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      INTRODUÇÃO 

 

O presente Memorial Descritivo apresenta as considerações e 

metodologias empregadas para a concepção e desenvolvimento do projeto 

Aruitetetônico de construção do pavimento em piso rígido do aeródromo de Chaves 

- PA. 

A construção do piso rigido no aeródromo não só facilitará as viagens à 

região, como fomentará ainda mais o turismo e a geração de emprego, garantindo 

uma viagem de qualidade não só para os visitantes, mas também para os 

moradores de Chaves, que terão acesso a um ambiente melhor para realizar sua 

locomoção. A Administração Municipal está acompanhando o desenvolvimento 

desse projeto com muita expectativa, pois será um marco para o desenvolvimento 

do objetivo. 

 

DEFINIÇÃO DO PROJETO 

 

Segundo recomendações constantes do Termo de Referência de 

Projeto, durante o desenvolvimento do projeto, o trabalho foi desenvolvido 

considerando os seguintes requisitos: 

• Revestimento asfáltico da pista de poso e decolagem aeronaves; 

• Sistema de drenagem de águas pluviais; 

• Sinalização horizontal;  

As características geométricas finais do aeródromo são: 

 

• Pista de Pouso: 5.000,00 m² 

• Pista de Rolamento: 824,29 m² 

COMPRIMENTO BÁSICO DA PISTA 

Para comprimento real de 500 m, considerando os fatores de correção 

para as condições de atmosfera padrão e gradiente de pista nulo. 
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DADOS DO AERÓDROMO 

O AEROPORTO DE CHAVES fica na área urbana da cidade que está localizada na 

região norte da Ilha de Marajó no Estado do Pará. 

SIGLAS: CHV (IATA) - SNXW (ICAO) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:  Latitude - 0° 12′ 01″S – Longitude - 49° 58′ 02″ W 

PISTA: Em terra com 1200 m de comprimento por 99 m de largura e a 6 m de altitude 

OPERAÇÃO: Diurna por aproximação visual 

EMPRESA AÉREA: Não há nenhuma empresa operando voos comerciais regulares 

neste aeroporto 

 

 

     Figura 1.1– Localização do município de Chaves com relação a 

Belém 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 

Histórico 

O atual município localiza-se na zona fisiográfica de Marajó e Ilhas. Primitivamente fora 

uma aldeia dos índios aruanas, onde os Capuchos da Província de Santo Antônio 

fundaram uma missão para catequizar os selvículas. 
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Por ato de Francisco Xavier de Medonça Furtado, em 1757, a aldeia adquiriu o predicado 

de Vila, passando a servir de centro militar em fins do século XVIII. 

Um fato de grande significado ocorrido no município, em 1823, foi o ato de adesão, com 

a proclamação, de D. Pedro I, Imperador do Brasil. 

Em 1833, Chaves passou a chamar-se Equador, e, em 1844 readquiriu a denominação 

anterior, por ocasião da marcação dos seus limites. No período republicano, em 1889, 

ocorreu a criação da Comarca de Chaves, que foi instalada no ano seguinte. Em 1891 a 

Vila do então município obteve elevação à categoria de Cidade. 

 

TERRITÓRIO E AMBIENTE 

Área da unidade territorial [2020]  12.534,995 km² 

Esgotamento sanitário adequado [2010]  1,6% 

Arborização de vias públicas [2010]  75,2% 

Urbanização de vias públicas [2010]  0% 

Bioma [2019] 

Amazônia 

Sistema Costeiro -Marinho [2019]  Pertence 

População estimada [2020]  23.948 pessoas 

População no último censo [2010]  21.005 pessoas 

Densidade demográfica [2010]  1,61 hab/km² 

 

EDUCAÇÃO 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]  79,7% 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]  3,3 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]  3,1 

Matrículas no ensino fundamental [2018]  5.542 matrículas 

 

Matrículas no ensino médio [2018]  273 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2018]  268 docentes 

Docentes no ensino médio [2018]  11 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018]  98 escolas 

ECONOMIA 

PIB per capita [2018]  7.983,69 R$ 
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Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]  96,4 % 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]  0,453 

Total de receitas realizadas [2017]  49.819,62 R$ (×1000) 

Total de despesas empenhadas [2017]  51.064,41 R$ (×1000) 

SAÚDE 

Mortalidade Infantil [2017]  5,38 óbitos por mil nascidos vivos 

Internações por diarreia [2016]  1,4 internações por mil habitantes 

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]  14 estabelecimentos 

Fonte: IBGE 

TURISMO 

O município de Chaves, no Marajó, passa a integrar o Mapa de Turismo Brasileiro 2019-

2021, e agora terá a oportunidade de expandir seus potenciais turísticos pelo Brasil, e 

apresentar os projetos municipais para garantir recursos oriundos do Ministério do 

Turismo. 

Foi publicado no dia 26 de agosto, no Diário Oficial da União (DOU), o novo Mapa do 

Turismo Brasileiro 2019-2021. Ao todo, 2.694 cidades de 333 regiões turísticas do país 

foram validadas pela Pasta e incluídas na atualização da plataforma. Neste ano, os 

estados e municípios contaram com novos critérios, compromissos e recomendações 

estabelecidas pelo Ministério do Turismo, entre elas a obrigação de participação em 

instância de governança e em Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

FONTE: PMC 

 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Os serviços topográficos executados no Aeródromo de Chaves/PA 

foram executados por equipe de topografia contratada (Geoconsult), nos períodos 

de 02/dez/21 a 09/dez/21. Constaram de levantamento planialtimétrico, utilizando-

se o processo trigonométrico para obtenção dos detalhes planimétricos e do 

nivelamento geométrico das seções transversais. 

 

RECONHECIMENTO PRELIMINAR 

 

Notou-se que a base de solo laterítico aparenta estar em boas 
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condições. Observou-se também que a pista de pouso exibe a ocorrência de 

buracos e poças, sobretudo no lado direito da pista de pouso. 

 

 

Vale ressaltar que os buracos existentes colocam em risco o tráfego de 

aeronaves. Durante a execução do levantamento foi observado um fluxo 

considerável de veículos (Ônibus, Caminhões, Carros de passeio, motos e 

bicicletas) e pessoas sobre a pista, tornando ainda mais perigosos os 

procedimentos de pouso e decolagem. 

Não foi identificado qualquer indício de comprometimento estrutural em 

toda a pista de pouso, mesmo que localizado. A camada de base existente está 

íntegra. 

Quanto aos aspectos ligados à drenagem, nota-se a necessidade de 

implantação de um sistema de drenagem mais eficiente, pois o que existe no local 

é tão somente o aproveitamento de pontos mais baixos para o escoamento das 

águas pluviais e que não tem sido muito eficiente. 

 

JAZIDA DE ATERRO 

Constatou-se que há diversas áreas para exploração de material para 

aterro. 

PISTA DE POUSO 

O projeto foi elaborado para que o comprimento real da pista seja de 

500m, com uma largura de 10m. 

Os resultados do projeto da pista estão apresentados em planta. 

 

PISTA DE ROLAMENTO 

Com a finalidade  de atender aos requisitos da aeronave  de projeto, 

a  largura da pista de rolamento deve ser igual ou superior a 15m de largura.  

PAVIMENTO RIGIDO 

PISO EM CONCRETO MONDADO IN LOCO 

Características:  

Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400L. AF_07/2016.  
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Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente 

da região 

 Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) 

 Execução: 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas 

que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto;  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 

vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

No projeto de Sinalização Horizontal do aeródromo de Chaves foi 

prevista a pintura total da Pista de Pouso e da Pista de Rolamento, conforme 

indicado no desenho do projeto de Sinalização Horizontal. 

 

A pintura da sinalização horizontal consiste nas marcações de 

cabeceiras, de eixo e bordos de pista de pouso e de rolamento e na identificação 

do sentido da pista. O projeto foi elaborado com base nas recomendações 

constantes do Anexo 14 da Convenção da Aviação Civil Internacional de Chicago 

para pistas de código 2C VFR. 

 

PROJETO DE SEGURANÇA 

 

PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO DO AERÓDROMO 

 

Faixa de Pista 

 

Consiste em uma área retangular em torno da pista de pouso, cuja 

elevação deve ser igual ou inferior à elevação do eixo da pista, não sendo permitida 

a presença de obstáculos de qualquer natureza, com exceção de auxílios à 
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navegação a navegação aérea, montados sobre juntas frágeis. 

 

 

A faixa de pista para o aeródromo de Salinópolis é de 620 x 60m e 

nenhuma instalação que venha se configurar obstáculo foi projetada nesta área. 

 

Área Horizontal Interna 

 

A área Horizontal Interna consiste de dois semi-círculos, com centros 

nas cabeceiras, cujo desnível em relação à altitude do aeródromo é de 45m. 

Implantações nesta área e que ultrapassem este gabarito estão sujeitas à 

aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil. O raio considerado para os dois 

semi-círculos foi de 2.500m. 

 

Área Cônica 

 

A área cônica estende-se com rampa 1/20 para fora dos limites externos 

do gabarito da área horizontal interna em 2.000m, elevando o gabarito de 45m da 

área horizontal interna para a altitude de 145m. 

 

PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO 

 

O plano de zoneamento de ruído do aeródromo tem como objetivo 

garantir que o nível de incômodo gerado pelos motores das aeronaves não cause 

danos à população. Pode-se classificar o aeródromo de Salinópolis na Categoria 

relativa à aviação regular de médio porte de baixa densidade (Curvas de ruído do 

Tipo 1). 

 

Três áreas são definidas pela legislação atual e estão apresentadas 

detalhadamente nos desenhos de projeto. A análise da área identificou que não 

existem implantações que interfiram atualmente no Plano de Zoneamento de Ruído 

do Aeródromo. 

Área 1 
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De acordo com a legislação são permitidas na Área 1 as seguintes 

atividades: 

 

Produção e extração de recursos naturais 

 agricultura; piscicultura; silvicultura; mineração; e atividades 

equivalentes. 

 Serviços Públicos ou de Utilidade Pública 

 estação de tratamento de água e esgoto; reservatório de água; 

cemitério; e equipamentos urbanos equivalentes. 

 

 depósito e armazenagem; estacionamento e garagem para 

veículos; feiras livres; e equipamentos urbanos 

equivalentes. 

 

Recreação e lazer ao ar livre 

 praças, parques, áreas verdes; campos de esporte; e 

equipamentos urbanos e equivalentes. 

 

Transporte 

 rodovias; ferrovias; terminais de carga e passageiros; 

auxílio à navegação aérea; e equipamentos urbanos 

equivalentes. 

Área 2 

 

De acordo com a legislação não são permitidas na Área 2 as 

seguintes atividades: 

 

Residencial; 

 Loteamentos, edifícios, casas; 

 

Saúde: 

 hospital e ambulatório; consultório médico; asilo; e equipamentos 
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urbanos equivalentes. 

  

 

Educacional: 

 escola; creche; e equipamentos urbanos equivalentes. 

 

Serviços Públicos ou de Utilização Pública: 

 hotel e motel; edificações para atividades religiosas; 

centros comunitários e profissionalizantes; e 

equipamentos urbanos equivalentes. 

 

Cultural: 

 biblioteca; auditório, cinema, teatro; e equipamentos urbanos 

equivalentes. 

As atividades acima referidas poderão ser eventualmente autorizadas 

pelos órgãos municipais competentes, mediante aprovação do formal da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC. 

 

A legislação Municipal sobre o uso do solo urbano da Cidade de 

Salinópolis deverá incluir as restrições acima descritas para as Áreas I e II, a fim 

de garantir o desenvolvimento harmônico do aeródromo com a comunidade que 

ele serve. 

 

 
Chaves (PA), 20 de maio de 2022. 

 
 
 

_____________________________ 
Prefeitura Municipal de Chaves 

Responsável Técnico 
 


