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O PELT 2020
Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da Construção
O Paraná vivencia grande período sem investimentos
Pesada do Estado do Paraná – SICEPOT, todos sabedores
em planejamento e obras de infraestrutura. Reflexos
da necessidade de ações que culminem com o resultado
da falta de obras indutoras que possibilitem o
pretendido.
desenvolvimento da economia paranaense estão
A formulação do PELT 2020 teve como base
sendo sentidos nos diferentes setores, reprimindo o
dados econômicos, programas em desenvolvimento
desenvolvimento harmônico do Estado.
e, principalmente, a identificação dos gargalos que
O surgimento de programas do governo federal
impedem a aceleração do desenvolvimento paranaense.
tem promovido a concretização de obras consideradas
É apresentada neste documento a situação atual dos
urgentes e a aprovação de investimento em áreas
diferentes modais de transporte – rodoviário, aeroviário,
prioritárias nas cidades paranaenses. Porém estas
hidroviário e ferroviário, e a indicação de obras que
inserções na infraestrutura, notadamente na de logística
demandam de investimento
de transporte, remete à
em estudos de viabilidade e
discussão de um projeto
O ANSEIO É DE QUE O PLANO SE
projetos, para posterior busca
amplo que integre os
CONCRETIZE COMO UMA FERRAMENTA PARA
de recursos que promovam
diferentes modais e que
A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
a execução das intervenções
possibilite a condição de
consideradas prioritárias e
desenvolvimento necessária
necessárias.
ao Paraná.
Anseia-se que o PELT 2020 subsidie o início de
Instituições preocupadas com o futuro do Estado
uma discussão permanente na gestão de projetos de
e com a imprescindível e urgente necessidade de
interesse público e privado, dentro das áreas de logística
investimentos no setor, propuseram-se a promover
e infraestrutura de transportes - a intenção é agregar a
o registro, a seleção e a priorização de proposições,
este documento toda forma de contribuição na busca
compilando-as em um plano de ações voltado ao
de soluções de problemas atuais e futuros nos diferentes
desenvolvimento da logística no Paraná.
modais de transportes, advindas da sociedade organizada
O Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT 2020 é
preocupada com o desenvolvimento do Estado. E,
apresentado nesta publicação com o objetivo de consolidar, em
acima de tudo, que o PELT 2020 se concretize como uma
um único documento, as intervenções e obras de infraestrutura
ferramenta para a formulação de políticas públicas de
de logística consideradas importantes e estratégicas para o
desenvolvimento, fornecendo elementos que contribuam
desenvolvimento do Paraná. Os protagonistas desta proposta
com os atuais e futuros planos de governos, na busca da
são o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
construção de um estado que se desenvolva de forma
Agronomia do Paraná – CREA-PR, a Federação das Indústrias
harmônica e equilibrada.
do Estado do Paraná – FIEP; o Instituto de Engenharia do

MODAL AEROVIÁRIO

HISTÓRICO
As primeiras pistas de pouso e decolagem foram instaladas no
Paraná na década de 1930. No início, eram estruturas rudimentares e
tinham capacidade de atendimento bastante limitada.
O auge da aviação paranaense aconteceu 20 anos depois, nas
décadas de 1950 e 1960, quando o cultivo de café tornou-se a
principal fonte de renda para a população do Norte do Paraná. Nessa
época, o Aeroporto de Londrina chegou ao ápice de seu movimento.
Como as rodovias que serviam a região eram precárias, o único meio
de transporte disponível era o aéreo.
Em Curitiba, a Segunda Guerra Mundial deu impulso ao modal
aeroviário. A Base Aérea Afonso Pena foi construída em 1944 e servia
de ponto estratégico para as operações dos países aliados.
Entre as décadas de 1970 e 1980, a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) assumiu alguns dos mais
importantes aeroportos do Estado. Mas, apenas na década de 1990,
passaram a ser feitos investimentos na reforma e ampliação dos
terminais.

LINHA DO TEMPO

1927
1930
1933
1935
1942
1945

Início da aviação comercial brasileira.

Implantação de pista para pouso e decolagem de
aeronaves no bairro Bacacheri, em Curitiba.

Começam as negociações para construir um Campo
de Aviação em Foz do Iguaçu.

Um avião biplano, vindo de Campo Grande (MS), faz
o pouso inaugural no Campo de Aviação de Foz do
Iguaçu.
Nessa época, a pista do Bacacheri estava instalada
no antigo Colégio Agrícola estadual. Na década
de 1940, o terreno passou a ser do Ministério da
Aeronáutica.
A 2ª Guerra Mundial deu origem ao Aeroporto
Afonso Pena. A área foi usada por alguns meses
como base aérea militar.
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1946
1949
1956
1958
1959

Terminada a 2ª Guerra Mundial, o Aeroporto Afonso
Pena passa a ser usado pela aviação civil, operando
voos regionais e internacionais.

1963

A crise do café derruba o movimento no Aeroporto
de Londrina, que passa para a 11ª posição no
Brasil.

Começam as operações no local em que é hoje
o Aeroporto de Londrina. No pequeno aeroporto,
havia apenas uma pista e uma casa de madeira.

É inaugurado o terminal de passageiros do
Aeroporto de Londrina.

O Aeroporto de Londrina torna-se o 3º em
movimento no País, atrás apenas de Congonhas
(SP) e Santos Dumont (RJ). O avanço foi
impulsionado pelo rentável mercado do café no
norte do Paraná.
No final da década de 1950, o Aeroporto Afonso
Pena já era o 4º em movimento de aeronaves
no Brasil. Um novo terminal de passageiros é
construída.

1969

Foto: Infraero

Inaugurado o novo Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu.

1974

O Aeroporto Afonso Pena e o Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu são absorvidos pela
Infraero.
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1977

Foto: SETR

É concluída a ampliação do Terminal de
Passageiros do Aeroporto Afonso Pena.
Amplia-se em quatro vezes a capacidade de
atendimento.

1980
1989
10

1991
1995
1996
2000
2008

Começa as obras para a construção de um novo
terminal de passageiros no Aeroporto Afonso Pena.

A Base Aérea do Bacacheri é transferida para
a administração da Infraero, surgindo assim o
Aeroporto do Bacacheri. Nesse ano, o governo
federal também assume a administração do
Aeroporto de Londrina.
Reinaugurado o Aeroporto Internacional de Foz do
Iguaçu.

É feito o recapeamento asfáltico da pista do
Aeroporto de Londrina.

Construção do novo terminal de passageiros
no Aeroporto Afonso Pena, que passa a ser
internacional.

O Aeroporto de Londrina passa por uma grande
reforma. A primeira desde a década de 1950.

O Aeroporto de Londrina passa a se chamar
Aeroporto Governador José Richa. É inaugurado um
terminal de cargas.
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PRINCIPAIS AEROPORTOS
DO PARANÁ
AEROPORTO AFONSO PENA
O traçado da pista do aeroporto permanece o mesmo da
época da Segunda Guerra Mundial, quando foi estabelecida
a Base Aérea Afonso Pena. A construção começou em maio
de 1944, em função de um acordo de cooperação entre o
Ministério da Aeronáutica brasileiro e o Departamento de
Engenharia do Exército Norte-Americano.
A finalidade era servir de ponto estratégico para as
operações dos países aliados durante a guerra. Mas como a
construção só foi concluída em abril de 1945, cinco meses
antes do fim da guerra, a base teve pouco uso militar.
A partir de 1946, com a guerra terminada, a aviação
civil passou a utilizar a Base Aérea Afonso Pena, moderna e
recentemente construída.
Em 1959, o Aeroporto Afonso Pena era o 4º em movimento
de aeronaves no Brasil. O Ministério da Aeronáutica precisou
construir um novo terminal de passageiros com área de
2.200 metros quadrados. As obras executadas naquele ano
permaneceram inalteradas até a década de 1970.
Em 1974, a Infraero assumiu a administração do aeroporto
e, em 1977, foi concluída a ampliação do terminal de
passageiros, o que proporcionou mais conforto aos usuários
e empresas aéreas. Mesmo com todas as remodelações e
ampliações efetuadas, as obras não foram suficientes para
atender à demanda crescente de passageiros e cargas.
Em 1991, o aeroporto contava com um deficit operacional
estimado em 40%. Em 1996 foi concluída a construção do
novo aeroporto, que passou a ser internacional.

Foto: Aniele Nascimento/AGP

Aeroporto Afonso Pena: última reforma foi feita há quase 15 anos.
PISTAS – 2215m x 45 m - 1800 m x 45m
ALTITUDE – 911m
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU/
CATARATAS

Foto: Christian Rizzi/AGP

Foz do Iguaçu: aeroporto tinha objetivo estratégico quando foi construído.
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PISTAS – 2200m x 45 m
ALTITUDE – 239m

As negociações para aquisição de um terreno para
construir um Campo de Aviação em Foz do Iguaçu começaram
por volta de 1933. Além do fator estratégico, o objetivo era
o estabelecimento de uma linha do Correio Aéreo Militar que
cobriria a região de Foz do Iguaçu e Guaíra, no oeste do
Paraná.
Em 1969, foi inaugurado o novo Aeroporto Internacional
e, em 1974, a Infraero assumiu sua administração. Em 1989,
foi reinaugurado o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/
Cataratas, projetado para suprir a demanda de passageiros até
o ano de 2004.
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AEROPORTO DE LONDRINA – GOVERNADOR JOSÉ RICHA
A história do Aeroporto de Londrina começou em 1949.
O espaço se resumia a uma pequena pista e uma casa de
madeira construída no local onde hoje está localizado o
aeroporto da cidade. Em 1956 foi inaugurado o terminal de
passageiros do aeroporto. Até o final da década, o terminal
de passageiros manteve os traços básicos, com exceção de
algumas pequenas reformas.
Durante vários anos, o Aeroporto de Londrina foi o terceiro
aeroporto mais movimentado do País. Entre o final da década
de 1950 e o início da de 1960, a região norte do Paraná se
desenvolvia de forma acelerada devido ao avanço do café
no interior. Eram muito comuns voos para o Aeroporto de
Londrina atendendo a passageiros que se destinavam a
cidades que ficavam a até 100 quilômetros de distância
de Londrina, entre elas Maringá, Apucarana, Arapongas e
Jacarezinho.
O movimento intenso manteve-se até 1962. No ano
seguinte, começaram a ser sentidos os efeitos da crise do
café e o aeroporto caiu para a 11ª posição nacional. Em 1980
a administração passou para a Infraero. Desde então, algumas
melhorias foram feitas, como o recapeamento asfáltico da
pista de pouso em 1995.
Recentemente uma grande reforma foi executada. Entre
os anos de 2000 e 2002 foram investidos R$ 8,4 milhões
na ampliação e modernização do aeroporto. O terminal de
passageiros passou a ter cerca de 6 mil metros quadrados –
4.200 metros quadrados a mais que o antigo.
O Terminal de Cargas foi inaugurado em 2008. É o 6º
terminal em aeroportos da Região Sul e o 33º da rede de 67
aeroportos que a Infraero administra em todo o País.

Foto: Roberto Custódio/AGP

Londrina: aeroporto foi o mais movimentado do País na década de 1950.
PISTAS – 2100m x 45 m
ALTITUDE – 569m
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AEROPORTO DO BACACHERI
A aviação militar estabeleceu, no início da década de 1930, uma
pista para pouso e decolagem de aeronaves no bairro Bacacheri, em
Curitiba.
Na época, a pista estava instalada em um sítio que abrigava o
antigo Colégio Agrícola estadual. Em 1942, a propriedade do terreno
passou para o Ministério da Aeronáutica.
A constante utilização da área de pouso por aeronaves civis
fez com que, em abril de 1980, parte da localidade da Base Aérea
do Bacacheri fosse transferida para a administração da Infraero,
surgindo assim o Aeroporto do Bacacheri.

AEROPORTO MUNICIPAL DE CASCAVEL
O Aeroporto Municipal de Cascavel foi inaugurado em 1977 com
uma área total construída de 700 m², com pista de 1.400 metros de
comprimento e 30 metros de largura. Em março de 1999 a pista foi
ampliada para 1.615m x 30m de comprimento.
Recentemente foi assinado convênio entre o Governo do Estado e o
município de Cascavel para a ampliação da pista de pouso e decolagem
do aeroporto municipal. Com as obras, a extensão da pista passará para
1.730 metros de comprimento e 45 metros de largura.
Atualmente, o aeroporto tem em média 600 pousos e
decolagens por mês. Com a ampliação, a administração do
terminal estima que este número dobre. O convênio prevê o
investimento de R$ 5,6 milhões na obra, dos quais R$ 3,7 milhões
do Departamento de Trânsito e Rodagem do Paraná (DER) e R$ 1,8
milhão de contrapartida do município.

Foto: INFRAERO

Bacacheri: aeroporto foi construído para servir a aviação militar.
Foto: Vanderlei Faria

PISTA – 1390m x 45m
ALTITUDE – 932m
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Cascavel: obra de ampliação da pista está prevista pelo governo do Paraná.
PISTA – 1615m x 30m
ALTITUDE – 754m
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AEROPORTO SILVIO NAME JÚNIOR – MARINGÁ
A obra de construção do novo Aeroporto de Maringá teve
início em outubro de 1994 e foi concluída em julho de 2000.
O terminal começou a operar no dia 25 de abril de 2001.
Somente em 2005 o Aeroporto recebeu a denominação Silvio
Name Júnior.
A entrada de novas companhias e o baixo custo das
passagens provocaram um crescimento na demanda. O
número de pousos e decolagens do aeroporto cresceu
18,9% no ano de 2009 em comparação a 2008. Foram
9.809 movimentos aéreos no ano passado – aterrissagens e
decolagens –, contra 8.249 no ano de 2008. Recorde também
no número de passageiros: de 296.498 em 2008 saltou para
329.462 em 2009, um aumento de 11,12%.

Foto: Ivan Amorim/AGP

Maringá: aeroporto teve recorde de movimento nos últimos anos.
PISTA – 2100m x 45m
ALTITUDE – 545m
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SITUAÇÃO
ATUAL
O Paraná possui a 4ª melhor infraestrutura aeroportuária
do País. Servem o Estado 40 aeroportos públicos. Desses,
36 são administrados pelas prefeituras dos municípios onde
estão instalados por meio de um convênio com a Autoridade
Aeronáutica e a Secretaria de Transportes do Estado do Paraná
(SETR). Os outros quatro – Afonso Pena, Bacacheri, Londrina e
Foz do Iguaçu – são operados pela Infraero.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio
e Assuntos do Mercosul, em 2009 foram movimentados 287
milhões de dólares pelos aeroportos paranaenses. No primeiro
trimestre de 2010 foram 105 milhões de dólares. No mesmo período
de 2009 foram 64 milhões de dólares.
De acordo com a Secretaria de Transportes, 36 aeroportos
públicos do Paraná estão asfaltados, 18 têm operação noturna,
oito trabalham com instrumentos, e cinco têm linhas aéreas
regulares. Segundo o governo estadual, os aeroportos públicos
que estão sob responsabilidade das prefeituras receberam
R$ 7,4 milhões entre os anos de 2003 e 2009. A aplicação de
recursos tem o objetivo de melhorar a infraestrutura aeroportuária
no Estado. Mais de 60% dos terminais receberam algum tipo de obra.

MOVIMENTO ANUAL DE POUSOS
E DECOLAGENS

Fonte: Secretaria de Transportes do Paraná

*Somatório de pousos e decolagens de julho do ano
anterior até junho do ano seguinte.
AEROPORTOS

1985/1986

1995/1996

2005/2006

2008/2009

CURITIBA (AFONSO PENA)

25.894

32.186

58.946

72.575

LONDRINA

16.720

23.178

21.914

22.159

CURITIBA (BACACHERI)

9.604

28.126

20.963

23.063

FOZ DO IGUAÇU

9.822

11.319

11.287

10.791

MARINGÁ

8.198

11.270

8.249

9.809

CASCAVEL

1.244

3.360

6.316

7.571

MOVIMENTO ANUAL DE
PASSAGEIROS EMBARCADOS +
DESEMBARCADOS
Fonte: Secretaria de Transportes do Paraná
AEROPORTOS
CURITIBA (AFONSO PENA)
LONDRINA

2000

2005

2009

1.142.434

2.051.495

3.011.823

4.178.866

209.462

377.936

502.744

548.582

63.488

43.012

49.337

27.761

443.430

473.745

817.786

772.726

MARINGÁ

48.036

119.054

296.498

329.462

CASCAVEL

17.355

49.082

37.423

56.901

CURITIBA (BACACHERI)
FOZ DO IGUAÇU
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AERPORTOS DO PARANÁ

Fonte: Departamento Hidro-Aero-Ferroviário da Secretaria de Estado dos Transportes do Paraná
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INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS
AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
AFONSO
PENA
AFONSO PENA

AEROPORTO
AEROPORTO DE
DE LONDRINA
LONDRINA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Ampliação da pista em 600 m e instalação do equipamento
de apoio de navegação aérea ILS-2.

Construção da nova pista com 3.400 m de extensão;
construção de taxiways; ampliação dos terminais de carga, de
passageiros e de estacionamento de aeronaves.

ASPECTOS IMPORTANTES
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A nova pista para pouso e decolagem de aeronaves
deve ser projetada para receber aeronaves de grande porte.
É necessário, no entanto, que outras obras também sejam
viabilizadas. Entre elas, a implantação de taxiways, a compra
de novos equipamentos de auxílio à navegação aérea e
ampliação dos terminais de passageiros e de cargas. Obras de
adequação do sistema viário do entorno devem ser previstas.
Atualmente, o aeroporto opera com duas pistas. A principal
tem 2.215 m de comprimento e 45 m de largura e conta com
equipamentos de apoio à navegação – ALS (Approach Lights
System) e ILS 2 (Instruments Landing System). A pista secundária
tem 1.800 m de comprimento e 45 m de largura. Os três pisos
do Terminal de Passageiros possuem uma área construída de
45 mil metros quadrados. O Afonso Pena é o 8º maior aeroporto
brasileiro em movimentação de passageiros.
Para os próximos quatro anos estão previstos investimentos
de R$ 110 milhões em melhorias e obras no aeroporto, segundo
dados da INFRAERO. Deste total, R$ 70 milhões devem ser
aplicados na ampliação de Terminal de Passageiros, que terá
uma capacidade para oito milhões de passageiros por ano, e na
ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves e pistas de
taxiamento.

DESCRIÇÃO DA OBRA

ASPECTOS IMPORTANTES
O Aeroporto de Londrina é um dos maiores aeroportos
domésticos do Sul do Brasil. Opera voos regionais e
nacionais e tem capacidade para receber aviões de médio
porte. Também é utilizado, eventualmente, como destino de
aeronaves da Força Aérea Brasileira em treinamento.
Em 2009, mais de 548 mil passageiros passaram pelo
terminal e 22 mil pousos e decolagens foram operados.
Atualmente, os principais problemas do Aeroporto
de Londrina são o comprimento da pista e a falta de um
equipamento que viabilize pousos e decolagens durante
períodos de visibilidade desfavorável devido às condições
climáticas.
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AEROPORTO DE MARINGÁ
DESCRIÇÃO DA OBRA
Ampliação da pista, pátio de aeronaves, terminal de
passageiros e de carga doméstica e internacional.

ASPECTOS IMPORTANTES
O Aeroporto de Maringá opera voos domésticos de
passageiros e internacionais de cargas. Em 2009, passaram
pelo terminal mais de 329 mil passageiros.
Atualmente, a pista de pousos e decolagens tem 2.100
metros, mas já há estudos para chegar a 3.600 metros. Com
essa ampliação, o aeroporto ganharia capacidade para operar
qualquer tipo de aeronave de grande porte.

AEROPORTO
CASCAVEL DE CASCAVEL
DESCRIÇÃO DA OBRA

AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU/
CATARATAS
CATARATAS
DESCRIÇÃO DA OBRA
Ampliação do terminal de passageiros e melhoria da
infraestrutura.

ASPECTOS IMPORTANTES
As principais linhas aéreas nacionais fazem voos diários
para Foz do Iguaçu, interligando a cidade com o Brasil e o
exterior. As linhas regionais também atendem ao tráfego local.
O aeroporto recebe voos fretados de diferentes continentes.
No entanto, devido à grande demanda, falta estrutura para
receber melhor os passageiros. São necessários investimentos
por parte da INFRAERO para a reforma e ampliação do
terminal de passageiros.

AEROPORTO DE PONTA GROSSA
PONTA GROSSA (TIBAGI)
(TIBAGI)

Ampliação da pista para pousos e decolagens e terminal de
passageiros.

DESCRIÇÃO DA OBRA

ASPECTOS IMPORTANTES

Construção de um novo aeroporto na região dos Campos
Gerais com foco na movimentação internacional de cargas.

O aeroporto atual possui uma pista de 1.615 metros de
comprimento e 30 metros de largura. Duas empresas de
aviação regular operam no transporte de passageiros, além de
uma companhia de táxi aéreo.
A falta de infraestrutura adequada no aeroporto atual faz
com que poucos voos comerciais sejam ofertados. Além disso,
o terminal não tem capacidade para operar cargas.

ASPECTOS IMPORTANTES
A proposta é que o Aeroporto de Cargas dos Campos
Gerais seja implantado no Distrito do Alto do Amparo, em
Tibagi, no limite com Ponta Grossa com recursos oriundos da
iniciativa privada. O projeto está em desenvolvimento desde
setembro de 2008. A ideia é de que a obra seja dividida
em quatro etapas para sua implantação. Em uma primeira
etapa, seriam investidos R$ 330 milhões na construção da
primeira pista, logística e estrutura de segurança para início
das operações.
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