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 Disciplina: Aeroportos  Código: TT084

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 (  x  ) Optativa

   (  x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  x  ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 60

 CH Semanal: 04

 

Padrão (PD): 30

 

Laboratório
(LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):

0
Prática Específica
(PE): 0

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP): 0

EMENTA 

1. Introdução
1. Conceitos básicos
1. Sistema Federal Aeroviário
1. Controle do tráfego aéreo
1. Localização de aeroportos
1. Plano geral de um aeroporto

1. Área de pouso
2. Área terminal

2. Previsão do tráfego aéreo
3. Introdução à mecânica de aeronaves

3. Tipos, dimensões e velocidades
3. Determinação e distribuição do peso
3. Tipos de trens de pouso
3. Raio de giro e comprimento de pista

4. Projeto geométrico da área de pouso
4. Normativas
4. Pistas de rolamento
4. Concordâncias
4. Pátio de espera
4. Dispositivos de segurança

5. Área terminal: estações de carga, veículos e aeronaves
6. Dimensionamento de pavimentos

6. Projeto de pavimentos flexíveis
6. Projeto de pavimentos rígidos
6. Reforço de pavimentos
6. Efeitos dos jatos sobre os pavimentos

7. Drenagem
8. Sinalização
9. Heliportos

                                                                                                              PROGRAMA

1. Introdução: principais conceitos, aerovia, controle do tráfego aéreo, sistema federal de aerovias e designação. Localização de aeroportos, escolha de
local, dimensões, zoneamento. Área de pouso, capacidade de um aeroporto, disposição das pistas, configurações mais comuns. Área terminal, pistas
de rolamento e pátios.



2. Previsão do tráfego aéreo. Volume anual de passageiros e mercadorias, movimento anual de aeronaves e na hora de pico. Estudo de viabilidade para
a implantação de um aeroporto.

3. Introdução à mecânica de aeronaves. Tipos, dimensões e velocidades. Composição e distribuição do peso de uma aeronave, quantidade de
combustível. Configurações de trens de pouso, comprimento de pista e raio de giro. Tendências em projetos de aeronaves e implicações na
infraestrutura aeroportuária.

4. Projeto geométrico da área de pouso. Normas, pistas de rolamento, concordâncias, pátios de espera. Dispositivos de segurança, separações, marcas
nas pistas, proteção contra o efeito dos jatos.

5. Área terminal. Estações de passageiros, carga, veículos e aeronaves.
6. Dimensionamento de pavimentos. Materiais empregados. Cargas, obtenção da roda simples equivalente para pavimentos flexíveis e rígidos.

Metodologias de dimensionamento de pavimentos flexíveis, rígidos e reforço. CBR, Método da FAA e procedimentos mecanísticos.
7. Drenagem. Drenagem superficial e subterrânea.
8. Sinalização. Operação do pouso, pouso com má visibilidade. Luzes e dispositivos de auxílio visuais.
9. Heliportos. Generalidades sobre as características do transporte e dos helicópteros. Localização, dimensões e projeto.

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao aluno os conhecimentos básicos sobre a infraestrutura, organização, funcionamento e planejamento na construção e reforma de aeroportos,
bem como abordar outros aspectos tais como sinalização, tráfego aéreo e mecânica de aeronaves. É desejável que o aluno tenha cursado Infraestrutura

viária, Planejamento de transportes e Pavimentação.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ao haver cursado esta disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Identificar as principais instalações necessárias à atividade aeroportuária, bem como os fatores que influenciam as decisões em projetos;

- Compreender as principais normas ou elementos que regulamentam ou afetam o tráfego aéreo, aeronaves, elementos da infraestrutura aeroportuária e
ainda suas relações com o entorno urbano;

- Conhecer e aplicar metodologias atuais para análise das infraestruturas aeroportuárias e estar apto a avaliar problemas, propor soluções e escolher
materiais ou métodos mais adequados aos problemas de engenharia;

- A disciplina pretende ainda contribuir na consolidação de conhecimentos adquiridos pelo aluno em diversas disciplinas da graduação, bem como
desenvolver competências crítico-reflexivas acerca dos conteúdos abordados e incentivar a iniciativa em pesquisas na área.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivo-dialogadas, estimulando a participação do aluno. Uso de recursos como: quadro negro, projetor multimídia e/ou site para
compartilhamento de material didático. Sala com computadores para aplicações práticas de laboratório e recurso multimídia é desejável. Possibilidade de
programar visitas a aeroportos e controlador aéreo da região. Para o bom aproveitamento da disciplina, é desejável que as turmas não excedam 20 alunos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas pelo menos duas avaliações (trabalhos escolares) principais, nas quais os alunos serão considerados aprovados quando alcançarem a
média de 70 entre estas, além de 75% de frequência em sala de aula.
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2) Airport planning manual. ICAO/OACI (1987).

3) Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil, disponíveis em <http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac> (em 30/10/18).
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                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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