).

Esse alto custo de frete junto dos investimentos necessários para infraestrutura e 
de custos variáveis, além da impossibilidade de transporte de mercadorias à granel 
implicam na baixa adesão do transporte aéreo de cargas em pequenas distâncias, 
mas o menor valor de seguro e a não influência de acidentes geográficos no transporte 
da mercadoria tornam o modal em questão mais apropriado para mercadorias de alto 
valor agregado ou de longas distâncias (LABTRANS, 2017).

O sistema consiste na movimentação de cargas em voos domésticos ou rotas 
internacionais. A capacidade de movimentação de cargas por voo depende 
da configuração da aeronave utilizada, os modelos de aeronave possuem três 
possibilidades: full pax (somente transporte de passageiros), full cargo (somente 
transporte de cargas) e combi (misto). (KEEDI, 2013) 

Ao analisar a relação do transporte aéreo no Brasil, ele é responsável apenas por 
0,2% do total de cargas em 2012, um dos motivos dessa baixa representatividade é o 



país não estar incluso nas rotas aéreas asiáticas, que fazem transporte de mercadorias 
com alto valor agregado. O valor médio por tonelada do transporte aéreo brasileiro 
é de US$36,9 mil, acima da média internacional aérea. Contudo, esse valor é muito 
mais significativo do que o valor médio de cargas, considerando todos os modais do 
comércio exterior brasileiro, de US$677 a tonelada (OLIVEIRA, 2015).

Nesse cenário há um evidente potencial de crescimento desse sistema de transporte 
de mercadorias no Brasil, atualmente o território possui 4105 aeroportos e campos 
de pouso, que representam 22% do total mundial e 13.883 aeronaves registradas, 
contudo apenas 17,9% das pistas são pavimentadas e apenas 2,4% dos municípios 
têm voos regulares. (OLIVEIRA, 2015). 

Atualmente a projeção de crescimento de transporte aéreo de cargas prevê o 
aumento de quase 3% ao ano, tanto em rotas comerciais nacionais e internacionais 
(LABTRANS, 2017). É importante entender que essas projeções levam em consideração 
a implantação de terminais aéreos existentes no país e o potencial de crescimento e 
aproveitamento desses pontos em questão. 
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Imagem 02.01 | Projeção carga aérea cenário brasileiro
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.43

Imagem 02.02 | Projeção carga aérea cenário brasileiro, carga doméstica
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.45



Dentre todos os aeroportos brasileiros, apenas 36 têm permissão para realizar 
tráfego de cargas, dentre eles a maior parte do transporte de mercadorias é restrita 
a 04 aeroportos: Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto Internacional de 
Viracopos, Aeroporto Internacional Galeão e Aeroporto Internacional de Manaus, que 
concentram 75% do movimento de cargas aéreas do país (LABTRANS, 2017).

 O aeroporto de Guarulhos garante a conexão com 34 países e as capitais brasileiras, 
com 99 mil m² de área o terminal é responsável pela movimentação principalmente 
de produtos têxteis, eletrônicos, farmacêuticos e automotivos com 720 voos diários, 
conectado à modais terrestres apenas por rodovias (GRU CARGO, 2019).  Enquanto 
isso, de acordo com o estudo do Anexo 07- MENESES, Leonardo Oliveira, Um estudo 
sobre as áreas operacionais de terminais de cargas, 2001, o aeroporto em questão 
tinha 75.6 mil m² de área, dessa forma em 18 anos o terminal teve crescimento de 30% 
em área. 

Enquanto isso, o terminal de cargas do Aeroporto do Galeão possui aproximadamente 
60mil m² de área, dessas sendo 17mil m² de terminal refrigerado. Ele é responsável 
pela conexão do território nacional com países europeus, asiáticos, latino-americanos 
e com os Estados Unidos. Garantindo a movimentação de produtos farmacêuticos, 
automotivos, petróleo e derivados, equipamentos médicos e de tecnologia (RIO Galeão 
Cargo, 2019). De acordo com o mesmo anexo 07 citado, o aeroporto tinha em 2001 37 
mil m² de área, representando crescimento de 62% e área.

O aeroporto de Viracopos, considerado o melhor aeroporto de cargas do mundo, 
possui 72 mil m² de área dividida entre 54mil m² de exportação e 18mil m² de 
importação, responsáveis pela movimentação mensal de 15 mil e 5 mil toneladas 
mensais, respectivamente, garantindo a conexão com 183 países, sendo responsável 
por 40% da carga aérea importada.(VIRACOPOS CARGAS, 2019). 

O aeroporto de Manaus é responsável pela conexão da Zona Franca de Manaus 
com o restante do território nacional, sua infraestrutura possui 27 mil m² de área e 04 
posições de estacionamento de aeronaves. (INFRAERO, 2019).
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“(...)o país apresenta entraves a serem superados, a começar 
pela má distribuição geográfica, visto que o transporte de cargas 
ainda está concentrado em poucas regiões(...)” (Movimentação 
de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 

LABTRANS- UFSC)

Imagem 02.03 | Distribuição de carga aérea, por estado brasileiro
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017



A imagem, abaixo compara o cenário brasileiro com o transporte aéreo mundial 
de cargas, tanto em relação à representatividade do país na movimentação total de 
mercadorias, quanto ao potencial de crescimento do modal. É importante ressaltar que 
a maior parte de cargas movimentadas no país é feita por transporte de porões (tipo 
combi) (LABTRANS, 2017) 

Imagem 02.04| Distribuição de carga aérea, por estado brasileiro
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p32

Tal como as regiões do território brasileiro, as rotas aéreas de cargas concentram-
se em relação as empresas que fazem o transporte de cargas. É importante, contudo, 
perceber que ao longo dos anos a representatividade das empresas muda nos cenários 
domésticos e internacionais como mostram os gráficos abaixo dos anos de 2018,2015 
e 2013
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Imagem 02.05| Representação das empresas aéreas em rotas domésticas e internacionais, 2018 
FONTE | ANAC, Anuário do Transporte Aéreo, 2018, p18 e 36

Imagem 02.06| Representação das empresas aéreas em rotas domésticas e internacionais, 2015
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.11 e 12



Imagem 02.07| Representação das empresas aéreas em rotas internacionais, 2013
Fonte | Santiago Oliver, Aeromagazine- UOL 2014, disponível em https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/cargas-aereas-no-

brasil_1821.html  acesso em 08.11.2019

Como demonstram os gráficos acima, a maior parte do transporte aéreo de cargas 
nacionais e internacionais é feito atualmente pela AZUL, papel antes cumprido pela 
LATAM Cargo (agência de cargas da antiga TAM). Enquanto antes as outras empresas 
não conseguiam manter uma participação semelhante, atualmente, mesmo com 
a concentração em algumas companhias, as porcentagens de voos está mais bem 
distribuída entre as empresas. 

Os gráficos acima demonstram que as modificações do cenário muda constantemente, 
por isso, é importante ressaltar também que futuramente serão presenciadas mais 
mudanças das porcentagens apresentadas em função da recente declaração de 
falência da empresa Avianca no território brasileiro no ano de 2019, empresa que até 
o ano passado teve maior crescimento em relação a quantidade de voos executados. 
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Demandas aeroportuárias

A determinação de implantação de um novo aeroporto depende da pontuação de 
diversos fatores sendo eles: relacionamento urbano, distância de centros urbanos, 
vias de acesso, uso do solo no entorno (por conta do ruído), infraestrutura de serviços; 
fatores operacionais, obstáculos físicos, direção de ventos, proximidade com outros 
aeroportos; fatores físicos e geográficos, movimentação da terra dimensão da área e 
possibilidade de expansão e valor da terra. Cada um desses critérios possui um peso 
para a pontuação, quanto maior ela for melhor é a área escolhida para implantação do 
novo aeroporto (ANAC, 2006). 

Sequencialmente, para a elaboração de aeroportos devem ser consideradas as 
condições geográficas favoráveis para implantação da pista de pouso e decolagem, 
implantada a favor do direcionamento dos ventos predominantes; qual o tipo de 
aeronave a ser utilizada, determinado assim o comprimento da pista em função da 
altitude, temperatura e inclinação da área de implantação;  os equipamentos de 
auxílio de pouso e decolagem utilizados; áreas de acostamento e segurança; áreas de 
aproximação visual; pistas de taxi; tipos de terminais – lineares, píer finger, píer satélite 
ou lounge móvel; pátio de aeronaves; áreas de manutenção (YOUNG, 2014).

Ao pensar sistemas portuários e aeroportuários devem ser levadas em consideração 
algumas necessidades específicas: áreas de recebimento, de nacionalização e 
fiscalização, de pesagem, de armazenagem, todas elas específicas de acordo com o 
modal e o tipo de carga movimentada. 

Dentro do Terminal Aéreo de Cargas (TECA) são consideradas as áreas de 
armazenagem de acordo com o tipo de carga e dimensão da carga, separando os 
armazéns em setores : azul (até 30kg), coral (30-250kg), verde (250-1.000kg), preto 
(mais de 1000kg), volumes atípicos ( de grandes dimensões), ULDs ( cargas unitizadas), 
cargas especiais (de valor, perecíveis, perigosas, cargas vivas, bagagens de passageiros 
desacompanhadas, excesso de cota de importação de passageiros). São necessárias 



áreas entre os modais – aero e marítimo- para descarregamento e carregamento de 
caminhões; recebimento de cargas, pesagem, check in, etiquetagem; consolidação de 
cargas; área de embarque de cargas (MENESES, 2001)

É importante ressaltar a necessidade de dimensionamento das infraestruturas 
considerando não apenas o a carga a ser movimentada - que precisa ser armazenada 
em setores específicos dadas suas características, tamanho e peso- mas também o 
tempo de espera para redistribuição das mercadorias. Esses fatores, junto aos processos 
de controle, impactam diretamente no tamanho e eficiência do terminal, quanto menor 
o tempo de permanência melhor o aproveitamento do terminal (MENESES, 2001). 

Essas áreas são dimensionadas de acordo com diversos métodos, todos eles levam 
em consideração: quantidade de carga, tempo de espera nos armazéns, quantidade 
de níveis de prateleiras para armazenagem e tipo de maquinário utilizado para 
movimentação de cargas dentro dos depósitos, são eles Método IAC, STBA, IATA, 
Magalhães.

• Método IAC (Instituto da Aviação Civil) 
considera a Área do TECA resultante da operação:

A= (T x F x f x tm) ÷ (365 x D x h)
A- Área em m² do terminal de cargas total
T – Tonelagem anual prevista
F- Fator de flutuação da carga, varia entre 1,1 e 1,5
f – configurações da área de armazenagem, varia entre 1,3 e 2,5
tm – tempo médio em dias de permanência da carga
D – Densidade média da carga, varia entre 0,0875 e 0,158 t/m³
h – Altura máxima de empilhamento, varia entre 1,4 e 4m de acordo com o 

equipamento utilizado

• Método STBA (Services Techniques des Bases Aériennes)
considera a capacidade de um TECA entre 3 a 20 t/ano/m² , sendo assim a metragem 
quadrada varia de acordo com a tonelagem anual prevista.
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• Método IATA (International Air Transport Association) 
considera 1 Ft²/t anual para área de exportação do TECA e 1,1 Ft²/t anual para área 
de importação do terminal. 

• Método Magalhães
considera o dimensionamento específico para cada setor do TECA, comparando a 
quantidade de cargas à granel e unitizadas para especificar a área necessária de 
acordo com o tempo de permanência e os equipamentos utilizados.

A ANAC, por sua vez, disponibiliza a base de cálculo aconselhada para o dimen-
sionamento e programa das áreas tanto do terminal de cargas, quanto de passage-
iros, como mostram as imagens a seguir. 

Au - área útil de armazenamento em m², incluindo circulação; 
T - Total de carga desembarcada que entrou em 
armazenamento, em t/ano; 
240 - Número médio de dias úteis por ano 
t - Tempo médio de armazenagem da carga em dias; 
a - índice médio de aproveitamento de carga: 0,040t/m³ sem 
transelevador e 0,060t/m³ com transelevador (este índice deve 
ser avaliado para cada aeroporto, de acordo com o perfil da 
carga processada); 
h - Altura média de empilhamento da área de armazenagem, 
em metros. Depende do perfil carga e da característica de 
operacional do TECA, podendo variar de 4 a 12m. 
At - área total de armazenamento em m² 
i – percentual da área útil de armazenamento destinada à 
carga em perdimento 

Obs.: os valores referentes a t, a, h e i, devem ser avaliados 
criteriosamente para as projeções de necessidades de áreas 
futuras, em especial no que se refere à indicação de aquisição 
de transelevadores. Uma vez que sua instalação será pautada 
no seu custo/benefício, devido aos regimes tributários 
instituídos pela Receita Federal, para a rápida liberação da 
carga.

Imagem 02.08| Dimensionamento básico TECA
 Fonte | ANAC, Manual de critérios e condicionantes de planejamento aeroportuário, 2006, p25



Imagem 02.09| Dimensionamento básico TECA, terminal de importação
 Fonte | ANAC, Manual de critérios e condicionantes de planejamento aeroportuário, 2006, p. 26

Imagem 02.10 | Dimensionamento básico TECA, terminal de exportação
 Fonte | ANAC, Manual de critérios e condicionantes de planejamento aeroportuário, 2006, p.26

Imagem 02.11 | Dimensionamento básico PAX
 Fonte | ANAC, Manual de critérios e condicionantes de planejamento aeroportuário, 2006, p.20
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Imagem 02.12| Programa Básico PAX
 Fonte | UFSC, Apostila de aeroportos, 2012, p.122

Junto disso determina-se o tamanho da pista de pouso, que deve levar em 
consideração os modelos de aeronaves a serem operados na pista. Cada modelo de 
aeronave possui ábacos de orientação para dimensionamento da pista, levando em 
consideração o peso da aeronave, a altitude e temperatura da área de implantação. 
É importante ressaltar que para o dimensionamento da pista deve ser levado em 
consideração as situações mais extremas, sendo elas a aeronave com peso máximo, 
maior temperatura local, tal como o momento de pouso. Com a imagem abaixo 
conseguimos entender a diferença da necessidade de comprimento de pista em 
relação a pouso e decolagem de aeronaves.



Imagem 02.14 | Decolagem sem  falha, dimensionamento de pista
 Fonte | UFSC, Apostila de aeroportos, 2012, p.41

Imagem 02.13 | Decolagem com falha, dimensionamento de pista
 Fonte | UFSC, Apostila de aeroportos, 2012, p.41
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Imagem 02.15 | Pouso sem  falha, dimensionamento de pista
 Fonte | UFSC, Apostila de aeroportos, 2012, p.44

Imagem 02.16 | Afastamentos mínimos, dimensionamento de pista
 Fonte | UFSC, Apostila de aeroportos, 2012, p.95



Junto à definição do tamanho de pista podemos classificar o aeródromo de acordo 
com o tamanho das pistas e das aeronaves que ele opera, com isso determina-se a 
necessidade de afastamento necessário para a pista de pouso, como mostra a imagem 
acima. 

Como infraestrutura de auxílio a pista de pouso são dimensionadas e implantadas 
as pistas de taxi que levam em conta a quantidade de fluxos de aeronaves e a conexão 
necessária entre a pista de pouso e o pátio de aeronaves suprindo a angulação 
necessária para rotação da aeronave no trajeto terrestre. É possível entender como 
esse processo acontece pela imagem abaixo. 

Considerando o tamanho da pista e a orientação dela é determina-se o cone de 
aproximação de aeronaves que determinam a o gabarito das edificações de acordo 
com a distância delas da pista. 

Imagem 02.17 | Dimensionamento pistas de taxi
 Fonte | ANAC, Regulamento brasileiro da aviação civil, 2006, p.41

Imagem 02.18 | Corte BB , cone de aproximação
 Fonte | ALVES, Cláudio Jorge Pinto. Módulo 4 Zona de proteção do aeródromo, p.09 disponível em http://www2.ita.br/~claudioj/

pzpa.pdf acesso 17.11.2019
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Imagem 02.19 |Planta , cone de aproximação
 Fonte | ALVES, Cláudio Jorge Pinto. Módulo 4 Zona de proteção do aeródromo, p.09 disponível em http://www2.ita.br/~claudioj/

pzpa.pdf acesso 17.11.2019

Imagem 02.20 | Corte AA , cone de aproximação
 Fonte | ALVES, Cláudio Jorge Pinto. Módulo 4 Zona de proteção do aeródromo, p.09 disponível em http://www2.ita.br/~claudioj/

pzpa.pdf acesso 17.11.2019



Para o dimensionamento do TECA próximo ao Porto de Santos é necessário levar 
em consideração não somente a quantidade de cargas movimentadas anualmente 
em comparação aos terminais aéreos de cargas mais movimentados do país, mas 
principalmente qual será o ganho de área portuária com a implantação do terminal 
na margem direita do estuário próximo ao aeródromo dado que ele atenderá a 
margem direita do estuário, a área de armazenagem de containeres e de circulação 
de maquinários garante um aumento considerável na capacidade de importação e 
exportação do porto. 

Com a intenção de eficiência máxima da interligação dos sistemas marítimo e 
aeroportuários deve-se pensar o novo terminal portuário de acordo com o tipo de 
mercadorias que tem maior compatibilidade no sistema de escoamento dos terminais, 
diminuindo assim os processos de palletização e despalletização e minimizando o uso 
de outros modais, como o ferroviário e ferroviário já que esses atendem aos outros 
terminais na cidade de Santos e Ilha de Barnabé. 

Os componentes do sistema devem ser capazes de funcionar de forma independente 
e simultânea, dessa forma são necessários dois momentos de recebimento, 
nacionalização e controle de carga, tanto para as cargas marítimas quanto aéreas. 
Assim podemos considerar três (03) cenários operativos: 

• Chegada marítima e saída por terra & Chegada por terra e saída marítima
Recebimento, pesagem, nacionalização e controle alfandegário, etiquetagem e 

liberação de carga feitos no terminal de cargas portuário  
• Chegada aérea e saída por terra & Chegada por terra e saída aérea
Recebimento, pesagem, nacionalização e controle alfandegário, etiquetagem e 

liberação de carga feitos no terminal de cargas portuário  
• Chegada aérea e saída marítima & Chegada marítima e saída aérea
Recebimento, pesagem, nacionalização e controle alfandegário, etiquetagem e 

liberação de carga feitos tanto no terminal portuário quanto aeroportuário, com 
compatibilização de processos de acordo com a ordem da chegada e saída. 
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Esses e demais critérios são especificados na bibliografia abaixo, disponibilizada 
parcialmente nos anexos do pen-drive. 

Anexo 01- ALVES, Cláudio Jorge Pinto. Módulo 04, Zona de proteção de aeródromo, 
ITA São José dos Campos, 2012

Anexo 02- ALVES, Cláudio Jorge Pinto. Módulo 08, Terminal de carga aérea, ITA 
São José dos Campos, 2012

Anexo 03- ANAC. Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, projeto de aeródromos, 
2018.

Anexo 04-ANAC.  Anuário de Transporte Aéreo, estudo sobre transporte aéreo 
internacional, 2013

Anexo 05- ANAC. Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, projeto de aeródromos, 
2018.

Anexo 06-  INFRAERO. Manual de critérios e condicionantes, planejamento 
aeroportuário. 2006

Anexo 07- GOLDNER, Lenise Granado, Apostila de Aeroportos, Córrego Grande. 
Universidade Federal de Santa Catarina , Centro tecnológico, Departamento de 
Engenharia civil ,2012

Anexo 08- MENESES, Leonardo Oliveira. Um estudo sobre as áreas operacionais 
de terminais de cargas, 152p. Dissertação de mestrado – ITA, São José dos Campos, 
2001

YOUNG, Seth, Aeroportos, planejamento e gestão. 6º Edição, Porto Alegre, Editora 
Bookman, 2014.



Transporte aéreo de cargas 
Análise da  Frota Aérea

Como citado anteriormente, o tamanho da pista é diretamente influenciado pela 
frota aérea utilizada nas operações. Dessa forma tanto para a implantação de um 
novo aeródromo, tanto quanto a ampliação de uma infraestrutura existente torna-se 
necessário entender a frota aérea para dimensionamento da pista. 

No final de 2015 a frota aérea de aeronaves cargueiras de empresas brasileiras 
era formada por 561 unidades, dessa quantia a representatividade das empresas na 
produção nacional é de 34,9% pela Airbus, 32,9% pela Boeing e 16,3% da Embraer 
(ANAC, 2015). Dentre essas aeronaves é possível identificar pelo gráfico abaixo a 
presença de cada modelo nas rotas aéreas nacionais e internacionais em relação aos 
voos autorizados por semana. Dos voos autorizados as rotas nacionais representam 
55% enquanto as rotas internacionais têm participação de 45% (LABTRANS, 2017). 

Imagem 02.21| Frequência semanal modelos de aeronaves
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.22



73

Imagem 02.22| Distribuição de voos autorizados por modelo de aeronave – frequência de voos (2016)
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.23

Como visto nos gráficos acima, o modelo da Boeing 737 é o que possui maior 
representatividade na frota aérea cargueira, contudo, apesar de uma capacidade de 
transporte de cargas levemente menor, 21 contra 25 toneladas, a frota aérea cargueira 
está mudando o perfil da B737-200 para a B7337-400 (LABTRANS, 2017). Dessa 
forma, a implantação de novas pistas de pouso voltadas para o transporte aéreo de 
cargas deve levar em consideração essa mudança de frota. 
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Transporte aéreo de cargas 
Rotas Aéreas

Junto à análise da frota aérea presente no território nacional, é importante entender 
as demandas do cenário aéreo brasileiro com relação aos territórios conectados 
através das rotas aéreas, tanto nacional quanto internacionalmente. É importante 
entender que as demandas de rotas internacionais variam de acordo com as relações 
de importações e exportações de mercadorias.

Com a imagem 2.23 abaixo é possível perceber que a maior representatividade 
de tonelagem das rotas aéreas não é vinculada a maior frequência das rotas aéreas. 
Mesmo os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Manaus e Galeão serem responsáveis 
por 75% do transporte aéreo de cargas, como mencionado anteriormente, apenas o 
aeroporto do Galeão está presente nas rotas domésticas mais frequentes, abrindo 
espaço para a participação dos aeroportos de Salvador, Recife, Congonhas, Uberlândia, 
Iguaçu e Joinville. 

Enquanto isso, a imagem 2.24 mostra as rotas com maior representatividade na 
tonelagem de carga movimentada no ano de 2015 são: Manaus-Guarulhos e Guarulhos-
Manaus (72 mil toneladas), Guarulhos-Recife (16,8 mil toneladas), Guarulhos-Salvador 
(14,8 mil toneladas), Guarulhos-Brasília (14,4 mil toneladas). Contudo, as rotas, desse 
ano em questão, que envolvem o aeroporto de Viracopos tiveram tonelagem máxima 
de 1.300 toneladas (Viracopos-Confins). 

A imagem 2.25 explicita a projeção de rotas aéreas domésticas para o ano de 2035 
em relação as rotas analisadas no ano de 2015, nela é possível perceber que a previsão 
é de manter as rotas principais de tonelagem analisadas na imagem 2.24, com maior 
intensificação da conexão Manaus- Guarulhos. 



Imagem 02.23| Frequência semanal de voos autorizados , rotas domésticas
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.20
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Imagem 02.25 | Projeções de rotas aéreas domésticas, relação 2015-2035
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.47

Siglas de aeroportos brasileiros

SBBE: Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro | Pará
SBBR: Aeroporto Internacional de Brasília | Distrito Federal
SBCF: Aeroporto Internacional de Confins / Tancredo Neves | Minas Gerais
SBCG: Aeroporto Internacional de Campo Grande | Mato Grosso do Sul
SBCT: Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena | Paraná
SBCY: O Aeroporto Internacional de Cuiabá / Marechal Rondon | Mato Grosso
SBEG: Aeroporto Internacional de Manaus / Eduardo Gomes | AmazonasSBBR: 
Aeroporto Internacional de Brasília | Distrito Federal
SBFI: Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas | Paraná
SBFL: Aeroporto Internacional de Florianópolis / Hercílio Luz | Santa Catarina
SBFZ: Aeroporto Internacional de Fortaleza / Pinto Martins | Ceará
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SBRF: Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes - Gilberto Freyre | Pernambuco
SBGL: Aeroporto Internacional Tom Jobim / Rio Galeão | Rio de Janeiro
SBGO: Aeroporto de Goiânia | Goiás 
SBGR: Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André Franco 
Montoro | São Paulo
SBJV: Aeroporto de Joinville / Lauro Carneiro de Loyola | Santa Catarina
SBKP: Aeroporto Internacional de Viracopos | São Paulo
SBPA: Aeroporto Internacional Porto Alegre Salgado Filho | Rio Grande do Sul
SBPV: Aeroporto Internacional de Porto Velho / Governador Jorge Teixeira de Oliveira 
| Rondônia
SBSL: Aeroporto Internacional de São Luís / Marechal Cunha Machado | Maranhão
SBSV: Aeroporto Internacional de Salvador / Dep. Luís Eduardo Magalhães | Bahia
SBSP: Aeroporto de São Pulo / Congonhas | São Paulo
SBUL: Aeroporto de Uberlândia | Minas Gerais
SBVT: Aeroporto de Vitória / Eurico de Aguiar Salles | Espírito Santo

A concentração de tonelagem em função das rotas aéreas também é percebida 
quando são analisadas as relações internacionais de importação e exportação pelo 
modal aéreo, conforme mostram as imagens abaixo. 
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3- Por incompatibilidade de legendas, o gráfico foi reformulado

Imagem 02.27 |Tonelagem rotas aéreas de importação, 2015
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p 33



Siglas de aeroportos mundiais

CYYZ:  Aeroporto Internacional Toronto Pearson / Aeroporto Internacional Lester B. 
Pearson | Canadá

KATL: Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta | EUA
KDFW: Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth | EUA
KEWR: Aeroporto Internacional de Newark | EUA
KFLL: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood | EUA
KIAH: Aeroporto Internacional George Bush | EUA
KJFK: Aeroporto Internacional John F. Kennedy | EUA
KLAX:Aeroporto Internacional de Los Angeles | EUA
KMEM: Aeroporto Internacional de Memphis | EUA
KMIA: Aeroporto Internacional de Miami | EUA
KMCO:Aeroporto Internacional de Orlando | EUA
KORD: Aeroporto Internacional O’Hare | EUA
MMMX: Aeroporto Internacional Benito Juárez/ Aeroporto Internacional da Cidade 

do México | México
SAEZ: Aeroporto Internacional Buenos Aires / Aeroporto Internacional Ministro 

Pistarini - Aeroporto Internacional de Ezeiza | Argentina
SCEL: Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez /Aeroporto de Pudahuel - 

Aeroporto Internacional de Santiago| Chile
SKBO: Aeroporto Internacional El Dorado | Colômbia
SPIM: Aeroporto Internacional de Limatambo | Peru
SPJC: Aeroporto Internacional Jorge Chávez | Peru
SVMI: Aeroporto Internacional de Maiquetía - Simón Bolívar | Venezuela
EDDF:  O Aeroporto de Frankfurt am Main/ Flughafen Frankfurt am Main - Rhein-

Main Flughafen | Alemanha
EDDM: Aeroporto de Munique-Franz Josef Strauss | Alemanha
EGLL: Aeroporto de Londres Heathrow | Inglaterra
EHAM: Aeroporto de Amesterdão Schiphol | Holanda
ELLX: Aeroporto Internacional de Luxemburgo-Findel | Luxemburgo
LEMD: Aeroporto Adolfo Suárez / Madrid-Barajas | Espanha
LFPG: Aeroporto de Paris - Charles de Gaulle / Aeroporto Roissy | França
LIMC:Aeroporto de Milão-Malpensa | Itália
LIRF: Aeroporto Internacional de Roma / Leonardo da Vinci- Aeroporto Fiumicino | 

Itália
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LPPT: Aeroporto de Lisboa/ Aeroporto Humberto Delgado - Aeroporto da Portela | 
Portugal

LSZH: Aeroporto de Zurique | Suíça
LTBA: Aeroporto de Istambul Atatürk | Turquia
OMAA: Aeroporto Internacional de Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos
OMDB: Aeroporto Internacional de Dubai | Emirados Árabes Unidos
OMDW: Aeroporto Internacional Al Maktoum | Emirados Árabes Unidos
OTHH: Aeroporto Internacional de Hamad | Catar
RKSI: Aeroporto Internacional de Incheon | Coréia do Sul
WSSS: Aeroporto Changi de Singapura | Singapura
DNMM: Aeroporto Internacional Murtala Muhammed | Nigéria
FAJS: Aeroporto Internacional Oliver Tambo | África do Sul

Tanto nas relações de importação quanto de exportação, Europa e América do 
norte representam aproximadamente 80% das rotas aéreas mais significativas, 
com representatividade similar entre os continentes, enquanto isso a Ásia tem uma 
participação bastante pequena, com conexão em apenas 02 aeroportos, situação 
bastante diferente das rotas marítimas analisadas anteriormente. 

As rotas aéreas internacionais responsáveis pela maior movimentação de toneladas 
conectam o território brasileiro aeroporto de Miami, Frankfurt, Santiago, Lisboa e Paris 
(Aeroporto Internacional de Miami, Aeroporto de Frankfurt, Aeroporto Internacional 
Comodoro Arturo Merino Benítez Aeroporto de Lisboa, Aeroporto de Paris-Charles de 
Gaulle). Dentre eles, é importante destacar o Aeroporto Internacional de Miami, que 
representa, sozinho, 56% do total de cargas exportadas e 72% das cargas importadas 
da América do Norte. 

Com as imagens abaixo é possível perceber as projeções feitas para quantidade de 
cargas importadas e exportadas e os principais países responsáveis pelas principais 
rotas de transporte aéreo de cargas internacionais.  É previsto que haja aumento 
de importações e manutenção de exportações de cargas, ao mesmo tempo que os 
principais países responsáveis pelas rotas mais significativas de transporte aéreo de 
cargas permanecerão os mesmos, com Estados Unidos, Alemanha e Chile representando 
importantes parceiros comerciais nas rotas de importação e exportação. 



Imagem 02.28 | Projeção de tonelagens de rotas aéreas de cargas de importação 2035
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.49
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Imagem 02.29 | Projeção de fluxos de rotas aéreas de cargas de importação 2035
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.51



Imagem 02.30 | Projeção de tonelagens de rotas aéreas de cargas de exportação, 2035
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.53
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Imagem 02.31 | Projeção de fluxos de rotas aéreas de cargas de exportação, 2035
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.55



A análise das rotas aéreas nacionais e internacionais não é necessária apenas para 
entender o papel de cada parceiro comercial, mas também para entender o papel do 
transporte aéreo de cargas doméstico e internacional e quais seriam as rotas aéreas 
em potencial, tanto nacionais quanto internacionais. 

Em relação a tonelagem transportada em cada uma das rotas- importação, 
exportação - é perceptível que o país é muito mais envolvido em rotas de importação 
do que exportação, no cenário internacional. Enquanto as 73 rotas de importação 
são responsáveis por aproximadamente 360 mil toneladas, as 50 principais rotas 
de exportação representam aproximadamente 226 mil toneladas transportadas, as 
demais rotas de exportação representam juntas pouco mais de 42 mil toneladas, 
totalizando o transporte aéreo de cargas de exportação em 268.149 toneladas no ano 
de 2015. 

Enquanto isso, as rotas domésticas têm um papel muito mais significativo no 
transporte aéreo de cargas quando analisada a tonelagem transportada em cada um 
dos cenários internacionais de forma isolada, representando pouco menos de 439 mil 
toneladas no ano de 2015. Contudo quando comparadas o total de rotas internacionais 
com o total das rotas domésticas, torna-se evidente que o modal aéreo de transporte 
de cargas é responsável pela movimentação de mercadorias em rotas internacionais 
em sua maioria, como demostra o gráfico abaixo, tal como é projetado no gráfico 
seguinte para o ano de  junto da projeção especulada para o ano de 2035.
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Imagem 02.32 | Projeção da representatividade das rotas de carga aérea no cenário brasileiro 
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.44



Imagem 02.33 | Representatividade das rotas de carga aérea no cenário brasileiro
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.27
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Transporte aéreo de cargas 
Perfil de Cargas

Dentre os tipos de cargas, há as cargas pagas, bens transportados com geração 
direta de renda para a empresa aérea; cargas tipo correio, cargas de meio postal 
anexadas nos trajetos; cargas grátis, bens transportados que não geram receita para 
a empresa aérea. Dentre todas elas, não são consideradas bagagens de passageiros 
em caso de voos tipo combi. (LABTRANS, 2017). A análise do tipo de cargas implica na 
junção de volume em toneladas das rotas nacionais e internacionais, tal como mostra 
o gráfico abaixo. 

É evidente que a maior parte da carga transportada gera receita para as empresas 
aéreas, fazendo com que o modal aéreo tenha atratividade para o crescimento já 
previsto, como visto anteriormente. 

Para transporte aéreo de cargas, as mercadorias têm que ser paletizadas, não 
sendo compatível com o transporte de cargas à granel, líquido ou sólido. Dessa forma, 
o transporte aéreo é vinculado ao transporte de mercadorias em geral, sendo uma 
alternativa e um complemento ao transporte marítimo – considerando o menor tempo 
de deslocamento para mercadorias de alto valor agregado (KEEDI,2013). Por conta 
disso, o modal aéreo conecta-se ao modal marítimo em relação ao transporte de 
cargas contenerizadas.

Dentro do aspecto de mercadorias em geral, os tipos de cargas movimentadas no 
cenário internacional envolvendo o Brasil são explicitadas no gráfico abaixo. Com 
ele é possível perceber que as mercadorias envolvidas no cenário de importação e 
exportação de cargas são bastante diferentes. A prevalência de produtos perecíveis na 
exportação aérea brasileira se contrapõe a predominância de importação de produtos 
eletrônicos e industrializados.



Imagem 02.34 | Tipo de carga, rotas nacionais e internacionais
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.24

Imagem 02.35 | Produtos importados e exportados no modal aéreo no ano de 2015
Fonte | LABTRANS- UFSC, Movimentação de cargas aéreas no Brasil, Cenário atual e perspectivas. 2017, p.35
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Transporte aéreo de cargas 
Conclusão Parcial

Conforme analisado ao longo do capítulo o transporta aéreo de cargas ainda é 
pouco explorado nacional e internacionalmente. No país esse modal se concentra à 
04 aeroportos, vinculados ao sistema rodoviário de transporte de cargas. Eles são 
responsáveis não apenas pelo recebimento de mercadorias nas rotas internacionais, 
mas também em fazer a redistribuição de cargas dentro do território nacional

Além dessa concentração física do modal, ele também se limita a poucas companhias 
aéreas, responsáveis também pelo transporte aéreo de passageiros, e à poucas rotas 
aéreas, abrangendo parcialmente o território nacional, tal como não aproveita o 
potencial de pistas de pouso e aeródromos implantados no país. 

Fica evidente a necessidade de expansão do modal aéreo no território nacional ao 
ponto que 02 dos principais aeroportos de cargas do país têm expansão de 60% de 
área, aproximadamente, em 18 anos, ao compararmos os tamanhos dos terminais de 
cargas de Guarulhos e Galeão em relação ao estudo feito no Anexo 07.

As previsões de crescimento do modal, nacional e internacionalmente, citadas ao 
longo do capítulo tornam necessária a reelaboração do modal visto que ele é limitado 
à uma pequena parcela de aeroportos, esses por sua vez, vinculados de forma quase 
exclusiva ao modal rodoviário. Dessa forma, é importante pensar novas alternativas 
as rotas existentes de forma que a intermodalidade de sistemas seja uma premissa. 

É importante ressaltar que a implantação de infraestruturas aéreas levam em 
consideração alguns fatores urbanos e técnicos referentes tanto a implantação do 
sítio, como as demandas de cargas, modelos de aeronaves utilizados, possibilidade 
de ampliações e adaptações em função das edificações existentes e dos limites físicos 
para cones de aproximação de aeronaves, além da demanda de tipo de cargas e 
conexões rodoviárias, ferroviárias e marítimas. 





Base Aérea de Santos
Análise da área de intervenção



Imagem 03.01 | Relação Porto- Base Aérea, Vista Monte Serrat 
Fonte | Imagem autoral,2019



97

Situação Atual
Histórico da Implantação e Uso

A Base Aérea de Santos fica a norte da cidade do Guarujá, em território cercado de 
água por 03 lados entre o Canal de Bertioga e o Estuário de Santos, imagem XX.  A 
história da base se inicia em 1921 com a designação da área e ela tem suas primeiras 
concluídas no final de 1924, o terreno escolhido tinha como função a proteção do Porto 
de Santos e na época era parte da cidade de Santos. 

Imagem 03.02 | Localização Base Aérea de Santos – Baixada Santista
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019



Imagem 03.03 | Localização Base Aérea de Santos – Guarujá
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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No final do ano seguinte, a base já era composta de hangares metálicos, bases 
residenciais para militares, quartel, praças e casa de armas, a base foi denominada 
Base Aérea de Bocaina. A implantação da base segue a sequência de construções de 
centros de proteção aéreos após a criação da Base Aérea do Galeão (1921), no Rio 
de Janeiro, esses novos centros serviam de apoio para manutenção, abastecimento e 
reparos de aeroplanos em trânsito (CANTON, 2016)

Por conta da necessidade de ampliação da pista, em 1935 o presidente Getúlio 
Vargas garante o uso das áreas adjacentes para ampliação da base aérea. Na mesma 
década é iniciado o transporte de passageiros na base, com a “Linha Aérea do Litoral”. 
No início da década seguinte, é aprovado o decreto Lei nº 2.961 o domínio da base 
é passado para a Aeronáutica, implicando na mudança do nome para Base Aérea 
de Santos. Na mesma década são aprovadas novas desapropriações dos bairros 
adjacentes para ampliação da base aérea e a base aérea passou a ser utilizada como 
ponto de auxílio no transporte emergencial de passageiros (CANTON, 2016)

Com o início do Governo Militar Brasileiro, a base aérea passa a ser utilizada como 
Escola de Formação de Soldados e Sargentos e Oficiais Administrativos da Aeronáutica 
no ano de 1964. Dois anos depois é criada a Escola-Base, para a formação de Sargentos 
de Infantaria da Guarda. O centro de Instrução de Empregos de Helicópteros, para 
a formação de pilotos e mecânicos de helicóptero da FAB é implantado em 1967 e 
desativado três anos depois com a criação de Centro de Instrução de Helicópteros 
(CANTON, 2016). 

Em 2007 é implantado o NUBAST (Núcleo de Base Aérea), transferindo os 
treinamentos militares para Natal, Rio Grande do Norte, o núcleo é desativado sete 
anos depois retomando a característica de Base Aérea e, consequentemente, os 
treinamentos aeronáuticos. Atualmente a base é composta por 120mil militares, eles 
fazem os treinamentos e retornam a seus quartéis de origem na sequência (Agência 
Força Aérea, 2015). 

No ano de 2013 a cidade do Guarujá aprova o novo Plano Diretor, nele a Base Aérea 
é vista como ponto de interesse da União, colocando-a como área a ser desmilitarizada 
e usada para transporte aéreo de passageiros em rotas comerciais, operadas por 
companhias aéreas. Em abril de 2019 é assinada a concessão da exploração do 
Aeródromo Metropolitano do Guarujá, com a intenção de suprir as demandas da 
baixada santista e do Porto de Santos. (Agência Força Aérea, 2019).



A concessão do aeroporto será de 30 anos, durante ela a previsão de demanda 
do aeródromo é estimada em 80 mil pessoas para o primeiro ano, e 1,3 milhão até o 
encerramento dela. A intenção era que os primeiros voos comerciais tivessem início 
no final de 2019 e início de 2020, durante o verão para atender as demandas dos 
transatlânticos que zarpam do Porto de Santos (ATRIBUNA, 2019).Abaixo é possível 
identificar a projeção da demanda de passageiros feita pela Prefeitura do Guarujá, 
apresentada em novembro de 2018 considerando as demandas de 2020 a 2048, um 
pouco menos otimista do que a projeção da Atribuna.

Imagem 03.04 | Projeção demanda de passageiros
Fonte | Audíência Pública Guarujá, 28 de novembro de 2018
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 “O desenvolvimento da Zona Aeroportuária e Portuária deverá 
ser baseado em Projeto de Lei específico, definindo sua ocupação 
e que leve em conta: I - Base Aérea da Aeronáutica; II - Aeroporto 
Civil Metropolitano de Guarujá; III - usos portuários; IV - pista para 
pouso e decolagem de aeronaves de asa fixa; V - plataformas 
para pouso e decolagem de aeronaves de asa móvel; VI - sistema 
viário para veículos de carga; VII - sistema viário para veículos 
de passageiros; VIII - estudo de impacto nas áreas residenciais 
próximas; IX - áreas com restrições de uso e gabarito no cone de 

aproximação da pista;.” (Plano Diretor Guarujá, p. 40, 2013)

A localização da Base Aérea, junto da previsão de desmilitarização da área, tem 
grande potencial para o transporte aéreo de cargas pela proximidade em relação ao 
Porto de Santos, tanto na margem esquerda quanto na margem direita do estuário, 
quanto do parque industrial de Cubatão. As relações com a ferrovia e rodovias próxi-
mas – analisadas na sequência, também garantem o potencial de transporte aéreo de 
cargos do sítio em questão, tornando-o um dos poucos mundialmente com a intermo-
dalidade do transporte de cargas marítimo, hidroviário, ferroviário, aero e rodoviário. 
(CANTON, 2016). 

“A expectativa é que depois de cinco anos de implantação, o 
aeródromo metropolitano transporte 17,3 milhões de toneladas 
de cargas, por ano. De acordo com os dados da Infraero, 
responsável pelo setor, isso significa cerca de 6% da fatia 
nacional” (Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 

Pedro Nuno Alegria Canton, 2016 P. 75)

Atualmente a base aérea opera militarmente, mas faz concessões de pouso partic-
ulares, no mapa abaixo é possível identificar as áreas compartilhadas, basicamente a 
pista de pouso e taxiamento, e as áreas militares tanto da base aérea quanto em seu 
entorno, as áreas no entorno são responsáveis pelas residências de militares da base. 
O mapa seguinte identifica, por sua vez, as edificações existentes na base junto a seus 
usos atuais.



Imagem 03.05 | Mapa de cessão do terreno
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 61
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Imagem 03.06 | Mapa de equipamentos existentes da Base Aérea 
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 66

Legenda numérica:
Treinamento de helicópteros
1- Pista de pouso e decolagem
2- Posto de combustível
3- Departamento de voo
4- Torre de controle

5- Pelotão contra incêndio
6- Hangar
7- Estacionamento de aeronaves
8- Atracadouro
9- Prédio do comando
10- Praça Bartolomeu de Gusmão

11- Praça Santos Dumont
12- Residência de coronéis
13- Quadra de esportes
14- Caixa d’água
15- Hangar
16- Entrada principal



Imagem 03.07 | Zoneamento Guarujá
Fonte | Anexo 03 , Plano Diretor cidade do Guarujá, 2013
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Situação Atual
Análise do entorno

A intenção de inserção do Aeródromo Metropolitano deve levar em consideração 
a análise da área em seu entorno, tanto em relação as considerações previstas no 
plano diretor, considerando as áreas aeroportuárias, de interesse turístico, de interesse 
portuário, de baixa e média densidades, como também a situação atual do uso do solo, 
da infraestrutura e situação urbana e dos acessos existentes e em potencial

Por conta da implantação da Base Aérea, o plano diretor já prevê a implantação 
de zonas de baixa e média densidade, controlando também o gabarito máximo das 
edificações, que como visto anteriormente, em relação a área de aproximação para 
pouso e decolagem, não podem ultrapassar 10m. Essas áreas são determinadas junto 
a projeção do atual cone de aproximação de aeronaves, também demarcado no plano 
diretor, em função da rotação da pista. 

É importante ressaltar que o plano diretor prevê que sejam pensadas medidas de 
diminuição de impacto viário e urbano com a implantação do aeródromo, tal como 
a manutenção de áreas de preservação ambiental. Para isso torna-se necessário 
a localização de 03 morros em seu entorno: Morro do Itapema, Morro do Leme, a 
Sudoeste da pista, e o Morro Marinho a nordeste da pista, que também influenciam no 
direcionamento e tamanho da pista em função da zona de aproximação em relação a 
suas curvas de nível. 

No PD também está previsto a possibilidade de ampliação de áreas portuárias ao 
longo do estuário, devendo ser levado em consideração por conta da possibilidade de 
ligação direta do aeródromo ao Porto de Santos na cidade do Guarujá. 

Com a imagem a seguir é possível identificar em seu entorno os acessos rodoviários, 
comporto por vias locais derivadas das Rodovias Rio-Santos, Cônego Domênico 
Rangoni e Dr. Manuel Hipólito de Rego, e das principais avenidas da cidade do 
Guarujá- Av. Presidente Vargas, Av. Oswaldo Cruz e Av. Santos Dumond. É possível 
perceber também a proximidade em relação a ponte elevada ferroviária utilizada para 



escoamento de cargas do Porto de Santos na margem do Guarujá. 
Junto à análise do plano diretor para a área, tal como os principais acessos e meios 

de transporte próximos a base é importante analisar o uso do solo no entorno imediato, 
levando como consideração o uso predominante das quadras, de forma a entender o 
impacto das rotas aéreas previstas e propostas para a implantação do Aeródromo. 

As quadras do entorno são, em sua maioria, se uso residencial unifamiliar e comercial 
de pequeno porte, que suprem a demanda local de comércio e serviços. Próximo 
ao rio e a base aérea já há a inserção de moradias irregulares, devendo ser levada 
em consideração por conta da necessidade de afastamento da pista de quaisquer 
edificações em função de necessidade de pouso emergencial ou acidentes aéreos.

Com a imagem 03.10 é possível identificar a situação urbana no entorno imediato em 
relação a recursos de infraestrutura urbana, acessos viários, características, estados 
de conservação e gabarito das edificações. É importante contudo dar destaque para 
01 edificação, na encosta do morro do Itapema, que por conta da sua posição tem 
gabarito acima de 10m como o exigido pelo plano diretor
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Imagem 03.08 | Acessos Base Aérea de Santos
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019



Imagem 03.09 | Uso do Solo, entorno Base Aérea de Santos
Fonte | Imagem autoral, 2019
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Imagem 03.10 | Imagens do entorno
Fonte | Imagens geradas com Google Street View, 2019
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Condicionantes e potencialidades
Cone de aproximação e direcionamento da pista

Atualmente a pista de pouso e decolagem possui 1.39m de comprimento e 43 m de 
largura, ela está direcionada em função dos ventos predominantes – NE. A velocidade 
deles não passa de 12 nós, sendo favorável ao funcionamento da pista. (CANTON, 
2016). Deve-se levar em consideração que a temperatura máxima média chega 
a pouco menos de 33ºC (CANTON, 2016) e que a pista está à nível do mar, como 
visto anteriormente essas variáveis junto à escolha da frota aérea, influenciam no 
dimensionamento da pista necessária para os projetos de adaptação da Base Aérea.

Atualmente já é prevista a ampliação de 210m da pista de pouso e decolagem, o 
tamanho então dela seria de 1600m, tornando-a compatível a aeronaves do tipo A318, 
Fokker 100, ATR-72 e E170 (CANTON, 2016). Contudo, essas não são as aeronaves 
majoritariamente utilizadas tanto em rotas de passageiros e, principalmente, em rotas 
cargueiras – como analisado anteriormente. 

Com o ábaco de dimensionamento abaixo é possível entender, considerando a 
temperatura máxima e altitude da pista, a dimensão necessária para a decolagem 
de uma aeronave B737-400 (principal modelo utilizado nas rotas cargueiras), cheia – 
2,5km 

Além do dimensionamento da pista, a distância, deve ser levado em consideração 
o Morro do Tejereba, na divisão de Guarujá com Vicente de Carvalho, impactando 
no cone de aproximação da pista, exigindo uma aproximação com inclinação muito 
acentuada, gerando maiores riscos para procedimentos de pouso (CANTON, 2016).

A necessidade de ampliação da pista e o impacto do Morro do Tejereba em relação ao 
direcionamento atual da pista geram abertura para a discussão sobre a possibilidade 
de rotação dela de forma a gerar menor impacto urbano com essa ampliação, tal como 
garantir uma aproximação menos acentuada e portanto mais segura. 

É importante ressaltar para a efetiva mudança é necessário a elaboração de um 
estudo pelo DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo que irá analisar 
não somente a questão de aproximação e dimensionamento necessário, mas também 
a direção e velocidade dos ventos predominantes, tal como o impacto do cone de 
aproximação em função das edificações existentes.



Imagem 03.11 | Ábaco dimensionamento de pista B737-400
Fonte | BOEING, 737 Airplane Characteristics for Airport Planning, 2013 p122
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Imagem 03.12 | Interferência Morro Tejereba -pouso
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019



Imagem 03.13 | Carta de aproximação por instrumentos
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 136
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Imagem 03.14 | Carta de aproximação por instrumentos
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 136



Imagem 03.15 | Localização de áreas ambientais relevantes
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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Condicionantes e potencialidades
Impacto meio-ambiente

Em relação ao impacto de meio-ambiente, devem ser levadas em consideração 
as áreas de proteção ambiental determinadas no plano diretor, “caracterizada pelos 
elementos geomorfológicos naturais do Município, abrangendo as Serras do Guararú 
e de Santo Amaro, os morros, as praias, os costões, os manguezais e as restingas da 
ilha de Santo Amaro” (Plano Diretor do Guarujá, 2013 p.22) .A Bse Aérea está situada, 
como já mencionado, próxima à três morros, cercada pelo canal de Bertioga e tem 
preservado parte da cobertura vegetal original. 

É evidente que a adaptação do projeto terá impactos, sejam eles diretos ou indiretos, 
ao meio ambiente local, tanto por conta da necessidade de ampliação de pista, como 
as áreas e afastamento dela, tal como a proposta de ampliação portuária na margem 
direita do estuário, além da poluição atmosférica em função da queima de combustíveis. 

Dessa forma, devem ser levadas em considerações as possibilidades de medidas 
compensatórias, também previstas no plano diretor.

“O uso e a ocupação das margens do estuário sem vegetação 
de mangue, com ou sem ocupação humana poderão abrigar 
atividades turísticas, culturais, náuticas ou portuárias, compatíveis 
com as zonas em que se inserem e com o Zoneamento Ecológico 
Econômico do Gerenciamento Costeiro.” (Plano Diretor do 

Guarujá, 2013 p. 46)
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Condicionantes e potencialidades
Impacto urbano

Em relação aos impactos urbanos, deverão ser considerados os impactos em relação 
a mudança de planejamento urbano, tal como a restrição de gabaritos e usos na área 
de aproximação da pista e no entorno dos terminais aéreo; o risco de acidentes aéreos; 
a poluição sonora em função das curvas de ruído que podem sofrer modificações com 
a ampliação e possível rotação da pista de pouso e decolagem; a poluição atmosférica; 
poluição visual; poluições marítimas, fluviais e lacustres;  alterações de meio ambiente 
em função da edificação da área .

A necessidade de ampliação da pista junto da sua área de proteção pode resultar na 
desapropriação de quadras urbanas, de forma que deverão ser pensados o remanejo 
desses comércios e serviços e, principalmente, das famílias ali situadas. Como visto 
anteriormente próximo a região do aeródromo estão estabelecidas habitações 
irregulares que deverão ser remanejadas no cenário urbano, principalmente pela 
segurança dos moradores em caso de acidente aéreo, tanto quanto em função da 
proximidade dessas moradias em relação ao rio, gerando um inquestionável impacto 
ambiental pontual e local. 

Além desses impactos é importante considerar o impacto no fluxo das vias próximas 
ao aeródromo, tal como o redesenho das mesmas em função dos novos trajetos de 
carros de passeios e de caminhões após a implantação dos terminais aéreos de cargas 
e passageiros e a ampliação da área portuária na cidade do Guarujá. 

Todos esses impactos devem ser considerações a fim de garantirem o 
desenvolvimento de estratégias projetuais que gerem a menor quantidade e menor 
gravidade de impactos urbanos para a área, tendo em vista que é impossível evitá-los 
considerando o porte e impacto -direto e indireto- da estrutura proposta. 
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Aeródromo Metropolitano do Guarujá
Projeto e rotas propostas – Prefeitura do Guarujá

Desde 2013 são feitas audiências públicas para debate e apresentação dos 
planos de implantação do aeródromo metropolitano na cidade do Guarujá. Nelas são 
colocadas as áreas viáveis para implantação da infraestrutura e recuos necessários 
para o aeródromo, tal como os possíveis impactos urbanos e ambientais. A seguir está 
a designação de áreas de implantação do aeródromo de acordo com a audiência de 
2015, junto à organização espacial do terminal de passageiros proposta de forma a 
manter a área existente da base aérea e o direcionamento atual da pista. 

Em função desse cenário de implantação de terminal de passageiros com voos 
comerciais, a companhia aérea Azul é uma das primeiras a confirmar a inclusão do 
aeródromo nas rotas previstas, com início previsto para julho de 2020. Essas rotas 
incluem Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, com aeronaves de até 70 passageiros 
por conta do dimensionamento previsto da pista após a ampliação de 210m, que 
impossibilita o uso de aeronaves de grande porte. 

No ano de 2018, contudo, a proposta de implantação da prefeitura sofre algumas 
alterações, prevendo novo posicionamento das novas áreas construídas, como mostra 
a imagem abaixo, considerando ainda o acesso marítimo dos terminais portuários do 
Porto de Santos da margem esquerda do estuário até a ampliação portuária junto ao 
aeródromo.



Imagem 03.16 | Definição de áreas – Audiência 2015
Fonte | Prefeitura do Guarujá, Audiência Pública Guarujá, 28 novembro de 2018
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Imagem 03.17 | Implantação de operação provisória e definitiva
Fonte | Prefeitura do Guarujá, Audiência Pública Guarujá, 28 novembro de 2018



Imagem 03.18 | Cálculo de ruído
Fonte | Prefeitura do Guarujá, Audiência Pública Guarujá, 28 novembro de 2018
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Imagem 03.19 | Definição de área - audiência 2015
Fonte | Prefeitura do Guarujá, Audiência Pública Guarujá, 28 novembro de 2018



Imagem 03.20 | Implantação
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 148
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Aeródromo Metropolitano do Guarujá
Projeto e rotas propostas - Pedro Nuno Alegria Canton

Como objeto de dissertação de mestrado, Canton faz uma proposta de implantação 
de terminal aéreo de passageiros, de cargas e portuário seguindo a premissa de 
implantação do Aeródromo Metropolitano do Guarujá. 

Para isso o autor analisa a viabilidade de rotação e reposicionamento da pista 
de pouso e decolagem, tal como a ampliação da área da base aérea, repensando 
os acessos viários e aquaviários, tal como o posicionamento dos terminais na área 
determinada. 

Como estratégia de implantação o autor posiciona a pista de pouso e decolagem 
no centro do complexo, deixando a parte de cargas e portuária próxima as atuais 
instalações militares, com acesso marítimo pelo Estuário de Santos, interligando a 
ponte elevada de ferrovia ao projeto e fazendo redesenho da borda d’água. 

Próximo ao canal de Bertioga é posicionado o terminal de passageiros, com acesso 
também marítimo, garantindo o transporte por pequenas embarcações até o terminal 
de passageiros do Porto de Santos. 

Para a implantação do projeto o autor considera a desapropriação de 
aproximadamente 16 quadras urbanas, propondo redesenho sutil das vias de acesso 
e no entorno do aeródromo.



Imagem 03.22 | Setor civil
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 149

Imagem 03.21 | Setor militar e de cargas
Fonte | CANTON, Pedro Nuno Alegria, Base Aérea de Santos, Conexões e Potencialidades, 2016 p. 153
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Base aérea de Santos
Conclusão parcial

Conforme analisado durante o capítulo, a Base Aérea de Santos tem uma localização 
territorial econômica bastante significativa, com alto potencial de aproveitamento para 
transporte tanto de passageiros, quanto de cargas, permitindo a conexão intermodal 
marítima, rodoviária, aérea e ferroviária. 

A inserção de um aeródromo civil é uma realidade bastante próxima, com empresas 
interessadas no mercado de passageiros, tal como o potencial para transporte 
de cargas. Contudo, a adaptação da infraestrutura existente depende de grandes 
modificações a fim de aproveitar o máximo potencial da área. 

Para a implantação do projeto devem ser levadas em consideração as limitações 
geográficas, de linha d’água, morros e edificações que afetam o espaço aéreo; urbanas, 
considerando o impacto viário, de ruído e de áreas de desapropriação; ambientais, 
considerando a poluição e impactos de ecossistemas; viabilidade marítima e econômica. 





Estudos de caso
 as dinâmicas aeroportuárias internacionais
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Ao longo do capítulo serão analisados 04 aeroportos de cargas pelo mundo, a 
escolha deles é referente seus importantes papeis na movimentação de mercadorias 
no cenário aéreo, sendo eles:  Hong Kong, principal aeroporto de cargas do mundo 
localizado na Ásia; Memphis, maior aeroporto de cargas da América do Norte e cede 
de transporte da empresa FEDEX; Frankfurt, principal aeroporto de cargas da Europa 
e Aeroporto do Galeão, um dos principais aeroportos de cargas brasileiros.

Abaixo está a lista dos 20 principais aeroportos do mundo no ano de 2018 
considerado a quantidade de cargas transportada por cada um deles nesse mesmo 
ano e o porcentual de crescimento ou diminuição do transporte de cargas em relação 
ao ano anterior. É importante perceber que não há entre eles nenhum aeroporto 
brasileiro, nem da América Latina



Imagem 04.01 | Ranking principais aeroportos de cargas
Fonte | Preliminary world airport traffic ranking, ACI 2018 apud Visual Fact Book Fraport, 2018, p.27
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Aeroporto de Frankfurt, Alemanha

O aeroporto de Frankfurt foi inaugurado em 1936 e está localizado a 12km de 
Frankfurt, principal centro econômico europeu. Como visto no gráfico anterior, 
atualmente ele é o aeroporto de cargas mais importante da Europa, seguido 
dos aeroportos de Paris - Charles de Gaulle e Londres Heathrow (ACI, 2018 apud 
Franport). Sua infraestrutura conta com 04 pistas de pouso para atender a demanda 
de passageiros e cargas, 02 terminais operacionais, ambos 24 horas e conectados 
entre si por ônibus e trem internos. 

O aeroporto foi responsável pela movimentação de 64,5 milhões de passageiros em 
2017 (Aeroportos do Mundo, 2019) e 2,2 milhões de toneladas no mesmo ano, tanto 
em voos internacionais como de cabotagem (ACI, 2018 apud Franport).  O aeroporto é 
operado pelo grupo Franport, com atividades em diversas outras cidades em diversos 
outros países, garantido a conexão das operações, como mostra a imagem abaixo. 

A conexão de cargas entre os continentes em relação ao aeroporto de Frankfurt 
é explicitada abaixo, é possível perceber que ele se conecta principalmente a países 
europeus e à América do Norte, com conexão pouco representativa com a América 
Latina. 

Da mesma forma que há concentração dos parceiros comerciais para movimentação 
de cargas, a maior parte delas é movimentada por empresas aéreas específicas, como 
mostra o gráfico abaixo



Imagem 04.02 | Situação de terminais existentes e propostos Aeroporto Frankfurt
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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Um dos objetivos do aeroporto é atender as novas demandas aéreas suprindo a 
necessidade de novas aeronaves, como a A380, que exige tanto uma pista maior, 
como uma infraestrutura para a nova demanda de passageiros. Dessa forma, está em 
processo de implantação o terminal 3.

Atualmente a área de cargas, norte e sul, conta com 1.490.000 m² e prevê a 
ampliação de mais 270.000 m² (Franport, 2018), ele possui galpão refrigerado de 
9.000m²  e depósitos de armazenamento de cargas vivas, bens de alto valor agregado 
e cargas perigosas (ANA Cargo, 2019) .

 Com a imagem 04.08 é possível identificar os projetos de ampliação implantados 
e em processo de implantação, enquanto a imagem abaixo mostra toda a área do 
aeroporto separada de acordo com o método de concessão, operadas pela própria 
Franport (azul), empresas subsidiárias (verde) ou em parcerias (laranja)

Imagem 04.03 | Distribuição de cargas por empresas aéreas 
Fonte | Fraport,, Visual Fact Book, 2018, p.31
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Aeroporto do Gelão, Rio de Janeiro, Brasil 

Como visto anteriormente, o aeroporto do Galeão é um dos quatro aeroportos mais 
importantes para a movimentação de cargas aéreas brasileiras. Ele foi responsável 
pela movimentação de 72 mil toneladas no ano de 2017. 

Ele conta com aproximadamente 60 mil m² de área de terminal dividido entre as 
áreas de importação, exportação e movimentação doméstica de cargas, sendo eles 
de 10 mil m², 45 mil m² e 3,6mil m³ respectivamente. É importante ressaltar que o 
transporte doméstico é operado pelas companhias Latam, Gol, Avianca e Azul, as 
principais empresas que fazem essa movimentação no país como visto anteriormente. 
O aeroporto tem sistemas de movimentação e rastreamento de cargas totalmente 
automatizado, com uso de transelevadores. 

Dentre essas áreas o terminal tem 520m² de área dedicada para armazenamento 
de animais vivos de grande porte e setor climatizado para carga viva de pequeno 
porte e 17 mil m de setor refrigerado, situada no terminal de exportação Esse por sua 
vez, é  dividido em duas partes de temperaturas independentes, de 2º C a 8 º C e de 
16º C a 22ºC, com docas acopladas e dedicadas que, junto à antecâmara, garantem a 
manutenção da temperatura na carga, descarga e armazenamento. 

Por conta da sua proximidade à exploração petrolífera na costa brasileira, o terminal 
é o principal hub de cargas aéreas de equipamentos vinculados à indústria petrolífera, 
tanto na importação quanto exportação. Sua área de influência se extende a uma 
pequena parcela do estado de São Paulo e Espírito Santo e à boa parte do estado 
de Minas Gerais. O terminal funciona como infraestrutura de apoio as indústrias 
farmacêuticas do estado de São Paulo e da cidade de Jacarepaguá (RJ) e à produção 
automotiva no Vale do Paraíba (RJ).

O aeroporto recebeu desde 2014 um total de R$2 bilhões de investimento, desses, 
R$ 30 milhões foram destinados ao terminal de cargas que opera sem paradas, com 
09 posições para cargueiros de grande porte simultâneos e pista de 4km, com edifício 



Imagem 04.09 | Situação Aeroporto Galeão
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019

administrativo que permite o aluguel de salas. É importante perceber que apesar da 
sua localização próxima do porto do Rio de Janeiro, ele está a 17km dele, implicando 
na necessidade do uso de um modal intermediário entre o transporte aéreo e marítimo 
de cargas. 

O aeroporto disponibiliza os organogramas de processamento de cargas de 
importação e exportação, o que permite maior compreensão da organização e das 
necessidades dos teminais de cargas de forma geral. 
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Imagem 04.10 | Situação terminais Aeroporto Galeão
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019



Imagem 04.11 | Relação importação e exportação de cargas 2017 Rio Galeão
Fonte | Rio Galeão, disponível em http://www.riogaleaocargo.com/sobre-o-riogaleao-cargo/ acesso em 22.11.2019
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Imagem 04.12 | Diagrama de exportação
Fonte | Rio Galeão, disponível em http://www.riogaleaocargo.com/exportacao/ acesso em 22.11.2019



Imagem 04.13 | Diagrama de importação
Fonte | Rio Galeão, disponível em http://www.riogaleaocargo.com/importacao/  acesso em 22.11.2019
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Aeroporto Internacional de Hong Kong

O aeroporto de Hong Kong é o mais movimentado do mundo, ele é criado em uma 
ilha artificial para suprir a demanda do então aeroporto de Kai Tak, atualmente sua 
parte de cargas conta com 05 terminais, deles 04 operados por companhias aéreas. 

O terminal operado pela Asia Airfright foi projetado para suprir a demanda de 
1,5 milhões de toneladas anuais, com 80mil m² (08 hectares) de área, com sistema 
operacional totalmente automatizado. O terminal operado pela Cathy Pacific Cargo 
é dimensionado para atender a 2.6 milhões de toneladas por ano, com 110mil m² (11 
hectares). 

A área de operação da DHL Central Asia tem como função o transporte de pequenos 
pacotes e documentos, sendo transportados 35000 pacotes e 40000 documentos por 
hora. Ele é o primeiro hub da Asia Pacific automatizado de grande escala, com 35 mil 
m² de área (3,5 hectares). Enquanto isso o terminal da Hong Kong Air Cargo Terminals 
tem 170 mil m² de área (17 hectares), com suporte para manuseio de cargas perecíveis, 
animais, cargas de alto valor agregado, perigosas e refrigeradas. 

No mesmo aeroporto há um terminal dedicado aos correios, operado pelo Hong 
Kong Post, com 20 mil m² de área (2 hectares) fazendo a movimentação de 700 mil 
correspondências por dia. 



Imagem 04.14 | Situação Aeroporto Hong Kong
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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Aeroporto Internacional de Memphis, EUA- 
Centro Operacional FEDEX

Próximo de Southaven, o aeroporto internacional de Memphis é o segundo maior 
aeroporto de cargas do mundo, com a movimentação de 4.5 milhões de toneladas 
no ano de 2017 (ACI, 2018 apud Franport) e quase 5 milhões de toneladas no ano 
de 2018, das quais o Hub da empresa FEDEX é responsável por quase 99% (Local 
Memphis, 2019). 

A empresa citada conta com área licenciada de pouco mais de 3.16 milhões de m² 
(34 milhões ft²) e realiza mais de 400 voos diários. (Memphis Internacional Airport, 
2019) e atualmente tem investido US$ 1 milhão para ampliação do terminal chegando 
a 3,80 milhões de m² para operações aéreas (40.9 milhões ft²) (Comercial Apeal, 2019). 

O aeroporto conta com 04 pistas de pouso e decolagem, interligadas pelas pistas 
de taxi que garantem a conexão aos terminais, com 3.500 operações diárias e 134 
operações por hora no ano de 2017, operação diária menor que dos anos anteriores. 
É importante perceber que o terminal da FEDEX tem acesso direto e quase exclusivo a 
uma das pistas de pouso e decolagem. 

Além da empresa FEDEX, o aeroporto faz concessão de 134 hectares para a empresa 
UPS (United Parcel Service), com previsão de ampliação de 39.390m² (424 mil ft²) com 
o transporte de 59800 pacotes por hora. Junto a esses terminais, o aeroporto conta 
com terminal próprio de cargas com a instalação de galpões refrigerados, para cargas 
de alto valor agregado e perigosas e área administrativa. Atualmente esse terminal, 
Cargo East, possui 3.344 m² (36 mil ft²), com previsão de ampliação para 18.580 m² 
(200 mil ft²) (Memphis Internacional Airport, 2019).



Imagem 04.15 | Situação terminais Aeroporto de Memphis
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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Imagem 04.17 | Capacidade de operações Aeroporto de Memphis
Fonte | FAA, disponível em https://www.faa.gov/nextgen/snapshots/airport/?locationId=51#chartingSlide acesso em 

22.11.2019

Imagem 04.16 | Eficiência de operações Aeroporto de Memphis
Fonte | FAA, disponível em https://www.faa.gov/nextgen/snapshots/airport/?locationId=51#chartingSlide acesso em 

22.11.2019



Imagem 04.18 | Situação terminais Aeroporto de Memphis
Fonte | Imagem autoral, gerada com Google Earth, 2019
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Estudos de Caso
Conclusão parcial

Partindo do princípio da importância mundial de cada um dos aeroportos, tal como 
a função econômica de cada um deles em seus países, torna-se evidente as grandes 
dimensões dos terminais de cada um deles. É importante ressaltar que nenhum deles 
contudo tem conexão direta com sistemas portuários. 

Todos eles partem do princípio de atender a demanda de grandes aeronaves, tal 
como as rotas aéreas de passageiros constantes, com múltiplas pistas de pouso à 
disposição para as duas dinâmicas. 

É importante também entender que a escolha do Aeroporto do Galeão se dá não 
somente pela importância na economia nacional dele, mas também pela localização 
próxima à dinâmica portuária, mesmo que não conectado diretamente, ele sofre 
impacto e influência direta do Porto do Rio de Janeiro, tanto pela demanda em cargas, 
como pelo perfil de mercadorias.

Considerando as limitações da Base Aérea de Santos analisadas no capítulo anterior, 
fica evidente que a proposta projetual terá como referência os projetos analisados, ao 
mesmo tempo que não conseguirá atender as mesmas demandas de frota aérea e 
frequência aérea- tanto por quantidade de pista, como dimensionamento, tal como em 
função do impacto de urbano de ruído





Aeródromo Metropolitano do 
Guarujá

proposta de intervenção
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Imagem 05.01 | Situação
Fonte | Imagem autoral

 Na imagem de situação 
são indicados os sentidos 
das principais vias no 
entorno da Base Aérea, 
assim como os principais 
pontos de condicionantes e 
potencialidades. 

1- Tamanho da pista 
existente

2-Edifícios históricos 
3- Acesso viário
4- Ocupação irregular
5- Area de expansão do 

aeroporto
6- Ampliação portuária
7- Conexão ferroviária
8- limite linha d’água
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Masterplan 

Conexão com o Porto de Santos

As intenções projetuais têm como objetivo garantir o uso da base aérea como 
infraestrutura de apoio ao Porto de Santos, assegurando  maior eficiência no seu 
escoamento de cargas. Dessa forma tornou-se necessário considerar a conexão direta 
com o Porto de Santos de forma que as cargas que chegassem ou saíssem do país 
pelo modal marítimo tivessem ligação direta com os outros modais: aéreo, rodoviário 
e ferroviário. Para isso foi pensada a ampliação da área portuária na margem direita 
do Estuário, na cidade do Guarujá, aumentando conseguencialmente a capacidade de 
movimentação de cargas do porto.

Ampliação de pista

Como visto anteriormente, o tamanho da pista atual da base aérea não supre a 
demanda da frota aérea cargueira brasileira e internacional, para adaptação da 
pista para 2,5km é necessário levar em consideração as áreas de afastamento de 
segurança, tal como áreas de aproximação de pouso. Para isso foram feitos estudos 
de pista, considerando a ampliação, tal como a área de desapropriação necessária, 
tal como considerado a possibilidade de rotação mencionada na tese de mestrado de 
Pedro Nuno Alegria Canton.
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Imagem 05.02 | Estudo de ampliação de pista 01
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.03 | Estudo de ampliação de pista 02
Fonte | Imagem autoral



Masterplan 
Redesenho Urbano

Junto aos estudos de implantação de terminais aéreos, foi feito o redesenho 
urbano de forma a aproveitar ao máximo os atuais fluxos viários, tirando proveito das 
principais vias urbanas de conexão com os sistemas rodoviários e ferroviários, assim 
como diminuir o possível impacto de novas áreas pavimentadas. Sequencialmente 
foi pensado o redesenho urbano de forma que fosse separado o acesso privado do 
acesso de caminhões ao aeródromo, garantindo assim independência de cada um dos 
terminais. 

Foi pensada também a implantação de massa arbórea de pequeno porte (máximo 
de 10m de altura) como zona de amortecimento, garantindo o afastamento entre o 
Aeródromo e a malha urbana. 
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Masterplan
Implantação Aeródromo

A implantação do aeródromo visou manter os edifícios existentes de valor histórico 
da atual base aérea, aproveitar ao máximo as vias existentes, tal como integrar a 
ferrovia a ampliação da área portuária, prevendo a implantação dos terminais de 
passageiros e cargas, as infraestruturas de apoio e redesenhando os acessos, como 
já citado. 

A principal premissa para conexão dos volumes, tal como organização espacial do 
Aeródromo é a criação de uma passarela elevada que garante a linearidade horizontal 
do projeto, além do acesso fluido entre cada um dos edifícios.  Seguindo essa lógica 
e a nova dimensão e posição da pista, levando em consideração a possibilidade de 
rotação mencionada anteriormente, assim como a implantação de pistas de taxi de 
forma, os edifícios são posicionados linearmente próximos ao pátio de aeronaves. A 
rotação da pista foi pensada com a função de garantir a menor área de desapropriação 
possível, seguindo essa lógica o projeto considera a necessidade de realocação de 
aproximadamente 500 famílias. 

A implantação final considerou o posicionamento dos terminais de forma a garantir 
a dinâmica independente entre os terminais de cargas e passageiros, com o terminal 
de passageiros mais próximo do centro urbano, considerando o menor trajeto de 
carros de passeio possível, e o terminal de cargas próximo à linha d’água, próximo do 
terminal portuário, garantindo espaço para abastecimento de caminhões e interligação 
viária entre os edifícios. A escolha do posicionamento dos terminais, tal como a área 
de ampliação portuária considera também a integração com a linha férrea existente, 
incorporando a ponte elevada. 

Considerando a área prevista para contêineres na ampliação do terminal portuário é 
previsto espaço para atracação de 02PANAMAX e 01 FEEDER e o armazenamento de 
24.000 contêineres, gerando o aumento de 25% da capacidade portuária do Porto de 
Santos e sequencialmente 10% da movimentação de contêineres no território nacional 



Imagem 05.04 | Estudo de Implantação 01
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.05 | Estudo de Implantação 02
Fonte | Imagem autoral





171

Imagem 05.06 |Implantação final
Fonte | Imagem autoral

 Na implantação final foi 
considerada a separação dos 
fluxos de carros de passeio e 
acesso a parte de cargas, tanto 
marítima como aérea. 

O redesenho da borda 
d’água permite o aumento da 
parte portuária considerando o 
aumento de 25% da capacidade 
do Porto de Santos, com a 
inclusão da linha férrea e ponte 
elevada no complexo. 

Foi pensada a implantação 
de arbustos e árvores de 
pequeno porte (máximo de 
10m de altura) para formar 
uma zona de amortecimento 
criando um afastamento físico 
entre a cidade e o aeródromo. 

Entre os terminais de cargas 
foram consideradas as áreas de 
apoio aéreo, para manutenção 
e hangar de pequenos aviões, 
enquanto isso o hangar de 
helicópteros ficou posicionado 
próximo ao acesso de carros de 
passeio. 
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Projeto
Terminal aéreo de cargas

O terminal foi pensado de forma a garantir a separação dos galpões de acordo 
com o tipo de cargas, tal como modo de armazenamento. Dessa forma a implantação 
dele paralela ao pátio de aeronaves, tal como a inclinação das coberturas permite a 
expansão lateral dele.  Em função da organização dos galpões, eles cercam a parte 
central, administrativa e de controle alfandegário, próxima as escadas de acesso à 
passarela que conecta todos os volumes do aeródromo.  

A demanda de grandes vãos tanto para posicionamento de prateleiras e pallets, fez 
com que fosse optada pela estrutura de vigas metálicas de alma vazada, cumprido 
a mesma função de treliças metálicas, mas garantindo diferenciação estética que 
remeterá ao terminal de passageiros. Junto ao posicionamento da estrutura e da 
possibilidade de ampliação do terminal, as águas da cobertura são inclinadas para o 
final das plataformas de acesso.

 Por conta da carga e descarga de caminhões é necessário elevar o piso do terminal, 
criando assim plataformas de ambos lados do terminal. O terminal se desenvolve em 
apenas um pavimento, com grande pé-direito interno em função da necessidade de 
circulação de ar, tal como de área para empilhamento de mercadorias, contudo, na 
área de plataformas são implantadas coberturas mais baixas para garantir a proteção 
contra chuva durante o processo de carga e descarga de mercadorias. 
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Imagem 05.07 |Planta TECA
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.08 |Planta de cobertura TECA
Fonte | Imagem autoral



Imagem 05.09 |Elevação 01 TECA
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.10 |Elevação 02 TECA
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.12 | Corte AA TECA
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.11 | Corte BB TECA
Fonte | Imagem autoral
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Projeto
Terminal aéreo de passageiros

O terminal pensado tem como objetivo suprir a demanda de novas rotas nacionais 
e internacionais de acordo com as projeções previstas. Dessa forma, os fluxos são 
divididos de acordo com os programas necessários para cada uma das áreas, alocando 
a parte doméstica à direita e a parte internacional à esquerda. 

No pavimento térreo está o acesso independente à área administrativa e de 
apoio, com check in e apoio aos restaurantes. Estão também posicionadas as alas 
de desembarque, ambas considerando desembarque remoto, e os acessos para 
embarque remoto. O pavimento tem conexão com o acesso viário para embarque e 
desembarque. 

No pavimento superior se dá o acesso da passarela, tal como áreas de embarque 
nacional e internacional com os respectivos controles de bagagem. Estão também 
localizadas as lojas e restaurantes de área comum do terminal, antes da passagem 
pelo controle de embarque, com um restaurante e um lounge para espera. 

Os acessos ao pavimento superior são feitos por 02 escadas rolantes no centro do 
saguão e por elevadores e escadas nas laterais dos pavimentos, garantindo a livre 
circulação pelo saguão tal como a abertura do vão do mezanino. 

Como partido estético foi optado por fazer a cobertura em V, criando movimento 
a volumetria do terminal. Essa escolha, contudo, implicou em diversas dificuldades 
na sua estruturação, tanto em função dos grandes vãos quanto em função da carga 
de água recebida pela calha central, que tem uma dimensão bastante robusta por 
conta da área de contribuição das duas águas da grande cobertura. Dessa forma, 
para diminuir os vãos de sustentação da cobertura, sem que fossem inseridos diversos 
pilares, optou-se por dividí-los em Vs no pavimento superior. 

Essa escolha não apenas resolveu a questão estrutural, como também criou leveza 
na estrutura para a escala humana, assim como garante a percepção da forma do 
edifício na parte interna. 
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Observando os contes transversais é perceptível que esse é o principal eixo estrutural, 
por conta da dimensão dos vãos e da inclinação da cobertura. Na parte superior 02 
grandes vigas metálicas com alma vazada cumprem o papel de treliças metálicas, elas 
conectam entre si por uma viga de alma cheia que faz a sustentação da calha metálica 
e ligam-se aos pilares em V por conexões móveis. Essas conexões permitem que a 
estrutura se movimente conforme necessário. Esses pilares por sua vez também são 
conectados a uma base metálica utilizando o mesmo mecanismo de conexões. 

Essa base metálica, que cumpre a função de pilar, é apoiada na viga inteiriça do 
pavimento térreo no mesmo ponto dos pilares do pavimento inferior. Essa viga mantém 
o padrão estético com alma vazada cumprindo o mesmo papel de treliça metálica 
visto no pavimento superior. Ela por sua vez apoia-se em pilares de concreto, esse 
sistema de apoio permite os dois balanços da laje do segundo pavimento. Isso cumpre 
o objetivo de recuar o pavimento inferior de forma a criar abrigos de chuva tanto na 
entrada do terminal, como na parte de embarque e desembarque remotos.

Como vedação, as fachadas inclinadas fazem uso de caixilhos de vidro espaçados 
a cada 03m conectados as vigas de borda por conexões móveis que permitem a 
movimentação da estrutura conforme a movimentação do terminal, o detalhe mostra 
o acabamento do caixilho em relação a cobertura, tal como a sua fixação nas vigas de 
borda. 
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Imagem 05.17 |Planta pavimento térreo TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.18 |Planta pavimento superior TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.19 |Planta de cobertura TEX
Fonte | Imagem autoral



Imagem 05.20 |Corte AA TEX
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.21 |Corte BB TEX
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.22 |Corte CC TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.23 |Corte DD TEX
Fonte | Imagem autoral



Imagem 05.24 | Elevação 01 TEX
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.25 | Elevação 03 TEX
Fonte | Imagem autoral

Imagem 05.26 |Elevação 04 TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.27 |Elevação 02 TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.35 |Trecho de ampliação - planta pavimento térreo TEX
Fonte | Imagem autoral



Imagem 05.36 |Trecho de ampliação - planta superior TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.37 | Detalhe fixação de caixilho - TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.38 | Trecho de ampliação - corte TEX
Fonte | Imagem autoral



Imagem 05.39 | Perspectiva computadorizada externa -  TEX
Fonte | Imagem autoral
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Imagem 05.40 | Perspectiva computadorizada interna -  TEX
Fonte | Imagem autoral
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Conclusão Final
As análises feitas tornam clara a importância econômica, tanto nacional quanto inter-
nacionalmente, do Porto de Santos, como mencionado ele é considerado um Hub Port, 
porto concentrador de cargas, e corresponde, sozinho, à 10% de toda a movimentação 
de cargas do país e quase metade da movimentação nacional de contêineres. Contu-
do, também são perceptíveis as limitações e dificuldades que ele possui, considerando 
tanto a limitação para expansão territorial, como incapacidade de atender à grandes 
embarcações implicando também na dificuldade de suprir a demanda de cargas, tal 
como os sistemas insuficientes para o escoamento de mercadorias. 
Junto desse cenário, deve-se dar foco a eminente mudança de uso da Base Aérea de 
Santos. Conforme analisado anteriormente, a implantação do Aeródromo Metropoli-
tano não é apenas uma especulação ou possibilidade, mas uma ação eminente. Dessa 
forma, é essencial que sejam pensadas alternativas projetuais para que se tire o maior 
proveito possível do território em questão. 
Com isso, deve-se trabalhar a possibilidade de implantação de uma infraestrutura de 
apoio ao porto de Santos garantindo tanto o aumento de área portuária, como um 
sistema de escoamento de cargas muito mais dinâmico e efetivo e o acesso de pas-
sageiros à Baixada Santista em função da sua localização econômica privilegiada. 
Permitindo, assim, que seja criado um sistema intermodal aéreo, marítimo, rodoviário 
e ferroviário, expandindo a abrangência do tráfego aéreo de cargas, hoje concentrado 
em 04 aeroportos do país. 
Contudo, para que a Base Aérea possa atender as demandas do tráfego aéreo de car-
gas, tanto nacionais, quanto internacionais, são necessárias mudanças urbanas e de 
infraestrutura considerando a ampliação e rotação da pista, tal como adaptação viária 
do traçado urbano afim de atender aos novos fluxos de carros de passeio, tal como 
caminhões de cargas. Assim como devem levar em consideração o impacto sonoro e 
ambiental. 
Considerando as intenções projetuais propostas, tal como as análises feitas, o projeto 
tem como objetivo principal propor esse sistema intermodal, garantindo o aumento do 
Porto de Santos na margem direita do estuário, aumentando em 25% a capacidade do 
mesmo e, sequencialmente, 10% da capacidade de movimentação de cargas maríti-



mas nacionais, tal como tornar mais eficiente o sistema de escoamento de cargas, 
direcionando parte das rotas de cargas dos aeroportos de Guarulhos, Galeão e Vira-
copos para o novo terminal de cargas proposto. Tal como suprir a demanda de pas-
sageiros prevista em função dos transatlânticos e do turismo na Baixada Santista de 
forma que a sua implantação tivesse o menor impacto possível no entrono imediato. 
Contudo é inevitável que fossem pensadas mudanças de redesenho urbano para 
atender as novas dinâmicas propostas, tal como as novas dinâmicas secundárias que 
serão desenvolvidas com a implantação do Aeródromo. É importante também entend-
er que a viabilidade do projeto é consequência das mudanças do cenário aéreo que 
permitem o surgimento de novas rotas aéreas assim como a conexão de comercial 
entre aeroportos em função dos novos custos de infraestrutura aérea. 
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Lista de Siglas

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo
EADI- Estações Aduaneiras de Interior

IAC Instituto da Aviação Civil
IATA International Air Transport Association 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
LABTRANS- LABORATÓRIO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
NUBAST – Núcleo de Base Aérea

PAX ou TEX ou TPS – Terminal Aéreo de Passageiros
PD- Plano Diretor 

PDZ Planos de Desenvolvimento e Zoneamento
STBA Servies Techniques des Bases Aériennes

TECA – Terminal Aéreo de Cargas
TEU Tonelada de carga conteinerizada

ULD carga unitizada
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
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