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I. INTRODUÇÃO 

 

 Este relatório visa a apresentar o estágio curricular em engenharia realizado pelo 

aluno Márcio Rômulo da Silva Regis, no período de Março a Julho de 2006, na Infra, 

empresa virtualmente constituída pelos profissionais da Divisão de Engenharia de Infra-

Estrutura Aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), durante uma prestação 

de serviço para a Petrobrás.   

   O escopo desta atividade está relacionado com o projeto conceitual do novo 

aeroporto de Farol de São Tomé a ser construído no litoral norte do Estado do Rio de 

Janeiro. A obra tem por objetivo dar suporte as operações logísticas off-shore desenvolvidas 

pela empresa na bacia petrolífera de Campos - RJ. 
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II. A EMPRESA 

 

II.1. Histórico 

 

A empresa Infra foi constituída informalmente no âmbito do ITA, mais 

especificamente na Divisão de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica. Seu objetivo 

principal é desenvolver projetos na área da engenharia civil voltado para o setor de 

transporte aéreo, contando com o apoio de todos os departamentos da divisão, bem como 

de seu corpo docente.  

Atua com a interveniência da Fundação Casimiro Montenegro Filho, instituição que 

permite que o ITA seja contratado para prestação de serviços de assessoria em projetos de 

capacitação, ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico, 

disponibilizando seu corpo de pesquisadores de dedicação exclusiva às iniciativas privadas e 

públicas sob determinadas condições de contorno. 

 A Infra tem como objetivo ainda estimular a formação, a especialização e o 

aperfeiçoamento de recursos humanos, inclusive aqueles pertencentes ao seu corpo 

discente.  Permite assim que seus alunos possam participar de atividades de planejamento, 

organização e promoção de empreendimentos em engenharia.  

 

II.2. Área onde foi desenvolvido o programa de estágio 

   

O estágio foi desenvolvido no Departamento de Transporte Aéreo da Divisão de 

Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica do ITA. 

 

II.3. O Estágio no Contexto da Empresa 

  

 Este tipo de atividade justifica a existência da empresa Infra, uma vez que possibilita 

um maior envolvimento dos alunos em questões pertinentes da engenharia civil no seu 

momento mais importante, ou seja, na idealização do projeto conceitual. 
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III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

III.1. Resumo do Estágio 

 

Plano de atividades e descrição dos objetivos 

 

a) Mês de março 

 

 Busca de informações e subsídios para elaboração do programa de necessidades do 

cliente; 

 Visita ao Grupamento Especial de Ensaios em Vôos (GEEV), realizada no dia 14 de 

março; 

Visita ao Centro de Aviação do Exército (CAVEX), realizada no dia 16 de março; 

 Discussão dos requisitos de projetos impostos pelo cliente, realizada no dia 20 de 

março; 

 Elaboração de concepções alternativas do projeto conceitual. 

 

 Objetivo:  

 Ter uma visão geral das particularidades operacionais que envolvam o vôo de 

aeronaves de asa rotativa, bem como ter acesso às atividades de apoio (manutenção e 

treinamento) relacionadas a esse mesmo tipo de vôo. 

 Compreender a filosofia de construção, controle e utilização de instalações que 

envolvam as operações de aeronaves de asa rotativa, através de análise de plantas e 

memorial descritivo da base operacional do CAVEX. 

 

b) Mês de abril  

 

 Definição da configuração operacional do aeroporto de Farol de São Tomé; 

 Visita a Macaé com objetivo de cumprir as atividades de análise do primeiro conjunto 

de propostas; 

 Participação no Workshop no dia 06 de abril; 

 Visita aos potenciais sítios para a implantação do projeto na região norte do Estado 

do Rio de Janeiro, realizado no dia 07 de abril; 

 Pesquisas de campo realizadas nos aeroportos de Macaé e São Tomé. Nestas 

atividades foram levantadas as informações pertinentes à elaboração do programa de 
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necessidades da área operacional e do terminal de passageiros. Estas atividades foram 

realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de Abril; 

 

 Objetivo:  

 Compreender o ponto de vista de todos os interessados no empreendimento, desde 

os funcionários do novo complexo aeroportuário até os próprios passageiros do mesmo, que 

serão, em sua grande maioria, os funcionários da Petrobrás. Foram entrevistados como 

interessados no lado operacional: operadores de manutenção, operadores de segurança, 

operadores de limpeza, operadores de controle de tráfego aéreo, aeronavegantes, 

operadores de manutenção predial, gerenciadores do aeródromo, operadores/prestadores de 

serviço (combustível, energia elétrica, etc.).  

 

 Descrição do Workshop: 

Dia: 06 de Abri de 2006 

Local: Salão de Convenções do Hotel Abusos Tropicais  

Presentes: membros da diretoria da Petrobrás, representantes das empresas aéreas 

(diretores e pilotos de aeronaves de asa rotativa) que operam atualmente no Aeroporto de 

Macaé, funcionários da Petrobrás das áreas de interesse do empreendimento (segurança de 

vôo, logística e engenharia), consultores específicos (por exemplo, Lufthansa Consulting) e a 

equipe de profissionais e estagiários do ITA.  

Escopo da reunião:  

(1) Abertura com exposição da diretoria da Petrobrás que procurou justificar a alternativa de 

construção de um novo complexo aeroportuário para atender as operações logísticas das 

plataformas da Bacia de Campos. 

(2) Apresentação da crítica à análise de consistência dos requisitos operacionais estipulados 

pelo cliente, o que ocasionou a mudança de alguns parâmetros, como mudança da aeronave 

de projeto para o B-737 e o aumento da quantidade de ilhas para estacionamento das 

aeronaves de asa rotativa, passando de 20 para 40. 

(3) Apresentação da metodologia para elaboração das propostas alternativas para o Projeto 

Conceitual do novo complexo aeroportuário de Farol de São Tomé. 

(4) Apresentação dos parâmetros de dimensionamento de acordo com as seguintes 

referências:  

• International Civil Aviation Organization (1995). Heliport Manual. Doc 9261-

AN/903. 3rd edition.  

• Ministério da Aeronáutica (1987). Portaria 1.141/GM5. DOU Seção I, de 9 de 

dezembro de 1987, Brasília. 
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• Ministério da Aeronáutica (1974). Portaria 18/GM5. De 18 de fevereiro de 1974, 

Brasília. 

• International Civil Aviation Organization (1995). Aerodromes. ANNEX 14, Volume 2 

(Heliports), 2nd edition. 

(5) Apresentação de três alternativas (Anexo 2) de configuração do lado aéreo e exposição 

das vantagens e desvantagens de cada uma delas.  

(6) Processo de escolha da melhor alternativa (Anexo 3), que se deu através de uma análise 

das vantagens e desvantagens das alternativas, levando em conta o aspecto profissional de 

cada um dos envolvidos com o projeto. Por consenso, a alternativa B foi escolhida como a 

que melhor atende a todos os objetivos pretendidos para o empreendimento em questão.  

 

c) Mês de maio  

 

 Compilação e análise de dados obtidos na pesquisa de campo realizada;  

 Elaboração do relatório final do programa de necessidades (Anexo 4); 

 Pré-dimensionamento do terminal de passageiros. 

 

 Objetivo:  

 Analisar os dados anteriormente obtidos e avaliar a consistência dos mesmos. Ao fim 

desta atividade, foi possível elaborar o relatório final do programa de necessidades. 

 

d) Mês de junho/ julho 

 

 Dimensionamento final do terminal de passageiros (Anexo 5); 

 Elaboração do esboço arquitetônico do terminal de passageiros. 

 

 Descrição do esboço: 

 O esboço arquitetônico procurou adotar como partido arquitetônico o “cavalo 

mecânico”, mecanismo amplamente utilizado por companhias exploradoras de petróleo. Esse 

partido definiu o formato da edificação do terminal, que possui dois pavimentos (Figuras 1 e 

3). Foi realizado ainda o esboço do estacionamento do terminal, com os acessos e o meio-fio 

(Figura 2). A Figura 4 mostra uma elevação do terminal, indicada na Figura 3. 
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Figura 1: Esboço dos Pavimentos Térreos do Terminal e Administrativo 
 

 

Figura 2: Esboço do Estacionamento do Terminal e dos Acessos 
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Figura 3: Esboço do Mezanino e Segundo Pavimento Administrativo 

 

 

Figura 4: Elevação 1 do Terminal (conforme indica a Figura 3) 

 

III.2. Descrição conceitual de métodos, ferramentas, recursos estudados/usados 

no estágio 

  

A principal ferramenta utilizada foi a pesquisa de campo para aplicação de 

questionários idealizados com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento do programa de 
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necessidades do cliente. Este trabalho foi desenvolvido com os funcionários da Petrobrás e 

da Infraero na cidade de Macaé-RJ. 
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IV. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

 Durante o estágio, foram realizadas várias atividades que demonstram um pouco da 

prática profissional que futuramente será realizada por um profissional de engenharia, mais 

especificamente, de infra-estrutura aeronáutica.  

 Deve-se citar como exemplo disso o envolvimento na atividade de elaboração de um 

programa de necessidades, em que se constatou, através da evolução da mesma, sua 

importância para a realização de qualquer projeto de engenharia civil. Somente através 

deste programa consegue-se tomar conhecimento dos anseios de todos os interessados na 

concepção do projeto. Estes anseios muitas vezes são conflitantes e o trabalho do 

engenheiro nesse caso é pesar os pontos de vista de todos, procurando a solução que cause 

o mínimo de problemas para os interessados, sem deixar de respeitar os requisitos finais 

para os quais o empreendimento foi idealizado. 

As demais atividades podem ser consideradas técnicas, pois possibilitaram a 

utilização real dos conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação. O contato direto 

com profissionais (Professores) envolvidos com a empresa Infra foi muito produtivo e 

motivador, pois são profissionais extremamente experientes. 

  A empresa Infra deve ser mais agressiva com sua propaganda no âmbito do ITA. 

Acredito que a mesma deva ter um lugar físico que viabilize um número maior de projetos e 

que os alunos dos demais anos possam participar destas atividades, também como 

estagiários. 
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ANEXO 1 – Questionários aplicados na Pesquisa de Campo 
 

1.1 Questionário para os interessados no lado operacional 
Identificação:  
Nome: 
Empresa: 

Qual meio de transporte você utiliza para vir ao trabalho? 
Se o aeroporto mudar para a cidade de São Tomé, como você pretende se deslocar até lá 
para cumprir suas funções? 
Onde você exerce sua atividade na maior parte do tempo? 
Onde você geralmente realiza suas refeições/necessidades  diárias? 
Há necessidade de vestiários? 
Qual sua maior crítica com relação às instalações atuais (local de trabalho e complexo 
aeroportuário)? 

Dê sugestões ou idéias relacionadas à construção do novo aeroporto que possam vir contribuir 
positivamente com o desempenho de sua atividade. 
 

1.2 Questionário para os funcionários do terminal de passageiros 
Data: 
Hora: 
Nome: 
Empresa: 
 
1) Como é o seu acesso ao terminal? 

( ) Meios próprios 
  ( ) carro 
  ( ) outro 
 ( ) Transporte fornecido pela empresa 
  ( ) ônibus 
  ( ) van 
  ( ) carro      
 
Caso você respondeu que vem de carro na questão 1, por favor responda a questão 2: 
 
2) Você deixa o carro no estacionamento? 
 ( ) Sim 
 ( ) Não 
 
3) Você utiliza o restaurante do terminal durante o período do expediente? 

( ) Sim 
 ( ) Não 
 
4) Dentre os serviços apresentados, aponte aqueles que julgar não atenderem às expectativas 
necessárias ou sejam deficientes? 
  ( ) bar/café 
  ( ) restaurante 
  ( ) sanitários 
  ( ) loja de presentes 
  ( ) banca de jornal e revistas 
  ( ) agências bancárias; se marcar identifique o banco: 
  ( ) serviços de telefonia 
  ( ) acesso à internet 
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  ( ) outros: 
 
5) Como é o seu ambiente de trabalho? Aponte os problemas na estrutura de trabalho atual 
oferecida aos funcionários? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6) Você sente falta de algum serviço no terminal, em especial dentre aqueles que poderiam ser 
oferecidos aos funcionários? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7) O que mais poderia ser feito para melhorar o processo de embarque/desembarque dos 
passageiros? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

1.3 Questionário para o usuário do terminal 
Data: __/__/__ 
Hora: __:__ 
 
1) Como é o seu acesso ao terminal? 

( ) Meios próprios: ( ) carro 
   ( ) outro 

 ( ) Transporte fornecido pela empresa: ( ) ônibus 
              ( ) van 
           ( ) carro      
 
Caso você respondeu que vem de carro na questão 1, por favor responda a questão 2: 
2) Você deixa o carro no estacionamento? 
  ( ) Sim, e o carro fica guardado desde a minha ida para a plataforma até o meu 
regresso.  
  ( ) Sim, mas o carro fica guardado pelo período em que chego ao terminal até a 
decolagem e/ou pelo período em que os integrantes do carro esperam pela minha chegada. 
  ( ) Não.    
 
3) Com quanto tempo de antecedência ao horário de check-in você chega ao aeroporto? 
  ( ) 0 a 10 min 
  ( ) 10 a 20 min 
  ( ) 20 a 30 min  
 
4) Como você percebe o processo de chegada na calçada à entrada do terminal? 
  ( ) Rapidez no fluxo de carregamento/descarregamento de pessoas  
  ( ) Fluxo normal de carregamento/descarregamento de pessoas 
  ( ) Demora no fluxo de carregamento/descarregamento de pessoas 
 
5) Com relação ao nível de conforto durante a espera para o embarque marque o grau que 
reflete a situação atual:  ( ) péssimo 
  ( ) insatisfatório 
  ( ) regular 
  ( ) bom  
  ( ) excelente 
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Comentários e Sugestões: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6) Dentre os serviços apresentados, aponte aqueles que julgar não atenderem às expectativas 
necessárias ou sejam deficientes? 
  ( ) bar/café 
  ( ) restaurante 
  ( ) sanitários 
  ( ) loja de presentes 
  ( ) banca de jornal e revistas 
  ( ) agências bancárias; se marcar, identifique o banco: 
  ( ) serviços de telefonia 
  ( ) acesso à internet 
  ( ) outros: 
 
7) Que tipo de serviço você acha importante para fazer o tempo passar enquanto espera para 
embarque? Você sente falta de algum serviço no terminal? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

8) Que sugestão você daria para que o processo de embarque/desembarque fosse mais 
adequado? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Alternativas de Configuração Operacional 
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Anexo 3 – Alternativa de Configuração Operacional Escolhida (Alternativa 
B) 
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Anexo 4 – Relatório do Programa de Necessidades 
 
 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
Divisão de Engenharia de Infra-estrutura Aeronáutica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Necessidades  

 
Aeroporto de Farol de São Tomé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos: Marco Antônio Carnevale Coelho  
   Márcio Rômulo da Silva Regis  
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Introdução 
 
 Neste documento estão relatadas as informações coletadas no aeroporto de Macaé 
de acordo com as operações da empresa Petrobrás. 
 
  
Objetivo 
  
 Apresentar o programa de necessidades da empresa supracitada bem como o 
fluxograma das atividades desenvolvidas no âmbito do aeroporto de Macaé. 

De acordo com estas informações, produzimos um croqui contemplando o melhor 
posicionamento das diversas instalações de acordo com os anseios dos profissionais que 
atuam neste complexo aeroportuário. 

Por fim, espera-se que este documento justifique os gastos envolvidos nesta fase e 
que o mesmo sirva de subsídios para o projeto de concepção do novo aeroporto. 
 
Desenvolvimento 
  

1) Dos controladores de tráfego aéreo 
 
 Na visão destes profissionais, muitas críticas operacionais foram levantadas. 
Primeiramente, as operações de asa rotativa se desenvolvem à retaguarda dos operadores, 
assim, os mesmos não conseguem manter contato visual com os tráfegos no setor de 
aproximação ficando as separações prejudicadas. Em função disto, faz-se necessário um 
espaçamento maior das operações ar-terra ocasionando um atraso maior nas seqüências 
de pousos e decolagens; 
 O consumo de combustível aumenta bem como o custo operacional (fadiga de 
material), pois para dinamizar as operações são realizados pousos curtos/longos, circuitos 
maiores/menores de tráfego. Em momentos de operações intensas as aeronaves 
necessitam efetuar táxis longos ou mesmo efetuá-los na pista em operação como o caso 
das aeronaves maiores como SK-76, Super Puma, pois estas aeronaves fazem questão de 
efetuar suas operações de pouso e decolagens usando boa parte da pista. Estas 
determinações envolvem não só a segurança de vôo, mas também as companhias aéreas. 
Afinal as operações em terra devem ser as mais econômicas e as mais seguras possíveis 
dado que nas plataformas o pouso ocorre sempre em condições críticas e com grande 
consumo de combustível e fadiga de material. Em função disto, as companhias aéreas são 
taxativas em proibir o pouso das aeronaves em heliponto quando estas operações ocorrem 
em terra, com disponibilidade de pistas mais adequadas e com menores desgastes e custos 
associados. 
 No atual aeroporto, não existe um pátio preferencial para estacionamento das 
aeronaves de asa fixa e isto ocasiona certo congestionamento das aeronaves no táxi, bem 
como uma interrupção em certos trechos deste circuito, pois as aeronaves passam a 
trafegar no solo muito próximas uma das outra, e em função disto, muitos helicópteros são 
obrigados a estacionar com a frente voltada para a pista em uso. Esta proximidade pode 
gerar desbalanceamento de hélice nas aeronaves já estacionadas, bem como a ingestão de 
FOD’s o que pode tirá-las da linha de vôo. Pelo mesmo motivo as aeronaves ‘Bell’ e 
“Esquilo” não podem taxiar longamente no pátio além, é claro, da restrição operacional do 
fabricante. 
 Para posicioná-los novamente de acordo com as orientações do DAC o giro deve ser 
realizado com os motores cortados utilizando mecânicos que o efetuam manualmente. Não 
é raro acontecer falta de helicópteros na linha de vôo (fato este que foi acompanhado na 
mesma quarta-feira onde a demanda exigia 35 aeronaves e apenas 17 estavam 
disponíveis), assim esta manobra ao final do dia representa um atraso significativo além de 
exigir no mínimo três mecânicos para completá-la com segurança. 
 Devido às dificuldades de comunicação e à própria localização da torre, não é 
possível um controle mais eficiente no solo, pois o pátio de estacionamento foi aumentado, 
porém a altura da torre não foi elevada, assim existem alguns ângulos mortos na linha de 
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visada e o controle por parte dos operadores passa a ser inexistente. Como o deslocamento 
dos usuários até as aeronaves é feito a pé, isto acaba gerando certa ansiedade nos 
controladores implicando naturalmente num desvio de atenção. Assim sendo, em 
decorrência da dificuldade visual na identificação destes elementos, as comunicações 
geralmente seguem entrecortadas sem uma definição eficiente contribuindo assim para um 
eventual descontrole. 
 O aeródromo não possui uma zona para instrução aérea e os treinamentos de 
emergência ocorrem fora de área específica, pois elas acabam interditando o aeródromo ou 
mesmo não acontecendo em função desta indisponibilidade de área. Aeronaves de esqui 
necessitam de pista de grama (não é um acessório) para estes procedimentos, pois isto 
evitaria o surgimento de faíscas durante a realização destes procedimentos. Os 
treinamentos de reciclagem de emergências e de auto-rotação nem sempre são realizados 
pelas companhias aéreas o que acaba infringindo normas de segurança e normas de 
operação. 
 A não independência dos circuitos de tráfego atual gera grande ansiedade nos 
controladores o que, na visão deles, compromete a segurança das operações. 
 Para um aeródromo que contempla operações de asa fixa e rotativa faz-se 
necessário que a torre de controle esteja na interface das operações e mais centralizada 
possível. 
 A torre atual não possui saídas de emergência, sendo interessante a proximidade da 
mesma com os órgãos de segurança e de emergência possibilitando um trâmite mais 
seguro e rápido das informações. 
 O posicionamento das instalações atuais constitui um empecilho ao trâmite das 
informações, de forma que um aviso de aeródromo nem sempre alcança seus destinatários 
(a informação de vento forte não chegou às empresas aéreas e vários helicópteros 
capotaram no pátio devido a ação de ventos fortes).  
 Foram entrevistados os senhores: Vieira, Márcio, Vinícius, Ivo, Helder, Hélio, 
Claudernei e a senhora Tereza, todos controladores de tráfego aéreo e funcionários 
INFRAERO. 
 

2) Dos operadores de segurança patrimonial 
 

O aeródromo não possui uma eficiente linha de segurança, possuindo vários 
entraves e barreiras físicas a locomoção no âmbito das instalações. 

A seção de identificação se encontra distante do centro administrativo o que 
desfavorece a identificação imediata das pessoas e seu ingresso na área operacional. 

O controle é, portanto, complicado, existindo no terminal várias entradas controladas 
de maneira não uniforme. Não existe o COI (Centro de Operações Integradas) que seria 
capaz de gerenciar as imagens geradas no âmbito do aeródromo. A identificação de 
pessoas deve estar na interface TPS/Área operacional, pois nesta situação já existirá um 
acesso controlado (área pública controlada). 
 Não existe um passaporte de identificação unificado para os funcionários do 
aeroporto e nem uma entrada única de acesso para os mesmos.  

Não há local determinado para estacionamento de funcionários e cada empresa 
aérea possui uma porta de acesso para controle. O centro administrativo do aeródromo não 
é centralizado. 

Entrevista com os funcionários Rodrigues e Helder (Infraero). 
 

3) Dos operadores de Manutenção das empresas aéreas 
 

Negado o acesso.  
 
4)  Dos aeronavegantes (pilotos e apoiadores ao vôo) 

   
 Negado o acesso.   

 
5)  Dos gerenciadores do aeródromo 
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 Negado o acesso. 

 
6) Dos prestadores de serviço (combustível, energia elétrica, etc.)  

 
Combustíveis 
 A BR Distribuidora detém a distribuição de combustível no aeródromo de Macaé. 
Para a unanimidade dos funcionários da empresa, o trabalho hoje apresenta muitos pontos 
negativos, pois não existe uma rota de fuga eficiente e segura. A atuação do corpo de 
bombeiros numa necessidade eventual é complicada devido às barreiras naturais. O ruído 
proveniente da área operacional desgasta severamente os funcionários. A área para 
manobras é restrita, principalmente, para o caminhão que supre a base de abastecimento. 
 A base de abastecimento situa-se entre as edificações o que inviabiliza uma 
operação segura em caso de acidentes. As barreiras de  contenção de fluxo de pessoas no 
âmbito da planta são falhas e isto  acarreta o ingresso de pessoas não autorizadas na planta 
de abastecimento. 
 Para a unidade de abastecimento faz-se necessário, para maior agilidade nas 
operações de abastecimento, a instalação de hidrantes nos boxes de estacionamento e a 
alocação de vias exclusivas de serviços sem que haja a necessidade de pedir autorizações 
para cruzamento de pátios e pistas de operações aéreas. O abastecimento, mesmo com as 
instalações de hidrantes, nos pontos se dá com a utilização dos caminhões “SERV”. Na 
visão destes profissionais, faz-se necessário o afastamento desta instalação das demais a 
fim de se garantir uma maior segurança e eficiência.  
 Foram entrevistados o senhores Carlos, Laurence e Paulo, todos funcionários da BR 
Distribuidora. 
   
Serviço de emergência  
 O helicóptero de emergência se encontra do lado oposto do aeródromo não 
possuindo um ponto de parada específico para as suas operações. Desta forma, faz-se 
necessária a definição de procedimentos de emergência que englobem não somente um 
ponto exclusivo de parada para esta aeronave bem como uma área que permita a manobra 
da viatura que executa o serviço de ambulância (área de escape). A rota de fuga para a 
ambulância deve ser sempre livre e desimpedida visando uma operação rápida e segura e 
mais importante que não interfira nas operações do aeródromo.  
 O Posto de Primeiro Socorros (PPS) deve estar próximo ao bombeiro e a ambulância 
e estas operações devem contemplar as operações do helicóptero de emergência.  
 
Disposição de Hangares  
 Os Hangares não estão voltados para a nascente do sol e isto resulta um 
aquecimento muito grande no decorrer do dia. Deve-se também atentar para a disposição 
dos mesmos em relação aos ventos predominantes, pois estes devem, de preferência, 
atacar os hangares nas laterais cobertas, assim, se houver possibilidade de desviar o vento  
com barreiras naturais, deve-se fazê-lo. 
 O pátio de estacionamento deverá conter hidrantes para água potável, e combustível 
e energia elétrica para lavagem de aeronaves. Os pontos de fixação também devem estar 
alocados em solo para estaqueamento das aeronaves. 

Foram entrevistados os senhores Jorge, Moretti, Cláudio Barcelos, Edson, Monteiro, 
Eraldo, Eurides, Alex, Vidal, Loureiro e Elza, funcionários Petrobras. 
 
Fiscalização de Pátio (Segurança orgânica) 
 Este tipo de segurança está ligado aos órgãos da Receita Federal e Polícia Federal. 
que receberão objetos atrelados à empresa Petrobras (Serviços de alfândega). 
 No aeroporto este serviço deve ser acompanhado pelo COA (Centro de Operações 
Avançado), assim as aeronaves nos pátios devem estar seguradas por estes profissionais. 
Devem estar definidos locais de paradas exclusivos para aeronaves visitantes. Operações 
Brinks devem ser acompanhadas por este setor e também devem possuir locais 
determinados (área remota e área livre). 
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 7)  Dos usuários do terminal 
 
 Procurou-se coletar o máximo de entrevistas possíveis, de modo a produzir um bom 
banco de informações sobre o terminal de passageiros atual. Através das reclamações e de 
algumas sugestões colhidas nos questionários, o novo terminal poderá ser concebido de 
forma a atendê-las da melhor maneira possível. 
 
Resultado: 48 entrevistas 
 
Nível de conforto: foi considerado Péssimo por 23 dos entrevistados (48%), Insatisfatório por 
13 (27%), Regular por 10 (21%) e Bom por 2 entrevistados (4%). Está bem claro que o nível 
de conforto atual está bem aquém em termos de percepções dos passageiros.   
 
Resumo das reclamações e sugestões: 
 
 O ambiente do terminal de passageiros do aeroporto de Macaé por si só é 
desgastante. A ventilação deficiente o torna extremamente abafado, uma parte também 
devido à pequena capacidade de comportar os passageiros, gerando um ambiente 
conturbado e congestionado. Algumas sugestões foram: colocação de ar-condicionado na 
sala de espera para embarque e construção de um terminal com um vão livre amplo o 
suficiente de forma a permitir uma circulação de ar eficiente para o equilíbrio térmico.  
 Uma das sugestões foi a de separação entre os passageiros próximos do horário de 
embarque daqueles que ainda devem aguardar tempo superior a uma hora, horário quando 
normalmente começa ser realizado o check-in. Essa sugestão foi feita ainda por um 
funcionário de uma das empresas aéreas, e será mais detalhada abaixo. 
 Quanto à capacidade, grande parte das entrevistas tocou nesse ponto, devido ao 
acúmulo de pessoas que se verifica, gerando um evidente confinamento dos usuários, em 
um local que não foi projetado para o movimento atual do aeroporto. 
 A falta de assentos foi outro aspecto bastante observado. A sala de embarque 
deveria comportar uma quantidade razoável de forma a atender os usuários que esperam 
para embarque. Além disso, discutiu-se ainda a possibilidade de colocação de bebedouros 
de água mineral no terminal. 
 Quanto aos serviços oferecidos sua deficiência decorre da própria falta de 
capacidade do terminal. Assim, por parte dos usuários, os serviços considerados mais 
deficientes foram: o bar/café, os sanitários e os serviços de telefonia. Percebeu-se a 
necessidade de um sistema adequado com lanchonetes, cafés e restaurante para atender 
não somente os passageiros, como os funcionários do aeroporto.  Agencias bancárias não 
constituem uma grande necessidade, de forma que um estudo mais detalhado por parte das 
próprias empresas bancárias, talvez seja necessário.  
 
 8) Dos funcionários da Petrobrás 
 
 Buscou-se com os funcionários da Petrobrás que trabalham no terminal, 
especificamente, aqueles da segurança de vôo e do planejamento de operações, as 
necessidades desses setores, bem como, as necessidades administrativas como um todo. 
Esses funcionários puderam apenas relacionar as necessidades da seção de trabalho a que 
pertencem: uma área para aproximadamente 15 funcionários, com uma sala para a 
segurança de vôo e uma para o apoio aéreo. Ambas devem ser dotadas de visão plena do 
pátio de aeronaves, para um controle mais imediato das operações que estão ocorrendo, 
permitindo um fluxo mais rápido de informações. Além destas, faz-se necessária uma sala 
de reuniões, bem como instalações de apoio às atividades, como  copa, banheiros etc. 
 Foi verificada ainda a necessidade de uma sala de embarque VIP, destinada às 
comitivas, cujo processo de embarque se configura dentro de certas condições especiais, 
com o briefing realizado nessa mesma sala, não sendo assim, necessário passar pelo 
processo de check-in na sala de embarque das aeronaves de asa rotativa. 
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 As necessidades de áreas administrativas devem ser objetos de análise com os 
gerentes do projeto de construção do novo aeroporto da Petrobras. 
  

9) Dos funcionários da administração do terminal 
 
 Foi negado o acesso à área administrativa do terminal (Infraero). 
  

10) Dos funcionários do terminal 
 

Foi aplicado o questionário a alguns poucos funcionários do terminal, devido à falta 
de tempo destes para atendimento. Assim, não foi possível criar um banco de sugestões 
como no caso anterior. 
 Procurou-se então manter contato com alguns funcionários das empresas aéreas 
responsáveis pelas operações das mesmas, ou seja, os gerentes de operações. 
 Segundo estes, o ideal seria um terminal que separasse os passageiros de 
aeronaves de asa rotativa daqueles de asa fixa, devido aos diferentes processos por que 
estes devem passar. A parte destinada aos passageiros de aeronaves de asa fixa seguiria 
os mesmos padrões definidos em qualquer aeroporto de porte regional como é o caso 
deste. 
 A parte destinada aos passageiros de asa rotativa possuiria alguns aspectos 
diferenciados. A sala de espera para embarque deve ser separada do saguão principal, 
sendo dimensionada para os passageiros cujo horário de embarque ocorra na próxima hora 
pelo menos; esta sala deve possuir ainda um balcão de informações à entrada. Assim, o 
passageiro irá para essa sala somente quando estiver próximo do horário de seu check-in, 
durante o qual é feita a pesagem e revista da bagagem e a pesagem do passageiro. Após 
esse processo, o passageiro deve esperar até o horário do seu embarque, sendo colocados 
assentos e TVs para seu conforto. Após essa espera, o passageiro se encaminha para a 
sala de pré-embarque, conectada com as salas de briefing, sendo necessárias, pelo menos 
duas salas, uma para os passageiros de helicópteros de grande porte e outra para os de 
pequeno porte. Este aspecto deverá ser mais discutido em etapas futuras. O desembarque 
desses passageiros possui alguns outros aspectos diferenciados: áreas destinadas às 
inspeções de bagagens e individual. 
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Anexo 5 – Relatório: Dimensionamento do Terminal de Passageiros 
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1. Metodologia Aplicada 
  
 Vários dos conceitos e hipóteses aplicados foram baseados em uma pesquisa de 
campo, realizada com a realização de entrevistas com os interessados na concepção do 
projeto. Neste grupo, citam-se os usuários do terminal (funcionários ou não da Petrobrás), os 
funcionários das companhias aéreas, os profissionais das áreas de segurança patrimonial, 
segurança de vôo, programação de vôo e demais envolvidos nas atividades do terminal e do 
lado terrestre em geral. 
 Essa pesquisa de campo visou  conhecer as particularidades da operação da edificação, 
tanto do ponto de vista dos usuários quanto do ponto de vista dos profissionais atuantes no 
novo aeroporto/heliporto. Com isso, procuraram-se também indicações dos problemas da 
atual estrutura de transporte disponibilizada, para que esses pudessem se não evitados, pelo 
menos minimizados. 
 Aliado a este processo de formulação do programa de necessidades, foi idealizado um 
partido arquitetônico que buscasse uma identificação mais direta com as atividades da 
empresa. Esse será mais esmiuçado na seqüência. 
 Ao fim dessa etapa de pesquisa, foi realizada uma análise dos dados obtidos. 
Procurou-se, assim, atender aos anseios de todos na concepção e idealização das linhas de 
fluxo da área do terminal, bem como na programação das etapas de processamento por que o 
usuário deve passar durante as operações de embarque e desembarque. 
 Com todo o fluxograma idealizado, partiu-se para o dimensionamento das várias 
instalações do terminal e concomitante localização destas. Os detalhes deste processo e das 
hipóteses aplicadas estão esboçados nos próximos itens. 
 
2. Arquitetura  
 
 No sentido descrito acima de buscar uma identificação do projeto arquitetônico do 
projeto com as atividades da empresa, foi idealizada uma forma externa do terminal que em 
planta se assemelha bastante a um elemento de prospecção de petróleo conhecido como 
cavalo mecânico.  
 Assim, buscou-se enaltecer os objetivos da empresa, envolvendo o usuário nesse 
processo, por ser este o principal foco na concepção do projeto. Seria uma forma de fazer o 
usuário se sentir prestigiado e demonstrar sua importância para a empresa. 
 
3. Dimensionamento 
 
 A demanda de passageiros do terminal de passageiros é, segundo os requisitos do 
projeto, de 520.000 passageiros anuais. 
 Foi disponibilizada também uma tabela com estimativas para o número de viagens 
desde 2009 até 2020 (Tabela 1). Considera-se como viagem um pouso e uma decolagem. 
 

Tabela 1: Previsão do número de viagens a partir de 2009 

Base 
Demanda 

Secundária 
Classes 
de RT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MCAE PAX_ES Helic G 41 41 42 42 41 41 40 40 40 40 40 37 
MCAE PAX_ES Helic M 5.413 5.469 5.529 5.524 5.399 5.399 5.299 5.324 5.274 5.267 5.272 4.917
MCAE PAX_Outros Helic G 75 76 77 77 75 75 73 73 72 72 72 65 
MCAE PAX_Outros Helic M 625 632 640 642 624 623 607 611 602 599 599 541 
               
STME PAX_TT Helic G 3.337 3.392 3.449 3.450 3.320 3.320 3.221 3.250 3.193 3.193 3.192 2.893
STME PAX_TT Helic M 9.594 9.752 9.914 9.920 9.544 9.546 9.260 9.345 9.178 9.180 9.178 8.316
STME PAX_EV Helic G 1.853 1.878 1.909 1.917 1.841 1.841 1.770 1.790 1.753 1.753 1.753 1.512

STME PAX_EV Helic M 6.917 7.010 7.126 7.157 6.873 6.874 6.610 6.682 6.545 6.546 6.544 5.644
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* MCAE = Macaé; STME = São Tomé. 
** TT = troca de turno; EV = eventual.  
 

Os dados que interessam se referem à demanda para São Tomé. Verifica-se que nesse 
caso o ano crítico é o de 2012. A Tabela 2 mostra a determinação do número de passageiros 
para a hora-pico para embarque e desembarque. Nesse caso, esses valores são iguais, pois 
para todo passageiro que embarca para a plataforma, outro retorna, sendo o chamado vôo de 
troca de turno. No caso de vôo fracionado, se o passageiro embarca, obviamente, ele retornará 
posteriormente. 
 

Tabela 2: Número de passageiros na hora-pico para o ano de 2012 

Base 
Demanda 

Secundária 
Classes 
de RT 

Capaci-
dade 

Ocupação 
Média 

Nº 
viagens 
(2012) 

E + D 
(2012)

Nº Pax- 
Ano 

Nº 
Pax- 
hora TOTAL

STME PAX_TT Helic G 23 19 3.450 6.900 131.100 61 
STME PAX_TT Helic M 13 10 9.920 19.840 198.400 92 

153 

STME PAX_EV Helic G 23 19 1.917 3.834 72.846 34 
STME PAX_EV Helic M 13 10 7.157 14.314 143.140 66 

100 

         253 
 
 Desse modo, o número de passageiros da hora-pico é de 127 passageiros, tanto para 
embarque quanto para desembarque. Considerou-se que o aeroporto tenha sua operação 
reduzida há apenas 6 horas, buscando um dimensionamento para a hora de máximo 
congestionamento do heliporto/aeroporto. Não há necessidade de considerar nível de serviço 
muito alto (A ou B) de acordo com a IATA, pois essas situações são muito esporádicas. Para 
esses casos, o dimensionamento será realizado para nível de serviço C. Esse nível de serviço 
seria o correspondente ao nível de serviço B desenvolvido em dissertação de mestrado 
[Medeiros, 2004]. 
 Abaixo, tem-se uma distribuição dos passageiros na hora-pico por tipo de aeronave de 
asa rotativa e a correspondente distribuição de vôos (Tabela 3).  
 

Tabela 3: Distribuição dos passageiros e vôos entre os tipos de aeronaves de asa rotativa 

Fluxos de Embarque (ou Desemb) 
Tamanho pax/h vôos/dia vôos/h Proporção pax 

G 48 15 3 38% 
M 80 48 8 63% 

 
 Para as operações de aeronaves de asa fixa: 
 

Tabela 4: Distribuição dos passageiros e vôos entre os tipos de aeronaves de asa fixa 

Movimentação de Emb + Desemb 
pax/ano pax/mês pax/dia pax/hora voos/h

147000 12250 409 41 2
       

Ocupação Média das Aeronaves 
EMB120 pax     
  26       

 
 O dimensionamento para o setor das aeronaves de asa fixa será feito para as condições 
de operação bem, distribuídas ao longo do dia, com uma pequena ponderação de que o 
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terminal opera por 10 horas, em vez das 12 horas como eram os dados iniciais. Continuou-se 
a aplicar os índices de dimensionamento com nível B [Medeiros, 2004]. 
 
a) Estacionamento dos funcionários 

Será projetado para um total de vagas 270 vagas, em que se utilizou como critério de 
estimativa a renda salarial dos funcionários que lhes permitisse acesso ao terminal através de 
automóvel próprio. A área será então de 7.000 m2. 
 
b) Estacionamento dos usuários 

Através de pesquisa obteve-se uma estimativa da quantidade de usuários que devem 
utilizar o estacionamento do terminal: 25 vagas (para usuários temporários) + 25*3 (para 
usuários fixos até o retorno da plataforma) = 100 vagas. Área = 25*100 = 2.600 m2. 
 
c) Meio-fio 

A pesquisa apresentou como resultado que 45% dos passageiros da hora-pico utilizam 
ônibus, 17,5% van e 20% carro:  
- ônibus: adotou-se tempo de embarque/desembarque de 15 minutos; nº pax = 254 * 0,45 = 
114 pax; considerando 15 minutos pico: 2 vagas no meio-fio para ônibus (12m+2m): 14*2 = 
28m 
- van: 254*0,175 = 45; ocupação média de 8,5 pax: 6 vans; 2 vagas para vans (6m+1,2m) = 
7,2*2 = 14,4m. 
- carro: 254*0,20 = 52; ocupação média de 2,5 pax; 22 vagas para hora-pico; tempo de 
ocupação 5 min: 2 vagas para carros (4m+0,8m): 4,8*2 = 9,6m. 
Total: 52 m + margem segurança (20%) = 60m 
 
d) Embarque Asa Rotativa 
Saguão de Embarque: 

número de passageiros na hora-pico = 127 
passageiros em trânsito = 26 (1 vôo de avião na hora-pico) 
tempo de ocupação média = 28,5 min (pesquisa) 
índice = 1,5 m2/pax (aeroporto regional de classe B, segundo trabalho de mestrado de 
Ana Glória Medeiros) 
número de visitantes por pax = 0,1 
A = 177 m2. 
Quantidade de assentos: 20% do número de usuários = 25 + 20% = 28 assentos 

Área de Check-in: 
balcão: largura = 1,8m (balança 0,6m+ 0,4m + balconista 0,8m) 
O tempo de processamento é de 1,5 min em média. Para 1 vôo G: 23 pax; 23*1,5 = 

34,5 min – necessidade de 2 balcões por vôo, logo, fila máxima de 12 passageiros. Nos 20 
minutos-pico será 1 vôo – necessidade total =  2 balcões + 2 balcões (para o caso de 2 vôos 
simultâneos). 

Para 1 vôo M: 13 pax; 13*1,5 = 19,5 min – necessidade de 1 balcão p/ vôo. Nos 20 
minutos-pico serão aprox. 3 vôos – necessidade total = 3 + 1 balcão.  

Assim, número total de balcões: 8. Serão então quatro companhias, a cada uma 
cabendo dois balcões. Fez-se previsão de área para 10 balcões, caso mais uma companhia seja 
contratada. 

Área para 2 balcões = (1,5 + 1,5 + 3)*3,6 = 21,60 m2 / companhia – Total = 21,60*5 = 
108 m2

Fila: 
espaço p/ pax: 0,80m de comprimento; com todos (ou quase todos) chegando dentro 
dos primeiros 5 min de check-in) 
comprimento fila = 0,8*13 = 10,4 m.  
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circulação = 3 m (1,5m antes e 1,5m ao final da fila). 
Comprimento total = 13,4m 
Largura total = 3,6*5 = 18m 

Área de espera: tempo médio de10 min em fila; 20 min de espera; dimensionamento para 2 
vôos G e 3 vôos M; total = 85 passageiros. Com s = 1,5 m2: 
 A = (2/3)*82,5*1,5 = 85 m2 (= 8,5*10,5) 
 Nº assentos = 25% * 85 = 20 assentos 
Área de despacho e triagem de bagagens: 
 A = 5* 20 m2/vôo = 100 m2 (= 5.5*18) 
Sanitários:  

Masculino.: 5 mictórios; 2 bacias; 5 lavatórios; circulção. 2,11*5; total = 25 m2(=5*5) 
 Feminino:.2 bacias; 2 lavatórios; circulação. 1,68*2; total = 10 m2 (=5*2)  
Área de Pré-Embarque: 
Salas de briefing: parâmetro de 20 minutos pico: 2G e 3M.  

- 2 salas G: capacidade. 2 aeronave M = 26 pax. A = 4,6*6,5 = 30 m2

- 3 salas M: capacidade. 13 pax. A = 4,6*4,0 = 18,4m2

 Comprimento = 13 + 12 = 25m. 
 Área total = 115 m2 (= 4,6*25). 
Área da sala pré-embarque: A = 85*1,5 = 127,5 m2 = 5,1*25 
 Nº assentos: 25% * 85 = 20 assentos 
Portões de Embarque: tempo de embarque = 30s por pax; embarque de 85 pax em 42 min; 
logo colocação de 4 portões de embarque. 
Embarque VIP: 1 sala para 23 pax: A = 60 m2 = 12*5. 
Sanitários: M: A = 7 m2 (1 bacias, 2 mictórios, 1 lavatório, circulação) 

      F: A = 4,7 m2 (1 bacia, 1 lavatório, circulação) 
 
e) Desembarque Asa Rotativa: 
Área de restituição de bagagem:  
 Para uma aeronave G (23 pax), considerando tempo de desembarque = 20s p/ pax – 
total = 8 min; tempo de restituição = 15s p/ pax – total = 6 min; tempo de revista: 30s p/ pax – 
total = 12 min. 
 Restituição: na hora-pico a capacidade de atendimento será de 127 pax atendidos em 
32 minutos, considerando ininterrupção das atividades; para o caso em que esta ocorre, ou de 
haver desembarque simultâneo de duas aeronaves, serão considerados dois balcões: A = 3*2. 
O procedimento adotado será de que o carro de bagagem adentra ao balcão. 
 Circulação: 1,5 de cada lado do balcão 
 Largura total = 14 m; Comprimento = 3,5 m 
Área de estada = 1,1*65 = 71 m2 (=14*5) 
 Área de vistoria = 2*3*4,5 = 27 m2

 Área total = 14*8,5 + 27 = 146 m2. 
Saguão: número de pax na hora-pico = 127 
   passageiros em trânsito = 0 

  tempo de ocupação por pax = 15 min 
   tempo de ocupação por visitante = 15 min 
   s = 1,2 m2/pax 
   nº de visitantes p/ pax = 0,1 vis/pax 
   A = 42 m2 (= 7,4*5,7) 
 
f) Embarque Asa Fixa:  
Saguão: 
 número de pax na hora-pico = 26 pax/h 
 passageiros em trânsito = 0 
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 tempo de ocupação por pax = 20 min 
 s = 1,5 m2/pax 
 nº de visitantes p/ pax = 0,1 
 A = 21 m2 + 10% = 24 m2 

Quantidade de assentos: A – 25%; B – 15% 
 adotado: 20% 
 N = 0,2*26 = 6 
Área check-in:  
 Com tempo de atendimento = 1,5min; Tempo total = 39 min. A distribuição de 
chegada para fila foi modelada através de observação das operações durante a pesquisa de 
campo; resultado por teoria da fila: 5 pax na fila máxima. Assim, o comprimento da fila = 0,8 
(m/pax)*5 (pax) = 4,0m (nível de serviço A) 
 Estão previstas duas companhias, cada uma com um balcão, sendo este de: 
1,80*(0,6+0,9+2) = 6,3 m2

 Área administrativa: 2,8*3 = 8,4 m2. 
 Área de circulação: 1,5 antes do balcão e 1,5 após a fila. 
 Área de despacho e triagem: A = 3,5*6 = 20 m2. 
 Área total = 93,5 m2 (=5,5*17). 
Área de vistoria de segurança: 
 Necessidade de um módulo (20 pax p/ seg.); Área = 13,5 m2  
Área Pré-Embarque: tempo na sala = 15 min 
 s = 1 m2 

 área = 26 m2. 
 Largura corredor de acesso = 1,5m 
 Número de assentos = 80% * 26 = 20 assentos 
 Área total = 6*7,5 = 45 m2. 
 
g) Desembarque Asa Fixa 
Saguão: número de pax na hora-pico = 26 
   passageiros em trânsito = 0 
   tempo de ocupação por pax = 15 
   tempo de ocupação por visitante = 20 
   s = 1,2 m2

   nº de visitantes p/ pax = 0,1 
   A = 9 m2 + 10% = 10 m2. 
Restituição de bagagem: 
 número de pax na hora-pico = 26 
 tempo de ocupação média = 10 
 s = 1,1 
 A = 5 +10% = 6m2. 
Área total = 5,5*7 = 38,5 m2. 
 
h) Outras áreas 
 Áreas de concessão = 20% * Área operacional total = 0,2*1336 = 268 m2. 
 Restaurante localizado no mezanino do terminal. 
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4. Conclusão 
 

O projeto final, em si, depois da disposição inicial e crua das várias áreas 
dimensionadas, conseguiu atender bem às linhas de fluxo desejadas. Constatou-se ainda que o 
partido arquitetônico aproveitou-se de outras vantagens suas, como a separação bem definida 
entre as operações dos lados de asa fixa e asa rotativa, a criação de um fluxo central para 
embarque e integração dos componentes ao mesmo tempo em que estão separados. Assim, 
esse partido constitui-se como uma boa alternativa apresentada. 

A atenção dada para a parte de arquitetura foi importante no sentido de que não faz 
sentido pensar num projeto de concepção fora de uma equipe multi-disciplinar, pois os 
processos exigem dos profissionais muito envolvimento e disposição de tempo para 
avaliações e reavaliações. 
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