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INQUIETAÇÕES

Esse trabalho tem como objetivo ensaiar sobre uma possível memória para a
aviação. Criado por alguém que ama voar, esse trabalho traz um pouco sobre a
história da aviação, com suas possíveis origens, seus sonhos e suas conquistas.
Apresenta algumas tentativas - falhas, outras nem tanto - do homem de
conquistar o céu.
Busca-se um questionamento sobre a condiçao atual da aviação brasileira,
trazendo como ponto de partida os aeroportos regionais. Especula sobre
possibilidades, com o objetivo de encontrar o que poderia ser “uma resposta”
para uma melhoria no transporte aéreo brasileiro.
Assim, após um breve “voo” sobre a história, sobre a aviação brasileira, e sobre
os aeroportos regionais, como uma resposta aos questionamentos levantados
durante a pesquisa, esse trabalho mostrará o projeto de um museu da aviação
na cidade de Jundiaí, na tentativa de resgatar um pouco do que hoje é apenas
visto como instrumento de transporte.
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A vontade de alcançar os céus está presente
na sociedade desde tempos pré-históricos. A
vontade de voar provavelmente era uma vontade
dos homens desde o dia em que um pássaro
cruzou o caminho de um homem pré-histórico.
O voo que os humanos tradicionalmente
aspiravam era o dos pássaros, um negócio de penas
e bater de asas. Para isso os mitos e lendas de muitas
culturas testemunham. Nos mais famosos destas
histórias antigas, o habilidoso artesão Daedalus faz
asas de penas e cera para que ele e sua filho Icarus
possam escapar de sua prisão no Ilha de Creta. A
tecnologia improvável funciona, mas Icarus voa muito
perto do sol e derrete a cera, caindo para o seu destino.
A ilusão de que uma pessoa poderia voar
como um pássaro ou um morcego custou alguns
homens corajosos e tolos, vidas ou membros.
Existem milhares de relatos na história
de tentativas mal sucedidas de alcançar esse
grande sonho. Desde imitações das asas de
pássaros, onde literalmente foi feito uma carcaça,
colocado penas e amarrado nos braços, e até
mesmo o contorno do torso de uma figura alada.
Evidentemente, que todos os projetos, mesmo
que não bem sucedidos serviram de base para o
aprimoramento e com os erros do passado o homem
foi capaz de chegar até o sistema de voo atual.
|12|
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Leonardo da Vinci acreditava que os
segredos do vôo poderiam ser aprendidos
estudando aves. Seu conceito de um vôo
máquina, conhecido como ornitóptero, era tão
impraticável quanto outros dispositivos para
o voo de asa batendo com força muscular.

IMAGEM 1 Ilustração do protótipo do Onitóptero de Leonardo da Vinci

O engenheiro alemão Otto Lilienthal fez mais de
2.000 vôos na década de 1890 usando asa delta de seu
próprio design. Apesar ele foi o autor de um trabalho
influente sobre o vôo das aves, Lilienthal acreditava
que “uma visão adequada sobre a prática de voar “só
poderia ser alcançado” por experimentos de vôo reais “.
Entre 1700 e 1900, muitos inventores tentaram
criar um objeto voador. Bartolomeu de Gusmão,
que alçou voo em 1709 com um balão de ar quente,
foi um dos que fez história. Em 1783 datam os
primeiros voos em balões, uma tradição de voo mais
leve que o ar que correu paralelo - e para um longo

tempo à frente - experimentos com vôo aéreo mais
pesado. Mas desvantagens dos balões eram óbvias.
Foram
os
Irmãos
Montgolfiers
que
estabeleceram precedência e seu lugar nos livros de
história. Como aconteceria na exploração do espaço
dois séculos mais tarde, eles enviaram animais em
primeiro lugar em um teste voo - um pato, uma
ovelha e uma galinha. Todos desembarcaram com
segurança, embora de acordo com uma conta “eles
estavam, para dizer o mínimo, muito espantados”.
O primeiro vôo tripulado gratuito foi em 21 de
novembro, quando jovem médico François Pilâtre de
Rozier eo Marquês d’Arlandes, um oficial do exército,
sobrevoou Paris cobrindo 8km em cerca de 25 minutos.
O
balonismo
capturou
a
imaginação
do
público
tanto
quanto
as
máquinas
voadoras no começo do século XX século.
O primeiro balão controlado – que
posteriormente ficou conhecido como dirigível
- foi demonstrado pelo francês Henri Giffard
em 1852. Montando uma hélice movida a vapor
sob um saco cheio de carvão em forma de
charuto gás, ele voou 27 km em torno de 10 km
/ h. Se tornando um exemplo, inspirou outros
entusiastas,
embora
houvesse
dificuldades
pela falta de alternativas para o motor a vapor.
Logo após o surgimento dos balões e dos
dirigíveis, a ideia era desenvolver uma máquina que
fosse mais pesada que o ar e que pudesse voar através
de seus próprios meios. Surgiram então os planadores.
Como toda invenção, alguns obtiveram sucesso,

porém alguns não tiveram o sucesso desejado.
No século XIX foram realizadas várias
tentativas para fabricar um avião que conseguisse
decolar através de seus próprios meios. No
entanto, a grande maioria não teve êxito.
O inglês Willian Henson, em 1843, foi
o responsável pela primeira patente de uma
aeronave equipada com motores, hélices e uma
asa fixa, sendo assim, um avião. Porém, Henson
acabou desistindo de seguir com o projeto.
Nos anos 1880 os motores elétricos entraram
em cena, e o La França, construída por Charles
Renard e A.C. Krebs,. O motor de combustão
interna trouxe um grande avanço para a aviação.

IMAGEM 2 Ilustração do balão criado pelos irmãos Montgolfier
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Alberto Santos-Dumont, filho de dono de
uma plantação de café brasileira, embarcou uma
série de experimentos altamente bem-sucedidos
nos céus de Paris, França, onde ele morava.
Em 1891, visitando Paris a companhia de seu pai,
teve contato com os primeiros motores de combustão.
Em 1897 fez seus primeiros voos como passageiro
de balão livre em Paris e, no ano seguinte, projetou
seu próprio balão, o Brésil (Brasil, em francês), que
era o menor balão projetado até então, e que era
inflamado por hidrogênio, ao invés de ar quente. Com
o intuito de vencer uma competição começa a criar
dirigíveis. Projeta um total de 13 dirigíveis, onde os
6 primeiros, são melhorias do seu primeiro dirigível,
N-1, e são nomeados consecutivamente até N-6, que
é onde ele consegue vencer o prêmio, é reconhecido
mundialmente por seus feitos com dirigíveis. Após
isso, cria mais alguns, do N-7 até N-13, cada um
com uma função específica; um para corrida, um
para transporte de passageiros, para transporte
de cargas, etc. Após finalizar o N-13, transfere
seu entusiasmo para voo mais pesado que o ar.
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Os feitos de aviação de Santos Dumont em
Paris tornaram-no famoso, tendo sido alvo dos
jornalistas, e mesmo de notícias sensacionalistas
baseadas
em
seus
hábitos
extravagantes.
Em 1904 haviam três prêmios de aviação em
andamento na França (o Prêmio Archdeacon, o
Prêmio do Aeroclube da França e o Prêmio DeutschArchdeacon). O mais cobiçado por Dumont era
o Prêmio Deutsch-Archdeacon que pedia que a
aeronave voasse 1.000 metros em circuito fechado,
sem o auxílio de balões ou catapultas para a
decolagem e oferecia 50.000 francos ao vencedor.
O inventor começou assim a trabalhar na sua
criação mais famosa, o 14-Bis, também chamado
de “Oiseau de Proie” (“Ave de Rapina”, em francês).
Após realizar uma série de testes e ajustes, no
dia 23 de outubro de 1906 no campo de Bagatelle,
em Paris, Santos Dumont realizou o primeiro vôo
a bordo do 14-bis para uma plateia de cerca de
1.000 pessoas e na presença da Comissão Oficial
do Aeroclube da França. A aeronave percorreu 60
metros em 7 segundos, a uma altura de 3 metros.
Após o 14-Bis, inventaria o primeiro ultraleve,
o Demoiselle, a última aeronave desenvolvida por
ele. Este, além disso, realizaria também importantes
avanços na controlabilidade de aviões, como o uso
efetivo de ailerons em suas aeronaves, por exemplo.

IMAGEM 3 Foto do 14- BIS de Santos Dumont, momentos após decolar.
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Orville Wright e Wilbur Wright, conhecidos
como Irmãos Wright, na década de 1890, apesar
de donos de uma loja de bicicletas, estudaram
o que foi possível sobre aviação. Em 1896, os
irmãos Wright começaram a financiar experiências
aeronáuticas com os lucros do negócio de bicicletas.
Suas experiências lidando com algo inerentemente
instável como uma bicicleta, e os insights que
tiveram combinando leveza com força para alcançar
equilíbrio e controle, lhes proporcionaram uma nova
abordagem para o problema de criar uma viável
máquina voadora mais pesada que o ar. Inventivo
e autossuficiente, os irmãos não só tinha a prática
e habilidades para fazer suas próprias ferramentas
e motores, eles também eram vorazes leitores
com o intelecto para trabalhar problemas teóricos

IMAGEM 4 Foto de Orville Wright e Wilbur Wright(em sequência)
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complexos. Sua engenhosidade e persistência como
experimentadores metódicos era combinado por sua
bravura física como pilotos de teste. No entanto, eles
foram cautelosos indivíduos - Wilbur, em particular,
voou apenas quando absolutamente necessário
para experimental ou demonstração finalidades.
A disponibilidade de matéria-prima, materiais e
máquinas em sua loja bem equipada ajudou o Irmãos
Wright com suas investigações sobre o problema do vôo.
Mas os irmãos eram também persistentes. Eles
utilizavam cálculos passados por outros inventores,
porém, após certas falhas, eles “concluiram” que
“os cálculos em que todos voam as máquinas foram
baseadas não eram confiáveis ”, e se propuseram a
produzir seus próprios dados para o levantamento,
criados por várias formas de asa movendo-se em
diferentes velocidades e ângulos. Os resultados
destes experimentos com um túnel de vento caseiro
foram então aplicados a um planador completamente
novo, pronto para a temporada de vôo.
Em 1902, porém, os irmãos Wright quiseram
confeccionar um avião mais pesado que ar, daí
surgiu o Flyer. Em 17 de dezembro de 1903, eles
realizaram o que seria o primeiro voo de um
aparelho voador controlado e mais pesado que o ar.
Desenvolveram seu Flyer original em um
mais robusto e poderoso, sem fazer quaisquer
alterações fundamentais aos seus sistemas de

configuração ou controle. Todas as máquinas
voadoras dos Wright foram controladas em campo
por um elevador da frente, em guinada por lemes
verticais duplos, e em rolo pela torção das pontas
das asas, conhecidas como deformação de asa.
Com o passar dos anos, os irmãos
aperfeiçoaram ainda mais o seu projeto, e em 1910
realizaram o primeiro voo comercial do mundo.
Ao contrário de Santos Dumont, os irmãos
Wright mantinham os seus voos sigilosos,
sem a presença de muitas testemunhas. Eles
queriam guardar todas as informações em sigilo
para que pudessem patentear a sua invenção.
Ao mergulharmos sobre a informação do

primeiro voo tripulado com sucesso vem à mente
em primeiro lugar o nome Alberto Santos Dumont,
considerado pela grande maioria, e até estudado, como
o pai da aviação. No entanto, ainda há discussões sobre
quem realmente ganha os créditos do primeiro voo.
Em alguns países os irmãos Wright são
considerados os primeiros a conseguirem voar em
uma máquina mais pesada que o ar. No Brasil, Santos
Dumont ganhou a fama de “Pai da Aviação”, e em alguns
países o seu nome não costuma ser mencionado.
Porém vale ressaltar que o Flyer dos
irmãos Wright necessitava de catapultas para
alçar voos. Já o 14-Bis, de Santos Dumont, não
precisava de nenhum artifício para chegar ao ar.

IMAGEM 5 Foto do primeiro testo do Flyer, primeiro planador dos Irmãos
Wright
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Em julho de 1909, a atenção da mídia de massa
do mundo estava focada nas falésias de Sangatte,
fora de Calais, na costa norte da França. De lá, você
pode ver através das falésias brancas de Dover do
outro lado do canal. Esta estreita faixa de água, que
tinha sido de tal importância histórica na separação
do insular britânico de Europa continental, estava
prestes a ser atravessado por uma máquina voadora.
Graças a um concurso e a grande divulgação
do jornal da época, que oferecia um amontoado de
dinheiro para quem conseguisse atravessar as falésias,
aquele se tornara o grande foco da aviação na época.
Três
aviadores
tinham
ambições
de
fazer o primeiro vôo entre canais: Hubert
Latham, o Charles de Lambert e Louis Blériot.
O Charles Lambert foi ensinado a voar por
Wilbur Wright e era o dono de dois biplanos de
Wright. Latham e Blériot foram equipados com
novos monoplanos, de uma configuração muito
diferente da aeronave Wright. A aeronave de
Latham era extremamente elegante, chamada
Antoinette IV. Projetado por Léon Levavasseur,
cumpriu perfeitamente o desejo francês por uma
máquina que seria um objeto de beleza, bem como
uma peça funcional de engenharia. O Blériot XI era
|18|
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uma máquina mais simples, e também tinha um
muito menos poderoso motor do que o Antoinette.
Lambert sofreu problemas em sua aeronave
deixando apenas na disputa Latham e Blériot.
Com uma ajuda do tempo, Blériot resolve fazer
um voo teste que acaba se tornando histórico, e
apesar de alguns problemas, consegue atravessar
o canal inglês. Louis Blériot fez sua histórica
travessia do Canal da Mancha em 25 de julho de
1909, e estabelece as principais características
de design monoplano para gerações vindouras.
Na verdade, seu vôo não foi uma impressionante
conquista tecnológica –o historiador de aviação
britânica Charles Gibbs-Smith descreveu como,
“Uma façanha esplêndida de ousadia, ajudada pela
boa sorte, realizada em uma máquina inadequada”.
No entanto, simbolicamente, dois pontos cruciais
haviam sido feitos. Grã-Bretanha, o maior poder

IMAGEM 6 Blériot prester a realizar um voo histórico

naval do mundo na época, fora forçado a reconhecer
que a sua marinha não pode mais ser capaz de
defendê-lo contra todas as futuras formas de ataque
do exterior. E a França recuperou a liderança na
aviação mundial que achava que deveria possuir
legitimamente, algo que esperava por alguns anos.
Após esse marco na aviação, foi realizado
um evento nos arredores da cidade de Reims,
no Champagne, região do leste da França. Esse
evento ficou conhecido como A Grande Semana
da Aviação, com a intenção de mostrar as pessoas
a máquina que tinha “conquistado os céus”. Com
um grande investimento de capital e o apoio de
pessoas de alto escalão, este foi um evento de
grande prestígio. Uma linha de ramal ferroviário
fora construída para trazer espectadores de Reims.
Suportes, acompanhados de bares e restaurantes,
foram construídos para acomodar espectadores

IMAGEM 7 Foto da Grande Semana da Aviação de Champagne

bem-sucedidos, enquanto uma bilheteria barata
levou as massas a ocuparem todo o chão. Ao todo,
quase 200.000 espectadores compareceram no
decorrer da semana, incluindo o presidente da
França Armand Fallières, líder britânico político David
Lloyd George, ex-US presidente Teddy Roosevelt
e alto escalão oficiais militares de todo o mundo.
O voo de Blériot e a Grande Semana da Aviação
definiram a agenda para o futuro imediato de vôo.
Enquanto o interesse militar permaneceu na tentativa,
houve pouco apoio financeiro oficial para a aviação,
mas a atração da fama e fortuna, em a forma de
grandes prêmios em dinheiro e aparência dinheiro,
estimulou o impulso para melhorar o desempenho
e novas conquistas. O dinheiro veio principalmente
de magnatas de jornais – cujo papéis estavam
envolvidos em guerras de circulação amarga com os
rivais – colocando o dinheiro para feitos individuais
ou corridas de longa distância, além de vendas de
ingressos para as reuniões aéreas que proliferaram
na esteira do sucesso comercial do evento de Reims.
Assim começaram as grandes apresentações
e competições de voo, com a tentativa de cada vez
ir ou mais alto, ou mais longe, fazendo a aviação
ser vista, quase que como, um esporte. Mas
conforme a ambição ia aumentando, a quantidade
de acidentes começou a aumentar, e com uma
grande lista de mortes acidentais, as pessoas
Aviação: a conquista de um sonho
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começaram a olhar a aviação com outros olhos.
O crescente número de mortos entre os
aviadores foi algo que eventualmente nem governos
nem a incipiente indústria da aviação poderia ignorar.
Um total de 32 pilotos foram mortos em 1910, e
outros 30 morreram nos primeiros seis meses do
no ano seguinte - quando havia provavelmente
menos de 600 pilotos em todo o mundo. Em 1911 o
governo francês criou uma comissão para investigar
medidas para proteger os aviadores, resultando nos
primeiros regulamentos de voo, incluindo proibição
de sobrevoar cidades e multidões. Cidadãos de nível
nivelado estavam inclinados a dispensar pilotos como
“tolos voadores” viciados em um perigoso esporte.
Devido a toda os problemas causados pelas
mortes, a comissão criada para proteger aviadores
lança a primeira escola de aviação. Algo que
rapidamente se proliferou pela França. Mas era
apenas o começo. Logo eles começaram a testas
os paraquedas, como formas de salvar a vidas
pilotos, caso algo acontecesse. Porém nenhuma
medida foi tão efetiva quanto eles imaginavam. Foi
então que eles resolveram aprender como pousar
o avião, criando técnicas que facilitavam o pouso.
A partir de 1909, houve uma rápida expansão
na faixa de projetos de aeronaves. Enquanto
grandes avanços estavam sendo feitos na nova
ciência de aerodinâmica, não foi até Primeira
|20|
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Guerra Mundial que tais percepções afetariam
seriamente a prática do projeto de aeronaves.
Os aviões evoluíram através do acúmulo de um
conhecimento corporal baseado na experiência de
voar e de construir máquinas voadoras. Em pequena
escala empresas de manufatura, muitas vezes por
pilotos experientes, contrataram engenheiros e
artesãos que tivessem trabalhado anteriormente
em qualquer coisa, desde a construção naval até
a fabricação de móveis. A produção o processo foi
lento e trabalhoso. A produção em larga escala, mais
mecanizada, só começou a se desenvolver após 1911,

IMAGEM 8 Sala de aula no curso de pilotos

quando os primeiros contratos militares chegaram.

Enquanto França e Inglaterra avançavam
fortemente sua tecnologia em aviões, a Alemanha
optou por algo que, para eles aparentemente, fazia
mais sentido, os dirigíveis. No que diz respeito
à maioria dos alemães, a forma dominante de
aeronaves antes 1914 foi o zepelim, em homenagem
ao seu criador, conde Ferdinand von Zeppelin.
Embora
os
dirigíveis
também
fossem
desenvolvidos
em
outros
países,

IMAGEM 9 Zeppelin Z1 em vôo

foi
apenas
em
Alemanha
que
eles
atingiram o status de um ícone nacional.
Os zepelins eram dirigíveis “rígidos” - isto é,
uma estrutura de metal rígido, coberto com um
pano, o qual não necessitada de gás para manter
sua forma, pois era revestidos com algodão
emborrachado, para manter o ar. O LZ 1, primeiro
dirigível do Zeppelin, testado em 1900, tinha
128 m de comprimento. Eventualmente estes
monstros aéreos cresceriam quase duas vezes
esse tamanho. Inevitavelmente, tais dimensões
os fizeram difícil de manusear no chão e caro
para fabricar - foi contado que em
1914 você poderia fazer 34 aviões pelo custo
de
um
zepelim.
Embora os zepelins tivessem transportado
mais
de
37.000
passageiros
em
1914,
transporte de passageiros em aviões
era uma ideia cujo dia ainda estava por vir.
Eles deveriam encontrar o primeiro uso prático
na guerra. No verão de 1911, um impasse entre a França
e a Alemanha sobre seus interesses em Marrocos
trouxe a Europa à beira de guerra. A crise
foi resolvida depois muito barulho de sabre,
mas um grande conflito parecia provável uma pergunta não de se, mas de quando.
O exército e os oficiais da marinha da Europa
estavam mais céticos do que o público sobre a eficácia
Aviação: a conquista de um sonho
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das máquinas voadoras. O general francês Ferdinand
Foch, um estrategista militar talentoso expressou a
opinião de que a aviação era um bom esporte, mas
um inútil instrumento de guerra. Ainda havia alguns
oficiais superiores que abraçaram aviação com
entusiasmo. Em 1910, o ministro da guerra francês foi
informado por um dos seus generais que aviões eram
“tão indispensáveis aos exércitos quanto canhões
ou rifles”. Mesmo aqueles que não receberam bem
a nova tecnologia revolucionária, e logo se
curvaram para sua inevitabilidade. O pessoal geral
britânico com pesar reconheceu que era impossível
“prender ou retardar o progresso talvez indesejado
de navegação aérea”. Esperando uma grande guerra
em qualquer momento, nenhum exército ou marinha
poderia negligenciar explorar o potencial do voo.
Embora as aeronaves tenham sido adicionadas
aos recursos de ambas as marinhas e exércitos, aviões
geralmente provaram-se mais úteis e confiáveis.
Eles também foram muito mais baratos para
produzir - algo muito importante para ser levado em
consideração. Na Alemanha defensores do zepelim
mantiveram sua posição, desviando grandes recursos
longe da produção de aviões. Entre 1911 e 1914,
militares europeus e estabelecimentos se tornaram
grandes compradores de aviões e a principal
influência no desenvolvimento da indústria aérea.
Os governos também estabelecem seus
|22|
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próprios estabelecimentos para incentivar o
desenvolvimento de aeronaves como a Royal
Aircraft Factory da Grã-Bretanha em Farnborough.
Talvez o maior avanço técnico imediato antes da
Primeira Guerra Mundial veio na relação do tamanho
das aeronaves. Enquanto monoplanos pequenos
e bem desenhados, biplanos estavam quebrando
velocidade e altitude nos registros, para ser de
alguma utilidade prática, tanto em paz e guerra, os
aviões simplesmente tinham que ficar maiores.
Mas ninguém tinha uma ideia clara da
viabilidade de grandes máquinas voadoras.

IMAGEM 10 Soldados franceses prontos para decolar com o avião

IMAGEM 11 Aviões em combate na guerra
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IMAGEM 12 Ilustração de um combate aéreo
IMAGEM 12 Aviões em combate na guerra
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Maior tamanho implicaria no uso de mais de um
motor, e muitas pessoas duvidavam que uma
aeronave multi-motor poderia voar com segurança.
Porém o designer russo e piloto Igor
Sikorsky conseguiu resolver o problema dos
dois motores, e em meados de 1913, o caminho
estava aberto para o design viável de aviões de
transporte de passageiros e bombardeiros pesados.
Máquinas voadoras e os aventureiros que
voaram nelas conquistaram os corações e a
imaginação de milhões de pessoas. Foi fortemente
abraçada por poetas e pintores, que adotaram o
avião como um símbolo do modernismo que os
inspiravam. Em 1914, esta era estava chegando ao
fim. A aeronáutica estava rapidamente se tornando
uma indústria, e, um pouco mais devagar, uma
ciência. Mais perturbadoramente, para aqueles que
esperavam que a aviação pudesse, por sua natureza,
transcender as fronteiras nacionais e unir diferentes
povos juntos, a aviação tinha se tornado um ramo
do negócio de armamentos e estava prestes a se
transformar em um importante instrumento de guerra.
Assim, a aeronave encontra seu primeiro
uso prático, como instrumentos de guerra. Entre
1914 e 1918, a aviação amadureceu sob o estresse
do combate. Pela primeira vez, aeronaves eram
operadas diariamente, com tudo o que implica
manutenção e foco na confiabilidade.

Motores mais potentes e mais resistentes
As fuselagens trouxeram um grande avanço no
desempenho geral. Houve também uma mudança de
escala: aeronaves eram fabricadas em centenas antes
da guerra; agora eles eram produzidos em milhares.
Militarmente, a Grande Guerra viu a identificação
de diferentes papéis que as aeronaves poderiam
desempenhar e o projeto de aeronaves especializadas
para atendê-los - incluindo bombardeiros, que
se
desenvolveria
após
a
guerra
nos
primeiros
aviões
de
passageiros.
No final da Primeira Guerra Mundial, os
fabricantes de aeronaves lutaram para sobreviver
já que as forças armadas foram dizimadas. Mas,
desafiando a recessão do pós-guerra e o Grande
Depressão que se seguiu, a década de 1920 e 1930
floresceu em um “Era de Ouro” da aviação. Os pilotos
estavam entre os heróis mais célebres do dia, e o
público emocionado com a emoção de corridas aéreas.
Ajudado por vôos de pesquisa de longa distância
pioneiros, as companhias aéreas começaram para
crescer suas redes através e entre continentes.
voadores. Os monoplanos metálicos elegantes
levaram a avanços radicais em velocidade e alcance,
enquanto instrumentos de voo melhorados
e os dispositivos de navegação tornaram as
aeronaves cada vez mais seguras para voar.
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Antes da existência dos aviões, não
havia
a
necessidade
ou
interesse
em
desenvolver
infraestruturas
que
abrigassem
ou que possibilitassem o trânsito dos seus
usuários.
Porém,
essa
realidade
mudou.
Após a invenção dos aviões e a popularização
do transporte aéreo como um meio rápido, seguro e
barato para se movimentar pessoas e cargas a curto,
média e longa distância, foi criado um instrumento
que desse suporte e juntasse todas as necessidades
dos aviões. Assim, surgiram os aeroportos.
Primeiramente é importante ressaltar que
o termo aeroporto é utilizado, popularmente, de
uma forma equivocada. Segundo o DECEA(2012),
Aeródromo é qualquer superfície, terrestre ou
aquática, que possua infraestrutura (edificações,
instalações e equipamentos) destinada à aterragem
(inclusive amaragem), à decolagem e à movimentação
de aeronaves. Ou seja, um aeródromo é um aeroporto
sem a infraestrutura destinada ao trânsito de
passageiros e cargas, englobando obrigatoriamente,
as três dimensões definidas pela Regra do Ar, sendo elas:

|28|
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- Área de Pouso: abrange a pista de pouso e
decolagem;
- Área de Manobras: compreende as pistas de
pouso e decolagem e as pistas de taxiamento;
-Área de Movimento: abrange toda a área de
manobras, juntamente com o pátio de aeronaves

IMAGEM 13 Esquema de um aerodromo sob a Regra do Ar

Por ser mais conhecido pelo público em
geral, qualquer pista de pouso ou decolagem
é conhecida como “aeroporto”, apesar que, se
analisado no quesito técnico, isso seja incorreto.
Os aeroportos estão entre as infraestruturas
mais essenciais para qualificação e desenvolvimento
de qualquer país, embora, por não estarem tão
presentes no nosso dia-a-dia, tendemos a ver como
infraestrutura necessária, apenas aqueles meios
pelos quais utilizamos com mais frequência, rodovias,
ferrovias e trens metropolitanos, esquecendo que os
aeroportos são, também, os grandes responsáveis
por gerar oportunidades de desenvolvimento.

De acordo com Branco (2013) a humanidade
vem produzindo cada vez mais uma quantidade
maior de aviões, para todos os tipos de necessidade.
A indústria aeronáutica é capaz de produzir
aeronaves de pequeno porte, para uso individual ou
para poucos passageiros, que são vendidos a preços
inferiores a automóveis de luxo e que possuem
sistemas embarcados de navegação tão modernos
e sofisticados quanto qualquer grande aeronave.
O transporte aéreo vem se desenvolvendo
cada vez mais, assim sendo, suas infraestruturas
precisam acompanhar e atender suas novas
demandas, sejam eles em quantidade de pessoas
que trafegam pelo aeroporto, a novos equipamentos
necessários, chegando até ao tamanho das
novas
aeronaves
existentes
no
mercado.
Um aeroporto tem seu nível de importância
relacionado à certos fatores, como a demanda
de tráfego aéreo e o volume de passageiros que
por ele passam. Para que um aeroporto seja
implantado, é necessário que sejam realizados
diversos estudos de impacto, pois apesar de
trazerem benefícios à região, existem restrições
na legislação para preservar a segurança não
só do aspecto operacional do aeródromo,
mas como dos tantos habitantes envolvidos.
Um aeroporto possui um complexo sistema de
movimentação, que serve tanto para definir as áreas

dos passageiros, trabalhadores, aeronaves e cargas,
de forma que cada segmento siga seu caminho, sem
interferir ou cruzar com outro. Esse sistema é projetado
em torno de segregações, fluxos, acessos e controles.
Assim sendo, conforme o desenvolvimento
do transporte aéreo, é necessário que se criem e
se multipliquem infraestruturas capazes de suprir
as demandas de espaço e guarda de aviões, e
ao mesmo tempo permitam a circulação segura,
embarque e desembarque de pessoas e cargas.

IMAGEM 14 Esquema de fluxos e relaçoes de equipamentos do lado terra e
lado ar
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A partir da década de 80, devido ao
processo de globalização, são introduzidas novos
desafios e demandas das cidades, principalmente
mudanças no setor econômico e financeiro delas.
“Segundo Alvim, Abascal e Moraes (2011)
a desregulamentação e abertura de mercados,
o desenvolvimento acelerado das tecnologias
de informação, a expansão das redes de
alta tecnologia, entre outros, reforçam as
interdependências e influências mundiais nos
espaços locais.” (BRANCO, Larissa. 2013, pg40)
As cidades são partes importantes, se não as
principais, do processo de globalização presente
no mundo, sofrendo fenômenos em diferentes
formas e escalas, onde se tem, ao mesmo
tempo, um grande número de oportunidades
e riscos de forma ampla e generalizada.
Após uma breve análise desse contexto
nas
cidades,
pequenas
comunidades,
e
chegando até a escala do indivíduo por si só, é
possível notar que a sociedade está contida em
uma rede, vivendo cada vez mais conectada.
Como destacado por Branco (2011, pg43)
“O mundo se conecta globalmente, com pessoas
que vivem localmente. Essa leitura do indivíduo.
|30|
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Uma sociedade estrutura e funcionando como
uma rede, ou melhor, uma série de redes
interconectadas, que asseguram uma mobilidade
crescente de pessoas, bens e comunicações.”
Assim sendo, o indivíduo, suas atividades
e necessidades são refletidos na formação das
cidades contemporâneas. É fato que, num cenário
de desconcentração urbano-industrial, as cidades
estabeleceram elos entre seus setores produtivos
e de consumo, constituindo assim uma rede
de interações socioeconômicas e espaciais e,
portanto, uma nova organização e fluidez territorial.
Partindo dessa leitura, podemos dizer que
os Aeroportos instalados nas cidades são mais
que meras infraestruturas de transporte, são
como elementos estratégicos com a capacidade
de interagir globalmente, e dependendo da
capacidade de planejamento de cada cidade,
viabilizar e intensificar a integração espacial
de pessoas, produtos, bens e mercados.
Portanto, uma cidade que possua um
aeroporto esta conectada com o mundo,
possuindo saídas e entradas mais rápidas,
influenciando assim, o crescimento da região.
Isso começou a transformar essas cidades que possuíam aeroportos - em um polo atrativo
para o comércio, serviços, empresas, pessoas,
entre outros, desenvolvendo-se nos âmbitos

social,
urbano,
econômico
e
habitacional.
Como afirmado por Branco (2011, pg44) “É um
fato que as cidades precisam estar preparadas para
atuar de maneira efetiva nos conjuntos dos fenômenos
da globalização, de forma a oferecer oportunidades
de desenvolvimento para os seus cidadãos.
É importante destacar, que muitas vezes, as
áreas em volta da região aeroportuária possuem uma
melhor infraestrutura (água, esgoto, viário, iluminação,
etc) do que algumas regiões mais centrais das cidades.
Esse fato é importante para levantar a importância

do aeroporto para a região que está implantado.
Não se pode deixar de mencionar que todo esse
crescimento precisa ser antes planejado, tentando
gerar o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Um dos
grandes desafios para um país como o Brasil, com sua
larga extensão territorial, com dificuldades conhecidas
em consolidar, integrar e ocupar suas regiões.
Podemos destacar também o fato que os
aeroportos situados dentro das grandes cidades, não
terem impacto tão grande, se comparado aos que
estão situados distantes dos grandes centros. Estes,

IMAGEM 15 Aeroporto Pincesa Juliana, Antilhas Holandesas
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por sua vez, atraem mais indústrias e empresas, que
necessitam de grandes áreas para implementação.
Podemos aqui citar o aeroporto de Jundiaí posteriormente introduzido - que após a instalação
do aeroporto, a atividade industrial aumentou na
região, além da criação de um bairro habitacional,
decorrente dos trabalhadores dessas indústrias.
“É inegável crer que o crescimento
das cidades esteve correlacionado
com o desenvolvimento dos meios
de transporte e armazenamento dos
bens necessários para abastecer
populações crescentes em qualquer
estação do ano.” Ascher, 2010 pg19
Nesse sentido, os Irmãos Guller (2002)
traçavam os aeroportos como os elementos mais
característicos das áreas metropolitanas e afirmam,
que a geografia do território urbano poderá ser
escrita a partir deles. De modo muito similar e
com a mesma força que as estações centrais
influenciaram o movimento econômico nas
áreas metropolitanas das cidades até a periferia.
Ascher (2002, pg19) assume a “modernização”
como um processo de transformação da sociedade, e
parte de sua história. No ambiente da modernização,
|32|
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sobre os limites espaciais e temporais, os novos meios
de transporte e armazenagem de pessoas, informações
e bens, desenvolvido pela sociedade, permite uma
certa liberdade de limites espaciais e temporais.
Tal afirmação confirma a importância
do setor aeroviário no contexto atual, pois se
trata o avião, de um meio de transporte que
possibilita velozes deslocamentos e, portanto,
maior fluidez espacial, tornando mais flexível a
superação do espaço pelo tempo. (ASCHER, 2002)
Historicamente, o crescimento da mancha
urbana e o desenvolvimento de regiões sempre
estiveram ligados a infraestruturas de transporte,
sejam eles navios, trens, autos e aviões. Atualmente,
o mundo se encontra cada vez mais interligado e
complexo, onde as infraestruturas de transporte
são elementos básicos para qualquer projeto
de urbanização que vise desenvolvimento.
Do mesmo jeito que as cidades, os aeroportos
também têm assumido um novo papel em grande
parte do mundo, e vem se tornando equipamentos
de mais alta complexidade e relevância.
Há discussões sobre como inseri-los de melhor
maneira no contexto urbano, da mesma forma
que estão sendo estudadas uma forma de tornálos elementos centrais para a criação de novas
centralidades, indagam Kasarda e Lindsay (2011).

IMAGEM 16 Aeroporto
Congonhas,
Paulo,
Aviação e o Território:
o início da
aviaçãoSão
no
paísBrasil

|33|

O Brasil, como de conhecimento, possui uma
grande extensão territorial de aproximadamente
8 milhões de quilômetros quadrados. Devido a
isso, é necessário haver uma grande conectividade
entre suas regiões, assim permitindo um maior
desenvolvimento social, econômico e cultural em
todo o seu território. O país, ao contrário de outros
mundo afora, teve como o foco do transporte as
rodovias, um elemento que não permite rápido
acesso à todos os pontos do pais, assim sendo, o
investimento maior no transporte aéreo seria uma
forma mais estratégica de promover essas conexões.
Porém não podemos deixar de dizer que não
há um certo investimento nesse setor. O setor aéreo
cresce cada vez mais. Dados da ANAC¹ de 2014
mostram que no início da década passada, os brasileiros
deram preferência para o transporte aéreo, do que o

1 ANAC - Agencia Nacional de Aviação Civil

|34|

Aviação e o Território: o início da aviação no país

IMAGEM 17 Participação dos modais aéreos e rodoviários no transporte
interestadual de passageiros a longa distância

terrestre, por meio de ônibus e suas longas distâncias.
Outro dado que confirma esse aumento
na busca do transporte aéreo se dá pelo fato do
país ser o segundo país com maior número de
aeroportos no mundo. Segundo a ANAC, no ano de
2015, o Brasil possuía cerca de 2.463 aeródromos,
sendo 1.806 de caráter privativo e 657 de caráter
público. Porém, apesar desses números, apenas 65
aeroportos (regionais, nacionais e internacionais)
movimentam 98% dos embarques e desembarques
realizados
diariamente.
Desses,
31
estão
presentes nas capitais, e apresentam capacidade
para mais de 1 milhão de passageiros por ano.
Outro dado importante, é que o país
é o terceiro maior mercado domestico do

IMAGEM 19 Evolução da quantidade de voos, mercado doméstico e
internacional, 2005-2014

IMAGEM 18 Comparativo entre os países pelo número de passageiros
transportados por voos domésticos.

mundo, ficando atrás apenas de EUA e China.
É possível perceber que está havendo um
crescimento no desenvolvimento do transporte
aéreo brasileiro. Segundo a ANAC, o número de
voos, tanto nacionais quanto internacionais entre
o período de 2005 e 2014 tiveram um crescimento
de 67% no setor, sendo que o crescimento de voos
domésticos teve o maior aumento, de 68,6%, como
é possível perceber pela análise do gráfico abaixo.

Após analisar os dados estatísticos levantados
pelos órgãos brasileiros, é possível afirmar que
o setor aéreo vem crescendo cada vez mais
no país, apresentando perspectivas otimistas
para o futuro, com um grande potencial e
investimentos tanto federais quanto da Infraero.
Com
uma
rápida
análise,
podemos
perceber que os aeroportos estão fortemente
relacionados com o desenvolvimento econômico
do local que está implantado, uma vez que, ao
mesmo tempo que não se encontra uma região
desenvolvida desprovida de boa infraestrutura
aeroportuária, o oposto também ocorre, verificase a ausência de aeroportos adequados onde
não há desenvolvimento econômico visível.
Aviação e o Território: o início da aviação no país

|35|

IMAGEM 20 Mapa da região do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo
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IMAGEM 21 Mapa da região do Aeroporto Juscelino kubitschek, Brasília

Aviação e o Território: o início da aviação no país

|37|

IMAGEM 22 Mapa da região do Aeroporto Regional de São José dos
Campos, no estado de São Paulo
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IMAGEM 22 Mapa da região do Aeroporto Regional de Jundiaí, no
estado de São Paulo
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No Brasil, em uma época que ficou conhecida
como “apagão aéreo”, os estudos sobre aeroportos
tiveram um grande destaque, pois era um período
que passávamos por um colapso de infraestruturas
em nosso país. Ocorreu, após o Aeroporto de
Congonhas em São Paulo ser fechado e, logo após
a catástrofe causada por um avião de grande porte
se chocar a um prédio e um posto de gasolina
depois de não conseguir frear na pista de pouso.
Todas as atitudes tomadas pelas autoridades após
esse estopim foram com o objetivo de restabelecer
o tráfego aéreo e reorganizar o funcionamento de
todo o sistema.
Uma série de reflexos foi vista, pode-se citar a
restrição a respeito da quantidade de pousos
e decolagens feitos em São Paulo. Com isso
outros aeroportos da cidade acabaram sendo
sobrecarregados, necessitando, agora, de uma
maior infraestrutura para atender um público
maior.
Em primeiro plano, as medidas impactaram
diretamente todos os aeroportos localizados
na chamada “área terminal de São Paulo” ou
arredores, especificamente, Campo de Marte,
Jundiaí, Amarais, Viracopos, São José dos Campos
e Sorocaba. Em seguida, os impactos passaram
a ser sentidos também nos aeroportos que se
ligavam diretamente a Congonhas, tais como
|40|

Aviação e o Território: o início da aviação no país

Afonso Pena, em Curitiba, Pampulha e Confins, em
Belo Horizonte, Presidente Juscelino Kubitscheck,
em Brasília-DF, Santos Dumont e Galeão, no Rio
de Janeiro e Salgado Filho em Porto Alegre. Podese dizer que toda a malha aeroportuária brasileira
passou a ser impactada pelas medidas restritivas
e de reorganização do terminal de São Paulo, o
que resultou em impactos diretos na gestão das

IMAGEM 23 Vista aérea do Campo de Marte, na cidade de São Paulo.

empresas aéreas e no dia-a-dia dos usuários.
Aeroportos de pequeno porte também
sentiram tal impacto da mudança, um deles foi
o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo
Amaro, localizado no município de Jundiaí-SP,
justamente na centralidade da macrometrópole,
no eixo São Paulo - Campinas. Criado na década de
1950, o aeroporto de Jundiaí tornou-se, em poucos
anos, um dos Aeroclubes mais movimentados do
Brasil, tendo se especializado basicamente em
dois tipos de atividades: o transporte executivo e

IMAGEM 24 Vista aérea do bairro em Jundiaí após a implementação
do aeroporto.

treinamento de mão de obra especializada para o
setor.
Se analisarmos os dados históricos referentes
ao evolução das ligações aéreas brasileiras
podemos perceber um pouco sobre como foi o
investimento e todo o crescimento desse setor.
Nos anos 70, a concentração de fluxos de
passageiros é totalmente desproporcional, com
a grande concentração na região sudeste. Esse
fator começa a se expandir na década seguinte,
devido ao aumento do acesso ao transporte aéreo.
Se analisarmos o mapa de 85, o Rio de Janeiro já
pode ser considerado o grande centro da aviação
nacional, recebendo voos que vinham de Belo
Horizonte e Brasília.
Com os dados mais recentes, do século XXI, nota-se
uma polarização dos fluxos aéreos, ou seja, a rede
que conecta o país atende apenas uma pequena
parcela das regiões do território. As maiores
ligações ocorrem nas seis maiores metrópoles, com
São Paulo apresentando 25% do total de todos os
passageiros transportados.
É possível notar no mapa mais recente, de 2010,
as regiões que possuem baixo ou quase nenhum
fluxo são aquelas com menor movimentação de
passageiros, concentrados em algumas regiões
do Sul e do Centro oeste, e nas regiões Norte e
Nordeste.
Aviação e o Território: o início da aviação no país
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IMAGEM 25 Mapa de linhas aéreas de 1975

|42|

Aviação e o Território: o início da aviação no país

IMAGEM 26 Mapa de linhas aéreas de 1985

IMAGEM 27 Mapa de linhas aéreas de 1995

IMAGEM 28 Mapa de linhas aéreas de 2010
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Aeroportos Regionais:
o caso de Jundiaí
3.1 Aeroportos Regionais: um pouco sobre sua história
3.2 Jundiaí e a Macrometrópole de SP: Breve histórico da cidade e contexto
urbano
3.3 Aeroporto de Jundiaí: Situação, Impacto e Importância do Aeroporto

Como dito no capítulo anterior, o Brasil
encontra grandes dificuldades para conectar
seus territórios. A imensidão do país e o
investimento somente no modal rodoviário faz
com que as regiões não se desenvolvam de
forma uniforme.
Para tentar solucionar a precariedade de
infraestrutura no interior, foi criado o Programa
de Desenvolvimento da Aviação Regional,
lançado em 2012 pelo Governo Federal. O
programa visa criar uma rede de aeroportos
regionais que operem com preços competitivos,
para tentar assim, garantir que 96% da
população brasileira esteja a menos de 100km
de um aeroporto que possua voos regulares
pelo país.

Como dito anteriormente também, o
investimento nos aeroportos regionais irá promover
não só uma maior conexão no país, mas um
desenvolvimento de todos os setores (econômico,
cultural, social , entre outros) no local onde esta
sendo implantado. Sendo assim, o aeroporto passa a
|46|
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funcionar como um instrumento de desenvolvimento
econômico regional. Dados aprensentados pelo
programa indicam que atualmente as cidades do
interior crescem mais rápido que as capitais e que
hoje se apresentam como o principal motor da
economia do país, onde 38% do consumo de produtos
está fora das grandes regiões metropolitanas e
a renda familiar se mostra 20% maior do que se
comparado as famílias de classe média das capitais.
Na pesquisa presente no Plano de
Desenvolvimento da Aviação Regional é possível

IMAGEM 29 Vista Aeroporto REgional de Jundiaí.

perceber que o brasileiro não tem o costume, e muitas
vezes támbem não possui o acesso, ao transporte aéreo.
Se compararmos com uma país desenvolvido,
com dimensãos territoriais similares, é possível
perceber que a rede de conexão brasileira é
extremamente pequena. Podemos concluir isso
fazendo uma comparação com os Estados Unidos,
um país com um território similar ao nosso
país, mas que no período entre 2003 e 2013 teve
uma grande demanda de passageiros, com um
investimento três vezes maior nas cidades regionais.

IMAGEM 30 Comparação de conectividade entre dois países. fonte:
Secretaria da aviação civil.

Uma outra pesquisa presnete no programa
de desenvolvimento da aviação regional mostra
que em mais de 3.500 municípios os passageiros
precisam se locomover da sua região para o
aeroporto mais próximo, e assim prosseguir viagem.
Esses dados confirmam ainda mais a
importância do desenvolvimento e incentivo aos
aeroportos regionais, pois eles fariam a distância
percorrida para se viajar diminuir, reduzindo os custos
e o tempo das viagens domésticas e internacionais.
Além do investimento em infraestrutura
também é necessário que se tenha um
incentivo financeiro para as companhias aéreas
optem por utilizar os aeroportos regionais.
As coisas paraciam animadoras para a aviação
regional, até que em 2016, a então presente Dilma
cancela o Plano de Desenvolvimento da Aviação
Regional, afim de conter
os gastas federais.
Vale ressaltar que essa não foi a primeira
vez que tivemos um plano para a aviação regional.
Antes da época da ditadura, quando a aviação
regional estava em alta no país, foi pensando
um plano para conectar todas as regiões do
país. Plano esse que não foi para frente devido
ao golpe militar, que optou pelo investimento
do transporte rodoviário em vez do aéreo.
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Falando brevemente sobre o histórico da cidade,
Jundiaí é uma palavra tupi-guarani, que vem da
palavra “jundiá”, que significa “bagre” e da palavra
“y” que significa “rio’”. Não por acaso, a região era
habitada por povos indígenas até o final do século
XVII.
Foi só em 1615 que os primeiros colonizadores
brancos chegaram a cidade, com a vinda de Rafael
de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes que,

IMAGEM 31 Vista aérea da cidade de Jundiaí em 1655
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por motivações políticas fugiram de São Paulo. Por
mais de 2 séculos a região limitou-se ao cultivo de
pequenas propriedades rurais , basicamente ligadas
a susitência. A partir da segunda metade do século
XIX com a lavoura do café em alta e com o aumento
de pessoas e mercadorias vindas do literol e devido
a sua localização, a cidade se torna uma passagem
quase que obrigatória para quem trabalhava com
o café, tanto que se tornou local estratégico para a
instalação da malha de ferro.
Na primeira metade do século 20 a cidade
descobriu sua vocação industrial, e hoje é um dos
maiores parques industriais da América Latina.
Jundiaí é uma cidade de aproximadamente 400 mil
habitantes, localizada no centro do maior mercado
produtor e consumidor da América do Sul, raio de
50km que engloba, de um lado a região da grande
São Paulo, e do outra a região de Campinas.
Possui também um fácil acesso, a partir do estado
de São Paulo, para os estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e do Sul do país.
A cidade é cortada por duas das seis melhores
rodovias brasileiras (Bandeirantes e Anhanguera)
e está a menos de uma hora de qualquer uma
das outras quatro melhores. Além de possuir uma
ótima malha rodoviária, se encontra próxima aos
principais aeroporto do Estado: está a 30km de
Viracopos, em Campinas, a 55km de Congonhas, em

São Paulo, e a 80km do aeroporto de Guarulhos.
No transporte ferroviário, todas as ferrovias do
Estado passam, começam ou terminam em Jundiaí,
tento uma ligação direta com Santos, que fica a
110km. A cidade tem um dos maiores IDHs(indice de
desenvolvimento humano) é de 0,857,ficando com
a segunda colocação nas cidades com mais de 200
mil habitantes, que coloca a cidade em um patamar
de região muito desenvolvida, segundo referências
das Nações Unidas.De acordo com o IFDM que
acompanha anualmente o desenvolvimento
socioeconômico das cidades, Jundiaí é a considerada
a terceira melhor cidade do país para se morar.
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O Aeroclube de Jundiaí foi fundado em 1941 e logo
após sua constituição seus membros passaram a
pressionar as autoridades locais para que ali fosse
construído um aeródromo. Naquele mesmo ano,
o terreno havia sido escolhido, que precisava ser
desocupada para a construção. Mesmo com o início
das obras terem começado rápido, a pista só foi
asfaltada em 1965.

IMAGEM 34 Vista aérea da pista do aeroporto
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De acordo com Branco (2013) a diâmica da
infraestrutura pode ser caracterizada em quatro
vetores:
- pequeno aeroporto local, para uso restrito para
a chamada aviação geral, de pequeno porte e
desporto, mas um dos mais movimentados do país,
passando a receber uma parcela significativa de
todo o tráfego de taxis aéreo e aviação executiva,
que vinham de Congonhas.
- devido ao aumento do tráfego aéreo no
aerodromo ele passa a receber um novo tipo de
frequentador, operadores de aviões de maior porte,
a jato, usados por executivos.
- junto com esse aumento do tráfego vieram os
primeiros incômodos da população local: o controle
de tráfego aéreo, os congestionamentos no espaço
aéreo e a quase impossibilidade do aeroporto de
oferecer guarida para a aviação de pequeno porte.
Juntamente com a percepção da população dos
efeitos colaterais da aeronáutica, os ruídos.
- reforço da sua vocação para a formação de pilotos,
coma expansão do número de escolas e alunos de
aviação frequentadores do aeródromo.

Igual a grande maioria das cidades brasileiras,
Jundiaí teve seu desenvolvimento urbano de forma
dispersa. Seu crescimento se deu principalmente
no sentido dos eixos viários importantes, a Rodovia
dos Bandeirantes a a Rodovia Anhanguera. Em 1983
se inicia um processo de ocupação na região oeste,
nas áreas próximas ao aeroporto. Atualmente, o
resultado desse processo é caracterizado pelos
bairros Jardim Emida, Gramadão, Aeroporto e Eloy
Chaves.
Branco (2013) afirma que não se pode nem deve
atribuir somente ao aeroporto a atratividade
da expansão urbana para o setor sudoeste
do município, principalmente porque ele se
encontra instalado muito próximo da Rodovia
dos Bandeirantes. Porém seria sensato crer que o
aeroporto esteja ligado as razões da expansão da
cidade para aquele setor geográfico do município.
O aeroporto possui papel relevante no papel
nacional, sendo classificado de acordo com o
PAESP(Plano Aeroviário do Estado de São Paulo)
como aeródromo de função Auxiliar Metropolitana.
Um “Aeroporto Auxiliar Metropolitano é aquele que,
devido a sua localização, desempenha função de
absorver o crescimento do tráfego da aviação geral
nas áreas metropolitanas, permitindo, assim, que os
aeroportos principais se desenvolvam e atendam ao
tráfego regular, doméstico e internacional.” (DAESP,

2007).
De acordo com o DAESP em 2012 o número de
pousos e decolagens do aeroporto de Jundiaí
teve uns crescimento de 178%, ficando atrás dos
aerportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos,
Galeão, Santos Dumont, Brasília, Porto Alegre,
Confins, Curitiba, Salvador, Recife e Campo de
Marte, mesmo não operando com nenhum tipo de
procedimento por instrumentos (ou seja, depende
das boas condições metereológicas) e tem grande
parte de suas operações restritas a luz do dia.
Sendo conhecido a décadas com um celeiro de
formação de pilotos e prestação de serviços para a
aviação geral e executiva.

IMAGEM 35 Tabela com as características do aeroporto de Jundiaí
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Ação projetual:
Museu da Aviação em
Jundiaí
4.1 Observações iniciais
4.2 Partido
4.3 Projeto
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A partir das análises feitas anteriormente, é
possível notar a importãncia da aviação, não só
no ambiento da cidade, mas numa escala de páis.
Durante os estudos e análises, foi possível
perceber o quão desvalorizada a aviação se
encontra. Não posso afirmar exatamente um
motivo, existem vários, seja pelo fato do atual
preço da passagem aéreo num momento em que
o país se encontra saindo de uma crise financeira.
Seja pelo fato do desconhecimento das pessoas
da história da aviação, suas conquistas e sua
importância. Mas não é possivel determinar
o motivo exato, Esse último ponto me tocou
um pouco durante o desenvolvimento desse
trabalho.
Atualmente, não existe um museu sobre aviação
no país. O único que existia - que foi usado
como base para o meu projeto - teve as portas
fechadas em 2016. Quando tive ciência desse
fato, percebi que havia decido meu projeto
arquitetônico.
Talvez esse projeto pudesse ser melhor
justificado em outras cidades, devido a
quantidade de pessoas, e importância não só
nacional, como no contexto da aviaçao.
|56|
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Pórem a cidade de Jundiaí, além de próxima da
cidade de São Paulo possui uma certa tradição,
na formação de pilotos. O museu e a cidade
poderiam usufruir um do outro.
A cidade poderia aproveitar o museu para
um novo equipamento cultural, levando uma
renovação a uma área com grande potencial,
podendo melhor se desenvolver naquela região.
O museu aproveita da quantidade de pessoas do
ramo da aviação que passam pela cidade, muitas
vezes, devido ao aeroporto privativo e a escola de
aviação.
Apesar de já possuir uma paixão pela aviação,
agora que tive a oportunidade de estudar mais a
fundo, conhendo toda a história - que é facinante
por sinal -, me senti na obrigação de fazer algo
em relação esse sentimento.
Em, por mais que não seja um projeto a ser
realizado, me sinto prestanto um serviço a todos
aqueles que sentem um amor pela aviação.
Com isso, resolvi propôr um museu que
não tivesse ou apenas a história, ou apenas
aeronaves. Resolvi projetar um museu que unisse
presente, passado e futuro, trazendo além de
artefatos antigos, a tecnologia da atualidade,
com simuladores e salas sensoriais, para que o
visitante conseguisse sentir todas as sensações
que a aviação o permite sentir.
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Para chegar ao partido final, muitas questões
foram levadas em questão.
A primeira era a questão quais naves eu gostaria
de exibir no projeto, pois isso é algo de grande
impacto no projeto.
Aproveitei o recente contato que tive com o
museu da TAM, Asas de um Sonho e o utilizei
como inspiração. As aeronaves que estavam em
exposição estavam esperando um novo local
para serem expostas, então fiz um levantamento
das aeronaves e baseei a área de exposições de
aeronaves nas presentes no museu da TAM. Após

IMAGEM 36 Foto interna do antigo museu da TAM
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definir a parte principal do projeto, restava agora
resolver suas outras funções.
Um dos motivos do museu da TAM ter fechado
foi devido a falta de verba que recebia, problema
essa que procurei resolver. Junto do museu,
foi projetado um centro de convenções, com
áreas de para stads, auditórios, coworking e
restaurantes. Trazendo assim, mais pessoas para
a região, e uma ajuda monetária para a parte do
museu.
Definido o programa do projeto, foi a hora do
terreno.
Escolhi o terreno na frente do Aeroporto
Estadual Comandante Rolim Amaro, em Jundiaí.
Primeiramente, pois poderia aproveitar a pista
do aerodromo para trazer os aviões que ficariam
expostos. Segundamente pois estaria conectando
a parte de história da aviação, com seu uso
prático, que é o aeroporto.
Um dos grandes definidores do partido foi o
terreno. Do nível do aeroporto até o nível da
rua, onde se acessam os carros, existem um
desnível de 9 metros. Como precisaria fazer
uma pista conectando com o aeroporto, a parte
de exposiçao de aeronaves ficarava no mesmo
nível do aeroporto, a 9 metros. Assim sendo,
tinha todo o espaço em baixo das aeronaves,
com um pé direito de 9m para alocar as demais

necessidades do programa. Assim sendo, toda a
parte do centro de convenções e a parte histórica
e sensitível do museu se encontravam na parte
de baixo das aeronaves, com acesso pelo nível de
pedestres.
Para complementar o projeto, optei pela criação

de um hotel, sanando assim a necessidade de
um hotel na região, algo bem criticado pelos
frequentadores assiduos do aeroclube.
Assim sendo, definido que seria feito um museu,
um centro de convenções e um hotel, só restava
começar a desenvolver o projeto.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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Considerações Finais

Termino esse trabalho não da forma que
gostaria - por motivos que não cabem aqui ser
citados - mas após todas as análises e discussões
sobre o tema o que posso concluir é mais um
questionamento. Será que algum dia teremos
uma maior conectividade entre as nossas cidades
do interior ?
Será que algum dia estaremos utilizando a
aviação de uma forma além do avião ?
São perguntas que não term uma resposta certa
ou errada, que talvez sejam respondidas ou não.
Pessoalmente, levo trechos e partes desse
trabalho como ensinamentos para a vida. Após
ver todas as batalhas que foram travadas para
que o homem pudesse voar, será que um dia
iremos além ?
Termino esse trabalho com uma felicidade, de
por menor que seja, contar um pouco sobre a
historia desse incrível “instrumento de transporte”
que para mim é muito mais e com a esperança
que algum dia, a aviação regional tenha recebido
seu devido valor.
Considerações Finais
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