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As pistas de pouso e decolagem
de aeronaves saDos principais elos de
liga<;ao entre 0 ceu e a terra. Encon-
tram-se tanto em grandes aeroportos
localizados nasgrandes cidades ou em
pequenos espa<;os em fazendas ou
aeroclubes. Mesmo sem 0 destaque
na infraestrutura dos transportes das
pontes, viadutos, tuneis e rodovias, as
pistas saD a base do modal aereo da
avia<;ao,fundamentais para a garantia
da seguran<;ados passageiros e a tran-
quilidade dos voos.

As pistas evolufram muito ao longo
do tempo. Os primeiros avi6es, inten-
samente utilizados, eram pequenos
e leves,0 que permitiu que eles deco-
lasseme pousassem em pistas rusticas,
ate em c1areiras,na sua totalidade de
terra. Em seguida as pistas foram gra-
madas, mas rapidamente percebeu-se
que os avi6es derrapavam, 0 que obri-
gou a voltar a utilizar as pistas de terra,
nao se esquecendo que mesmo estas,
em dias de chuva, fossem uma verda-
deira catastrofe. Ate 0 infcio dos anos
30 muitas aeronaves pequenas pousa-
vam e decolavam na agua, enfrentan-
dotambem grandes riscos.

A evolu<;ao natural foi a pavimen-
ta<;aocom concreto no fim dos anos
20, que permitia pousos e decolagens
em qualquer condi<;ao c1imatica com

total seguran<;a. La Guardia, na
cidade de Nova lorque, foi 0

primeiro grande aeropor-
to america no a entrar

em opera<;ao, em
1939, com 2 pistas
com 1,5 km de ex-
tensao, que, mais

No Brasil 0
fato releva nte

foi a entrada em opera<;aodos avi6es
DC3 - versao civil do C47 militar - du-
rante e logo ap6s a segunda guerra
mundial. Na ocasiao, foram constru-
fdas as primeiras pistas em concreto
nos aeroportos brasileiros de Con-
gonhas (SP) e Santos Dumont (RJ),
que, na decada de 50, tiveram que
ser ampliadas para receber os Elec-
tras, grandes avi6es de passageiros.

No fim dos anos 50 foram cons-
trufdas com concreto as pistas dos
aeroportos Salgado Filho em Porto
Alegre e de Pelotas, tambem no Rio
Grande do SuI. Em seguida foi a vez
do aeroporto Afonso Pena, no Para-
na. Igualmente foram construfdas
com concreto, em 1960, as pistas
dos aeroportos de Viracopos/SP e
Galeao/RJ, alem das principais bases
aereas brasileiras, todas em concre-
to, seguindo a tendencia mundial.

Atualmente grandes aeroportos
utilizam 0 concreto nas suas pistas. Na
America do Suidestacam-se,par exem-
plo, osda Argentina, como 0 Aeroporto
de Ezeiza,que atualmente esta sendo
modernizado e ampliado, com novas
pistastotalmente em concreto.



Grandes aeroportos ameri-
canos, europeus, asiMicos, afri-
canos e da Oceania tem quase
a totalidade das pistas construi-
das com concreto. Pode-se citar
Munique, Frankfurt e Dussel-
dorf na Alemanha, Dallas, Den-
ver, Minneapolis, Austin, Dulles,
Detroit, Los Angeles, Memphis,
St. Louis, Orlando, Seattle, Las
Vegas, Indianapolis, Houston,
Chicago, Sao Francisco e Atlan-
ta entre outros nos Estados Uni-
dos. Eem diversos outros paises
no mundo como: Turquia, Bo-
livia, Russia, Ucrania, Espanha,
China, Nova Zelandia, Canada,
Filipinas, Sui~a, Coreia do Sui,
Polonia, Japao, Republica Tche-
ca, Mold6via, Camboja, Malasia,
Iraque, Jordania, Kuwait, Uba-
no, Coreia do Norte, Paquistao,
Vietnam, Chile, Congo, Botswa-
na, Guine, Africa do Sui, Pana-
ma, Guatemala e Mexico.

No Brasilapenas 0 Aeroporto
Antonio Carlos Jobim, 0 Galeao,
no Rio de Janeiro, permanece
com uma pista ainda de concre-
to, diferentemente do que ocor-
re na maioria dos paises.

Atualmente, as pistas de
pouso e decolagem no mundo
sao projetadas na maioria com
concreto simples, com barras
de transferencia e de Iiga~ao,
e construidas com modernos
equipamentos de formas des-
lizantes, exatamente iguais aos
que sao utilizados na constru~ao
de rodovias.

No Brasil, existe uma gran-
de quantidade desses equipa-
mentos em opera~ao, pelas
construtoras, havendo apenas
a necessidade de se quebrar
esse paradigma que ainda
perdura no Brasil.
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