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Notas iniciais 
   
 O tema infra-estrutura de transportes tem sido ponto recorrente de apresentações e 
debates em diferentes fóruns governamentais, empresariais, acadêmicos e da imprensa, 
verificando-se em nível nacional e estadual, uma grande deficiência de análises das condições 
existentes. Por outro lado, percebe-se que dentre os modais mais utilizados – rodoviário, 
marítimo, ferroviário e aéreo – o transporte aéreo de passageiros e cargas no Brasil tem 
passado por muitas transformações, como o recente aumento significativo (a partir da última 
década do século XX) do volume de cargas e passageiros transportados, paralelamente ao 
fechamento de tradicionais companhias aéreas brasileiras e fundação de novas empresas 
operantes no modal. 

A estrutura aeroportuária de Santa Catarina, nos seus primórdios configurava-se como 
alguns pontos isolados de aeroclubes locais e/ou aeródromos/escalas de abastecimento para 
trajetos de longa distância, que acabou acompanhando, no decorrer de sua evolução, o 
dinamismo do desenvolvimento industrial das regiões catarinenses, principalmente nas 
antigas áreas de pequena produção mercantil de origem germânica e italiana do litoral e do 
planalto. 

Mas, o transporte aéreo no Brasil avançou muito desde os anos 1990, como alternativa 
frente à expansão da corrente de comércio internacional (aumento brutal das exportações 
mundiais como busca de saída da crise do 4º Kondratieff) e de passageiros, e às 
conseqüências das políticas neoliberais de sucateamento da infra-estrutura de transportes 
terrestres e marítimos, com a falta de novos investimentos, culminando com a privatização 
para o capital internacional, estadunidense e europeu, preponderantemente. Essa transferência 
de serviços públicos concedidos às empresas públicas (em vigor desde a consolidação da 
ascensão da industrialização brasileira, com a Revolução de 1930)4 em serviços públicos 
explorados por empresas privadas difere da proposta original de Rangel (2005), que 
enxergava como saída para os presentes “nós de estrangulamento” a concessão de serviços 
                                                 
1 O presente artigo é um dos resultados parciais das pesquisas “Diagnóstico da infra-estrutura de transportes de 
Santa Catarina” (apoio da FAPESC/CNPQ - Chamada pública n.004/2007) e “A infra-estrutura logística das 
indústrias exportadoras de Santa Catarina: no Brasil e no exterior” (apoio do Edital Universal do CNPq/2007), 
desenvolvidas no Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (LABPLAN) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). 
2 Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e coordenadora das pesquisas “Diagnóstico 
da infra-estrutura de transportes de Santa Catarina” (apoio FAPESC/CNPQ - Chamada pública n.004/2007) e “A 
infra-estrutura logística das indústrias exportadoras de Santa Catarina: no Brasil e no exterior” (apoio do Edital 
Universal do CNPq/2007). 
3 Bolsista voluntária da pesquisa “Diagnóstico da infra-estrutura de transportes de Santa Catarina” e Licenciada 
em Geografia. 
4 “Criados historicamente como serviços públicos concedidos a empresas privadas estrangeiras, foram, como 
caso geral, convertidos em serviços públicos de administração direta (as régies directes dos franceses). 
Entretanto, mais ou menos rapidamente, conforme as circunstâncias, essas régies directes foram convertidas em 
serviços públicos concedidos a empresas públicas. [...] Assim, a captação de recursos, para a expansão 
indispensável dos serviços, tinha que se voltar para o interior, isto é, para o lugar em que se ia engendrando, à 
sombra da referida industrialização substitutiva de importações, uma oferta, cada vez mias abundante, dos 
insumos necessários, desde a mão-de-obra até os bens de equipamento.” (RANGEL, 2005, p.73) 



públicos à iniciativa privada, via aplicação dos recursos ociosos para a modernização do setor 
e da indústria nacional. O que se observa são o escasso investimento do capital privado e a 
continuidade da dependência das aplicações de recursos públicos nas obras de infra-estrutura 
(vide o atual Programa de Aceleração do Crescimento – PAC), e o não desenvolvimento das 
Parcerias Públicas Privadas (PPP) incentivadas no primeiro governo Lula.  

Atualmente Santa Catarina apresenta 31 aeroportos, sendo a maior parte de 
organização pública. Os maiores estão situados na zona costeira do estado e são administrados 
pela Infraero: no nordeste catarinense situa-se o Aeroporto Internacional de Joinville/SC – 
Lauro Carneiro de Loyola; na foz do rio Itajaí, em Navegantes, está o Aeroporto Internacional 
Ministro Victor Konder; e em Florianópolis o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, o qual 
também se destaca por ser o mais antigo de Santa Catarina. Nesses três aeroportos, 
categorizados como Internacionais, existe o transporte de cargas nas modalidades de 
exportação e, sobretudo importação. Há ainda outro aeroporto administrado pela Infraero, 
localizado no sul do estado, em Forquilhinhas nas imediações de Criciúma, mas não conta 
com um Terminal de Cargas.  
 Assim, para analisar a gênese, evolução e a caracterização atual do transporte aéreo em 
Santa Catarina (Brasil) elegeram-se, como perspectivas teóricas norteadoras, a obra reflexiva 
de: Milton Santos (formação sócio-espacial; processo/estrutura/forma/função); Ignácio Rangel 
(desenvolvimento econômico brasileiro); e Armen Mamigonian e Victor Antonio Peluso Jr. 
(especificidades das combinações geográficas do Brasil Meridional e de Santa Catarina). Os 
procedimentos metodológicos adotados consistiram em: a) revisão bibliográfica; 
levantamento e sistematização de dados e informações; b) organização de banco de dados 
digital; c) realização de entrevistas e visitas “in loco”; d) elaboração de gráficos e tabelas; e) e 
realização de análises.  
 
 
1. Implantação do transporte aéreo em Santa Catarina. 
 

A gênese da aviação no Sul do Brasil acompanhou a evolução do transporte em nível 
mundial, isto é, já na segunda década do século passado iniciou uma linha regular de vôo 
(1923) entre a Europa e a América do Sul, em cujas escalas da rota Rio de Janeiro-Buenos 
Aires (linha do Correio Aéreo Internacional), situava-se o campo de pouso do Campeche5, na 
Ilha de Santa Catarina. Este início da aviação catarinense ocorreu com a construção do 
aeroporto Adolpho Konder, que pertencia a Compangnie Générale Aeropostale6, relaciona-se 
com o decreto federal de 1922 que estabelecia o Sistema de Defesa Aérea do Litoral do 
Brasil, logo após a primeira guerra mundial, quando a Ilha de Santa Catarina passou a sediar 
(1923) a Base de Aviação Naval, a atual Base Aérea. Até então, os aviões que pousavam em 
Florianópolis eram hidroaviões.  
                                                 
5 Conforme a história oral um dos pilotos da Aéropostale era Antoine Saint-Exupery, que teria pousado em 
Florianópolis várias vezes e se tornado amigo dos moradores do Campeche. A “biógrafa de Exupéry, a 
americana Satcy de La Bruyère, aponta que o escritor era o chefe do posto em Buenos Aires e sua função era 
vistoriar todos os aeródromos latino-americanos, o que incluiria Florianópolis e Pelotas (RS), no Sul do Brasil” 
(ALVES, 2009). 
6 “Affirmação cabal do desenvolvimento que vae tendo a aviação mundial, o aeroporto Adolpho Konder, 
construído á orla da praia do Campeche, neste município, e pertencente á Compangnie Générale Aeropostale, é 
mais um apreciável passo que aquella importante empresa nacional acaba de marcar, no sentido de auxiliar e 
desenvolver, cada vez mais, o serviço aereo no Brasil. Fica dotado, assim, o Estado de um excellente campo de 
pouso, o qual, estou certo, virá abrir novas opportunidades de communicação entre o nosso Estado e o resto do 
paiz, ligado, por sua vez, com as republicas do Prata e o continente europeu”. (Mensagem do Governador 
Adolpho Konder, 22/julho/1927) 



Com a nova política nacional de estímulo do transporte aéreo empreendida pelo 
governo do presidente Washington Luiz, principalmente por meio do seu Ministro da Viação, 
o catarinense Victor Konder7, amplia-se o aeródromo de Florianópolis, com sua transferência 
para a área da Base Aérea, na localidade de Carianos (localizado praticamente na mesma 
latitude do antigo aeroporto, mas em posição mais a oeste, costeando a baía Sul). A mudança 
ocorreu meses após a amerissagem do hidroavião em Florianópolis (jan/1927) trazendo o 
ministro catarinense à ilha, quando iniciou a atividade comercial do novo aeródromo 
(jun/1927), que recebeu o nome de Aeroporto Hercílio Luz, em homenagem ao ex-governador 
(falecido em 1924, durante o seu mandato), que tinha adquirido esta área da Ressacada para o 
governo estadual. (PAULI, 2009)  

Tendo em vista as dificuldades de transporte de passageiros pelas diversas regiões do 
imenso país, por esse tempo feito principalmente pelas poucas e péssimas estradas 
carroçáveis, em muitos casos ainda em cima de “lombo de burros”, e por rotas da navegação 
de cabotagem, pois grande parte das ferrovias tinham o traçado longitudinal8, ligando o 
interior aos portos do litoral, a aviação passa a ser vislumbrada pelo poder público nacional 
como uma alternativa bastante promissora para percorrer grandes distâncias, em todas as 
direções. 

No final da década de 1920 o então governador de Santa Catarina em seu relatório 
defende a ampliação da aviação no estado:  

 
Pela disposição do seu território, situação de seu sistema de comunicações 
terrestres e relevo do solo [sic], o Estado de Santa Catarina é dos que mais 
necessitam de serviço aéreo para transporte de passageiros e cargas. O 
governo do Estado procurará intensificar a construção de campos de pouso 
capazes de servir às aerovaves do tipo comercial, Douglas DC3”. (Mensagem 
do governador Adolpho Konder, 29/julho/1928) 

 
Para a difusão e viabilidade do transporte aéreo e reconhecendo a “escassez ou 

morosidade dos meios de transporte”9, o Conselho Nacional da Aeronáutica, por exemplo, 
requeria a abolição de imposto que insidia sobre a gasolina de aviação, tributado pelos 
estados. Em virtude da promoção das políticas nacionais e estaduais dos primeiros 
aeródromos, presentes inicialmente nos núcleos do litoral, passou-se para a instalação de 
vários campos de pouso pelo interior do território catarinense. 

Após a 2ª Grande Guerra, com a disponibilidade de grandes aviões, muitos utilizados 
no conflito, ocorreu a ampliação de empresas operantes no país, inclusive com a fundação de 
companhias catarinenses, como o caso da Transportes Aéreos Catarinenses S.A. (TAC) de 
1948, resultado da re-estruturação da Transportes Aéreos Ltda (TAL), que contava com a 
assistência da empresa Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda (fundada em 1925), e contrato 
de tráfego mútuo com a empresa gaúcha SAVAG e a uruguaia PLUNA, para o transporte de 
passageiros e cargas nas linhas regulares entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, e entre cidades 
gaúchas, catarinenses e uruguaias (SILVA, 1950). 

A distância das indústrias catarinenses do mercado consumidor (sudeste do Brasil) foi 
contornada em alguns casos pela utilização dos aviões para o transporte dos produtos; “a 
                                                 
7 Victor Konder, que em viagem a Alemanha em 1925 interessou-se pela aviação comercial, foi presidente do 
Conselho Municipal de Blumenau, secretário da Fazenda, Viação e Obras Públicas do estado (acompanhou a 
construção da ponte Hercílio Luz) eleito Deputado Federal, quando recebeu convite presidencial (1926) para ser 
Ministro da Viação. 
8 Apesar de que os traçados (norte-sul) de duas grandes redes de ferrovias do Brasil Meridional tinham por 
objetivo ligar o sul ao mercado do sudeste, tendo em vista a função de supridor do mercado interno. 
9 Conforme ofício do Conselho Nacional de Aeronáutica ao Interventor Federal no Estado de Santa Catarina, 
datado em 12 de outubro de 1939, solicitando a “abolição de impostos e taxas que incidem sobre a gasolina de 
aviação”. Documento disponível no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. 



Sadia [localizada em Concórdia] e Perdigão [em Videira] puderam contar com aviões DC-3, 
sobra do esforço de guerra americano, usados e baratos, visando o transporte mais rápido das 
salamarias ao mercado paulistano, dando assim origem a Transbrasil” (MAMIGONIAN, 
1986, p. 104) 

Acompanhando o crescimento fabril catarinense da fase ascendente do capitalismo 
mundial e brasileiro, o 4º Kondratieff, os aeroportos/campos de pouso espalharam-se pelas 
diversas regiões do território catarinense. Em 1957 Santa Catarina já dispunha de aeródromos 
em Joinville, Rio do Sul, Gaspar, Canoinhas, Caçador, Bom Retiro, Araranguá, Laguna, 
Criciúma, Tubarão, Itajaí, Lages, Joaçaba, Concórdia, Videira e Chapecó, além de 
Florianópolis, único na época com uma pista cimentada. (LAGO, 1958) 

A falta de maior integração do território catarinense, entre o litoral e o planalto, 
decorrente da dificuldade de transpor as escarpas da Serra do Mar e Serra Geral, gerou 
animosidades crescentes (falta da ação do poder público estadual) que resultaram inclusive 
em movimentos separatistas, como o caso da proposta de criação do estado do Iguaçu (em 
meados do século XX). Mas, por mais que a aviação tenha sido impulsionada a partir dos dois 
grandes conflitos bélicos mundiais com linhas e locais atendidos que variavam conforme as 
políticas nacionais adotadas, o isolamento entre as regiões de Santa Catarina somente foi 
paulatinamente dissolvido com a propagação e melhoramento do transporte rodoviário, 
principalmente a partir das décadas de 1970/80, com conclusão das rodovias federais BR 101 
e BR116 de traçado norte-sul e BR 282 e BR 280 de ligação leste-oeste, além das rodovias 
estaduais. (PELUSO Jr, 1991) 

No início dos anos 1980 o estado apresentava 22 aeroportos públicos (Santa Catarina, 
1986): nove com pista asfaltada (Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, 
Joinville, Lages, Navegantes e Videira); seis com pista de saibro (Caçador, Curitibanos, 
Dionísio Cerqueira, Imbituba, Laguna e Xanxerê); três com terra (Blumenau, Lontras/ex-Rio 
do Sul e São Miguel do Oeste); um com grama (Mafra); dois com areia/sílica (São Francisco 
do Sul e Três Barras/ex-Canoinhas); e um com cascalho (São Joaquim). Em que pese o 
período de grave crise interna no início da década de 1980 (inflação mais recessão), com a 
eclosão das primeiras greves nas regiões de origem industrial germânica no estado (1982), os 
dados demonstram uso expressivo do transporte aéreo para passageiros e cargas, conforme 
tabela a seguir, concentrando-se a movimentação no Aeroporto Hercílio Luz em 
Florianópolis: 

 
Movimento de passageiros, cargas e aeronaves, segundo os principais aeroportos de 

 Santa Catarina (1983) 

 
Aeroportos 

Passageiros 
Embarcados 

Passageiros 
Desembarcados 

Cargas 
Embarcadas 

(kg) 

Cargas 
Desembarcadas 

(kg) 

Aeronaves 
Pousos 

Aeronaves 
Decolagens 

Florianópolis 114.252 107.889 1.585.981 3.811.892 8.593 8.587 
Joinville 15.181 15.348 104.746 88.385 1.642 1.662 

Navegantes 45.343 46.131 284.992 206.348 3.558 3.556 
Total 174.776 169.368 1.975.719 4.106.625 13.753 13.805 

Fonte: Santa Catarina (1986) 

 
 
 

2. Caracterização dos Terminais de Logística de Carga da Infraero em Santa Catarina. 
 
 Em 2008 Santa Catarina dispunha de 31 aeroportos, sendo que destes: 25 são públicos e 
seis privados; 20 estão pavimentados e 11 não estão pavimentados; 20 apresentam operações 
diurnas somente visuais e 09 tem operações noturnas, 07 com operações noturnas por 



instrumentos e 02 com operações noturnas somente visuais; 20 são integrantes da rede Plano 
Aeroviário do Estado de Santa Catarina (PAESC), conforme quadro a seguir: 
  

Aeroportos de Santa Catarina - 2008 

 
#  

Município 

 
Tipo de 

Operação 

 
Tipo de 

Aeródromo 

 
Categoria de 
Aeródromo 
(PAESC) 

 
Natureza do Pavimento 

1. Blumenau  (a) VFR Público Regional Asfalto 
2. Caçador VFR IFR Público Sub-regional Asfalto 
3. Campo Belo do Sul  VFR Privado  Terra 
4. Chapecó  (a) VFR IRF Público Regional Asfalto 
5. Concórdia  (a) VFR Público Sub-regional Asfalto 
6. Correia Pinto  em construção Público Regional Asfalto 
7. Curitibanos  (a) VFR Público Local Asfalto 
8. Dionísio Cerqueira VFR Público Complementar Asfalto 
9. Florianópolis (*) VFR IFRp Público Internacional Asfalto 
10. Forquilhinha  (a) VFR IFR Público Regional Asfalto 
11. Itapiranga VFR Público Local Cascalho 
12. Jaguaruna em construção Público Regional Asfalto 
13. Joaçaba  (a) VFR - noturno Público Local Asfalto 
14. Joinville  (a) VFR IFR Público Princ./Polariz. Asfalto 
15. Lages  (a) VFR IFR Público Regional Asfalto 
16. Laguna VFR IFR Público Local Saibro 
17. Lontras (a) VFR Público Local Asfalto 
18. Mafra interditado Público Local Grama 
19. Monte Carlo VFR Privado  Asfalto 
20. Navegantes  (a) VFR IRF Público Princ./Polariz. Asfalto 
21. Rio do Oeste VFR Privado  Terra 
22. Rio Negrinho  (a) VFR Público Local Saibro 
23. São Bento do Sul VFR Privado  Macadame 
24. São Francisco do Sul interditado Público Local Grama 
25. São Joaquim interditado Público Local Cascalho 
26. São José  (**)  (a) VFR Privado  Asfalto 
27. São Miguel d’Oeste VFR- noturno Público Sub-regional Asfalto 

28. Três Barras VFR Público Sub-regional Asfalto 
29. Trombudo Central VFR Privado  Saibro 
30. Videira  (a) VFR Público Local Asfalto 
31. Xanxerê VFR Público Local Saibro 

(*) Aeroporto compartilhado (outra pista de concreto, 1500m x 45m); Operação IFR precisão (radar de aproximação e 
ILS). 
(**) Capa asfáltica de 18m de largura, ao longo de toda a extensão da pista. 
(a) Existência de aeroclube. 
VFR – operação de acordo com as normas de vôo visual (operação visual) 
IFR – operação de acordo com as normas de vôo por instrumento (com auxílio de NDB e/ou VOR/DME). 
IFRp – operação IFR (acima) na condição ‘precisão’ (com auxílio de ILS, ou MLS) 
ILS – sistema de auxílio à aproximação e aterrissagem por instrumento.  
Fonte: Estado de Santa Catarina – Secretaria de Estado dos Transportes e Obras – Gerência de Planejamento Aeroviário.   

  
A Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do governo federal, 

admistra quatro aeroportos em Santa Catarina, todos localizados na vertente Atlântica: 
Florianópolis, Joinville e Navegantes e Forquilhinha/Criciúma. O aeroporto de Chapecó – 



Serafim Bertaso, no planalto oeste catarinense, está (2008) em processo de passagem para a 
administração da Infraero10. 

O Brasil têm 34 terminais Terminais de Logística de Carga da Infraero, três estão em 
Santa Catarina: Florianópolis, Joinville e Navegantes, conforme mapa a seguir: 

 
Terminais de carga da INFRAERO no Brasil - 2008 

 
 Aeroroporto Internacional Hercílio Luz – Florianópolis: localizado na Ilha de Santa 
Catarina, O Ministério da Aeronáutica inaugurou em 1955 um terminal de passageiros sob 
administração do Departamento de Aviação Civil. Entre outras instalações, havia uma torre de 
controle, pátio para aeronaves e pista compartilhada com a Base Aérea. Em 1974 o aeroporto 
passou para a jurisdição da Infraero, cujos investimentos resultaram na inauguração do 
terminal de cargas e novo terminal de passageiros. A pista principal 14-32, com 2300 x 45 m², 
foi aberta ao tráfego público em 1978 e melhorias posteriores em infra-estrutura aeroportuária 
possibilitaram a transformação para a categoria de internacional. 
 Conforme tabela a seguir o movimento operacional tem crescido muito nos últimos 
anos, operando muito além da sua capacidade, que é de 980 mil passageiros/ano.11

 

 
Movimento Operacional do Aeroporto de Florianópolis 

 
Fonte: Infraero (2009) 

 

                                                 
10 “A movimentação do Aeroporto de Chapecó comprova a necessidade da transferência urgente para a Infraero. 
Em 2006, o Aeroporto Municipal registrou 75.704 passageiros, 398.878 quilos de carga aérea e 6.275 pousos e 
decolagens. Em 2007, 125.873 passageiros utilizaram o aeroporto de Chapecó, 1.069.397 quilos de carga foram 
transportadas e 7.131 operações de pousos e decolagens foram realizadas no Serafim Enoss Bertaso.” (Revista 
Portuária, 2009) 
11 Estão em licitação as obras para a ampliação do aeroporto de Florianópolis para 2,7 milhões de 
passageiros/ano. 



Informações gerais do aeroproto de Florianópolis: 

• Comprimento das pistas: 2.300 metros 
• Área total: 1.600m²  
• Área de importação: 480 m2  
• Área de exportação: 320 m2  
• Área de carga nacional: Não Opera  
• Área de courier (carga expressa): Não Opera  
• Área de complexo frigorífico: Não Dispõe m3  
• Área TECA II: Não Dispõe  
• Data de inauguração: 28/01/1976  
• Tonelagem de carga operada em 2007: 

      Importada: 768 ton  
      Exportada: 172 ton  

• Empresas cargueiras de aviação: Variglog 
• Principais produtos importados: Peças e componentes de máquinas diversas, Material 

de Informática, Medicamentos. 
• Principais produtos exportados: Roupas e material esportivo, material para esporte 

aquático, cerâmicas, Plásticos Diversos.  
 
 
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola – Joinville: localizado no nordeste de Santa Catarina, 
em 2004 foi inaugurado um novo terminal de passageiros de quatro mil metros quadrados e 
capacidade para atender até 600 mil passageiros por ano. Também foram construídos um 
prédio administrativo e uma torre de controle. O aeroporto de Joinville se adequou ao 
conceito de aeroshopping que a Infraero implementa em seus aeroportos, mas o número de 
passageiros e cargas tem diminuído nos últimos dois anos, conforme tabela a seguir:  
 
 

Movimento Operacional do Aeroporto de Joinville 

 
Fonte: Infraero (2009) 

 
 
Informações gerais do aeroporto de Joinville: 

• Comprimento das pistas: 1.640 m 
• Área total: 750 m²  
• Área de importação: 245,82 m2  
• Área de exportação: 25 m2  
• Área de carga nacional: Não Opera  
• Área de courier (carga expressa): Não Opera  



• Área de complexo frigorífico: Não Dispõe m3  
• Área TECA II: Não Dispõe  
• Data de inauguração: 11/12/1974  
• Tonelagem de carga operada em 2007: 

      Importada: 1,259 ton  
      Exportada: 2,2 ton  

• Empresas cargueiras de aviação: produtos chegam de aeroportos de São Paulo via 
rodoviária. 

• Principais produtos importados: Maquinários, peças de reposição para a indústria 
metal-mecânica, de plásticos e têxteis e matérias-primas. 

• Principais produtos exportados: exportações temporárias para conserto ou troca de 
mercadorias importadas. 

 
 
Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder - Navegantes: localizado no litoral 
centro-norte de Santa Catarina, na foz do rio Itajaí-Açu, atende principalmente aos municípios 
do Vale do Itajaí. Com capacidade de 510.000 passageiros/ano o terminal tem apresentado 
nos últimos anos números estacionários no seu movimento operacional. Em 2004 a Infraero 
oficializou sua internacionalização.   
 

Movimento Operacional do Aeroporto de Navegantes 

 
Fonte: Infraero (2009) 

 
Informações gerais do aeroporto de Navegantes: 

• Comprimento das pistas: 1.710 m 
• Área total: 2.100 m²  
• Área de importação: 1.500 m2  
• Área de exportação: 50 m2  
• Área de carga nacional: Não Opera  
• Área de courier (carga expressa): Não Opera  
• Área de complexo frigorífico: Não Dispõe m3  
• Área TECA II: Não Dispõe  
• Data de inauguração: 30/07/1979  
• Tonelagem de carga operada em 2007: 

      Importada: 1.969 ton  
      Exportada: 8 ton  

• Empresas cargueiras de aviação: produtos chegam de aeroportos de São Paulo via 
rodoviária. 

• Principais produtos importados: Eletroeletrônicos, material elétrico, produtos têxteis, 
metalúrgicos . 

• Principais produtos exportados: peças de reposição em geral. 



Notas finais 
 

 Os maiores Terminais de Logística de Carga da Infraero no país estão nos 
aeroportos de Guarulhos e Campinas, no estado de São Paulo, por onde entram e saem os 
produtos exportados e importados por via aérea em Santa Catarina. A maioria das empresas 
que efetivam a exportação e importação pelo transporte aéreo, o faz por meio dos aeroportos 
de Guarulhos e Campinas. Contudo, o registro e a inspeção das cargas são feitos nos terminais 
de carga da Infraero nos aeroportos catarinenses, que chegam por via rodoviária (caminhões 
de empresas transportadoras), pois inexistem linhas de vôos cargueiros regulares, apesar da 
completa estrutura dos terminais de carga (câmaras frias, depósitos amplos etc.)12. 

Os motivos que levam as empresas exportadoras e importadoras a optarem por 
serviços de transporte aéreo, em detrimento dos portos, devem-se em grande parte pela 
necessidade de preservação ou fragilidade dos produtos transportados, necessidades urgentes 
de insumos e equipamentos no processo produtivo e obrigatoriedade de cumprir prazos de 
contratos com clientes externos estratégicos, no caso das exportações.  
         Por exemplo, a Embraco (Joinville) para cumprir contratos, teve que exportar por 
via aérea: “Por excesso de movimento nos terminais de Itajaí e São Francisco do Sul, um 
navio que levaria 10 mil compressores aos EUA não atracou a tempo e a empresa se viu 
obrigada a fretar um DC-8 e um DC-10, ao custo de US$ 300 mil, para fazer a entrega a 
tempo” (PARA EMBRACO..., 2004, p. A10). Por quase um semestre se tornou uma das 
maiores clientes de Guarulhos, chegando a fretar aviões inteiros. 
           Da mesma forma a Fundição Tupy (Joinville) “teve que enfrentar a substituição 
do custo marítimo de dois mil dólares por contêiner de 20 toneladas (correspondendo de 
8% a 10% sobre o valor do produto), por um custo não competitivo de 2,5 a 3 dólares 
por kg transportado via aérea, por sinal, efetuado por 10 vezes no decorrer de 2003, em 
virtude do congestionamento no porto de São Francisco do Sul, por onde escoa 90% das 
exportações, e no porto de Itajaí, pelo qual embarca 10% das exportações, 
especificamente para a GM e outros clientes mexicanos” (ROCHA, 2004, p. 355).  

Mas algumas empresas fazem questão de receber as cargas importadas via os 
aeroportos catarinenses, o que acontece devido a rapidez com que as mercadorias são 
alfandegadas em Santa Catarina ou pela oferta de incentivos governamentais como a isenção 
de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). Nos aeroportos 
de Santa Catarina o processo aduaneiro de importação é finalizado em média 24 horas, 
diferente dos aeroportos de São Paulo que precisam de muito mais tempo para cumprir as 
etapas alfandegárias (pois atende a todo o país). Por conta de impostos menores e maior 
agilidade de desembaraço, verifica-se casos de empresas sediadas no estado de São Paulo 
(caso de indústrias farmacêuticas) que efetivam seus processos de importação aérea por Santa 
Catarina: a carga (geralmente insumos para a produção) desce nos aeroportos paulistas, segue 
por caminhão até o terminal de cargas da Infraero em Santa Catarina e depois retorna via 
transporte rodoviário para a indústria em São Paulo. 

Os aeroportos do estado de Santa Catarina que possuem Terminal de Cargas da 
Infraero são distribuídos ao longo da faixa litorânea o que dificulta o acesso de empresas que 
                                                 
12 Os referidos aeroportos contam com técnicos da Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
Ministério da Agricultura que são responsáveis pela análise das mercadorias. Os critérios de análise são 
instituídos pela Receita Federal e divididos em 3 canais informatizados. O canal verde é responsável por 90% 
das mercadorias da área aduaneira, é analisado o tipo de carga. No canal amarelo necessita-se a conferência dos 
documentos e no canal vermelho é o maior nível de exigência, pede-se também o peso e o país de origem. As 
cargas são todas conferidas, independente do canal utilizado. Qualquer carga está sujeita a inspeção rígida da 
Receita Federal.  
 



estão no interior do estado aos serviços dos Aeroportos. Por isso em 2002 foi iniciado a 
construção do Aeroporto Regional do Planalto Serrano no município de Correia Pinto, que 
deve ser utilizado principalmente para o transporte de cargas, para atender empresas dos 
setores madeireiros e de papel e celulose. O futuro aeroporto regional deve apresentar 
características internacionais, um pólo intermodal, com o transporte aéreo, rodoviário e 
ferroviário interligados.  
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