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“O nascimento é uma despedida
tão solene quanto a morte.”
(Ortodoxia, 2008)
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo a atualização da Carta ADC do aeródromo da ALA
3, em Canoas-RS. O aeródromo situa-se no interior da área patrimonial da ALA 3, e sua
pista é classificada como código 4, com dimensões de 2751 metros por 45 de largura. A
necessidade da atualização surgiu de através de um relatório de prevenção (RELPREV)
sobre as condições de segurança na faixa de pista e faixa de táxi do aeródromo. O
RELPREV apontou que as condições da pista não atendiam às normas de segurança de
vôo para a categoria da pista. Durante os trabalhos de mitigação das discrepâncias,
observou-se que algumas alterações não constavam na carta, tais como as mudanças na
sinalização horizontal, oriundas de obras de adequação do pátio, ausência da indicação
de capacidade de suporte das pistas, táxis e pátios, indicação de acessos interditados,
posição do indicador de direção do vento, posição dos equipamentos de auxílio à
navegação, entre outras atualizações que devem constar na carta.
Utilizando os conhecimentos adquiridos em cartografia, produção de cartas,
levantamentos topográficos, este trabalho atualizou as informações da carta ADC do
aeródromo da ALA 3, ajudando tanto na segurança do vôo como na manutenção e
administração do local de partida e chegada das aeronaves.
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1-INTRODUÇÃO
A aviação é o mais dinâmico dos modais de transporte. Milhares de passageiros e
toneladas de cargas dos mais diversos tipos embarcam e desembarcam a todo momento
nos diversos aeroportos do Brasil e do mundo. O fluxo intenso de aeronaves requer uma
rigorosa logística, de forma a evitar atrasos e falhas que podem gerar grandes prejuízos
ou mesmo enormes tragédias.
O aumento do fluxo de aeronaves trouxe consigo a necessidade de padronização
de ordenamento da aviação civil. Ao final da 2ª Guerra Mundial surgiu a agência das
Nações Unidas que se tornaria responsável pela elaboração de padrões e práticas
recomendadas que balizam a atuação das autoridades de aviação civil no mundo, a
Organização Internacional da Aviação Civil (OACI )
Dentre os diversos padrões estabelecidos pela OACI está o das cartas
aeronáuticas. Com elas, qualquer piloto em qualquer parte do globo é capaz de verificar
as rotas que seguirá. As cartas ADC tem sua importância destacada no planejamento do
voo.
Ao decidir por uma viagem, o piloto deve verificar o trajeto a ser percorrido, do
ponto de partida até o destino final. As cartas ADC contém todas as informações
necessárias ao tráfego de aeronaves em solo no aeródromo. Nelas, as dimensões e
características das pistas são indicadas tanto graficamente quanto numericamente, e as
informações de frequências de rádio para contato com os serviços de apoio em solo,
como torre de controle e sala de operações, são apresentadas nos cabeçalhos. Com as
informações disponíveis na carta ADC o piloto é capaz de traçar o plano de voo, desde a
posição de estacionamento na origem, passando pelas vias de taxiamento até a
cabeceira da pista de decolagem, e, no pouso, da pista até o ponto de estacionamento no
destino, até a parada total da aeronave.
Assim como nos outros modais de transporte, a fase que demanda maior custo é
de transbordo, ou seja, o período que o veículo fica parado, seja avião, navio ou
caminhão. O posicionamento correto das aeronaves no pátio otimiza sua manutenção e
reduz o tempo gasto com deslocamento de outras aeronaves, evita que pontos de parada
fiquem ociosos por impossibilidade de acesso de aviões de grande porte e outros fatores
que podem ser determinantes nas operações aéreas e manobras. É de primordial
importância que a aeronave permaneça o menor tempo possível ocupando o terminal
aeroportuário, e para que isso seja possível, é necessário que as informações nas cartas
aeronáuticas sejam extremamente fiéis.
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A elaboração e atualização das cartas aeronáuticas é de responsabilidade do
Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), órgão subordinado ao Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA), sendo dos administradores locais, civis ou militares,
responsáveis por originar as informações de sua responsabilidade que constarão nas
cartas. Cabe ao administrador local providenciar a informação e dados aeronáuticos e
encaminhá-los ao ICA para geração do produto cartográfico.
O trabalho de produção da carta ADC foi solicitado pelo chefe da seção de controle
operações militares (SCOAM), administrador do aeródromo da ALA3, e recebeu apoio de
militares do Destacamento de Infraestrutura de Canoas (DTINFRA-CO) e do ICA e servirá
de apoio às operações aéreas que se desenvolverem no aeródromo da ALA 3.
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2 - OBJETIVOS
2.1 - Objetivo Geral
Atualizar a Carta Aeronáutica ADC do aeródromo da ALA 3.
2.2 – Objetivos Específicos
Na carta ADC, efetuar as seguintes implementações:
Identificar as alterações
Medir e processar as informações
Confeccionar a carta atualizada.

Figura 1: Frente da Carta ADC SBCO
Fonte: DECEA (2019)

Figura 2: Verso da Carta ADC SBCO
Fonte: DECEA (2019).
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3 - ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo deste trabalho situa-se no município de Canoas, estado do Rio
Grande do Sul, onde ocupa 160 hectares de área, destinada a aviação militar, no interior
da ALA 3, antiga Base Aérea de Canoas.
A ALA 3 possui área de 831 hectares, correspondente a pouco mais de 6% do
território do município. O aeródromo ocupa uma área dentro da área patrimonial da ALA 3,
toda destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Possui uma pista de
pouso com 2751 metros de extensão e 45 metros de largura, construída de asfalto e
concreto, e 6 pistas de táxi, terminal de passageiros, terminal de cargas, hangares, postos
de combustível e Pelotão de Combate a Incêndio.

Figura 3: Vista simulada do Aeródromo da ALA 3
Fonte: Elaborado pelo autor

Em 1933 foi criado, em Santa Maria, o 3º Regimento de Aviação Militar do Exército,
posteriormente transferido para Canoas
Anos mais tarde, em 1941 criou-se o Ministério da Aeronáutica e a ativação da 4ª
Zona Aérea, com sede em Porto Alegre, que compreendia os Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Em 5 de março, pelo Decreto-Lei nº 4148, a 4ª Zona Aérea
passa a denominar-se 5ª Zona Aérea, tendo como sede provisória as dependências do
prédio em que funcionava a 1ª Divisão de Levantamentos do Serviço Geográfico do
Exército.
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No ano de 1973, pelo Decreto-Lei nº 73.151, de 12 de novembro, as Zonas Aéreas
passam a ser denominadas Comando Aéreo Regional.
Em 15 de dezembro de 2016, dando seguimento ao processo de reestruturação da
Força Aérea Brasileira, o 5º Comando Aéreo foi desativado, em seu lugar foi criada a ALA
3, com ênfase em maior operacionalidade e emprego da Força.
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4 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
4.1

Posicionamento por Satélite

O surgimento e evolução dos satélites artificiais trouxe consigo novas técnicas de
posicionamento, mais eficientes e precisas.
O primeiro sistema de posicionamento por satélites foi o sistema americano GPS,
sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System). Em
resposta a esse avanço, outras nações e potências desenvolveram suas constelações de
satélites e assim vários outros surgiram, como o russo GLONASS (Globalnaya
Navigatsionnnaya Sputnikovaya Systema), o europeu Galileu, o chinês Compass/Beidou.
A sigla GNSS (Global Navigation Satellite System) é uma denominação genérica para o
conjunto de sistemas de navegação global.
Todas os sistemas, porém, se baseiam no mesmo método de posicionamento,
onde o ajustamento da medição de quatro parâmetros determinam a posição de
interesse. Através de ondas portadoras emitidas pelos satélites, são medidos três
parâmetros de posição, pseudo-distâncias, que é o tempo de percurso da onda pela
atmosfera até o receptor e um de tempo, que é a diferença da sincronia entre o relógio do
emissor e do receptor.
A precisão com a qual o receptor consegue captar esses sinais torna possível
categorizar os tipos de receptores em geodésicos, topográficos e navegação, cujas
precisões variam de subcentimétricas até de dezenas de metros.

Figura 4 : Técnicas de Posicionamento - Posicionamento Relativo
Fonte: IBGE, 2019.

O posicionamento por satélite é classificado em absoluto ou relativo, estático ou
cinemático. No posicionamento absoluto as coordenadas estão calculadas diretamente

21
em relação ao sistema de referência. O posicionamento relativo as coordenadas são
calculadas relativas a outro ponto de coordenadas conhecidas do sistema de referência.
O posicionamento relativo (figura 4) é feito simultaneamente no ponto de
coordenadas conhecidas e no ponto de interesse. O fluxo dinâmico da atmosfera, bem
como variações nas órbitas satelitais e distúrbios diversos na ionosfera causam variações
nos sinais captados pelos receptores GNSS, causando erros e imprecisões nos ajustes
das coordenadas. Os erros detectados são corrigidos com as coordenadas do ponto
conhecido e essa correção aplicada às coordenadas do ponto de interesse.
Além do posicionamento absoluto e relativo, o posicionamento divide-se em
estático e cinemático. Como sugerem os nomes, o primeiro com o receptor parado sobre
o ponto de interesse e o segundo se movendo sobre a superfície terrestre.

Tabela 1: Técnicas de Posicionamento
Fonte: IBGE

Conforme desenvolveu-se o posicionamento por satélite, as técnicas de
levantamento por GNSS também foram aprimoradas, agregando outras tecnologias e
ferramentas, fazendo surgir outras formas de processamento dos dados. As correções
das efemérides precisas e de erro de sincronia do relógio, somado às correções
ionosférica e troposférica possibilitaram o surgimento do Posicionamento por Ponto
Preciso (PPP). A aplicação das correções ao ajustamento das medidas das coordenadas
tornou-se instantânea, possibilitando o surgimento da técnica RTK (Real Time Kinematic).
A tabela 1 apresenta as precisões alcançadas de acordo com a técnica utilizada.
Os canais de comunicação utilizados para transmissão da correção em tempo real
são:
- Radio Transmissão (RTK/UHF): nesse método as correções são transmitidas em
UHF. Dois tipos de rádios são usados para o enlace de dados, rádios internos, com
alcance de até 4km, e rádios externos, com alcance de até 35km.
- Telefonia celular: nesse método as correções são transmitidas de duas formas
diferentes, uma por meio de ligação telefônica (RTK/GSM) e outra por transmissão direta
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de dados (RTK/Ip Direto), onde o sinal gsm é convertido em código de internet ( protocolo
TCP-IP),transmitido para o móvel via internet .
- Internet: nesse método, o receptor recebe correções de mais de uma base, pela
internet (RTK/NTRIP).
4.2

Sistema Geodésico Brasileiro

O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é composto pela rede planimétrica,
altimétrica e gravimétrica. Foi desenvolvido com o propósito de estabelecer um sistema
de referência posicional de nível nacional. Segundo IBGE (2005) destaca, em uma das
suas resoluções a modificação do sistema geodésico, até então topocêntrico (datum
situado sobre a superfície terrestre) para um sistema geocêntrico (referenciado ao centro
de massa terrestre) o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as
Américas) referenciado a data 2000,4 e compatível com a tecnologia GNSS, no Brasil
essa tecnologia permitiu o estabelecimento do arcabouço de apoio ao mapeamento
sistemático daquela área (IBGE, 2005).
A primeira realização do SIRGAS ocorreu no ano de 1995 (SIRGAS95), referente
ao Sistema Internacional de Referência Terrestre, (ITRF94 – International Terrestrial
Reference Frame), época 1995.4, com 58 estações de GPS na América do Sul. A
segunda realização ocorreu no ano de 2000 (SIRGAS2000), referida ao ITRF2000, época
200.4, com 184 estações. Atualmente está em funcionamento a terceira realização, dada
por uma rede de estações GNSS operando continuamente (SIRGAS-CON) com estações
na América do Sul, Central e do Norte (figura 5).
A realização do novo sistema vertical de referência para o SIRGAS corresponde à
realização do SIRGAS2000, que inclui as estações SIRGAS95, os marégrafos de
referência dos sistemas de altitudes existentes e algumas estações fronteiriças que
permitem a conexão das redes verticais de primeira ordem entre os países vizinhos (IBGE
2007).
Todos os dados foram referenciados ao SIRGAS2000, sendo que a área de estudo
situa-se no fuso UTM22, que vai do meridiano 48ºW até 54ºW.
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Figura 05 – Estações de monitoramento contínuo SIRGAS-CON.
Fonte: Adaptado de www.sirgas.org

4.3

Levantamento Topográfico

Topografia é definida como descrição do lugar (topos- lugar e graphia – descrição).
O levantamento topográfico é trabalho de coleta de informações necessária à correta e
precisa descrição do local de interesse. O levantamento topográfico é a base dos
sistemas de cadastros territoriais, tendo como registros mais longevos do antigo Egito. A
topografia usa de medições de ângulos e distâncias para medir as formas, feições e
interferências da superfície ou área objeto do estudo. O levantamento topográfico é
dividido em 2 (duas) fases de aplicação, planimétrico e altimétrico.
O levantamento planimétrico trata da representação das medidas sob um sistema
plano, como se a superfície considerada fosse observada perpendicularmente por um
observador no infinito. Muito usada nas medições de limites patrimoniais, as medidas
planimétricas são usadas também em mapas, plantas de situação, plantas baixas e
projetos arquitetônicos.
Para obtenção das medidas angulares e lineares da poligonal principal, que servirá
de apoio para outras medições, os métodos utilizados devem permitir a verificação de
erros e ajustes de possíveis discrepâncias. Nesse tipo de levantamento cabe ressaltar os
seguintes métodos:
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- Poligonação: baseia-se na medição sucessiva de ângulos e distâncias dos
vértices consecutivos de uma poligonal, podendo esta ser uma poligonal aberta ou
fechada, quando os últimos pontos coincidem com os primeiros. Nesse método, mostrado
na figura 6, a estação total é instalada sobre um dos vértices da poligonal, em seguida é
medido o ângulo do formado pelos lados da poligonal e a distância entre os vértices
vizinhos. O processo é repetido nos vértices consecutivos, percorrendo a poligonal,
formando um caminhamento.

Figura 6: Método de levantamento por poligonação.
Fonte: Autor (2020).

- Triangulação: trata-se da obtenção dos ângulos formados entre os alinhamentos
dos vértices intervisíveis, representado na figura 7.

Figura 7: Método de levantamento por triangulação
Fonte: Autor (2020)

- Trilateração: Trata-se da medição das distâncias entre os vértices intervisíveis,
visto na figura 8.
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Figura 8 : Método de levantamento por trilateração
Fonte: Autor

Triangulateração: Trata de uma junção dos dois métodos anteriores, onde são
medidos os ângulos e distâncias entre os vértices intervisíveis.
Em todos esses métodos apresentados, o equipamento é instalado sobre cada
vértice e são feitas as medições de ângulos e/ou distâncias para cada um dos outros
vértices intervisíveis.
No que se refere ao ajustamento das observações da poligonal, a Norma Técnica
para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR) do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA/2003) afirma que se pode fazer a compensação
das observações, sendo desejável o ajuste pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ).
(SILVA, AZEVEDO, SEIXAS, 2006 ).
Com o método paramétrico quando aplicado no ajustamento de triangulação,
trilateração, poligonação, ou combinação entre tais processos de levantamentos obtém-se
ao final do ajustamento as coordenadas finais dos vértices com suas respectivas
precisões (GEMAEL,1994).
A seguir modelo matemático do método paramétrico para ajustamento das
observações:
La = F(Xa)
onde La - vetor das observações ajustadas (n x l);
Xa – vetor dos parâmetros ajustados (u x l);
F – Função que relaciona La e Xa, podendo ser linear ou não linear;
n – número de equações
u – número de parâmetros
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Uma vez estabelecida um poligonal de apoio, as medições das feições são feitas
através do método de irradiação, também chamado de método polar.

Figura 09 : Método de levantamento por irradiação.
Fonte:< http://adenilsongiovanini.com.br/blog/levantamento-topografico-por-irradiacao/>

O levantamento altimétrico trata da aquisição ou verificação precisa das distâncias
verticais. Extremamente importante em diversas obras de infraestrutura tais como obras
de redes de esgoto, projetos de hidrelétricas, dimensionamento de barragens e portos.

Figura 10: Nivelamento
Fonte: UEFS

Ao medir as distâncias verticais, ou diferenças de nível, é importante ter em mente
os conceitos básicos de altitude e cota. Segundo Espartel(1987):
- À altitude corresponde um nível verdadeiro, que é a superfície de referência para
a obtenção da DV ou DN e que coincide com a superfície média dos mares, ou seja, o
Geoide.
- À cota corresponde um nível aparente, que é a superfície de referência para a
obtenção da DV ou DN e que é paralela ao nível verdadeiro.
4.4

Sistemas de Projeção Cartográfica

Um Sistema de Projeções Cartográficas é um arranjo sistemático de coordenadas
esféricas ou elipsódicas (Φ,λ) numa superfície plana, cartesiana (x,y) ou polar (r,Θ).
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A superfície terrestre não possui uma forma exata, sendo impossível defini-la em
uma expressão matemática, ou seja, não possui uma forma geométrica definida. Para um
melhor entendimento da superfície, a topografia e a geodésia fazem simplificações e
aproximações com formas geométricas conhecidas, de forma a facilitar o estudo, sem que
haja grande perda de informações.
De forma geral, um sistema de projeção estabelece uma relação entre um ponto da
superfície que se quer representar com um ponto na superfície plana, definido nas
seguintes relações:
x =ƒx(Φ,λ)

e

y =ƒy(Φ,λ) ,

r =ƒx(Φ,λ)

e

Θ =ƒy(Φ,λ) ,

Φ =ƒΦ (x,y)

e

λ =ƒλ (x,y) ,

Φ =ƒΦ (r,Θ)

e

λ =ƒλ (r,Θ) ,

ou

onde x e y são coordenadas do sistema de projeção no mapa referente ao ponto de
coordenadas Φ e λ da superfície esférica ou elipsódica.
As projeções cartográficas usam dessas simplificações e aproximações de forma a
representar da maneira mais confiável a superfície terrestre, priorizando as informações
mais importantes a serem transmitidas e deixando de lado as informações não prioritárias.
A definição das informações prioritárias direciona o modelo de sistema de projeção a ser
adotado.
Não obstante os incontáveis tipos de mapas existentes, suas projeções possuem
características semelhantes, que permitem classificá-las de acordo com características
em comum, tais como suas propriedades, superfície de projeção, posição da superfície
de projeção, quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção e de referência e
pelo método de elaboração do traçado.
A classificação quanto à propriedade faz alusão à manutenção específica de uma
determinada característica do objeto representado, ou seja, o objeto representado
mantém sua forma, sua área ou suas dimensões lineares o mais fiel possível. Assim, a
classificação quanto à propriedade pode ser dividida em:
- Conforme, preservando a forma como característica principal;
- Equivalente, preservando os ângulos;
- Equidistante, preservando as distâncias; e
- Afilática, quando outra característica específica justifique a representação.

28

Figura 11 : Projeções quanto à propriedade
Fonte: www.geoaplicada.com/blog

A superfície de projeção permite outra forma de classificação. Como falado
anteriormente, para simplificação e melhor compreensão da forma terrestre, a superfície é
representada em formas geométricas conhecidas, permitindo a seguinte separação:

Figura 12: Classificação das projeções quanto ao tipo de superfície.
Fonte: Adaptado de www.planejamento.gov.br

- Cilíndrica, quando a superfície for um cilindro;
- Plana ou azimutal, quando a superfície for um plano;
- Cônica, quando a superfície for cônica.
Apesar de não serem figuras planas, é possível desenvolver uma superfície plana
do cilindro e do cone.

Figura 13:Superfície de projeção desenvolvidas em um plano.
Fonte: Adaptado de UFMG.
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A classificação quanto a posição da superfície de projeção permite distinguir as
projeções de acordo com o ângulo formado entre o plano tangente, ou eixo da figura
geométrica, e o eixo de rotação da Terra.

Figura 14: Classificação quanto a posição da superfície de projeção.
Fonte: Adaptado de Notas de Aula, Prof. Nazareno, 2009.

- Normal ou polar, quando o plano tangente for perpendicular, ou o eixo da figura
geométrica for paralelo ao eixo de rotação;
- Transversal, quando o plano tangente for paralelo, ou o eixo da figura geométrica
for perpendicular ao eixo de rotação; e
- Oblíquo, quando não satisfizer nenhuma das condições anteriores.
Quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção e de referências, há
duas classificações
- Tangente, quando a superfície de representação coincide com a superfície de
referência em um ponto ou uma linha (figura 15); e

Figura 15: Projeções tangentes e distorção associada.
Fonte: Adaptado de UNESP, 2009.
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- Secante, quando a superfície de representação secciona a superfície de
referência (figura 16);

Figura 16: Projeções secantes e distorção associada.
Fonte: Adaptado de UNESP, 2009.

Nos pontos onde a superfície de projeção coincide com a superfície de referência,
a distorção é nula, ou seja, a escala é constante em toda extensão da linha. Conforme
uma superfície de afasta da outra, a distorção aumenta, alterando a representação de
ângulos, áreas e direções.
As projeções podem ser classificadas, ainda, pelo ponto de vista da projeção em
gnomônica, quando o observador se encontra no centro da Terra, em estereográfica,
quando o observador está diametralmente oposto em relação ao ponto de tangência, ou
em ortográfica, quando o observador se encontra no infinito.

Figura 17: Projeções quanto ao método de elaboração do traçado.
Fonte: Autor.

No caso das Cartas de Aeródromo, como são destinadas à navegação aérea por
longas distâncias, é necessário que a deformação nos ângulos e azimutes entre dois
pontos seja a menor possível. Assim, para a representação dos aeródromos, é utilizada
projeção cônica conforme (figura 18), que preserva a forma dos objetos representados,
sem distorção nas linhas de tangência, como pode ser visto na figura a seguir
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Figura 18: Projeção conforme Lambert.
Fonte: http://www.aeroclubedebrasilia.org.br/aulas/Nav_Aula_IV.pdf .

4.5

Declinação Magnética

A declinação magnética é o ângulo formado entre a direção do Norte Magnético e o
Norte Geográfico que varia conforme o campo magnético da Terra. Este por sua vez, está
em constante mudança, sendo impossível prevê-lo com precisão em qualquer ponto no
futuro muito distante.
As variações de intensidade (figura 19) e direção (figura 20) do campo magnético
tem origens distintas, tanto por origens externas ao globo, quanto internas.
As variações de origens externas ocorrem porque o fluxo de partículas ionizadas
vindas do Sol (bem como o fluxo cósmico) interagem com o campo magnético de origem
interna gerando correntes elétricas em altitudes acima de 100km, dentro da ionosfera e
em parte da magnetosfera (e.g Champman e Bartels, 1940).
As variações de origens internas têm origem em duas fontes, a primeira delas é
chamada de campo principal, que é gerado através das correntes elétricas que circulam
no núcleo externo da Terra. A segunda corresponde ao campo crustal, cujas fontes são os
materiais magnetizados presentes na crosta terrestre (Hartmann, G.A., 2010)
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Figura 19 – Intensidade Total do Campo Magnético.
Fonte: NOAA, 2020.

O Modelo Magnético Mundial ( World Magnetic Model – WMM), que pode ser visto
na figura 19 é um produto conjunto da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos
Estados Unidos (NGA) e do Centro Geográfico de Defesa do Reino Unido (DGC). O
WMM foi desenvolvido em conjunto pelos Centros Nacionais de Informação Ambiental
(NCEI, Boulder CO, EUA) (anteriormente National Geophysical Data Center (NGDC)) e
pelo British Geological Survey (BGS, Edimburgo, Escócia). (NOAA, 2020)
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Figura 20 – Mapa mundi de declinação do campo magnético
Fonte: NOAA, 2020.

Uma vez determinado o campo magnético terrestre, é necessário determinar a
declinação magnética para cada ponto da superfície, que varia conforme o tempo e
posição geográfica, conforme figuras 19 e 20. Os pontos com mesma variação anual da
declinação magnética formam linhas isopóricas, enquanto os pontos com a mesma
declinação magnética formam linhas isogônicas.
O Centro Nacional de Informações Ambientais (National Centers for Environmental
Information), órgão Ligado ao NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
disponibiliza uma ferramenta online que permite obter a declinação magnética de acordo
com as coordenadas do local.
No Brasil, a mesma ferramenta é disponibilizada pelo Observatório Nacional, órgão
Subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que atual
da área de Astronomia e Astrofísica, Geofísica, Medição Precisa do Tempo e Frequência
entre outras áreas.
A declinação magnética é apresentada nas cartas aeronáuticas para auxílio na
navegação visual, feita sem sistemas de posicionamento por satélites ou radar. O piloto
traça a rota de voo com azimutes verdadeiros, e navega com auxílio de bússola e cartas
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de navegação aérea. A bússola da aeronave mostra a direção da proa, ou seja, o ângulo
formado entre a direção do norte magnético e o eixo longitudinal horizontal da aeronave.
O piloto corrige a proa para que o avião sobrevoe a rota traçada, utilizando para isso a
declinação magnética apontada na carta. Em rotas mais longas as correções são feitas
durante o voo, devido a variação magnética.
Na carta ADC são indicados o norte verdadeiro, norte magnético e a declinação
magnética.

Figura 21 : Declinação Magnética
Fonte: DECEA (2017).
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5 – RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
5.1

Recursos Humanos
O trabalho foi desenvolvido com ajuda de uma equipe composta por 3 (três)

técnicos em agrimensura e 1(um) técnico em geoprocessamento, dentre os quais 1(um)
estudante de Engenharia Cartográfica, que orientou e conduziu os trabalhos de campo.

5.2

Recursos Materiais
Os equipamentos utilizados pertencem ao Destacamento de Infraestrutura da

Aeronáutica de Canoas

5.2.1 Receptores GNSS
Para execução dos serviços de posicionamento GNSS foi utilizado 1 par de
receptores GNSS da marca Topcon, modelo Hiper Ga L1/L2 (figura 22), cujas
características apresentadas pelo fabricante são:
- Receptores GNSS de 40 canais, de dupla frequência;
- Coletora FC-250;
- Tecnologia RTK, com alcance de rádio interno de até 5 km;
- Dois receptores Topcon HIPER Ga (L1/L2):
- Receptores GNSS com 40 canais;
- Rádio UHF interno e controlado via Bluetooth com as controladoras Topcon para
posicionamento RTK;
- Rastreia as constelações GPS e GLONASS
- Acurácia no posicionamento estático rápido 3mm + 0,5 ppm horizontal e 5mm + 0,5 ppm
vertical;
- Acurácia no posicionamento RTK/Kinematic 10mm + 1 ppm horizontal e 15mm + 1 ppm
vertical;
- Acurácia no posicionamento DGPS melhor que 0,5m.
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Figura 22: GNSS Topcon Hiper Ga
Fonte: Autor(2019).

5.2.2 Estação Total
Estação total Leica TS02 (figura 23), cujas características apresentadas pelo
fabricante são:
- precisão angular: 7” (sete segundos) (2 mgrados);
- precisão linear com prisma Padrão: 1,5 mm+2 ppm:
- alcance com prisma: 3500m;
- precisão linear sem prisma: 2 mm+2 ppm;
- alcance sem prisma: >400m;
- ampliação da luneta : 30x

Figura 23: Estação total Leica TS02
Fonte: Autor(2019).
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5.2.3 Outros equipamentos
Outros assessórios que foram utilizados na execução dos levantamentos:
- tripé;

- rádio comunicadores;

- trena;

- prisma;

- marreta;

- prancheta;

- estacas;

- pregos;

5.2.4 Softwares
Os equipamentos destinados a medição de distâncias, pseudo-distâncias, ângulos,
diferenças de fase e tempo, além de outras medidas necessárias, com altíssima precisão,
trabalham em conjunto com modernos e detalhados programas.
No segmento de software para topografia, geodésia e cartografia, a base da
engenharia de infraestrutura, os softwares utilizados normalmente são desenvolvidos
pelos mesmos fabricantes dos equipamentos, o que facilita a interface entre o
equipamento de medição e o computador para processamento dos dados. Neste trabalho
foram utilizados, no tratamento e processamento dos dados, bem como no apoio aos
levantamentos e confecção de relatórios e croquis, os seguintes softwares:
- Topcon Tools V.8;

- Sistema Topográfico Posição;

- Autocad 2013

- LibreOffice Writer
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6 – EXECUÇÃO DO TRABALHO
A figura 24 apresenta um roteiro de trabalho elaborado de forma a melhor conduzir
o andamento.

Figura 24: Fluxograma do trabalho.
Fonte: Autor(2019).

E para evitar atrasos e dar um melhor acompanhamento aos processos um
cronograma foi pré estabelecido:

Figura 25: Cronograma de desenvolvimento das atividades.
Fonte: Autor(2019).
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6.1

Visita de campo
O trabalho de atualização teve início com a observação e identificação das feições

e informações a serem atualizadas.
O responsável pelo aeródromo indicou as informações que não condiziam com o
existente:
- A posição dos indicadores de percurso de aproximação de precisão (PAPI);
- A posição do indicador de direção do vento;
- A posição do serviço salvamento e combate ao fogo (RFFS);
- Construção de novos pátios de manutenção;
- Construção de hangares no pátio principal; e
- Interdição de via de acesso.

Figura 26: Alterações na frente da carta ADC
Fonte: Autor (2020).
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Na figura 26, as setas em vermelho mostram a posição de pátios de aeronaves que
não constavam. Nos balões de textos são apresentadas as informações referentes à
resistência de cada trecho do pavimento e das envergaduras máximas permitidas em
cada local. Foram incluídas também as edificações das novas instalações do RFFS,
outras existentes entre o hangar 1 e hangar 2, acima do hangar 3, e as existentes nos
pátios isolados. Do mesmo modo, passou a constar na carta a interdição da taxiway C,
que vai da pista até o pátio.
No verso da carta, os desenhos da pintura de sinalização e das luzes de
balizamento não representavam corretamente o traçado da pista, a modificação pode ser
observada na figura 27.
No campo de observações (RMK-Remark) faltavam informações relativas ao
aeródromo cuja inclusão nos outros campos não é possível e que complementam as
indicações visuais, como pode ser visto na figura 27.

Figura 27 : Alterações no verso da carta ADC
Fonte: Autor(2020).

A duas versões da carta ADC, a anterior e a atualizada, encontram-se anexas ao
trabalho, para que possam ser comparadas.
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6.2

Trabalhos de campo
O trabalho de campo teve início com a materialização de pontos de apoio, que

serviram de base para os demais trabalhos que se seguiram.
Os pontos de apoio foram materializados através de 6 (seis) chapinhas ao longo da
maior dimensão da área. Os pontos de apoio foram colocados em pares intervisíveis, de
forma que servissem de base para uma possível poligonal. Porém, com a supressão
vegetal efetuada na área do aeródromo, o alcance do rádio do GNSS superou as
expectativas, otimizando o trabalho de campo.
Os pontos foram colocados ao longo da pista de táxi (taxyway FOX) permitindo um
melhor acesso da equipe aos locais e evitando transtornos de remoção do equipamento
em caso de solicitação da Torre.
A cartografia aeronáutica, assim como os demais segmentos cartográficos
brasileiros, é ancorada no Sistema Geodésico Brasileiro, referenciados ao SIRGAS2000,
sendo que a área de estudo situa-se no fuso UTM22S. Para que isso fosse possível, as
coordenadas do ponto de apoio MADC 4 foram transportadas da Rede Brasileira de
Monitoramento Contínuo (RBMC) pelo método de Levantamento Relativo Estático,
usando como base a estação POAL, código 91850.
Sobre o ponto MADC4 foi instalado um tripé com base nivelante, e nele o receptor
GNSS, conforme a figura 28, tomando cuidado para que a antena ficasse orientada para o
norte, de acordo com as Especificações e Normas para Levantamentos Geodésicos
Associados ao SGB, do IBGE.

Figura 28: MADC 4.
Fonte: Autor.(2019).
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Os receptores foram configurados com taxa de gravação de observação de 5
segundos. Com essa taxa é possível manter a sincronia com os dados disponibilizados
pela RBMC ao mesmo tempo em que são gerados dados suficientes para o
processamento dos outros pontos. Com essa configuração os arquivos gerados ficaram
maiores, o que exigiu o cuidado de descarregar e limpar a memória do equipamento ao
final de rastreio.
A máscara de elevação utilizada foi configurada para 10º, valor recomendado pela
NTGIR do INCRA. Por se tratar de um aeródromo, os locais onde foram instalados os
pontos são livres de obstáculos com altura suficiente que pudessem criar alguma
interferência em relação à máscara e geometria dos satétiles.
A partir do MADC4 foram transportados os demais pontos de apoio. Isso foi feito
pois na época dos trabalhos havia um treinamento de manobra militar em curso, tornando
os intervalos entre os movimentos das aeronaves muito curtos. Como o MADC4 não
causava nenhuma alteração nos movimentos de solo, e nem colocava o operador e o
aparelho em risco, optou-se por deixá-lo como base para os demais pontos. A seguir são
apresentadas figuras ilustrativas dos demais pontos.

Figura 29: MADC 5.
Fonte: Autor(2019).

Figura 30: MADC 6.
Fonte: Autor(2019).

Para o rastreio nos demais pontos foi utilizado o bastão de fibra de carbono como
bipé, o que permitia uma maior agilidade em caso de necessidade de afastamento
repentino do local. Uma outra vantagem no uso do bastão é a altura fixa do receptor
móvel. A configuração de taxa de observação foi a mesma utilizada na base, 5
segundos.
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Figura 31: MADC 1.
Fonte: Autor (2019).

Figura 32: MADC 2.
Fonte: Autor(2019).

Figura 33: MADC 3.
Fonte: Autor(2019).

Após o levantamento dos pontos de apoio, foi iniciado o levantamento com método
RTK. Foi utilizado o ponto MADC 4 como ponto de base, pois não o local não apresentava
risco às operações do aeródromo ou outros trabalhos.
O receptor foi instalado sobre o MCD4, configurado para o modo base-RTK, e
intervalo de gravação de 1 segundo.
A Carta ADC é a representação gráfica das principais instalações e serviços
existentes no aeródromo. Assim, para atingir esse objetivo, o trabalho de medição iniciouse com o levantamento RTK. O ponto MADC4 4 foi utilizado como ponto base, com o
receptor configurado para uma taxa de gravação de 1 segundo. O receptor móvel foi
instalado no bastão de fibra de carbono, e também configurado para gravar com solução
de ambiguidades fixa de 5 épocas, e precisão horizontal de 10 centímetros e vertical de
15 centímetros. Os valores atendem o disposto na Metodologia de Coleta de Dados
Aeronáuticos, que tem por finalidade estabelecer os procedimentos de coleta, verificação
e validação da informação e dos dados aeronáuticos (DECEA – 2012), apresentados nas
tabelas 3 e 4.
Ponto
MADC1
MADC2
MADC3
MADC4
MADC5
MADC6

Latitude
29°56'52,86602"S
29°56'49,49003"S
29°56'27,22270"S
29°56'29,93557"S
29°56'25,39739"S
29°56'23,27873"S

Longitute
51°07'50,65430"W
51°08'01,81676"W
51°08'40,57505"W
51°08'52,25528"W
51°09'19,86786"W
51°09'25,65625"W

Tabela 2: Coordenadas dos pontos de apoio.
Fonte: Autor,(2020).

Altitude Elipsoidal
9,98
6,47
9,76
9,92
2,76
3,47
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A coleta dos dados começou percorrendo os limites dos pátios de estacionamento
de aeronaves, bem como a sinalização horizontal, que é a pintura feita no chão que
mostra o trajeto que os aviões devem seguir quando em movimento em solo, marcando
as mudanças de direção e interrupções, e as posições de parada. Passo seguinte, foram
medidas as edificações no interior da área operacional, tais como terminal de
passageiros, terminal de cargas, torre de controle (TWR), serviço de resgate e contraincêndio (RFFS), serviço de informação aeronáutica (AIS), serviço meteorológico (MET),
posicionando o bastão com receptor junto às quinas das paredes e nos hangares e
hangaretes, junto aos pilares. A técnica nesse ponto não foi prejudicada, pois, diferente de
uma área urbana, a distâncias entre as edificações são grandes e não comprometiam a
geometria dos satélites de forma a impedir o trabalho.

Figura 34: RFFS (3), torre de controle (2) ao fundo e farol de aeródromo (1).
Fonte: Autor.(2020)

Ainda com o RTK, percorreu-se toda área da pista, em coordenação com a torre de
controle, começando pela cabeceira 31 indo em direção à cabeceira 13. Foram
levantadas as posições das barreiras de retenção e dos indicadores de trajetória de
aproximação de precisão (PAPI) assim como as dimensões da pista de pouso, faixas de
rolamento (taxiways) e áreas de escape (stopway). Seguiu-se de viatura, fazendo o
levantamento dos entroncamentos das vias de acesso com a pista, até os equipamentos
de medição de alcance visual (RVR) e o indicador de direção do vento (biruta / WDI),
próximo ao meio da pista. Na cabeceira 13 foi levantado também o ponto de teste do
rádiofarol (VOR). Fora da área da pista, mas ainda dentro da área operacional, foi
levantada a posição do farol de aeródromo (ABN), detalhe 1 na figura 34.
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Figura 35: Foto das edificações da SCOAM, terminal de passageiros e terminal de cargas..
Fonte: Autor.(2020)

O aeródromo da ALA 3 dispõe de outros pátios que são usados para manutenção e
check de funcionamento de motores. Nestes também foram medidas as dimensões do
pavimento, o traçado da sinalização horizontal e as edificações e hangares de apoio. Para
que fosse possível a medição destes locais, outro método teve que ser usado. A densa
vegetação e os taludes de proteção acústica e balística comprometeram o desempenho
do equipamento RTK nos pátios de manutenção. Lançou-se mão então da irradiação com
a estação total (ET).

Figura 36: Foto dos hangaretes e hangar 2.
Fonte: Autor (2020)

Dois pontos auxiliares, AUX A e AUX B, foram colocados nas proximidades do pátio
de cheque de motores, com auxílio do RTK, e seus dados inseridos numa nova obra
gerada na ET.
A ET foi instalado sobre o ponto AUX A, com ré no AUX B, e a partir daí foram
medidos os pontos por irradiação. As figuras 38 e 39 apresentam a representação gráfica
dos pontos levantados com RTK e estação total.
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6.3

Processamento dos dados
O processamento dos dados foi realizado no software Topcon Tools. Uma nova

obra foi criada no programa. Os dados foram armazenados separados por dia de rastreio,
uma pasta para cada dia, para facilitar a localização do arquivo posteriormente. Os dados
da

RBMC

foram

obtidos

no

site

do

IBGE

(https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/redegeodesica/16258-rede-brasileira-de-monitoramento-continuo-dos-sistemas-gnssrbmc.html?=&t=dados-diarios-e-situacao-operacional),

e

armazenados

nas

pastas

correspondentes aos dias de rastreio.
De posse dos dados necessários iniciou-se o processamento dos dados. Utilizouse o sistema de projeção UTM, fuso 22S, no qual se encontra a área de estudo e como
modelo geoidal o MAPGEO2015. Essa configuração foi utilizada para facilitar a
observação dos dados.
As coordenadas obtidas no método relativo estático foram utilizadas como base
para o levantamento com o método RTK. As coordenadas do ponto MADC4 serviram para
correção em tempo real do levantamento das informações detalhadas no item 6.1. Ao final
do levantamento, os arquivos eram transferidos para o computador através de um
dispositivo de memória flash (cartão SD). O sistema operacional Windows da coletora
facilitou a transferência de arquivo, bastando apenas identificar a pasta onde estava
gravado e fazer uma operação de copia –e- cola para a memória do computador.
As coordenadas dos pontos auxiliares foram inseridas na estação total para o
levantamento por irradiação. Na estação de trabalho, os dados foram extraídos e tratados
com auxílio do programa POSIÇÃO. As medições diretas da estação resultam em dados
topográficos, que foram convertidos para o sistema UTM, e assim serem inseridos nos
dados de levantamento com GNSS.

Figura 37: Configuração do processamento dos pontos no programa Topcon Tools.
Fonte: Autor(2019).

Os arquivos do levantamento com RTK foram transferidos para estação de trabalho
e processados no software Topcon Tools (figura 38). Os arquivos de medição da estação
total foram tratados no sistema POSIÇÃO.
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Figura 38: Processamento dos pontos no programa Topcon Tools.
Fonte: Autor (2019)

Os dados tratados e corrigidos no Topcon Tools e sistema Posição foram
exportados para o AutoCAD onde foram realizadas as operações de vetorização,
conforme o Manual de Confecção de Cartas Aeronáuticas.

Figura 39: Representação gráfica dos pontos gerada no levantamento
Fonte: Autor (2020).

6.4

Qualidade dos Dados
Visando garantir os requisitos mínimos de exatidão, resolução e integridade, o

Departamento de Controle do Espaço Aéreo emitiu uma circular normativa estabelecendo
os procedimentos da metodologia de coleta de dados aeronáuticos.- CIRCEA 53-2.
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O documento relaciona as feições e os requisitos para qualidade dos dados
aeronáuticos, de acordo com a importância para a navegação aérea.

Figura 40: Curva Normal
Fonte: https://reestruturador.blogspot.com/2018/06/voce-se-acha-normal-minha-particular.html

A exatidão requerida segue os padrões de distribuição gaussiana, onde o grau de
conformidade entre o valor medido e o valor verdadeiro, devem apresentar um nível de
confiança de 95%, ou dois sigma (2σ).
A resolução dos dados refere-se à menor medida de grandeza representada. No
caso das cartas de aeródromos, refere-se ao número de unidades ou dígitos com os quais
um valor medido, calculado ou declarado é expresso e utilizado.
A integridade dos dados aeronáuticos é o grau de certeza de que o valor de um
dado não foi perdido, nem alterado, desde o momento em que foi originado ou em que foi
realizada a última alteração autorizada. Esse grau de certeza é proporcionado,
conjuntamente, pelo cumprimento dos requisitos de qualidade dos dados e pela
possibilidade de sua correção acarretada pela rastreabilidade.
Os pontos coletados tiveram uma precisão horizontal média de 6 milímetros e
vertical de 10 milímetros, com desvio padrão de 3 milímetros, tanto na horizontal quanto
na vertical. Os valores médios e desvio padrão foram obtidos em planilha eletrônica com
os dados extraídos do software de processamento.

Tabela 3: Comprimento / distância / direção
Fonte: DECEA,(2012).
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Dado que a exatidão mínima exigida para o levantamento de feições horizontais da
pista é de 1 metro, conforme a tabela 3 da CIRCEA 53-2, o levantamento atende a esse
quesito. Na tabela 3 é possível verificar as exatidões verticais requeridas.

Tabela 4: Elevação / altitude / altura
Fonte: DECEA (2012).

O Azimute UTM da pista foi calculado com as coordenadas do levantamento. Para
chegar ao azimute magnético, foi consultado no sítio do ON, através do endereço
<http://extranet.on.br/jlkm/magdec/index.html>, a declinação magnética para a data,
conforme a figura 40, e calculado o azimute magnético da seguinte forma:
Azm = Azm UTM + DM,
Onde:
Azm

– Azimute Magnético

Azm UTM

– Azimute UTM

DM

– Declinação Magnética

50

Figura 41 – Mapa de Declinação
Fonte: Observatório Nacional

Tabela 5 : Rumo
Fonte: DECEA (2012)

Importante salientar que, para aviação, diferente da cartografia, o rumo se
confunde com o azimute, que é o ângulo formado entre o norte magnético e o
alinhamento da rota de voo com precisão de 01 grau, conforme a tabela 5, do CIRCEA
53-2. A declinação magnética é apresentada na carta para que o navegador possa corrigir
e evitar possíveis equívocos e erros.
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Tabela 6 : Declinação e variação magnética
Fonte: DECEA (2012)

6.5

Confecção da Carta

Figura 42: Processamento dos pontos no programa Posição.
Fonte: (Autor).

No software Autocad foi dada forma de Carta aos desenhos vetorizados, ou seja,
foram inseridos os cabeçalhos, símbolos e representações gráficas que transmitem ao
usuário a informações que está buscando. O layout da Carta foi desenhado seguindo os
padrões especificados no Manual de Cartas Aeronáuticas.
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Figura 43: Vetorização dos pontos no AutoCad 2013.
Fonte: Autor (2019)

As informações dos campos que não foram objeto direto desse mapeamento,
foram adquiridas junto ao administrador do Aeródromo, com a SCOAM (Seção de
Controle de Operações Aéreas Militares) e com a Torre de Controle. São informações
pertinentes ao voo e à segurança e operacionalidade do aeródromo, tais como frequência
de rádio, como pode ser observado nas figuras 44 e 45.

Figura 44: Cabeçalho da página 1 da Carta ADC SBCO anterior.
Fonte: DECEA.(2020)

As frequências informadas no cabeçalho ajudam na comunicação do piloto com os
serviços de apoio de solo.
A frequência ATIS (Automatic Terminal Information Service) é uma mensagem
automática contínua que transmite informações sobre o aeródromo. Ela serve para passar
aos pilotos informações sem sobrecarregar os controladores de vôo.
A frequência CLRD (Clearence Delivery) é utilizada para autorização de tráfego,
onde o piloto faz contato com direto com o controle de tráfego, setor responsável pelo
tráfego nas aerovias.
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A coordenação de movimentações de veículos no pátio é realizado na frequência
de controle de solo GNDC (Ground Control), enquanto o movimento de aeronaves e
equipe de apoio no solo (partida de motores, abastecimento, posicionamento e manobras
no pátio) é coordenado na frequência APRON (Apron Control).
Durante a aproximação e movimentação entre pista de pouso e decolagem, o
contato com a torre é feito na frequência TWR (Tower).
Quando o serviço não está disponível, o campo é preenchido com NIL.
As informações das características físicas (comprimento da pista, das áreas de
escape, largura das vias de acesso, etc.) foram obtidas com o levantamento, confirmando
os dados apresentados no verso da carta ADC (RWY e SWY), onde consta as
características físicas e distâncias declaradas, de forma simplificada e fácil visualização
para o usuário. As atualizações constarão na lateral da carta. Serão identificadas todas as
modificações em relação à versão anterior da Carta, facilitando a percepção das
mudanças pelo usuário.

Figura 45: Cabeçalho da página 2 da Carta ADC SBCO anterior.
Fonte: DECEA(202)
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7 – ANÁLISE DE CUSTOS.
Para a elaboração da análise de custos, apresentados a seguir, foram adotados
valores com base no que o Comando da Aeronáutica gastaria para a execução de um
trabalho desta proporção, bem como todos os gastos envolvendo o projeto, tais como:
disponibilidade dos equipamentos, insumos para confecção dos marcos e de chapas,
combustível e depreciação da viatura, refeições e outros. Assim:

Tabela 7 : Gastos diretos com mão de obra
Fonte: Autor

O gasto total estimado do Comando da Aeronáutica com este serviço é de R$
21.992,09. Há de se considerar que, neste caso específico, existe uma unidade na
localidade, distante apenas 4 quilômetros, com disponibilidade de pessoal qualificado e
equipamentos necessários para execução do serviço.
O Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), órgão responsável pela cartografia
aeronáutica, pela confecção das cartas e levantamento dos dados de aeródromos da
Força Aérea, caso tivesse de realizar este trabalho, deveria somar aos gastos estimados
o valor referente a diária dos militares, bem como os custos com translado (Rio de Janeiro
x Porto Alegre x Rio de janeiro) dos integrantes da equipe e dos equipamentos .
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Tabela 8: Gastos diversos
Fonte: Autor
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8 – CONCLUSÕES
O trabalho de confecção de uma Carta Aeronáutica parecia algo muito distante no
início de curso. Porém, o conhecimento adquirido ao logo do curso trouxe luz sobre o
caminho a ser seguido. Não significa que o caminho tenha sido encurtado, ou que as
dificuldades desapareceram. Significa que o conhecimento tornou o caminho acessível,
mostrando que era possível percorrê-lo
Apesar de estar familiarizado com o trabalho em áreas industriais, foi um desafio
grande conciliar equipe de campo com o movimento dos aviões, com os intervalos de
pouso e decolagem. E nesse ponto, o uso de um equipamento GNSS com tecnologia
RTK foi um diferencial. Como a base estava instalada em local seguro e longe do
movimento de aeronaves, apenas a equipe se deslocava a pé, dando agilidade nos
momentos críticos e de menor tempo de acesso.
O objetivo foi alcançado: utilizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para
atualizar a Carta de Aeródromo ADC do aeródromo da ALA 3, em Canoas.
Algumas atualizações, que não estavam previstas no início do projeto, como a
posição dos PAPI’s, a posição do indicador de direção do vento, mostram como era
necessária a atualização da carta ADC.
Com isso, o trabalho de atualização da Carta ADC-SBCO, anexa a este trabalho,
mostrou-se uma oportunidade ímpar de aplicação do conhecimento na geração de um
produto cartográfico aeronáutico, consagrando todas as atividades e ensinamentos,
teóricos e práticos, ministrados no decorrer do curso.
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9 – RECOMENDAÇÕES
A cartografia aeronáutica no Brasil é um setor pouco conhecido. A aviação civil
cresceu muito. São mais de 2500 aeródromos espalhados pelo Brasil. Mais de 1900 são
aeródromo privados, sujeitos à Administração Aeroportuária Local. É um mercado pouco
conhecido, mas não menos importante.
Além da cartografia, outros segmentos aeronáuticos pouco divulgados são os de
projeto de pistas, zonas de proteção e zoneamento de ruído. São áreas em que a
Engenharia Cartográfica têm todo domínio do conhecimento para atuar de forma eficiente
e profissional.
Apesar da carência de engenheiros cartógrafos nesse mercado, não é fácil se
inserir. Como qualquer outra profissão, as oportunidades de acesso são escassas, e
aquele que estiver mais preparado saberá quando a sua chance chegar. O preparo vêm
com a prática, com a repetição até a exaustão.
Diante disso, a recomendação que se deixa é com relação à capacitação ou
contratação de recursos humanos que atuem, ou tenham conhecimento na área de
cartografia aeronáutica, de forma a diminuir o intervalo de tempo entre as atualizações, ou
mesmo, agilizar o processo, garantindo que as informações constantes na Carta sejam
sempre verdadeiras e fiéis à realidade do aeródromo, haja vista a importância da
segurança para a aviação, em todas as fases do voo, que se inicia com a partida dos
motores, ainda no pátio de estacionamento.
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11 - ANEXOS

PORTO ALEGRE / Canoas, MIL (SBCO)
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ADC - SBCO: INFORMA˙ES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATIONS
CARACTER˝STICAS F˝SICAS /

PISTA

DIMENSES(m)

RUNWAY

RWY

BRG MAG

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Tipo

TIPO DE SUPERF˝CIE

PCN
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/ COMPLEMENTARY INFORMATIONS

Tipo
BRG MAG Type

RWY
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4
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/ RESCUE END FIRE FIGHTING SERVICE : RFFS REQ - 6

Marking Aids

/ Lightin Aids
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10 - TWY BRAVO: PCN 32 R/B/W/T
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12 - TWY ECHO:PCN 20 R/C/W/T
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