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INTRODUÇÃO E RESUMO EXECUTIVO 
 
Em março de 2013, a Equipe da KED foi encarregada pelo Governo de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE), de 
desenvolver um estudo para o desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha (Aeroporto 
Carlos Drummond Andrade / SBBH) em Belo Horizonte, financiado pela USTDA 
(Atividade USTDA N° 2013-51001).  
 
O objetivo deste estudo é identificar a melhor alternativa de desenvolvimento para o 
aeroporto considerando as alternativas de capacidade, operacionais, ambientais e de 
custos no curto, médio e longo prazo (abordagem por etapas). Este Relatório apresenta 
os resultados do estudo e as recomendações finais da equipe do Grupo KED.   
 
O estudo se desenvolveu considerando as previsões fornecidas pela Infraero (Forecast 
2009), que é um estudo de movimentos na hora-pico baseado na demanda atual, e a 
visão fornecida à nossa equipe pelos funcionários da INFRAERO e da SEDE relativa ao 
uso, crescimento e capacidade do aeroporto.  
 
Além disso, uma série de questões-chave relacionadas à disponibilidade de área, 
segurança, preservação histórica e receitas comerciais foram consideradas. Estas 
questões incluem:  
 
 O desenvolvimento do aeroporto deverá ser focado no atendimento à aviação geral 

e aos voos comerciais regionais. Como tal, as alternativas selecionadas fornecem 
um plano de desenvolvimento focado nos usuários das aeronaves de pequeno e 
médio porte (aviação geral / aviação executiva / comercial regional) e centros de 
manutenção de aeronaves (maintenance, repair and overhaul - MRO).  
 

 O controle da área militar existente (CIAAR3) será repassado ao aeroporto a partir 
de 2015. A equipe do Grupo KED incorporou estas áreas no planejamento futuro do 
aeroporto.  
 

 A utilização e a receita gerada pelas áreas dos hangares são vitais para o 
desenvolvimento do SBBH. O consultor levou em consideração a expansão futura 
das áreas dos hangares na direção noroeste devido ao potencial de redução de 
custos.  
 

 Há um grupo de casas que é considerado de valor histórico. A alternativa proposta 
foi desenvolvida considerando a preservação de seis casas em cada fileira (leste e 
oeste) da área residencial adjacente ao estacionamento de longa permanência 
(Praça Bagatelle).  
 

 Existem alguns pontos de acesso direto a partir da via pública (Rua Líder) para 
vários hangares e para a área controlada do aeroporto. Estes pontos de acesso 
representam áreas não controladas que contam com procedimentos de segurança 
existentes implantados pelos locatários dos hangares. Ainda que estes pontos de 

                                                 
3
 Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 
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acesso possuam Circuito Fechado de Televisão (CFTV), recomenda-se que a Rua 
Líder seja fechada e/ou que o acesso seja controlado. 

 
Os critérios de planejamento usados pela KED para avaliar a capacidade atual do 
aeroporto e compará-la à capacidade requerida pela demanda prevista vieram de uma 
variedade de fontes. A principal fonte de tais critérios é a Organização da Aviação Civil 
Internacional (OACI) com relação às aproximações da pista, obstáculos e superfícies 
imaginárias, separações do aeródromo, resistência do pavimento, instalações e 
serviços de salvamento e combate a incêndio, além de segurança.  
 
Para o planejamento do terminal de passageiros, as diretrizes da Associação 
Internacional de Transportes Aéreos (IATA) na 9ª edição do Manual de Referência para 
o Desenvolvimento de Aeroportos, de Janeiro de 2004, foram usadas e 
complementadas pela experiência da equipe em projetos de terminais.  
 
Para a análise da capacidade da pista, os critérios da Agência Reguladora Norte-
Americana para Aviação (FAA - Federal Aviation Administration) foram utilizados, assim 
como seu Modelo Integrado de Ruído, que é aceito pela OACI, será utilizado para 
análise de ruído. Foi utilizada a experiência do consultor para analisar a capacidade das 
vias e dos estacionamentos. 
 
Como resultado desta análise, o Grupo KED apresentou seis alternativas de 
desenvolvimento diferentes para discussão durante a sua segunda visita ao país. Estas 
alternativas focaram no desenvolvimento de áreas importantes de terminais a sudoeste 
e nas áreas de hangares ao norte e sudeste. Todas as alternativas consideraram o 
acesso controlado ao aeroporto na Rua Líder, a preservação de algumas casas 
históricas e melhorias nos tráfegos de veículos.  
 
Além destas alternativas de desenvolvimento, o Grupo KED discutiu uma solução 
técnica com a SEDE e a Infraero para a taxiway irregular, conectando os hangares a 
leste do terminal existente com a pista de pouso e decolagem. Esta solução técnica 
permitirá que o SBBH satisfaça as normas da OACI.  
 
Após discussão com a SEDE e a INFRAERO sobre as alternativas propostas, o Grupo 
KED desenvolveu uma solução final para o SBBH, conforme a Figura 29. 
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I.  PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES DE PLANEJAMENTO  
 
1. Questões de Planejamento  
 
Os resultados das visitas ao local, das inspeções visuais e das discussões mantidas 
com a equipe da SEDE, INFRAERO e da administração do aeroporto indicam que as 
seguintes questões são cruciais para as considerações sobre o desenvolvimento do 
SBBH:  
 

 Utilização do Aeroporto: O desenvolvimento do aeroporto deverá focar em 
atender a aviação geral, executiva e regional. O aeroporto também pretende 
promover e expandir as atividades de manutenção (MRO). É previsto que o mix 
de tráfego do aeroporto consistirá em sua grande maioria de operações de 
aviação executiva, geral e comercial não regular. Para propósitos de 
planejamento, o consultor utilizou a classe de aeronave crítica 4C e previsões de 
tráfego fornecidas pela INFRAERO.  
 

 Desenvolvimento da área militar: está previsto que a área militar existente será 
desocupada em meados de outubro de 2015. O controle total desta área será 
transferido para o aeroporto e a área estará livre para desenvolvimento. O 
consultor incorporou estas áreas nos dois cenários alternativos fornecidos.  
 

 Questões de drenagem e inundação: A área do aeroporto está sujeita à 
inundação devido à sua proximidade com a Lagoa da Pampulha, com os 
córregos ao norte e às cheias pluviais no lado sul/sudeste do aeroporto. O 
consultor recomendou a canalização dos córregos, permitindo a expansão futura 
e a minimização de inundações.   
 

 Expansão de Hangares: O uso e a receita gerada pelas áreas de hangares são 
vitais para o desenvolvimento do SBBH. Espera-se que o SBBH expanda a área 
de hangares em um futuro próximo, tanto é que o trabalho de terraplanagem já 
teve início para expandir os hangares na área sudeste. O consultor considerou a 
expansão futura da área dos hangares na área noroeste por conta do menor 
custo de implantação. 
 

 Locais Históricos: Há um conjunto de casas militares que são consideradas de 
valor histórico. Foram realizadas reuniões com a Prefeitura para discutir o 
tombamento destas casas (total ou parcial), uma vez que constituem uma área 
importante para a expansão já que o aeroporto é circundado por áreas 
residenciais e pela Lagoa da Pampulha. Com base nas discussões mantidas 
durante a visita inicial, ambas as alternativas foram desenvolvidas considerando 
a preservação de seis casas em cada fileira (leste e oeste) da área residencial 
adjacente ao estacionamento de longa permanência proposto (Praça Bagatelle).  
 

 Vias de Acesso e de Serviço: Há necessidade de desenvolver uma via de 
acesso/serviço para ligar as áreas norte e sul dos hangares. A via de serviço 
facilitaria a distribuição de combustível e o acesso da tripulação e funcionários 
do aeroporto da entrada principal ao sul para as áreas ao norte do aeroporto.  
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 Pontos de Segurança e Acesso: Existem alguns pontos de acesso direto a partir 
da via pública (Rua Líder) para vários hangares e para a área controlada do 
aeroporto. Estes pontos de acesso representam áreas não controladas que 
contam com procedimentos de segurança existentes implantados pelos 
locatários dos hangares. Ainda que estes pontos de acesso possuam CFTV, 
recomenda-se que a Rua Líder seja fechada e/ou tenha acesso controlado. 

 
 
2.  Características, Uso e Demanda do Aeroporto  

 
O desenvolvimento do aeroporto deverá focar na aviação geral, executiva e regional. O 
aeroporto pretende também promover e expandir as atividades de manutenção (MRO - 
AZUL, Líder, entre outras).   
 
Aeronave Crítica: 4C (aeronave crítica para planejamento segundo a INFRAERO).  
 
Movimentação atual: Os movimentos de aeronaves em 2012 foram de 72.902 pousos 
e decolagens. 78% dos movimentos atuais de aeronaves são de aviação geral, 
executiva e doméstica não regular, com diversas destas operações ocorrendo após as 
22:00h. O crescimento médio dos movimentos de aeronaves entre 2009 e 2012 foi de 
6,2%. Vale notar que, enquanto o tráfego comercial regular cresceu em média somente 
2% para o período, as movimentações de aeronaves classificadas como comerciais não 
regulares dobraram entre 2009-2012.  
 
Tabela 1. Movimentos de Aeronaves no SBBH - Período 2009-20124 
 

  Regular Não-Regular Total 

Ano  Doméstico Intl. Doméstico Intl. Exec./GA 

2009 16.059 0 16.648 256 25.325 58.288 

2010 16.050 0 22.552 472 27.576 66.650 

2011 17.067 0 24.451 325 24.011 65.854 

2012 16.305 0 32.517 159 23.921 72.902 

 
 
Tráfego de Passageiros: Com base nos dados fornecidos pela SEDE/Infraero, o 
aeroporto recebeu aproximadamente 770.000 passageiros em 2012, cerca de 70% 
deles através de voos comerciais regulares. O tráfego internacional de passageiros no 
aeroporto foi limitado nos últimos cinco anos, consistindo principalmente de operações 
não regulares, e sendo responsável por menos de 1% do tráfego total. Atualmente, os 
passageiros da aviação geral contabilizam 14% do tráfego total de passageiros. O 
crescimento anual de passageiros foi em média 7% entre 2009 e 2012.  
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Dados fornecidos pela SEDE/Infraero.  
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Tabela 2. Tráfego de Passageiros no SBBH - Período 2009-20125 
 

  Regular Não-Regular   Total  

Ano Doméstico Intl. Doméstico Intl. Exec./GA 

2009 423.515 0 66.535 1.189 107.121 598.360 

2010 551.194 0 88.804 2.193 115.494 757.685 

2011 587.110 0 95.512 1.618 109.065 793.305 

2012 537.199 0 126.293 830 105.259 769.581 

 
A Infraero forneceu projeções para a demanda nos três horizontes de planejamento - 
2014, 2019 e 2029 - que foram usados pelos consultores para estimar a capacidade. 
Para mais informações acerca das projeções de demanda da Infraero para o SBBH, 
vide Anexo 1.   

                                                 
5
 Dados fornecidos pela SEDE/Infraero. 
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II. INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES E PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES DE 

PLANEJAMENTO 

 
1. Aeródromo 
 
A equipe da KED realizou uma inspeção visual para avaliar as condições existentes.  
 
As instalações do aeródromo incluem: 

 Pista de pouso e decolagem 13-31; 

 Uma área de pátio primária no lado sul do aeroporto localizada nas instalações 
do terminal de passageiros e uma nova área de pátio recentemente construída 
no lado norte do aeródromo; 

 Sistema de taxiways, incluindo três conectoras a partir do pátio sul (taxiways A, 
B e C), e três conectoras a partir do pátio norte (taxiways D, E e F).  
 

 
1.1. Pista de Pouso e Decolagem 

 
1.1.1. Pista 13-31 

 
A pista de pouso e decolagem 13-31 tem 2.540 metros de comprimento e 60 metros 
de largura, com orientação noroeste-sudeste. O pavimento da pista é de concreto e 
asfalto, sendo a seção de concreto de aproximadamente 135 metros de 
comprimento no final da pista 13 e aproximadamente 900 metros de comprimento 
no final da pista 31. O pavimento da seção restante é de asfalto, totalizando 
aproximadamente 1.505 metros de comprimento. 
 
A aproximação da pista 13 está obstruída e foi necessário que fosse deslocada em 
90 metros. A aproximação da pista 31 também está obstruída e foi necessário que 
fosse deslocada em 90 metros.  
 
Os dados relacionados à construção original da pista não estavam disponíveis; 
contudo, em discussões com a equipe técnica da INFRAERO, foi indicado que a 
atual pista 13-31 foi originalmente construída no início da década de 1930 e incluía 
uma pista com pavimento de asfalto de aproximadamente 1.300 metros de 
comprimento e 45 metros de largura. A pista foi ampliada para 1.700 metros de 
comprimento em 1953, e finalmente expandida em 1961 para seu comprimento e 
largura atuais. A pista passou por vários projetos de melhoria e manutenção ao 
longo dos anos desde a sua construção, que serão descritos com mais detalhes no 
item 1.4 - Pavimentos do Aeródromo.   
 
A largura total da pista é de 60 metros, composta por uma seção resistente de 45 
metros e acostamentos pavimentados de 7,5 metros de largura em cada lado da 
pista.  
 
A pista tem 2.540 metros de comprimento, e tem as cabeceiras deslocadas nas 
pistas 13 e 31. A cabeceira 13 está deslocada 90 metros devido às obstruções na 
aproximação. A cabeceira 31 também está deslocada 90 metros devido às 
obstruções na aproximação. Isto permite uma extensão de pista de 2.360 metros 
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para aeronaves pousando e 2.540 metros de comprimento para aeronaves 
decolando.   
 
A pista 13-31 tem um perfil longitudinal com um pequeno declive na direção 
noroeste a sudeste menor do que 0,5%, e variação total de elevação de menos de 1 
metro nos 750 metros de extensão a partir da cabeceira 13. A pista tem um aclive 
que se inicia aproximadamente a 750 metros da cabeceira 13 por aproximadamente 
500 metros em direção à cabeceira 31. A declividade nesses 500 metros de 
extensão é de aproximadamente 1% na direção sudeste.  
 
Os 1.110 metros de extensão restantes da pista são relativamente planos, com 
menos de 0,5 metros de variação na elevação para os 1.110 metros restantes de 
extensão para a cabeceira 31. O declive efetivo da pista varia de um mínimo de 
0,05% a um máximo de 1%. 
 
Todo o comprimento da pista 13-31 provê drenagem pluvial adequada na superfície, 
com declividade de aproximadamente 1% do eixo central para os acostamentos da 
pista. 
 
Figura 1. Pista de Pouso e Decolagem – Vista Aérea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Sistema de Taxiamento  
 
A pista 13-31 é ligada a seis taxiways, sendo todas conectoras e provendo saídas 
da pista de pouso e decolagem. Todas as taxiways são de asfalto, com exceção da 
taxiway B, que é de concreto.  
 
As taxiways A, B e C têm uma largura de 18 metros, com acostamentos 
pavimentados de 3,5 metros de cada lado. As taxiways E e F têm uma largura de 13 
metros sem acostamento pavimentado e a taxiway D tem uma largura de 10 metros 
sem acostamento pavimentado.   
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A seção da taxiway A que é paralela à pista 13-31 tem uma separação de 78,5 
metros entre seus respectivos eixos, o que viola os requisitos da OACI para a 
separação do eixo da taxiway para todas as aeronaves. A porção da taxiway A que 
é paralela à Pista 13-31 deve ser realocada com uma distância mínima entre os 
eixos de 168 metros para aeronaves dos grupos 3C e 4C.  
 
Todas as taxiways, exceto a taxiway B, têm uma estrutura similar de pavimento que 
é discutida com mais detalhes no item 1.4 - Pavimentos do Aeródromo. 
 
A identificação das seis taxiways e suas respectivas localizações são as seguintes: 
 

 A taxiway A começa na cabeceira 13 como uma saída de pista, e continua 
na direção sudoeste por aproximadamente 78,5 metros, virando para 
sudeste, paralela à pista 13-31 numa distância de aproximadamente 270 
metros. Posteriormente, vira para a direção sul numa distância de 
aproximadamente 170 metros no ponto noroeste do pátio sul do terminal de 
passageiros. 

 A taxiway B começa a aproximadamente 608 metros a sudeste da cabeceira 
13 como uma saída da pista, e continua na direção sudoeste por 
aproximadamente 168 metros até o norte da parte central do pátio sul do 
terminal de passageiros. 

 A Taxiway C começa aproximadamente a 1.065 metros a sudeste da 
cabeceira 13 como uma saída da pista, e continua na direção oeste por 
aproximadamente 336 metros ao final nordeste do pátio sul do terminal de 
passageiros. 

 A Taxiway D começa aproximadamente a 715 metros a sudeste da 
cabeceira 13 como uma saída da pista, e continua na direção leste por 
aproximadamente 335 metros ao final sudoeste do pátio norte. 

 A Taxiway E começa aproximadamente a 1.065 metros a sudeste da 
cabeceira 13 como uma saída da pista, e continua na direção nordeste por 
aproximadamente 168 metros do canto sudoeste do pátio norte.  

 A Taxiway F começa aproximadamente a 1.400 metros a sudeste da 
cabeceira 13 como uma saída da pista, e continua na direção nordeste por 
aproximadamente 168 metros da ponta sudeste do pátio norte. 

 
1.3. Pátios de Estacionamento de Aeronaves  

 
O aeroporto tem dois pátios que são usados para o estacionamento de aeronaves. 
Outros pátios estão localizados em cada um dos vários hangares privados em todo 
o aeródromo. 
 

 Pátio Principal do Terminal de Passageiros (pátio sul) 
O pátio principal do terminal de passageiros situa-se no lado nordeste do 
terminal de passageiros, a aproximadamente 450 metros a sudeste da 
cabeceira 13. Uma parte do pátio foi construída originalmente com a 
pista no início da década de 1930 e passou por diversos projetos de 
reconstrução e adequação desde então. O último projeto na década 1980 
realizou uma reconstrução total, atingindo seu tamanho e configuração 
atual.  
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Todo o pátio tem aproximadamente 440 metros de comprimento e 90 
metros de largura, totalizando uma área de aproximadamente 39.600m². 
O pátio inclui uma área primária de estacionamento de aeronaves de 350 
metros de comprimento por 35 metros de largura construída em 
pavimento de concreto.   
 
Há também posições remotas de estacionamento para um mix de 
aeronaves menores situadas por todo o pátio. Existe também uma 
taxiway para circulação de aeronaves dentro da área do pátio. A taxiway 
tem 25 metros de largura e 440 metros de extensão paralela à pista 13-
31 no limite nordeste do pátio. 
 
Figura 2. Vista do Pátio  
 

 
 

 Pátio dos Hangares Privados  
 

Há pátios adjacentes aos diversos hangares privados por todo o 
aeródromo.  Os pátios dos hangares privados têm tamanhos diferentes e 
são usados primordialmente para aeronaves privadas e empresariais, 
serviços de táxi aéreo e voos fretados. 
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Figura 3. Área de Hangares Privados  
 

 
 
 

 
1.4. Pavimentos do Aeródromo  

 
Todos os pavimentos do aeródromo têm número de classificação (PCN) de 
44/F/B/X/T, como relatado na AIP. Este número representa uma sub-base de alta 
capacidade de resistência com as seguintes premissas: 

 F indica pavimento flexível  

 B indica uma sub-base de resistência média com um valor CBR entre 8 e 13 

 X indica a pressão do pneu limitada a 1,50 Mpa ou menor 

 T indica que o cálculo da resistência do pavimento se baseou numa análise 
técnica. 

 
Uma inspeção visual da pista, da taxiway e do pátio indicou sinais mínimos de falha 
estrutural. A condição da superfície dos pavimentos variou de muito ruim a muito 
boa. Ocorreram vários projetos de melhoria e manutenção do pavimento desde a 
construção original, no início da década 1930. Em 1943, a pista foi alargada e 
ampliada para 1.500 metros de extensão por 45 metros de largura. Em 1953, a pista 
foi ampliada para 1.700 metros e, em 1961, foi ampliada para a sua extensão atual 
de 2.540 metros.  
 
Existem algumas pequenas áreas dos pavimentos do aeródromo que estão na 
condição de ruim ou muito ruim e deveriam ser reparadas ou substituídas em um 
futuro próximo. Estas áreas são principalmente pavimentos com deterioração da 
superfície devido ao tempo de uso e desgaste natural, ou então com indicações 
precoces de falha estrutural. 
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Estas áreas são as seguintes: 
 

 Aproximadamente 225 m² de pavimento em asfalto, passando por 
expansão e/ou elevação no asfalto até a junção com o concreto perto da 
Cabeceira 13. A inspeção visual da área indica um deslocamento vertical 
do pavimento em asfalto que excedem as tolerâncias permitidas para 
mudança na elevação vertical e a área de 5m x 45m deveria ser 
removida e substituída para evitar potenciais danos às aeronaves. 
 
Figura 4. Dano ao Pavimento em Asfalto 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aproximadamente 6.075m² de juntas do pavimento em concreto 
apresentam grave deterioração do material de preenchimento da junta e 
algumas áreas de desgaste nas juntas do pavimento na cabeceira 13. 

 Aproximadamente 40.500m² de juntas do pavimento em concreto 
apresentam grave deterioração do material de preenchimento da junta e 
algumas áreas de desgaste nas juntas do pavimento na cabeceira 31.   

 Várias placas de concreto nas Cabeceiras 13 e 31 apresentam sinais de 
falha estrutural e precisam ser substituídas.  

 Perda excessiva de material do pavimento e deterioração de superfície 
na junção do concreto ao asfalto próximo da cabeceira 31. 
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Figura 5. Dano ao Pavimento de Asfalto 
 

 
 
 
 

 Algumas pequenas áreas com fissuras de pouca gravidade na seção de 
asfalto do pavimento da pista. 

 Algumas pequenas áreas com perda de material de superfície de pouca 
gravidade na seção de asfalto do pavimento da pista. 

 Algumas pequenas áreas com fissuras na junta e com fissuras no 
pavimento de asfalto da taxiway A. 

 Várias placas de concreto na taxiway B apresentando sinais de falha 
estrutural e que precisam ser substituídas.  

 Áreas maiores com fissuras de média gravidade no pavimento e fissuras 
na junta no pavimento de asfalto da taxiway C. 

 
 

1.5. Sistema de Drenagem do Aeródromo 
 

O sistema de drenagem do aeródromo consiste primordialmente de drenagem da 
superfície para estruturas de coleta de pequenas quantidades até um sistema de 
drenagem utilizando um canal de concreto aberto com uma quantidade mínima de 
drenagem subterrânea.  
 
A pista e o sistema de taxiways são drenados por uma drenagem de superfície para 
a área não pavimentada, onde a absorção no solo é aparente. Existem algumas 
estruturas de drenagem localizadas em certas áreas do aeródromo que fornecem 
coleta e canais de drenagem abertos em concreto a partir dos pavimentos do 
aeródromo para uma vala de drenagem em canal aberto em concreto.  
 
O pátio do terminal de passageiros tem uma única inclinação a partir da direção 
norte para o limite sul do pátio, provendo a drenagem de superfície para um sistema 
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de drenagem pluvial com fosso subterrâneo que drena a partir das áreas de 
pavimento até uma vala de drenagem em canal aberto de concreto.  
 
Uma inspeção visual do sistema de drenagem indicou que ele parece estar sendo 
mantido adequadamente e sem vegetação. Contudo, a vala de drenagem em canal 
aberto de concreto na cabeceira 31 do aeródromo continha uma quantidade 
excessiva de vegetação dentro e ao redor do canal. A vala de drenagem localizada 
no pátio do terminal foi inspecionada e era mantida adequadamente e sem 
vegetação, lixo ou entulho.  

 
Figura 6. Sistema de Drenagem do Aeródromo 
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Figura 7. Área dos Córregos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brechas existentes incluem áreas onde o canal de drenagem entra e sai do 
aeroporto ao longo do limite norte do terreno do sítio aeroportuário. A futura 
drenagem por meio de galerias subterrâneas de escoamento permitirá uma cerca de 
segurança contínua sem brechas.  
 
 

1.6. Auxílios Visuais 
 

 
Marcas do Aeródromo: 
 
As marcas no pavimento da pista 13-31 são marcas convencionais de acordo com 
as normas da OACI. As marcas estão claramente visíveis com uma ligeira 
obscuridade das marcas no ponto de toque da pista devido ao acúmulo de borracha. 
As marcas na pista 13-31 incluem designação numérica da pista, faixas do eixo, 
listra na lateral, faixa de acostamento, listra de cabeceiras, marcas de cabeceiras 
deslocadas e marcas de ponto de toque.  
 
O sistema de taxiways possuem listras de eixo somente com faixas duplas na 
taxiways conectoras ao pátio. As marcas no pátio do terminal incluem marcas da 
taxiway, marcas de posição de estacionamento de aeronaves e marcas nas vias de 
acesso para veículos de serviço.   
 
Iluminação da Pista, Pátio e Taxiway: A iluminação existente é composta por luzes 
de pista/taxiway Tecnolux para operações IFR não precisão. 

 
 
2. Operações do Tráfego Aéreo 
 
A operação do SBBH está classificada como Aproximação por Não Precisão (NPA) das 
Regras de Voo por Instrumentos (IFR). O Sistema de Pouso por Instrumento (ILS) 
fornece somente dados de localização. O glide slope (rampa de aproximação) não é 
utilizável devido ao obstáculo constituído pela Lagoa da Pampulha a oeste, que 
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restringe o ângulo de descida para a pista (na aproximação). Para agir em 
conformidade com o atual ângulo de descida máximo recomendado, a cabeceira foi 
deslocada 86 metros a leste, reduzindo assim a extensão efetiva da pista para uma 
aeronave pousando. 
 
O Centro de Controle Terminal para este aeroporto, mais conhecido como Controle de 
Aproximação, é operado no Centro de Controle de Aproximação do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves - Confins (CNF). O aeródromo está servido pelo VOR-
DME e pelo NDB de Belo Horizonte. 
 
A estação meteorológica está localizada aproximadamente no meio da pista e fornece 
informação sobre vento, chuva, pressão e altura da base das nuvens (ceilômetro), a 
qual é transmitida aos pilotos através dos serviços meteorológicos. 
 
As operações atuais de controle do tráfego aéreo são executadas na torre de controle 
de tráfego aéreo a oeste do terminal, mas serão deslocadas para a nova torre de 
controle de tráfego aéreo (ATCT) ao leste do terminal em breve. A nova instalação 
fornecerá cinco posições de controladores e uma posição de supervisor provendo 
controle final em posição de backup (treinamento). Os serviços meteorológicos e de 
observação estão localizados sob a cabine de controle do tráfego aéreo. A nova ATCT 
tem capacidade de serviços adequada.  
 
Figura 8. A Nova ATCT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A Infraero está em processo de modernização do VOR-DME com um novo 
equipamento (Thales), e está instalando um PAPI para a Pista 31. Recomenda-
se que prossiga com estas iniciativas.  
 

 A INFRAERO é signatária do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) 
da OACI. Dentro da estrutura, as operações de tráfego aéreo no SBBH se 
beneficiarão de uma implantação antecipada do Desempenho de Navegação 
Requerida (RNP), em especial dos Procedimentos para Aproximação Final 
Estabilizada (NPA). Usando este procedimento, o obstáculo criado pela Lagoa 
da Pampulha deverá ser minimizado. 
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 Implantação de um Sistema de Aumentação Baseado em Terra (GBAS/LAAS) 
como complemento à implantação do procedimento e substituição ao ILS.  

 
 
3. Hangares  
 
O aeroporto tem 26 hangares para diversas operações, incluindo empresas privadas, 
governo federal, polícia militar, polícia civil, bombeiros e regaste. A TRIP tem vários 
hangares que são usados para operações de manutenção (MRO), enquanto a Líder 
fornece um número significativo de operações de aviação geral / executiva. Espera-se 
que a área dos hangares do SBBH expanda em breve e os trabalhos de terraplanagem 
já foram iniciados para ampliar os hangares a sudeste do aeródromo.  
 
A expansão dos hangares na direção sudeste exigirá um trabalho significativo de 
terraplanagem e conexão com as áreas de pátio. Portanto, o consultor considerou a 
construção de novos hangares ao norte do aeródromo a médio e longo prazo (vide 
cenários alternativos).  
Existem alguns pontos de acesso direto a partir da via pública (Rua Líder) para diversos 
hangares e para a área de segurança do aeroporto. Estes pontos de acesso 
representam áreas não controladas que dependem dos procedimentos de segurança 
implantados pelos locatários dos hangares. Embora estes pontos de acesso possuam 
CFTV, recomenda-se que a Rua Líder seja fechada e/ou tenha acesso controlado.  
 
O futuro fechamento da Rua Líder para acesso público eliminará problemas de 
segurança.  
 
Figura 9. Rua Líder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O acesso às áreas dos hangares é controlado por empresas de segurança terceirizadas 
que verificam o acesso aos hangares ao norte e sudeste. Os procedimentos de 
segurança nas áreas públicas controladas também são de responsabilidade dos 
locatários. É importante observar que há transporte de valores em veículos blindados 
em um hangar localizado na parte NE do pátio norte. Atualmente, este hangar tem uma 
entrada restrita em curva que causa engarrafamento para os caminhões que entram.   
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4. Vias de Acesso, Circulação e Estacionamentos do Aeroporto 
 
Há somente uma via de acesso principal, Avenida Magalhães Penido, a qual fornece 
acesso ao aeroporto a partir de Belo Horizonte. A via é uma avenida dividida com duas 
faixas em cada sentido sem restrição de acesso e parece estar em boas condições. A 
via foi construída e é mantida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ela tem um volume de 
tráfego significativo e provavelmente criará atrasos ou problemas de capacidade para 
acessar o aeroporto num futuro próximo. 
 
A via de acesso ao aeroporto se ramifica a partir da Avenida Magalhães Penido numa 
rotatória localizada no perímetro sudeste da área do aeroporto. Atualmente, a via de 
acesso ao aeroporto é uma via de acesso com três faixas (duas faixas de rolamento e 
uma de faixa de estacionamento no acostamento para embarque e desembarque de 
passageiros), continuando na direção norte por aproximadamente 140 metros da 
rotatória para a entrada do Terminal.  
 
A via continua em direção oeste por mais 85 metros antes de chegar na saída de 
desembarque de passageiros do terminal. A via de acesso continua, então, na direção 
oeste por mais 50 metros antes de chegar à área de estacionamento público e à 
administração da INFRAERO. Posteriormente, a via de acesso continua na direção 
oeste por aproximadamente 120 metros para a saída do aeroporto e intersecção com a 
Avenida Santa Rosa.  
 
O estacionamento primário, que fica ao sul do terminal de passageiros, é acessível a 
partir do meio-fio. A área do estacionamento primário do terminal de passageiros é 
relativamente pequena e tem capacidade limitada. Há um estacionamento adicional 
para o terminal de passageiros a aproximadamente 200 metros na direção sudeste, 
acessível a partir da Rua Líder. 
 
Futuramente, a via de acesso deverá ser deslocada para a área existente de casas 
militares, sendo preservada a maioria da área residencial ao norte. 
 
Figura 10. Futura Via de Acesso  
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5. Sistema de Abastecimento de Aeronaves  
 
Existem dois fornecedores de combustível para o aeroporto: a Shell Brasil Distribuidora 
de Petróleo Limitada e a Petrobrás, cada uma operando um parque de combustível 
adjacente ao final oeste do pátio do terminal de passageiros. 
 
O parque de abastecimento de aeronaves da Shell utiliza cinco tanques subterrâneos 
de armazenamento de combustível, sendo quatro tanques para combustível Jet-A e um 
tanque para AVGAS. Todos os cinco tanques de armazenamento são tanques com 
paredes duplas e circundados por paredes de contenção. 
 
As instalações da Petrobras têm dois tanques de armazenamento de superfície, sendo 
um tanque para combustível Jet-A e um tanque para AVGAS. O tanque de combustível 
Jet-A é um tanque com parede dupla e está circundado por uma parede de contenção 
de vazamento adequada. O tanque AVGAS é um tanque com parede simples e não 
inclui uma parede para conter um possível vazamento. O combustível é fornecido 
através dos caminhões de entrega dos fornecedores. 
 
As considerações para o desenvolvimento futuro incluem:  
 

 Desenvolvimento no curto prazo de contenção de vazamento para o tanque de 
AVGAS com parede simples da Petrobrás. 
 

 O desenvolvimento das futuras instalações para o fornecimento de combustível nos 
pátios norte e sul com outros desenvolvimentos futuros. 

 
 
6. Serviços de Utilidade Pública 
 
O aeroporto oferece serviços básicos de utilidade pública, tais como eletricidade, água, 
coleta de esgoto e coleta de resíduos sólidos. 
 

6.1. Eletricidade  
 

A eletricidade para o aeroporto é fornecida através de um cabo de fornecimento 
primário localizado ao longo da via de acesso principal para a subestação primária 
com localização adjacente ao terminal de passageiros.  
 
A subestação está equipada com um transformador de 500 KVA, que alimenta cinco 
painéis de distribuição alimentando todas as instalações no aeroporto. A subestação 
fornece eletricidade para a maioria das instalações do aeroporto, incluindo o 
terminal de passageiros, os escritórios da administração, a torre de controle de 
tráfego aéreo, as instalações de fornecimento de combustível, a seção de 
salvamento e combate a incêndio, bem como todas as instalações nos hangares 
localizados na parte sul do aeródromo. 
 
Uma subestação elétrica adicional localizada na parte norte do aeroporto está 
equipada com um transformador de 100 KVA que alimenta 3 painéis de distribuição, 
alimentando as instalações na parte norte do aeroporto. A subestação norte fornece 
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eletricidade para as demais instalações não atendidas pela subestação primária. 
Isto inclui as instalações dos hangares, os parques de combustível da Air BP, bem 
como o auxílio à navegação ILS para o aeroporto. Ambas as subestações elétricas 
estão equipadas com através de geradores de emergência localizados em cada 
subestação para energia de reserva. 
 

6.2. Água 
 

O fornecedor de água local fornece água potável para o aeroporto através de uma 
linha de fornecimento com medição. O aeroporto tem quatro tanques de 
armazenamento de água com capacidade total de 263.650 litros.  Os quatro tanques 
de armazenamento distribuem água para todo o aeroporto através de distribuição 
direta.   

 
6.3. Tratamento de Esgoto  

 
Todo o esgoto que flui das instalações está ligado a um sistema de tubos de 
saneamento equipado com estações de bombas para bombear o esgoto para o 
sistema municipal de coleta de esgoto na parte sul do aeroporto.   

 
6.4. Resíduos Sólidos 

 
Os resíduos sólidos são coletados manualmente em todas as instalações do 
aeroporto e colocados em grandes caçambas de resíduos sólidos, de onde são 
então coletados e transportados para fora do aeroporto por empresas terceirizadas 
e levados para o aterro municipal. 
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III. ALTERNATIVAS PROPOSTAS  

 
1. Introdução  
 
Esta seção do relatório contém diversas alternativas de desenvolvimento para áreas 
específicas do aeroporto, focalizando na área que será transferida pelos militares 
(sudoeste). O CIAAR é uma oportunidade significativa para a expansão do aeroporto, 
assim como a área adjacente/ao sul do aeroporto (área de casas militares/patrimônio 
cultural). Estas duas áreas apresentam a melhor oportunidade para prover alternativas 
de desenvolvimento para o SBBH.  
 
As alternativas propostas foram organizadas por zonas (nordeste, noroeste, sudeste, 
sudoeste e sul / área de patrimônio cultural) para facilitar a discussão e o planejamento 
para todo o futuro layout do aeroporto.  
 
A análise alternativa foi desenvolvida baseada nas premissas que consideramos como 
as mais relevantes dadas as condições do aeroporto:  
 

1. Utilização do aeroporto focada na aviação comercial regional e na expansão da 
aviação executiva / geral e de atividades de manutenção (MRO).  

2. Previsões de tráfego fornecidas pela Infraero e mencionada na Seção 1 deste 
Relatório.  

3. A transferência da área militar existente para o aeroporto.  
4. Desapropriação da área adjacente à Rua Líder, o que permitiria o acesso 

controlado na área de hangares existente (hangares sul).  
5. A utilização das residências militares existentes, considerando a preservação de 

seis residências de cada lado da praça devido ao valor histórico.  
 
O Quadro 3 apresenta um resumo do potencial de desenvolvimento para cada zona do 
aeroporto. Como já observado, as áreas nordeste, noroeste e sudeste do aeroporto 
estão restringidas pelo limite do terreno, o córrego e a topografia da área. A localização 
mais adequada para todas as atividades comerciais, administrativas, de apoio e do 
terminal é na zona sul e sudoeste.  
 

 
Tabela 3. Principais Restrições e Oportunidades Potenciais de Desenvolvimento 
para as Zonas do Aeroporto 

 

Área  Principais Restrições e Oportunidades Potenciais de 
Desenvolvimento 

Nordeste  Devido às restrições do terreno, o desenvolvimento mais 
factível para a área nordeste seria a implantação de 
hangares. Duas alternativas potenciais: 
(1) Construção de Hangares  
(2) Hangares e Terminal de Aviação Geral 

Noroeste  Esta área está restrita pelo córrego e pelo limite do 
terreno do aeroporto. O desenvolvimento potencial desta 
área é limitado a hangares adicionais desde que um 
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal 
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Box Culvert) para drenagem dos córregos sejam 
construídos. A canalização do córrego com um trecho 
em seção fechada seria necessária para o projeto da 
taxiway. Nossa análise indica que o custo da construção 
de hangares adicionais nesta área é menor, portanto, 
estes hangares foram incluídos nas alternativas 
fornecidas.  

Sudeste  O desenvolvimento na parte SE é restringida pelo limite 
do terreno do aeroporto. A única opção de 
desenvolvimento viável seria a construção de hangares 
adicionais. Um Terminal Executivo / de Aviação Geral foi 
considerado inviável nessa área. O principal desafio na 
parte SE seria o nivelamento da taxiway.  

Sudoeste  Esta área é a que oferece a melhor oportunidade para o 
desenvolvimento de(s) instalações(s) do terminal, 
escritórios das empresas aéreas, escritórios 
administrativos, áreas comerciais e potenciais hangares 
de manutenção (MRO). Várias oportunidades de 
desenvolvimento são apresentadas nas seções 
seguintes do relatório.  

Sul Existem oportunidades para desenvolver a área de 
patrimônio cultural ao sul do aeroporto, incluindo 
melhorias no fluxo de veículos, uso comercial, patrimônio 
cultural / histórico, escritórios administrativos, etc.  

 
 
Durante o processo de planejamento, a equipe da KED analisou as principais 
instalações para determinar os locais viáveis e as oportunidades de desenvolvimento. 
Além das instalações propostas no plano da Infraero de 2009, a KED incluiu também na 
análise o potencial desenvolvimento de um terminal de aviação executiva / FBO (Fixed-
Base Operator), um terminal para aviação geral e uma praça histórica (adjacente às 
casas militares).  
 
Foi levado em consideração o fluxo de veículos, estacionamento para os usuários e 
funcionários da aviação comercial, executiva e geral. Baseado nesta análise, o que se 
segue é um resumo das alternativas potenciais para cada instalação:  
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Tabela 4. Resumo das Alternativas para as Principais Instalações 
 

Área Alternativas Potenciais de Desenvolvimento 
Edifício do Terminal de 
Passageiros  

Estão propostas duas configurações potenciais: 

1. Manter a configuração existente da Infraero 
(Plano Diretor de 2009).  

2. Layout alternativo para o terminal em dois locais 
possíveis:  
(a) área do terminal existente a leste ou  

(b) deslocar para oeste.  

Escritórios Administrativos  Os locais em potencial para os escritórios 
administrativos seriam:  

1. Ao leste da praça (adjacente ao escritório da 
Regional da Infraero).  

2. No segundo andar do Terminal de Passageiros.  
3. Ao oeste do Terminal, como edifício separado 

com estacionamento.  

Ao oeste do Terminal  A área oeste do Terminal poderia ser desenvolvida 
conforme a seguir:  

1. Como um terminal de aviação executiva que 
forneceria serviços VIPs.  

2. Como uma área com 5 hangares de manutenção 
(MRO) e um pátio para 22 aeronaves.  

3. Na opção do segundo terminal, localização (b), 
esta área será usada como espaço para o edifício 
do terminal.  

Infraestrutura Básica e Área 
para Empresas Aéreas  

O extremo SO foi mantido como uma área para 
infraestrutura básica e uso das empresas aéreas, 
uma vez que fornece a localização mais conveniente 
para o acesso ao pátio com uso mínimo da área mais 
estratégica do aeroporto.  

Estacionamento de Curta 
Permanência  

A área de estacionamento de curta permanência 
depende da seleção da alternativa para o terminal: 

1. Na configuração do terminal proposta pela  
Infraero, ele ficaria localizado do lado oeste da 
praça.  

2. Na configuração alternativa para o terminal, caso 
o terminal existente seja ampliado, ficaria 
localizado no mesmo local (1), mas seria um 
espaço compartilhado com o estacionamento de 
longa permanência.  

3. Caso o terminal seja mudado para oeste, a nova 
instalação do estacionamento poderia ser 
construída a SO (ver Alternativa 4). 
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Área Alternativas Potenciais de Desenvolvimento 
Estacionamento de Longa 
Permanência / Remoto / 
Outros Estacionamentos  

As seguintes áreas são as possíveis alternativas para 
os estacionamentos de longa permanência, remoto, 
de funcionários e de hangares.  

1. Na configuração do terminal pela Infraero, o 
estacionamento de longa permanência seria 
localizado ao leste do terminal, adjacente ao 
escritório da Regional da Infraero.  

2. Na configuração do layout alternativo para o 
terminal, o estacionamento de longa permanência 
poderia se localizar ao sul do estacionamento de 
curta permanência. O edifício-garagem poderia 
ser usado como estacionamento remoto, 
demanda excedente do estacionamento de curta 
permanência e/ou para funcionários.  

3. As áreas de segurança a NE do escritório da 
regional da Infraero poderiam ser usadas como 
estacionamento para os hangares.   

Meio-fio (curb frontage) O meio-fio depende da seleção da opção para o 
terminal: 

1. Com o terminal existente, somente é possível um 
meio-fio.  

2. Com o terminal alternativo, há potencial para dois 
meios-fios na parte leste em toda a extensão do 
terminal.  

Terminal para Aviação 
Executiva  

Foi considerado um terminal para a aviação executiva 
oferecendo serviços VIPs. Este terminal é mostrado 
como uma alternativa a oeste do Terminal (ver 
Alternativa 3).  

Terminal para Aviação Geral 
(GA)  

Embora não incluído no Plano Diretor de 2009, foi 
considerado um terminal para Aviação Geral. A 
localização mais adequada seria na área leste do 
pátio norte. O Terminal de GA pode receber até 25 
aeronaves pequenas, mas a demanda por esta 
instalação precisa ser analisada mais 
detalhadamente.  

Área de Desapropriação  A única alternativa viável seria tornar a Rua Líder 
com acesso público controlado. Nenhum outro uso 
desta área é esperado ou foi planejado.  

Escritório da Regional da 
Infraero  

O escritório atualmente em construção será mantido. 
Nenhuma alteração foi planejada.  

 
 
A partir do quadro acima, é importante observar o impacto da configuração do terminal. 
O plano da Infraero de 2009 propôs um terminal de 29.000 m², com capacidade para 
acomodar 31 aeronaves. Isto excederia em muito a previsão de longo prazo fornecida 
para 2029. Como alternativa, foi proposto um layout de terminal para atender a previsão 
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e ao mesmo tempo fornecer a oportunidade de reutilizar/reformar o edifício existente do 
terminal com a vantagem do meio-fio duplo em toda sua extensão.  
 
Esta alternativa pode ser menos cara (ao contrário de se construir um terminal 
inteiramente novo) e melhorar o fluxo do tráfego de veículos. Pode fornecer também 
flexibilidade adicional no caso de ser necessário manter mais do que seis casas 
históricas de cada lado da via.  
 
Ambas as alternativas para o terminal satisfazem ou excedem a previsão final para 
2029:  
 
Tabela  5. Requisitos do Terminal  
 
Tamanho da Aeronave     Demanda em 2029          Configuração Nº1         Configuração Nº 2 

   08-19 assentos                         11                                4                              11 
   20-30 assentos                          4                                 4                               4 
   31-60 assentos                          8                                14                              8 
  61-130 assentos                         4                                 4                               4 
 131-190 assentos                        2                                 5                               2 
 
Duas configurações para o terminal são apresentadas para as quatro alternativas de 
desenvolvimento do aeroporto: 
 
Configuração Nº1 para o Terminal – Configuração da Infraero 
 

 Configuração para o Terminal do Plano Diretor de 2009  

 ~29.000 m²  

 Layout com dois níveis 

 Usada na Alternativa de Desenvolvimento do Aeroporto Nº 1 

 Nova localização/edifício a oeste do terminal atual 

 Fornece três faixas de rolamento com um único meio-fio  

 7 pontes de embarque  

 31 posições de aeronaves 
 

 
Figura 11. Configuração Nº1 para o Terminal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo para o Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha 

 
 Relatório Final 

 

Página | 31 

 

Configuração para o Terminal Nº2 
 

 Configuração para o Terminal do Plano de Desenvolvimento de 2013 

 ~20.000 m² 

 Layout em dois níveis  

 Usada nas Alternativas de Desenvolvimento do Aeroporto Nº2 e Nº3 

 Incluiria a modernização e expansão do terminal existente  

 Fornece três faixas de rolamento com um único meio-fio (curb frontage) 

 6 pontes de embarque  

 29 posições de aeronaves  
 
 
Figura 12. Configuração Nº2 para o Terminal  
 

 
 
 
 
Alternativas por Zona  
 

1.1 Noroeste 
 
O NO foi desenvolvido como uma potencial área de hangares. Como observado 
anteriormente, há necessidade de se canalizar grande parte do córrego para 
acomodar a taxiway. O custo para se desenvolver o setor noroeste em uma área de 
hangares exigirá a canalização de todo o córrego, mas este custo será ligeiramente 
menor do que o das obras já planejadas.  
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Figura 13. Visão Noroeste Atual  
 

 
 

Desenvolvimento Noroeste Proposto:  
 

 Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) para 
drenagem do córrego 

 Taxiway paralela noroeste  

 Via de Acesso Perimetral 

 Novo parque de abastecimento de aeronaves no pátio norte  

 Oito (8) Hangares 
o 3 com 2.350 m² cada 
o 2 com 1.880 m² cada 
o 3 com 1.692 m² cada 

 
Figura 14. Desenvolvimento NO Proposto 

 

 
 
 
1.2 Nordeste  
 
Esta zona foi desenvolvida como área de hangares. Como alternativa, um terminal de 
aviação geral poderia ser alocado aqui. Isto reduziria o espaço disponível para 
hangares, mas aumentaria o pátio.  
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Figura 15. Visão Nordeste Atual 
 

 
 
 
Desenvolvimento Nordeste Proposto:  
 

 Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) para 
drenagem do córrego 

 Taxiway Paralela Nordeste 
 Posição de Isolamento de Aeronave  
 Via de Acesso Perimetral 
 13 Novos Hangares: 

o 5 com 2.350 m² cada 
o 2 com 1.880 m² cada 
o 6 com 1.692 m² cada 

 
Figura 16. Desenvolvimento NE Proposto 
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Alternativa Nordeste – Terminal GA (Aviação Geral):  
 

 Terminal de Aviação Geral com 7.800 m² com pátio para acomodar cerca de 25 
aeronaves.  

 Nesta alternativa, os novos hangares serão reduzidos de treze para dez:  
o 2 com 2.350 m² cada 
o 2 com 1.880 m² cada 
o 6 com 1.692 m² cada 

 
 
Figura 17. Alternativa NE - Terminal GA  

 

 
 
 
1.3 Sudeste 
 
Como planejado atualmente, esta zona é proposta como uma área de hangares. A 
previsão é que uma extensa terraplanagem será necessária, particularmente para o 
último grupo de hangares (leste). A parte íngreme da atual taxiway também necessitará 
de obras.  
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Figura 18. Visão Sudeste Atual  
 

 
 
 
Desenvolvimento Sudeste Proposto:  
 

 Terraplanagem substancial  
 Taxiway Paralela Sudeste 
 Via de Acesso Perimetral 
 Nova Taxiway de Saída de Alta Velocidade  
 15 Novos Hangares  

 
 
Figura 19. Desenvolvimento SE Proposto  
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1.4  Sudoeste  
 
Uma série de alternativas são propostas para a zona sudoeste. A seguir, são 
apresentadas algumas das principais alternativas.  
 
 
Figura 20. Vista Sudoeste Atual 
 

 
 
 
Alternativa 1 – Infraero: Esta alternativa é a que mais se aproxima com a solução 
proposta pela Infraero em 2009.  
 

 Terraplanagem Substancial 
 Taxiway Paralela Sudoeste 
 Via de Acesso Perimetral 
 Novo Parque de Abastecimento de Aeronaves para o Pátio Sul  
 Novo Terminal de Passageiros 
 Nova Área Comercial  
 Novos Escritórios Administrativos 
 Novas Instalações de Apoio  
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Figura 21. Desenvolvimento SO Proposto Nº1  
 

 
 
Alternativa 2 – Nova Configuração do Terminal de Passageiros com Terminal de 
Aviação Executiva ou Hangares:  
 
Esta alternativa contém duas mudanças importantes. A primeira mudança é a 
reconfiguração do terminal. Nesta configuração, o terminal existente será modernizado 
e ampliado. Também nesta alternativa, a infraestrutura básica e os espaços das 
empresas aéreas serão movidos para oeste, abrindo espaço para um terminal de 
aviação executiva ou hangares de manutenção (MRO). Por sua vez, a área comercial 
não será incluída. Nesta alternativa, os escritórios administrativos podem se localizar no 
terminal ou então a oeste como um edifício independente.  
 

 Terraplanagem substancial 
 Taxiway Paralela Sudoeste 
 Via de Acesso Perimetral 
 Novo Parque de Abastecimento de Aeronaves para o Pátio Sul do Terminal de 

Passageiros (Renovação / Expansão) 
 Escritórios Administrativos no Terminal 
 Novas Instalações de Apoio  
 Novo Terminal para Aviação Executiva  
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Figura 22. Desenvolvimento SO Proposto Nº2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Área de Patrimônio Cultural / Sul 

 
Esta área é crucial para permitir um adequado fluxo e estacionamento de veículos. É 
previsto que seis casas em cada lado da via (total de 12 casas) serão mantidas devido 
ao seu valor histórico, as quais serão usadas como área comercial. As alternativas 
consideram o desenvolvimento da parte leste como estacionamento e a parte oeste 
como potenciais áreas comerciais / administrativas e também um estacionamento 
adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconfiguration of Terminal 

Building allows reuse of  
existing terminal area with 
modernization and expansion.  

As an alternate use to  

executive aviation,  
MRO Hangars.  
Alternate Admin Offices on W. 

Construction of Executive 

Aviation Terminal. 
Construção do Terminal de 
Aviação Executiva 

A reconfiguração do 
terminal permitirá a 
reutilização da área do 
terminal existente com 
modernização e expansão. 
 

Hangares de manutenção como 
um uso alternativo à aviação 
executiva. Alternar escritórios 
administrativos no oeste. 
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Figura 23. Visão Sul Atual / Área de Patrimônio Cultural  
 

 
 
 
 
Figura 24. Alternativa 1 – Layout do Terminal da Infraero  
 

Estacionamento de 
curta permanência 

Escritório da Superintendência 
Regional da Infraero e 

 Área de Estacionamento de 
Longa Permanência 
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Alternativa 2 – Configuração Alternativa do Terminal  
 

 12 Casas Militares / Praça Preservada 

 Via de Acesso e Pontos de Ônibus Realocados  

 Novo Estacionamento de Curta e Longa Permanência  

 Museu Histórico Militar da Pampulha  

 Exposição de Aeronaves Militares e Área de Recreação Infantil  

 Novo Estacionamento de Longa Permanência 

 Rua Líder Alterada para Acesso Público Controlado 

 Escritório Regional da INFRAERO  

 Nova Área Comercial  
 
 
 
Figura 25. Alternativa 2 – Configuração Alternativa do Terminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Estacionamento de curta 

permanência 

Estacionamento de 

longa permanência 

Patrimônio histórico, 

museu, área de 

recreação para crianças Ponto de 

ônibus 

Área pode ser 

desenvolvida como 

escritórios 

administrativos, 

comerciais ou podem 

ser deixados vagos para 

uso futuro 

Estacionamento 

alternativo, escritórios 

administrativos / 

comerciais 
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3. Alternativas para o Desenvolvimento do Aeroporto  
 
Baseado nas alternativas propostas para cada zona e nas discussões mantidas durante 
a apresentação das alternativas para a SEDE, as quatro alternativas seguintes foram 
propostas para o desenvolvimento do aeroporto:  
 

 Alternativa Nº1 – Esta alternativa se baseia na Recomendação do Plano Diretor 
de 2009 da Infraero.  

 

 Alternativa Nº2 – Considera a redução do terminal proposto pela Infraero e a 
construção de uma área para um terminal de aviação executiva, bem como o 
desenvolvimento de hangares na parte NO e NE.  

 

 Alternativa Nº3 – Desloca a configuração do terminal para oeste, permitindo uma 
área para um terminal de aviação executiva e fluxo livre de veículos para o Sul.  
 

 Alternativa Nº4 – Considera um terminal de passageiros, terminais de aviação 
geral e executiva, com fluxo livre de veículos ao sul e o desenvolvimento de 
hangares a SE, NO e NE. Ver a Seção IV, Seleção de Alternativa (página 43) e 
a Figura 29 (página 49).     
 

Apresentamos a seguir o layout das três primeiras alternativas e seus respectivos 
custos:
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FIGURA 26. ALTERNATIVA Nº1 PARA O DESENVOLVIMENTO DO SBBH 
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FIGURA 27. ALTERNATIVA Nº2 PARA O DESENVOLVIMENTO DO SBBH  
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FIGURA 28. ALTERNATIVA Nº3 PARA O DESENVOLVIMENTO DO SBBH  
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3. Estimativas de Custo (ROM)  
 
As estimativas preliminares de custo para as três primeiras alternativas são apresentadas 
abaixo:  
 

1.1  Alternativa de Desenvolvimento Nº1  
 

  Projetos da Fase I (Demanda para 2019) e Requisitos de Capital para Investimento: 

  Lado Ar: 
 Reparos na pista e selagem de rachaduras/juntas US$     150.000 

Reforma da Taxiway C US$  2.100.000 

Reparos na Taxiway B e selagem de rachaduras/juntas US$     125.000 

Reparos na Taxiway A US$       75.000 
Reparos no Pátio do Terminal de Passageiros e selagem de 
rachaduras/juntas US$       60.000 

Desenvolvimento dos Hangares Sudeste – Fase I US$  4.200.000 

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$  4.500.000 
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase I US$  4.800.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase I US$  1.300,000 

Preparação do Local para Realocação da Taxiway A US$ 10.900.000 

Construção da Realocação da Taxiway A US$   2.400.000 

Desenvolvimento de Hangares Nordeste – Fase I US$      800.000  

  Lado Terra: 
 Demolição Seletiva de Casas Militares US$      750.000  

Aquisição de Casas na Rua Líder US$      360.000 

Melhorias de Segurança na Rua Líder US$      465.000  

Realocação da Via de Acesso Público US$   1.300.000 

Total da Fase 1 US$ 34.285.000 

  

  Projetos da Fase II (Demanda para 2029) e Requisitos de Capital para Investimento: 

  Lado Ar: 
 Construção da Taxiway NO US$   2.700.000 

Desenvolvimento dos Hangares NO – Fase II US$      900.000 

Desenvolvimento dos Hangares SE – Fases II e III US$ 38.400.000  
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase II US$   5.100.000 

Desenvolvimento dos Hangares NE – Fases I, II e III US$ 44.900.000 

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Geral US$   8.100.000  
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Desenvolvimento do Terminal de Aviação Executiva US$ 11.450.000  

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$   1.100.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase II US$      750.000 

Novos Parques de Abastecimento de Aeronaves Norte e Sul US$   1.000.000 

Reconstrução da Pista 13-31 US$ 66.900.000  

  Lado Terra:  
 Novo Terminal de Passageiros e Instalações de Apoio US$ 72.500.000  

Construção do Estacionamento de Curta Permanência US$   2.100.000 

Edifício-Garagem de Longa Permanência US$   3.100.000 

Renovação dos Escritórios Administrativos US$ 12.400.000 

Total da Fase 2 US$271.400.000 

  Total da Alternativa Nº1 US$305.685.000 

  1.2  Alternativa de Desenvolvimento Nº2 
 

  Projetos da Fase I (Demanda para 2019) e Requisitos de Capital para Investimento: 

  Lado Ar: 
 Reparos na pista e selagem de rachaduras/juntas US$     150.000 

Reforma da Taxiway C US$  2.100.000 

Reparos na Taxiway B e selagem de  rachadura/junta US$     125.000 

Reparos na Taxiway A US$       75.000 

Reparos no Pátio do Terminal de Passageiros e selagem de juntas US$       60.000 

Desenvolvimento dos Hangares Sudeste – Fase I US$  4.200.000 

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$  4.500.000 
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase I US$  4.800.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase I US$  1.300.000 

Preparação do Local para Realocação da Taxiway A US$10.900.000 

Construção da Realocação da Taxiway A US$  2.400.000 

Desenvolvimento dos Hangares Noroeste – Fase I US$     800.000 

  Parte Térrea: 
 Demolição seletiva de casas militares         US$     750.000  

Aquisição de casas da Rua Líder US$     360,000 

Melhorias de Segurança na Rua Líder US$     465.000  

Realocação da Via de Acesso Público US$  1.300.000 

Total da Fase 1 US$34.285.000 
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Projetos da Fase II (Demanda para 2029) e Requisitos de Capital para Investimento: 
 
Lado Ar: 

 Construção da Taxiway NW US$   2.700.000 

Desenvolvimento dos Hangares NW – Fase II US$      900.000 

Desenvolvimento dos Hangares SE – Fases II & III US$ 38.400.000  
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase II US$   5.100.000 

Desenvolvimento dos Hangares NE – Fases I, II & III US$ 44.900.000 

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Geral US$   8.100.000  

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Executiva US$ 11.450.000  

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$   1.100.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase II     US$      750.000 

Novos Parques de Abastecimento de Aeronaves Norte e Sul US$   1.000.000 

Reconstrução da Pista 13-31 US$ 66.900.000  

  Lado Terra: 
 Novo Terminal de Passageiros e Instalações de Apoio US$37.600.000  

Construção do Estacionamento de Curta Permanência US$  2.100.000 

Edifício-Garagem de Longa Permanência US$  3.100.000 

Total da Fase 2 US$224.100.000 

  Total da Alternativa Nº2 US$258.385.000 

  1.3  Alternativa de Desenvolvimento Nº3 
 

  Projetos da Fase I (Demanda para 2019) e Requisitos de Capital para Investimento: 
 
Lado Ar: 

 Reparos na pista e selagem de rachaduras/juntas US$     150.000 

Reforma da Taxiway C US$  2.100.000 

Reparos na Taxiway B e selagem de rachaduras/juntas US$     125.000 

Reparos na Taxiway A US$       75.000 

Reparos no Pátio do Terminal de Passageiros e selagem de juntas US$       60.000 

Desenvolvimento dos Hangares Sudeste – Fase I US$   4.200.000 

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$   4.500.000 
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase I US$   4.800.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase I US$  1.300.000 

Preparação do Local para Realocação da Taxiway A US$ 10.900.000 

Construção da Realocação da Taxiway A      US$   2.400.000 

Desenvolvimento dos Hangares Noroeste – Fase I US$      800.000 
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Lado Terra: 
 Demolição seletiva de casas militares US$      750.000  

Aquisição de casas da Rua Líder US$      360.000 

Melhorias de Segurança na Rua Líder US$      465.000  

Realocação da Via de Acesso Público US$   1.300.000 

Total da Fase 1 US$ 34.285.000 

  Projetos da Fase II (Demanda para 2029) e Requisitos de Capital para Investimento: 
 
Lado Ar: 

 Construção da Taxiway Paralela NO US$   2.700.000 

Desenvolvimento dos Hangares NO – Fase II US$      900.000 

Desenvolvimento dos Hangares SE – Fases II & III US$ 38.400.000  
Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box Culvert) 
para Drenagem de Córrego – Fase II US$   5.100.000 

Desenvolvimento dos Hangares NE – Fases I, II & III US$ 44.900.000 

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Geral US$   8.100.000  

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Executiva US$   7.650.000  

Melhorias de Auxílios à Navegação, Iluminação e Sinalização US$   1.100.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase II US$      750.000 

Novos Parques de Abastecimento de Aeronaves Norte e Sul US$   1.000.000 

Reconstrução da Pista 13-31 US$ 66.900.000  

  Lado Terra:  
 Novo Terminal de Passageiros e Instalações de Apoio US$ 44.200.000  

Construção do Estacionamento de Curta Permanência US$   2.100.000 
Edifício-Garagem de Longa Permanência US$   3.100.000 

Total da Fase 2 US$ 226.900.000 

  Total da Alternativa Nº3 US$ 261.185.000 
 
 
 
4. Considerações Ambientais  
 
Esta análise ambiental é um resumo preliminar e geral das principais questões ambientais. 
Recomenda-se que a SEDE desenvolva um estudo de impacto ambiental completo para a 
alternativa selecionada como parte do seu plano diretor. 
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Resumo Geral das Questões Ambientais 
 

Questão Alternativa Nº1  

Ruído  As expansões / melhorias recomendadas não impactam o nível de ruído atual 
nas zonas de aproximação e pouso no SBBH. Uma Modelagem de Ruído 
dever ser concluída para identificar as curvas de ruído em diferentes 
elevações. Baseado em estudos anteriores, as curvas de ruído estão dentro da 
área do SBBH; portanto, os efeitos do ruído são mínimos para as comunidades 
no entorno. As mais afetadas seriam as residências diretamente a leste da 
Cabeceira 31, quando a quantidade de pousos/decolagens se aproximar de 
350.000/ano. A implantação dos procedimentos PBN (performance based 
navigation) poderia reduzir o ruído à medida que forem eliminados os 
procedimentos de descida em fases (step descend procedures).  

Resíduos 
Sólidos 

Atualmente o resíduo sólido é coletado e descartado por uma empresa 
terceirizada. Esta prática assegura que o aeroporto cumpra com todas a regras 
e regulamentações impostas pelas autoridades federais, estaduais e 
municipais.   

Águas 
Industriais 

Atualmente a coleta de água residual, proveniente das operações de pátio e 
das instalações do aeroporto, são direcionadas ao sistema de drenagem 
pluvial. Caso o Canal de Drenagem de Seção Fechada (Drainage Canal Box 
Culvert) seja usado no córrego existente ao norte, conforme recomendado, as 
águas residuais penetrarão nos solos ao redor do lado ar. Caso não se faça o 
Canal, as águas residuais muito provavelmente se misturarão com as águas 
pluviais. O nível de contaminação requer análise para tratar a necessidade de 
se instalar um sistema de tratamento de esgoto dedicado para as águas 
residuais e um separador de óleo para remover os hidrocarbonetos da água 
residual antes que ela se misture ao esgoto pluvial.  

Esgoto 
Pluvial 

O sistema existente de águas pluviais utiliza os coletores da cidade para 
direcionar as águas pluviais para fora da área do aeroporto. A autoridade 
municipal planeja prover grandes coletores para mitigar a drenagem das 
instalações do aeroporto. Várias inundações aconteceram no passado, 
causadas pela drenagem pluvial inadequada das vias. A instalação da galeria 
conforme a Alternativa Nº1 reduzirá o transbordamento do córrego. 

Esgoto Atualmente o esgoto gerado pelo aeroporto é direcionado ao sistema de 
esgoto municipal sem tratamento. 

Flora e 
Fauna 

A flora e a fauna no aeroporto são administradas atualmente através de uma 
empresa terceirizada. O SBBH estabeleceu um programa de gestão da fauna. 
Esta prática assegura que o aeroporto cumpra com todas as regras e 
regulamentações impostas pelas autoridades federais, estaduais e locais. A 
canalização do córrego ao norte do aeroporto reduzirá a água disponível para 
aves e outros animais, reduzindo assim a ameaça de risco aviário.   
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Questão Alternativa Nº1  

Zoneamento A modernização do SBBH deverá considerar a fiscalização contínua das 
regulamentações existentes para uso do solo nas áreas no entorno do 
aeroporto. A cidade de Belo Horizonte deveria proibir rigorosamente as áreas 
abertas de processamento de alimentos nas redondezas do aeroporto para 
minimizar a migração de aves atraídas pelos alimentos e lixo disponíveis. As 
árvores e a vegetação na redondeza do aeroporto deverão ser minimizadas, já 
que frutas e sementes atrairão os pássaros. Finalmente, áreas alagadas 
também deverão ser minimizadas, uma vez que também são atrativas para os 
pássaros migratórios. Além disso, o aeroporto deverá considerar uma zona de 
amortecimento para edificações imediatamente fora do perímetro do aeroporto 
para reduzir a invasão das áreas de segurança do aeroporto.   
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IV. MEMORANDO DE SELEÇÃO DA AMPLIAÇÃO IDEAL PARA O AEROPORTO  

 
1. Introdução  
 
Este Memorando apresenta a metodologia e os critérios de seleção utilizados pela 
Equipe KED para estabelecer a ampliação ideal do aeroporto. Além disso, o documento 
apresenta o layout alternativo selecionado e a estimativa de custos de construção.  
 
Para fins de seleção da ampliação ideal do aeroporto, o Grupo KED viajou ao Brasil 
para realizar uma reunião de trabalho de uma semana com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE), a sede da Infraero e os gestores do aeroporto de 
SBBH. Durante esta reunião, os interessados avaliaram, fizeram recomendações e 
desenvolveram soluções finais para o SBBH, considerando uma série de fatores 
relacionados à demanda, tipo de operação, características técnicas e requisitos de 
capacidade.  
 
O layout selecionado considera as previsões fornecidas pela Infraero (“Forecast 2009”), 
as diretrizes da SEDE em relação ao uso do aeroporto no futuro e uma análise interna 
conduzida para a obtenção de dados de tráfego e o mix de aeronaves, com base em 
informações fornecidas pela Infraero, SEDE e SBBH entre os anos de 2009 e 2013.  
 
A conclusão dessas discussões e análises indica que o SBBH continuará servindo a 
aviação geral / executiva e os voos regionais. Assim, a ampliação selecionada reflete 
uma alternativa que otimiza o uso dos recursos do aeroporto para atrair um número 
maior de usuários da aviação executiva, geral e regional.  
 
Além disso, uma série de fatores importantes foi identificada pelas partes interessadas 
e utilizada pela Equipe da KED para desenvolver o plano de ampliação ideal. Estes 
critérios incluem (1) a maximização do uso do solo, (2) a melhoria do fluxo de veículos, 
(3) a preservação de áreas com valor histórico, (4) o aumento das fontes de receitas e 
(5) a garantia de segurança. Os custos do desenvolvimento da infraestrutura e as 
considerações ambientais também foram incluídas nesta análise.  
 
2. Metodologia e Critérios de Seleção 
 
Para a seleção da alternativa recomendada, o contratado incorporou os comentários 
fornecidos pela SEDE, Infraero e a gestão do SBBH durante sua segunda visita. A 
ampliação proposta está baseada nos seguintes aspectos:  
 

 As previsões fornecidas pela Infraero durante o início do projeto;  

 Dados atuais sobre o mix de aeronaves e o tráfego no aeroporto entre 2009 a 

2013; 
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 As discussões com a equipe da SEDE sobre os potenciais usos do aeroporto 

para a aviação geral, executiva e regional, bem como o papel do SBBH no 

sistema de aeroportos regionais e nacionais.  

Para estimar a demanda e a capacidade do aeroporto, o Grupo KED realizou uma 
análise dos dados de tráfego fornecidos pela SEDE, Infraero e SBBH entre o período 
de 2009 a 2012. Estes dados incluíram informações de tráfego das companhias aéreas 
para cada mês nos anos de 2011, 2012 e início de 2013, bem como a contagem total 
dos movimentos de aeronaves e do tráfego de passageiros entre 2009 e 2012. 
 
Além disso, uma análise do mix de aeronaves e a frequência de voos também foi 
elaborada, com base em dados coletados no período de uma semana (20-26 de maio 
de 2013) pelo SBBH. Os principais resultados desta análise são os seguintes:  
 
Empresas Aéreas 
 
Os dados mensais de movimentos de aeronaves para os anos de 2011, 2012 e 2013 
(janeiro a março) foram analisados para identificar a demanda histórica da aviação 
regional e geral, por empresa aérea.  
 
Durante este período, foram identificadas as operações da Passaredo, Azul e Trip. 
Dessas três operadoras, a Trip ofereceu a maioria dos voos regionais, com uma média 
de 687 voos por ano e mais de 90 % das operações regionais. A Passaredo operou 
uma média de 48 voos por ano e foi responsável por cerca de 7% das operações. As 
operações da Azul foram limitadas.  
 
No entanto, existem dois aspectos importantes: a fusão entre Trip e Azul em meados 
de 2012 e o uso de acordos de compartilhamento de voos (code-share) entre as duas 
companhias aéreas para operar no SBBH após o mesmo período.  
 
Tipo de Operação 
 
Uma análise das operações para o período de 2009-2012 indica que o SBBH serve em 
sua grande maioria ao mercado da aviação executiva / geral. Durante este período de 
tempo, a aviação executiva / geral representou 74% do movimento médio de 
aeronaves, enquanto a aviação regional representou apenas 26%.  
 
Em termos de crescimento, os movimentos de aeronaves da aviação geral excedem de 
forma significativa o crescimento da aviação regional. Embora a aviação regional tenha 
crescido em média 1,7% ao ano, a aviação executiva / geral cresceu 10,4% durante o 
mesmo período.   
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Tabela 6. Visão Geral das Operações do SBBH 
 

 
Voos Regionais 

  Ano 2009 2010 2011 2012 
  

Movimentos 
16.462 16.838 17.746 17.308 

Taxa de Crescimento Médio 
para o período 

Taxa de 
Crescimento   2,3% 5,4% -2,5%   1,7% 

       

 
Voos da Aviação Exec./ Geral 

  Ano 2009 2010 2011 2012 
  

Movimentos 
41.825 49.803 48.108 55.575 

Taxa de Crescimento Médio 
para o período 

Taxa de 
Crescimento   19,1% -3,4% 15,5%   10,4% 

 
 
A KED entrevistou duas importantes empresas de aviação executiva / geral: Líder e 
Algar. Representantes de ambas as companhias indicaram o desejo de expandir suas 
operações no SBBH, contanto que a infraestrutura seja adequada, principalmente com 
a expansão da área para hangares. 
 
Da mesma forma, as operadoras indicaram interesse em estabelecer centros de 
manutenção (MRO) no SBBH, sendo que a Líder consideraria ampliar seu centro de 
manutenção. Acreditamos que os resultados destes debates vão incentivar o SBBH a 
se esforçar para fornecer a capacidade necessária de forma a atender a aviação 
executiva / geral e as operações de manutenção no aeroporto.  
 
 
Tráfego de Passageiros  
 
Com base nos dados fornecidos pela Infraero em 2012, o aeroporto serviu 
aproximadamente 770 mil passageiros, aproximadamente 70% deles através de voos 
comerciais regulares.  
 
O tráfego internacional de passageiros no aeroporto tem sido limitado nos últimos cinco 
anos, consistindo principalmente de operações não regulares e representando menos 
de 1% do tráfego total. Já os passageiros da aviação geral representam atualmente 
14% do tráfego total de passageiros. O crescimento anual de passageiros foi em média 
de 7% entre 2009 e 2012.  
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Tabela 7. Dados de Passageiros (PAX) no SBBH - Anos 2009-2012 
 

  Regular Não-Regular      

Ano Doméstico Internac. Doméstico Internac. Exec/GA Total 

2009 423.515 0 66.535 1.189 107.121 598.360 

2010 551.194 0 88.804 2.193 115.494 757.685 

2011 587.110 0 95.512 1.618 109.065 793.305 

2012 537.199 0 126.293 830 105.259 769.581 

 
 
Para o desenvolvimento da alternativa adequada, a Equipe da KED considerou as 
previsões de tráfego de passageiros fornecidas pela Infraero. Estas previsões preveem 
a seguinte demanda de tráfego:  
 
 
Tabela 8. Demanda de PAX no SBBH – Previsões Infraero 2009  
 

Ano Demanda Pax Estimada  

2014 1.067.774 

2019 1.534.279 

2029 2.561.828 

 
 
Mix de Aeronaves 
 
Uma análise do atual mix de aeronaves foi conduzida pela Equipe da KED, 
considerando a amostra de movimento de aeronaves fornecida pelo SBBH para a 
semana de 20 de Maio de 2013. Com base nesta análise, o mix de aeronaves atual na 
hora-pico é o seguinte:  
 
 
Tabela 9. Observações sobre o Mix de Aeronaves na Hora-Pico 
 

Tipo Quant. 

ATR-42 1 

ATR-72 9 

EMB-190 1 

Total de Aeronaves na 
Hora-Pico 

11 

 
A Equipe da KED realizou uma análise dos fatores de ocupação para o mix de 
aeronaves existente e obteve uma taxa mista (com base nas previsões da Infraero e 
das condições atuais) para determinar a demanda potencial para o horizonte de 2014, 
2019 e 2029.  
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Tabela 10.  Previsão de Demanda de Posições de Aeronaves no SBBH 
 

Ano Estimativa de Demanda de Posições 
de Aeronaves na Hora-Pico 

2014  (3)  ATR-42 remoto 
 (10) ATR-72 remoto 
 (2)  EMB-195 remoto 

2019  (3) ATR-42 remoto 
 (12) ATR-72 remoto 
 (2) EMB-195 na ponte de embarque 
do terminal 

2029  (4) ATR-42 remoto 
 (17) ATR-72 remoto 
 (3) EMB-195 na ponte de embarque 
do terminal 

 

Nota: Presume-se uma possível aeronave charter (itinerant) 

estacionada em posição remota, longe do terminal. 

 
Além desses fatores, a seleção da ampliação considerou vários fatores que foram 
considerados críticos pela SEDE e pela Infraero durante nossas discussões no local. A 
Tabela 11 resume estes fatores. 
 
 
Tabela 11.  Critérios de Seleção 
 

Critérios             Objetivo 

Uso do Solo  Maximizar o uso da propriedade existente. 

 Encontrar o uso mais adequado para a área 
militar, que será transferida para a Infraero. 

 Considerar as restrições geográficas e naturais. 

Tráfego e 
Estacionamen-
to de Veículos 

 Maximizar o uso do meio-fio do terminal. 

 Otimizar o fluxo de veículos na área ao redor da 
praça e em frente ao terminal. 

 Fornecer estacionamento de curta e longa 
permanência com base na demanda. 

Áreas 
Históricas 

 Preservar duas fileiras de seis casas militares 
históricas no Sudeste e Sudoeste da Praça. 

 Construir um museu com área de recreação 
infantil para informar a história militar na 
Pampulha ao público. 

Segurança  Fornecer acesso seguro a todas as áreas 
operacionais. 

 Controlar o acesso na Rua Líder. 
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Geração de 
Receitas 

 Fornecer áreas para o desenvolvimento de 
atividades comerciais adjacentes às ruas do 
aeroporto. 

 Maximizar a construção de novos hangares. 

 
 

2.1 Uso do Solo 
 

Um dos principais critérios para a seleção da alternativa ideal seria maximizar o 
potencial de uso do solo da área disponível existente no aeroporto, considerando o uso 
da área militar atual a ser transferida para a Infraero. 
 
A Pampulha é limitada pela geografia e pelo desenvolvimento urbano. Em termos de 
geografia, a existência da Lagoa da Pampulha a oeste e também de um córrego ao 
norte atualmente restringem o desenvolvimento destas áreas. As características 
naturais acabarão por limitar a capacidade de ampliação da infraestrutura.  
 
Além disso, existem morros e encostas que necessitam de terraplanagem intensiva em 
determinadas áreas do aeroporto, especificamente nos setores noroeste e sudeste do 
mesmo.  
 
Desse modo, recomenda-se que a maior parte da infraestrutura do aeroporto seja 
desenvolvida no lado sudoeste da propriedade existente (onde se localiza a atual área 
militar).   

 
 

Tabela 12.  Visão Geral das Restrições ao Uso do Solo  
 

Área Principais Obstáculos e Potenciais Oportunidades 
de Desenvolvimento 

Nordeste Restrição pela divisa da propriedade. 

Noroeste Restrição devido ao córrego e divisa da 
propriedade. Canalização do córrego será 
necessária. 

Sudeste Restrição pela divisa da propriedade. É necessária 
uma significativa terraplanagem. 

Sudoeste Área adequada para desenvolvimento. Esta área é 
a que oferece mais oportunidades para o 
desenvolvimento de edifício(s) do terminal, 
escritórios de companhias aéreas, escritórios 
administrativos, áreas comerciais e potencialmente, 
hangares de manutenção. Várias oportunidades de 
desenvolvimento são apresentadas nas seções 
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seguintes do relatório. 

Sul Área adequada para o desenvolvimento de vias, 
áreas comerciais e externas à propriedade de 
segurança do aeroporto. Alguns desenvolvimentos 
podem ser limitados pela área da praça e pelas 
casas militares históricas. 

 
2.2 Tráfego e Estacionamento de Veículos 
 
Uma grande preocupação tanto para a SEDE quanto para a Infraero era o 
congestionamento do tráfego na entrada do terminal do aeroporto (sul).   
 
Atualmente, há um via de acesso estreita, onde ônibus, táxis e carros compartilham o 
mesmo espaço. A alternativa proposta permite o acesso através de uma via com três 
faixas de rolamento em cada sentido para acesso de veículos ao terminal, duas saídas 
e um grande edifício-garagem adjacente à área de acesso dos veículos.  
 
Há também um estacionamento de superfície de curta permanência disponível, 
adjacente ao final do terminal. 
 

 Esta nova configuração deve melhorar substancialmente o fluxo de veículos na área 
do terminal. No entanto, recomenda-se à SEDE analisar mais a fundo os impactos 
específicos nas vias de saída e sentidos de trânsito no devido tempo.  
 
2.3 Preservação de Áreas Históricas 
 
Uma consideração da SEDE e da Infraero foi a necessidade de estarem conscientes 
das casas com valor histórico a sudeste e sudoeste da praça. 
 
Foram considerados usos alternativos para estas casas, bem como para a área da 
praça. Como resultado, foi acordado que o melhor uso possível para as casas seria o 
desenvolvimento comercial. 
 
A alternativa recomendada também sugere um museu de aviação / área de recreação 
infantil ao lado da praça. Além de entreter os visitantes, este museu / parque infantil 
pode fornecer informações sobre o uso histórico militar da Pampulha.  
 
 
 
2.4 Geração de Receitas 
 
Uma proposta das partes interessadas foi considerar o desenvolvimento de áreas de 
hangares e comerciais como meios de geração de receitas para o aeroporto. 
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A alternativa proposta prevê várias oportunidades para o desenvolvimento de hangares 
no sudeste, nordeste e noroeste, e áreas comerciais adjacentes à via no sul do sítio 
aeroportuário. Além disso, as casas históricas situadas ao sudeste e sudoeste da praça 
são recomendadas como desenvolvimento comercial em potencial.  
 
2.5 Locais Preferidos para Instalações de Apoio 
 
Uma última consideração para a seleção da alternativa foi a localização de certas 
instalações auxiliares. Isto inclui a localização proposta para escritórios de manutenção 
próximos ao pátio de estacionamento de aeronaves (no lado Sul) e lojas / escritórios de 
companhias aéreas próximos ao pátio de estacionamento de aeronaves do lado 
sudoeste.  
 
2.6 Segurança 
 
A gestão do SBBH queria melhorar as condições de segurança existentes em algumas 
das áreas restritas públicas, principalmente em torno da Rua Líder. Estas áreas são 
controladas pelos inquilinos ou seus contratados e, em alguns casos, os procedimentos 
de segurança são implementados pelos inquilinos dos hangares.   
 
Atualmente, todas as áreas estão sob vigilância de guardas de segurança ou por 
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), no entanto, isso não fornece uma cobertura de 
segurança total para a área. 
 
Há alguns acessos diretos a partir da via pública (Rua Líder) a vários hangares e à 
área de segurança do aeroporto. Desse modo, a alternativa proposta considera tornar 
esta rua como de acesso público controlado para melhorar a segurança do aeroporto.  
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V.  ALTERNATIVA SELECIONADA 
 

FIGURA 29: LAYOUT DA ALTERNATIVA SELECIONADA DO SBBH 

 

 
VI.  ALTERNATIVA SELECIONADA – CUSTOS ESTIMADOS 
 
 
Projetos da Fase I (Demanda de 2019) e Investimentos de Capital Necessários:  
 

Lado Ar:  

 Reparos nas Pistas de Pouso e Decolagem e Selagem de Juntas e Rachaduras    US$     150.000 

Reforma da Taxiway C US$  2.100.000 

Reparos na Taxiway B e Selagem de Juntas e Rachaduras    US$     125.000 

Reparos na Taxiway A      US$       75.000 

Reparos no Pátio do Terminal de Passageiros e Selagem de Juntas e Rachaduras    US$       60.000 

Desenvolvimento do Terminal de Aviação Geral  US$  1.200.000 

Desenvolvimento dos Hangares do Setor Sudeste – Fase I   US$  4.200.000 

Implementação de Sistemas de Auxílio à Navegação, Iluminação e Sinalização    US$  4.500.000  

Canalização do Córrego com Seção Fechada – Fase I   US$  4.800.000  

Via de Acesso Perimetral – Fase I    US$  1.300.000 

Preparação para Realocação da Taxiway A US$ 10.900.000 

Realocação da Taxiway A  US$  2.400.000 

Desenvolvimento dos Hangares do Setor Noroeste – Fase I   US$     800.000 

Total do Lado Ar US$ 32.610.000 
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Lado Terra:  

 Demolição seletiva de casas militares US$     750.000 

Desapropriação de casas na Rua Líder US$     360.000 

Melhorias na segurança da Rua Líder US$     465.000  

Realocação da rua de acesso público US$  1.300.000  

Total do Lado Terra US$  2.875.000 

  Resumo da Fase I:  

 Total do Lado Ar   US$32.610.000  

Total do Lado Terra US$  2.875.000 

Total Fase 1 US$35.485.000 

  Projetos da Fase II (Demanda de 2029) e Investimento de Capital Necessário: 

 
  Lado Ar:  

 Construção da Taxiway Paralela NO US$   2.700.000 

Desenvolvimento dos Hangares no Setor Noroeste – Fase II   US$      900.000 

Desenvolvimento dos Hangares no Setor Sudeste – Fases II e III   US$ 38.400.000  

Canalização do Córrego com Seção Fechada – Fase II   US$   5.100.000  

Desenvolvimento dos Hangares no Setor Nordeste – Fases I, II & III   US$ 44.900.000 

Implementação de Sistemas de Auxílio à Navegação, Iluminação e Sinalização    US$   1.100.000 

Via de Acesso Perimetral – Fase II    US$      750.000 

Novos Parques de Abastecimento de Aeronaves ao Norte e ao Sul    US$   1.000.000 

Reconstrução da Pista de Pouso e Decolagem 13-31   US$ 66.900.000 

Total do Lado Ar US$161.750.000 

  
  Lado Terra:  

 Novo Terminal de Passageiros e Unidades de Apoio US$30.100.000 

Terminal de Aviação Executiva US$  2.500.000 

Construção do Pátio de Estacionamento   US$  1.600.000 

Construção do Edifício-Garagem  US$  5.300.000  

Total Lado Terra US$39.500.000  

  Resumo da Fase II  

 Total do Lado Ar     US$161.750.000  

Total do Lado Terra US$  39.500.000  

Fase 2 Total  US$201.250.000 

  Total da Alternativa Selecionada US$236.735.000 
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VII.  PLANO DE DESENVOLVIMENTO EM FASES 
   
O plano de desenvolvimento em fases é um programa que detalha as fases de 
construção, o prazo e o custo estimado de cada fase do projeto. Com base na 
alternativa selecionada descrita nas seções anteriores deste relatório (vide Figura 29), 
um plano de desenvolvimento em fases com estimativas de custo foi preparado para 
orientar o desenvolvimento planejado do SBBH.  
 
Este programa de desenvolvimento com os custos estimados proporcionará à SEDE 
um instrumento de base para as estratégias de desenvolvimento, financeiras e de 
negócios no curto e longo prazo até o ano de 2029. O plano apresenta e prioriza todos 
os projetos de construção no período de planejamento de 20 anos nas duas fases a 
seguir: 
 

 Fase 1 – 2016: elaborada para atender a demanda até 2019; 

 Fase 2 – 2024: elaborada para atender a demanda até 2029. 

 
Para simplificar, os itens individuais de desenvolvimento que compreendem o programa 
foram agrupados em grandes categorias. Elas estão relacionadas com as principais 
instalações aeroportuárias conforme abaixo: 
 

 Melhorias no Lado Ar; 

 Melhorias no Terminal; 

 Instalações de Suporte e Hangares; 

 Controle de Tráfego Aéreo e Comunicações; 

 Via de Acesso e Estacionamentos Adicionais. 
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FIGURA 30. SBBH - DESENVOLVIMENTO DA FASE 1 DA ALTERNATIVA SELECIONADA - 2019 
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FIGURA 31. SBBH - DESENVOLVIMENTO DA FASE 2 DA ALTERNATIVA SELECIONADA - 2029 
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1.  Cronograma de Desenvolvimento 
  
O seguinte cronograma de desenvolvimento das Fases 1 e 2 foi estimado. 
 
Figura 32. Cronograma de Desenvolvimento 
 

ATIVIDADE 2014 2019 2024 2029 

PROJETO                     

LICITAÇÃO                     

CONSTRUÇÃO                     

OPERAÇÃO                     

     FASE 1    FASE 2      
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2.  Cronograma de Investimento 
 
O desenvolvimento do aeroporto se baseia fortemente no desenvolvimento de um 
plano de negócios e financeiro sólido que forneça recursos financeiros para executar 
a implementação do projeto. 
 
O plano de negócios e financeiro exigirá a preparação de custos de capital para 
construção (capital construction costs) confiáveis. A Tabela 13 fornece estimativas 
de custos das categorias das principais instalações aeroportuárias para as duas 
fases de desenvolvimento.  
 
Além disso, estimativas de custo mais detalhadas por atividade de construção do 
aeroporto são apresentadas na Tabela 14 para a fase de desenvolvimento até 2019 
e na Tabela 15 para a fase de desenvolvimento até 2029. 
 
Os custos de capital são apresentados em dólares americanos como exigido no 
Termo de Referência (ToR), e baseados nos custos do Brasil em 2013 (preços 
unitários). Eles incluem contingências para os projetos e a construção. 
 
Apesar das fases de desenvolvimento estarem programadas de acordo com um 
cronograma, elas na verdade serão acionadas conforme indicadores de nível de 
demanda (trigger). Mudanças no crescimento da demanda podem tanto antecipar  
quanto desacelerar a implementação de casa fase ou sub-fase. 
  
  

Tabela 13. Estimativas de Custos por Fases 

Custo Base de Melhorias Aeroportuárias (US$) 

              Fase 1 
         2019             

       Fase 2 
        2029 

 
Custo Total 

 

1 Melhorias no Lado Ar 21.910.000 75.450.000 97.360.000 
2 Melhorias no Terminal 1.200.000 32.600.000 33.800.000 

3 Instalações de Suporte e 
Hangares 

5.000.000 85.200.000 90.200.000 

4 Controle de Tráfego Aéreo e 
Comunicações 

4.500.000 1.100.000 5.600.000 

5 Via de Acesso e 
Estacionamentos Adicionais 

2.875.000 6.900.000 9.775.000 

            

  Subtotal 35.485.000 201.250.000 236.735.000 

  Contingência e Engenharia 2.838.000 11.925.000 14.763.000 

  Total 38.323.000 213.175.000 251.498.000 
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Tabela 14.  Estimativa de Custos - Programa de Investimento - 2019 

 
CUSTO BASE DE MELHORIAS AEROPORTUÁRIAS (US$) 

Item       Total 

1 Melhorias no Lado Ar      21.910.000 
 Reparos e Vedação de 

Rachaduras/Juntas na Pista 
    150.000  

 Reabilitação da Taxiway C      2.100.000  
 Reparos e Vedação de 

Rachaduras/Juntas na Taxiway B  
    125.000  

 Reparos na Taxiway A      75.000  
 Reparos e Vedação de 

Rachaduras/Juntas no Pátio do 
Terminal de Passageiros   

    60.000  

 Canal de Drenagem de Seção 
Fechada (Drainage Canal Box 
Culvert) – Fase 1 

    4.800.000  

 Via de Acesso Perimetral – Fase 1     1.300.000  
 Realocação da Taxiway A – 

Preparação do Terreno 
    10.900.000  

 Realocação da Taxiway A – 
Construção 
 

    2.400.000 
 

 

2 Melhorias no Terminal      1.200.000 
 Terminal de Aviação Geral  

 
    1.200.000  

3 Instalações de Suporte e 
Hangares 

     5.000.000 

 Desenvolvimento dos Hangares a 
Sudeste – Fase 1 

    4.200.000  

 Desenvolvimento dos Hangares a 
Noroeste – Fase 1 
 

    800.000  

4 Controle de Tráfego Aéreo e 
Comunicações 

     4.500.000 

 Melhorias dos Auxílios à 
Navegação, Iluminação do 
Aeródromo e Sinalização 
 

    4.500.000  

5 Via de Acesso e 
Estacionamentos Adicionais 

     2.875.000 

 Demolição Seletiva das Casas 
Militares  

    750.000  

 Realocação e Melhorias de 
Segurança na Rua Líder  

    825.000  

 Realocação da Via de Acesso 
Pública  
 

    1.300.000  

  
Custo dos Itens  

      
35.485.000 

 Contingência e Engenharia      2.838.000 
 CUSTO TOTAL DO PROJETO, 2019    38.323.000 

 
 
 
 



Estudo de Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha 
 

 Relatório Final  
 

Página| 67 

 

Tabela 15.  Estimativa de Custo - Programa de Investimento - 2029 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUSTO BASE DE MELHORIAS AEROPORTUÁRIAS (US$) 

Item       Total 

1 Melhorias no Lado Ar      75.450.000 
 Construção da Taxiway Paralela Sudoeste     2.700.000  
 Canal de Drenagem de Seção Fechada 

(Drainage Canal Box Culvert) – Fase 2 
    5.100.000  

 Via de Acesso Perimetral – Fase 2     750.000  
 Reconstrução da Pista 13-31      66.900.000  
        
2 Melhorias no Terminal      32.600.000 
 Desenvolvimento do Terminal de Aviação 

Executiva 
    2.500.000  

 Desenvolvimento do Novo Terminal de 
Passageiros 

    30.100.000  

        
3 Instalações de Suporte e Hangares      85.200.000 
 Desenvolvimento dos Hangares a Noroeste – 

Fase 2 
    900.000  

 Desenvolvimento dos Hangares a Sudeste – 
Fases 2 e 3 

    38.400.000  

 Desenvolvimento dos Hangares a Nordeste – 
Fases 1, 2 e 3 

    44.900.000  

 Novas Instalações dos Parques de 
Abastecimento de Aeronaves Norte e Sul 

    1.000.000  

        
4 Controle de Tráfego Aéreo e 

Comunicações 
     1.100.000 

 Melhorias dos Auxílios à Navegação, 
Iluminação do Aeródromo e Sinalização 

    1.100.000  

        
5 Via de Acesso e Estacionamentos 

Adicionais 
     6.900.000 

 Construção do Estacionamento de Superfície     1.600.000  
 Construção do Edifício-Garagem      5.300.000  
        
                
  

Custo dos Itens  
     201.250.000 

 Contingência e Engenharia      11.925.000 
 CUSTO TOTAL DO PROJETO, 2029      213.175.000 
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VIII. POTENCIAIS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO 
 
1. Introdução  
 
Foram realizadas reuniões entre a equipe da SEDE, da INFRAERO, da Líder 
Aviação e do Grupo KED referentes às estratégias de financiamento para o plano de 
ampliação, uso de fontes externas de financiamento de organizações multilaterais 
(inclusive do banco de Exportação-Importação dos Estados Unidos) e financiamento 
de banco comercial e de crédito de fornecedores. A conclusão resultante dessas 
discussões foi que a INFRAERO não espera solicitar financiamento externo de 
nenhuma dessas fontes. Pelo contrário, as necessidades de financiamento para o 
SBBH serão abordadas por meio do orçamento operacional da INFRAERO. 
Ademais, não houve histórico ou experiência do SBBH indicando que esse tipo de 
financiamento tenha sido utilizado em épocas passadas. Desse modo, foi antecipado 
que qualquer financiamento necessário ao plano de ampliação seria fornecido 
apenas através de recursos internos da INFRAERO.  
 
Além dessas discussões, e ainda considerando que o financiamento externo não 
seria requerido ou solicitado, a equipe da KED abordou inúmeras instituições 
financeiras em potencial para determinar o interesse que possam ter no projeto e as 
potenciais condições para o financiamento. Foi conduzida ainda uma análise para 
determinar a capacidade do SBBH de auto financiar quaisquer projetos 
recomendados pelo plano de ampliação utilizando as receitas comerciais e 
aeronáuticas. Foi concluído que, neste momento, o aeroporto requererá a 
assistência da INFRAERO para implantar as alterações recomendadas. Ademais, 
como o aeroporto não exerce qualquer controle sobre as taxas aeronáuticas - que 
são estabelecidas pela ANAC – os ajustes dessas taxas para alcançar a auto 
sustentabilidade financeira são inviáveis em curto prazo. 
 
A partir de discussões com as entidades contatadas, parece haver um forte interesse 
do Ex-Im Bank dos Estados Unidos em fornecer subsídios ao financiamento. É 
recomendado que a INFRAERO considere essa fonte de financiamento não somente 
para obter um empréstimo direto, mas também para utilizar alguns outros 
instrumentos disponíveis do banco, como garantias para o financiamento de 
equipamentos dos Estados Unidos. O uso de garantias pode facilitar a aquisição de 
tecnologias, como iluminação da pista, pontes de embarque, equipamentos de 
combate a incêndio, equipamentos de segurança, dispositivos auxiliares de 
navegação e controle do tráfego aéreo e todas as demais tecnologias que possam 
ser necessárias como parte do programa de expansão.  
 
Por fim, o uso desses instrumentos pode oferecer melhores condições de 
financiamento em curto e médio prazo. As atuais taxas de empréstimo em curto 
prazo para o banco estão na faixa de 1,6% a 2,2% a.a. sem limitações para 
transações com o Brasil. O instrumento de empréstimo bancário em curto prazo 
permite o financiamento de até 85% dos custos totais com pagamento em até cinco 
anos para montantes iguais ou inferiores a US$10 milhões. Os equipamentos devem 
ter no mínimo 51% de participação dos Estados Unidos para que a transação seja 
integralmente apoiada. Além disso, o banco tem uma reserva de US$1 bilhão para 
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companhias brasileiras envolvidas nos projetos da Copa do Mundo da FIFA de 2014 
e nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. 
 
Em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, este banco poderia ser 
uma potencial fonte de financiamento se o estado de Minas Gerais estiver 
capacitado a participar de um programa regional para o desenvolvimento, como o 
que é conduzido pelo Banco do Nordeste do Brasil (PRODETUR) ou através de 
acordos de cooperação entre o escritório-matriz da INFRAERO e o banco. E, neste 
momento, o banco está considerando os projetos de desenvolvimento 
aeroportuários para financiamento, caso a caso. 
 
Nossa equipe também abordou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES). Por ora, este banco não foi considerado uma fonte potencial de 
financiamento, a menos que seja considerada a participação do setor privado. As 
discussões indicaram que, no futuro próximo, o principal foco desse banco seria 
apoiar projetos de privatização e concessão de aeroportos.  
 
2. Análise de Rendimentos do SBBH 
 
O Grupo KED conduziu diversas discussões com a equipe financeira do aeroporto 
para coletar, revisar e analisar dados financeiros dos últimos três anos. Os dados 
indicam que o potencial para o aeroporto financiar a ampliação recomendada, 
considerando os atuais rendimentos aeronáuticos e financeiros, é limitado. Durante 
os últimos três anos, o aeroporto sofreu perdas operacionais – mais recentemente 
de US$1 milhão em 2011 e US$3,6 milhões em 2012.  
 
O Grupo KED conduziu diversas discussões para compreender as fontes de 
rendimento do aeroporto e a forma de determinação das taxas aeronáuticas. É 
importante notar que as taxas aeronáuticas são determinadas pelas classes e 
categorias definidas segundo a Resolução Nº 30 da ANAC. Com base nessa 
resolução, o aeroporto pertence à Categoria 2 e, como tal, tem que cumprir com as 
taxas requeridas para essa categoria. Em observação às discussões com a equipe 
de funcionários do aeroporto e considerando os critérios utilizados pela ANAC para 
determinar as classes e categorias de aeroportos (tipos de instalações, pista, 
serviços de emergência, tráfego e demanda), antecipou-se que o SBBH continuará a 
ser considerado como um aeroporto de Categoria 2 em médio prazo. Ademais, as 
discussões indicaram que a Categoria 1 somente seria atingida depois de alcançar o 
patamar de 1,5 milhões de passageiros ao ano ou mais. É ainda válido notar que 
parte das taxas aeronáuticas é fornecida ao Programa PROFAA e ATAERO.  
 
O quadro abaixo apresenta a decomposição dos principais encargos aeronáuticos 
com percentagem do total de rendimentos baseado nos dados fornecidos para o ano 
de 2012:  
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Quadro 16. Taxas aeronáuticas como Percentual dos Rendimentos   
2012 
 

Encargo/Taxa Percentual 

Pouso 13,6 
Pátio 2,8 
Navegação 7,3 
Taxa de embarque 10 

 
É importante notar que a atual taxa de passageiros para o SBBH é de 
R$16,95/passageiro. No entanto, de acordo com o início do ano de 2012, 35,9% 
dessa taxa é fornecida à ATAERO, reduzindo os potenciais rendimentos 
aeronáuticos do aeroporto. Recomenda-se ainda que o SBBH considere uma 
análise detalhada das taxas de pouso. Essas taxas respondem por grande parte dos 
rendimentos aeronáuticos. O SBBH deve considerar que essas taxas de pouso 
estão baseadas no número de operações e, portanto, recomenda-se que o 
aeroporto realize uma análise profunda da decomposição entre os rendimentos da 
aviação comercial e da aviação geral. É válido notar que a taxa de pouso para uma 
aeronave comercial é bem menor por tonelada do que para a aviação geral. Esse 
tipo de análise pode suscitar considerações financeiras que desenvolvam o 
aeroporto para o mix da frota ideal.  
 
Igualmente, nossa equipe conduziu uma análise das receitas comerciais. Para o ano 
de 2012, as receitas comerciais respondem por mais de 40% do total de 
rendimentos e, portanto, são um importante fluxo de rendimentos para o SBBH. É 
importante notar, nesta categoria, o impacto do arrendamento do hangar. A 
alternativa atual recomendada oferece diversas possibilidades para o 
desenvolvimento de hangar nas áreas sudeste, nordeste e noroeste do aeroporto. 
Acredita-se que é importante para o SBBH prosseguir com esses desenvolvimentos 
para os usuários da aviação comercial e da aviação geral. A estratégia aumentaria 
os rendimentos e a capacidade de autofinanciamento para o SBBH.  
 
Outro aspecto das receitas comerciais que pode ser abordado é o estacionamento. 
Atualmente, o estacionamento corresponde a 4,4% dos rendimentos comerciais, 
mais do que as outras categorias como espaço promocional. Existe potencial para 
aumentar a receita por meio da ampliação sugerida, uma vez que ela significará o 
aumento do número de vagas de estacionamento, tanto o de superfície quanto o 
edifício garagem. Com base nas discussões, atualmente, as áreas de 
estacionamento no aeroporto são utilizadas não apenas por passageiros, mas 
também pelo público em geral que pode utilizar os caixas eletrônicos ou estacionar 
no aeroporto durante visitas a empreendimentos comerciais nas redondezas. Com a 
disponibilidade do edifício garagem, haverá a oportunidade de elevar a receita de 
estacionamento.  
 
3. Financiamento Externo 
 
Além de revisar as taxas comerciais e aeronáuticas, o Grupo KED conduziu 
discussões e pesquisou potenciais fontes de financiamento com o propósito de 
ilustrar à SEDE e à INFRAERO possíveis mecanismos de financiamento, muito 
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embora não haja previsão para o uso dessas fontes. As seções adiante contêm um 
sumário de nossas discussões, das condições disponíveis para projetos similares e 
do interesse geral de instituições financiadoras no projeto.  
 

a. Ex-Im Bank dos Estados Unidos 

O Ex-Im Bank dos Estados Unidos é a agência de crédito para exportação dos 
Estados Unidos que concede financiamento para a exportação de produtos e 
serviços dos Estados Unidos aos mercados internacionais. Os recursos do Ex-Im 
Bank dos Estados Unidos usualmente são utilizados em conjunto (não em 
substituição) com outras fontes de financiamento, a saber, fundos federais ou 
bancos comerciais. O banco proporciona uma série de opções para apoiar os 
fornecedores, tais como:  
 

 Garantias do capital de giro (financiamento pré-exportação): as garantias do 

capital de giro incentivam os credores comerciais a fazerem empréstimos 

destinados ao capital de giro proporcionando 90% de garantia de apoio ao 

empréstimo. Instituições credoras parceiras com as quais o banco 

estabeleceu acordos podem agilizar o processo de empréstimo. 

 

 Seguro ao crédito de exportação: este produto proporciona cobertura de 

pagamento para riscos comerciais (como inadimplência do comprador) e 

riscos políticos (guerra, por exemplo). O banco protege as vendas para um 

único comprador ou para um completo portfólio de exportação. 

 

 Garantias de empréstimo: garantias sobre o financiamento a prazo – em geral 

até 10 anos – para os compradores internacionais merecedores de crédito 

tanto no setor público quanto no setor privado, e financiamento de até 30% 

dos custos locais. 

 

 Empréstimos diretos (financiamento do comprador). 

Foram travadas discussões com Xiomara Creque do Ex-Im Bank dos Estados 
Unidos para avaliar o interesse do banco em conceder financiamento para este 
projeto. Sob a perspectiva da INFRAERO, uma potencial estratégia de financiamento 
por intermédio do banco seria obter um empréstimo direto para o financiamento de 
equipamentos dos Estados Unidos. Por exemplo, isso facilitaria o financiamento para 
luzes de pista, pontes de embarque, equipamentos de navegação e de segurança. A 
previsão é de que o empréstimo para produtos deste tipo será inferior a cinco anos 
ou até 8,5 anos.  
 
Atualmente, as taxas cobradas pelo banco para um empréstimo de cinco anos seria 
de aproximadamente 1,58% a.a., enquanto para um empréstimo entre cinco e 8,5 
anos seria de 2,2% a.a. Ainda que existam limitações de condições e taxas, o 
financiamento para o Brasil está aberto e livre de restrições. O banco pode conceder 
financiamento de até 30% dos custos locais, serviços e taxas (legais, financeiras) 
para a menor opção entre as seguintes possibilidades: 85% do valor de todos os 
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produtos e serviços elegíveis no contrato de fornecimento dos Estados Unidos ou 
100% de conteúdo dos Estados Unidos em todos os produtos e serviços elegíveis 
no contrato de fornecimento dos Estados Unidos.  
 
A taxa de aplicação é de US$100 com uma comissão de reserva de 0,5%. Os 
termos dos financiamentos em curto prazo são: (1) 85% financiados, 15% de entrada 
em dinheiro, (2) pagamento até 5 anos, excepcionalmente 7 anos, e (3) quantias 
iguais ou inferiores a US$10 milhões. Para os produtos em curto prazo, o produto 
deve ter pelo menos 51% de participação dos Estados Unidos para que toda a 
transação seja apoiada. Além disso, o banco conta com uma reserva de US$1 bilhão 
para as companhias brasileiras envolvidas nos projetos para a Copa do Mundo da 
FIFA de 2014 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. O SBBH possivelmente 
está qualificado para essa fonte de recursos especiais. 
 
Outro possível instrumento para o SBBH é a garantia de arrendamento financeiro 
para quaisquer equipamentos que possam ser arrendados. Os benefícios desse 
instrumento incluiriam:  
 

 Facultar aos arrendatários internacionais a obter arrendamentos financeiros 

dos arrendantes. 

 Opções de financiamento e condições de pagamento flexível. 

 Volume de transação de até US$10 milhões (porção financiada, excluindo-se 

a taxa de exposição). 

 A cobertura é a menor dos 85% do valor do contrato ou o montante efetivo do 

conteúdo dos Estados Unidos. 

Esse instrumento pode ser utilizado quando um arrendamento é tido como financeiro 
nos termos da Norma Internacional de Contabilidade 17. Novamente, essa opção 
requer participação dos Estados Unidos e 15% do pagamento à vista. 
 
 
3.2 Banco de Desenvolvimento Econômico do Brasil (BNDES) 
 
O BNDES é a entidade financiadora mais ativa no desenvolvimento do Brasil. O 
banco oferece diversos mecanismos de financiamento a entidades do setor público e 
privado, em projetos que sustentam o desenvolvimento econômico. No setor 
aeroportuário, o BNDES desempenha um papel chave no financiamento de projetos 
de concessão e privatização de aeroportos.  
 
A equipe da KED realizou uma reunião com Henrique Amarante da Costa Pinto, 
Superintendente da Área de Estruturação de Projetos do BNDES. As discussões 
nessa reunião indicaram que o banco possivelmente estaria interessado apenas no 
projeto dado à participação privada. Como neste momento o projeto não está sendo 
contemplado para a participação do setor privado, essa possibilidade não foi 
considerada uma possível fonte de financiamento.  
 
Caso considerado pelo BNDES, os potenciais mecanismos incluiriam empréstimos 
para financiamento do projeto e empréstimos-ponte. Para os projetos de concessão, 
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o BNDES oferece financiamento para 80% dos custos totais do projeto com um 
spread básico de 0,9% ao ano, mais a taxa de risco da operação, que pode estar na 
faixa de 0,46% a 3,57% ao ano. Empréstimos-ponte são oferecidos para períodos de 
180-240 meses, com prazo de utilização de 90 meses (incluindo o período de 
carência). Novamente, essa assistência exigiria a participação do setor privado em 
esquema parcial. O banco requer prova da capacidade técnica, econômica e 
financeira de empresários para a implantação do projeto. 
 
BNDES - Visão Geral das Condições e Requerimentos Identificados 
 

 Participação do setor privado. 

 Disponibilidade de empréstimos-ponte de 84 meses, 6 meses de uso do 

período de carência. 

 Empréstimos estruturados ao projeto. 

 80% dos custos totais do projeto. 

 Spread básico de 0,9% ao ano, mais TJLP (taxa brasileira de longo prazo de 

5%), mais 1% ao ano e taxa de risco de crédito.  

3.3 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
 
O BID é uma instituição financeira que conta com 48 países-membros como 
acionistas. A instituição concede empréstimos, concessões, garantias, consultoria 
política e assistência técnica aos setores público e privado em seus países-membros 
que concedem empréstimos à América Latina e ao Caribe. O banco disponibiliza 
inúmeros instrumentos financeiros, dentre eles empréstimos, mas também 
concessões e programas de assistência técnica. Uma parcela significativa dos 
projetos e programas de cooperação técnica do BID é financiada por meio de 
empréstimos em taxas de mercado ou por meio de condições subsidiadas.  
 
Além disso, o BID também oferece garantias para empréstimos privados, auxiliando 
os países tomadores de empréstimo a obterem acesso aos mercados internacionais 
de capital financeiro. O BID é extremamente ativo no Brasil e em épocas passadas 
apoiou projetos de aeroportos. Desde 2004, o BID apoia o Programa de Ação para o 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR Nordeste I). O banco 
trabalhou em cooperação com o Banco do Nordeste (BNB) durante a primeira fase 
(10 anos, entre 1994-2004). O programa incluiu o investimento de US$700 milhões 
em 11 estados brasileiros, inclusive na região norte do estado de Minas Gerais. Oito 
aeroportos foram modernizados e expandidos para facilitar o acesso turístico em 
seis estados, atingindo os aeroportos de Fortaleza, São Luís, Natal, Aracaju e Porto 
Seguro. O BID está conduzindo a segunda fase do programa.  
 
Com o BID, de maneira habitual, projetos de grande infraestrutura podem obter 
empréstimos com taxa subsidiada com um período de amortização de 25 anos, um 
período de desembolso de cinco anos e um período de carência de cinco anos. 
Outrora, projetos similares no Brasil foram financiados nessas condições com taxas 
de juro variáveis. O potencial financiamento através dessa fonte é avaliado pelo 
banco caso a caso. A partir das discussões com a INFRAERO, considera-se que se 
utilizados quaisquer recursos desta entidade, estes seriam canalizados por meio de 
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financiamento federal/INFRAERO. No entanto, a INFRAERO não prevê solicitar 
recursos para esse projeto em particular por meio desse banco.  
 
Caso o SBBH decida optar por esse caminho, aconselha-se a preparação de um 
plano de financiamento completo para o plano de ampliação recomendado. Esse 
plano deve ser apresentado para análise e consideração do BID com relação aos 
prazos e taxas que podem ser disponibilizados. A elegibilidade ao financiamento do 
empréstimo depende do tipo de projeto, recursos e instrumento de financiamento. 
Os períodos de amortização usuais para empréstimos a entidades públicas variam 
entre 15 a 25 anos. Taxas de juros são periódicas e incluem os custos para 
concessão de banco, acrescidos de encargos e spreads.  
 
3.4 Debêntures de Infraestrutura 
 
Um instrumento praticamente inédito para projeto de financiamento no Brasil são as 
debêntures de infraestrutura. Essas debêntures suprem as necessidades de capital 
em longo prazo para projetos de infraestrutura e estão qualificadas para isenção 
fiscal até dezembro de 2015 – o rendimento pago às pessoas físicas estará sujeito a 
uma taxa tributária igual a zero, enquanto que, para as pessoas jurídicas, essa taxa 
é de 15%. O propósito das debêntures é fornecer uma nova fonte de financiamento 
do projeto e um método de refinanciar dívida de curto prazo mais onerosa. Além 
disso, algumas companhias podem utilizar debêntures para cobrir custos com o 
projeto que previamente eram inelegíveis ao financiamento pelo BNDES, desde que 
esses custos tenham sido incorridos até dois anos antes da emissão do instrumento.  
 
Algumas de suas características são:  
 

 Emitidas apenas para projetos especiais. 

 Reservadas para projetos classificados pelo governo como sendo de alta 

prioridade. 

 Pode requerer uma entidade com finalidade especial para emissão. 

 Tempo médio ponderado acima de quatro anos. 

 Impõe multas ao emissor caso o projeto não seja implementado. 

 Regulamentação nos estágios iniciais e sujeita a alterações. 

 Incerteza nas exigências regulatórias sobre o uso dos recursos. 

 Sujeitas a risco de crédito/ágio. 

 Subscritas/negociadas por instituições comerciais. 

 

Caso a Infraero considere essa fonte de financiamento, é indispensável realizar uma 

análise complementar detalhada a fim de avaliar questões de conformidade e 

requerimentos.  

 

3.5 Comercial de Curto Prazo 

 

Para o financiamento de equipamentos, a Infraero pode considerar instrumentos 

financeiros de curto prazo de bancos comerciais como Itaú, Bradesco e o programa 
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do Finame. O Finame é a Agência do BNDES concedente de financiamento para 

maquinários e equipamentos. O financiamento é concedido ao comprador e também 

ao fornecedor de equipamentos de forma direta ou através de bancos comerciais. O 

Bradesco oferece arrendamento em curto prazo para alguns equipamentos a taxas 

de 4-5%, com financiamento em até cinco anos e entrada de 30%. Além disso, o 

banco Bradesco oferece produtos do Finame. O produto do Itaú destinado ao 

arrendamento de equipamentos financia até 100% do valor dos equipamentos por 

até 36 meses para equipamentos com vida útil de 5 anos ou mais. O Itaú também 

trabalha com o Finame.  
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IX. IMPACTOS DE DESENVOLVIMENTO 
 
1. Infraestrutura 
 
O principal impacto de desenvolvimento antecipado resultante do plano de 
ampliação do SBBH é a expansão da infraestrutura existente no aeroporto, tanto no 
segmento aéreo quanto no terrestre. Diversas novas instalações que incluem um 
terminal de aviação executiva, um terminal de aviação geral, edifício garagem, 
escritórios e áreas comerciais foram recomendadas. Ademais, modificações da 
infraestrutura existente – por exemplo, no que concerne à taxiway – também 
causariam impacto à infraestrutura do aeroporto. Abaixo são apresentadas as 
dimensões e mudanças esperadas em termos de infraestrutura e instalações: 
 

 Taxiway A – 26.372 m² de nova pavimentação. 

 Taxiway paralela noroeste – 36,000 m² de novo desenvolvimento. 

 Taxiway paralela nordeste – 33,000 m² de novo desenvolvimento. 

 Taxiway paralela sudeste – 48,000 m² de novo desenvolvimento. 

 Terminal de Aviação Geral – 7.800 m² de nova edificação. 

 Terminal de Aviação Executiva – 8.600 m² de nova edificação. 

 Área do terminal de passageiros – 23.800 m² de nova edificação. 

 Desenvolvimento de hangares noroeste – 8 novos hangares para um total de 

15.886 m². 

 Desenvolvimento de hangares nordeste – 10 novos hangares para um total 

de 18.612 m². 

 Desenvolvimento de hangares sudeste – 15 novos hangares para um total de 

24.812 m². 

 Realocação da via de acesso ao Aeroporto para a parte frontal do terminal. 

 Aproximadamente 550 metros de terreno frontal com 6 pistas duplas na área 

do terminal de passageiros. 

 Melhorias e mudança para mão única da Rua Henrique Cabral e Rua Prof. 

Almeida Cunha. 

 Edifício garagem para 1.000 carros com 7 níveis na área do terminal de 

passageiros. 

 

3. Reforma orientada ao mercado 

O programa de ampliação sugerido fundamentalmente surtirá efeitos no fomento à 
colaboração entre SEDE e INFRAERO. Esse projeto seria executado em 
observância a uma carta de intenções especial através da qual a SEDE prestou 
assistência à INFRAERO para o plano diretor do aeroporto. Essa é uma 
oportunidade única para que ambas as entidades demonstrem como é possível 
haver colaboração entre governos de estado e operadoras em projetos 
aeroportuários para assegurar o crescimento sustentável. No futuro, essa carta de 
intenções e o projeto podem servir como exemplo de colaboração para outros 
aeroportos no estado de Minas Gerais, como também em outros estados.  
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A alternativa sugerida foi selecionada e desenvolvida com base na previsão 
existente de 2009 fornecida pela INFRAERO e nas recomendações e dados da 
SEDE. Considerando as discussões mantidas com a SEDE, funcionários do 
aeroporto, instituições financeiras, operadoras e usuários, o SBBH deverá manter 
seu foco na aviação comercial/geral e, até certo ponto, nos voos comerciais 
regionais. Uma potencial reforma orientada ao mercado resultante da ampliação 
poderia impor, expandir ou modificar as limitações ao uso de aeronaves, horas de 
operação, tipo de usuário. Tais limitações podem ser consideradas como forma de 
direcionar usuários a instalações mais adequadas dentro do estado de Minas Gerais.  
 
O desenvolvimento futuro do SBBH em relação a sua função no sistema de 
aeroportos do estado não conflitará com a atual privatização do TNIA e nem com os 
posteriores esforços de privatização.  
 
3. Desenvolvimento de Recursos Humanos 
 
A KED conduziu uma análise do potencial impacto da ampliação do 
desenvolvimento de recursos humanos nesse projeto. Essa análise inclui a revisão 
de:  

 Novos postos de trabalho que podem ser gerados no aeroporto, inclusive a 

equipe de funcionários do aeroporto, contudo, considerando ainda postos de 

trabalho para as operadoras, linhas áreas e áreas comerciais. 

 Mudanças institucionais e organizacionais advindas da ampliação sugerida. 

 Previsão de treinamento para funcionários novos e existentes.  

3.1 Novas Oportunidades de Emprego 
 
No que diz respeito às oportunidades de emprego, a expansão recomendada do 
aeroporto exigiria diversas novas vagas, inclusive funcionários na área de 
segurança, engenheiros e técnicos, agentes de segurança, operadores de pátio, 
funcionários para as áreas comerciais do aeroporto, emissão de bilhetes/check-in e 
áreas de emergência. No intuito de abordar as novas posições requeridas, dada a 
ampliação sugerida para o aeroporto, a consultoria analisou os dados 
organizacionais informados pela gerência do aeroporto contendo os diferentes 
postos de trabalho e número de funcionários por função no SBBH.  
 
Foi realizada uma discussão com a gerência do SBBH para identificar escassez de 
mão-de-obra e constatou-se que o aeroporto possui um nível adequado de 
funcionários. Em nossa análise, consideramos as alterações de infraestrutura 
sugeridas, bem como o aumento de tráfego e da demanda, utilizando como base as 
previsões para o ano de 2009 (dados conservadores para os anos de 2019 e 2029, 
passageiros na hora-pico) para o desenvolvimento da ampliação do aeroporto. 
Nossas estimativas são as seguintes:  
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Tabela 17. Necessidades Referentes ao Desenvolvimento de Recursos 
Humanos 

 

Posição Funcionários 
Existentes 

Contratada 
(Sim/Não)  

Necessidade 
Estimada 

Combate a incêndio       44      S       80 

Guardas       49      S       56 

Operadores de Pátio       15      N       29 

Equipe do Centro de 
Operações 

      10      N       18 

Controladores de Tráfego 
Aéreo 

      31      N       39 

Seguranças da Torre de 
Controle 

       2      N        3 

Engenheiros de 
Manutenção 

       4      N        7 

Técnicos de Manutenção        2      N        3 

Equipe de Manutenção de 
Infraestrutura 

      29      S       44 

Equipe de Manutenção 
Elétrica 

      10      S       16 

Equipe de Controle da 
Fauna  

       6      S       10 

 
É importante observar que esses números são apenas estimativas baseadas na 
experiência da consultoria e nas previsões fornecidas.  
 
O quadro acima mostra que algumas dessas posições são de funcionários 
efetivamente contratados. Os cargos incluem serviços de combate a incêndio, 
guardas, equipe de manutenção e pessoal de controle ambiental. Em face às atuais 
mudanças na organização da INFRAERO, oriundas da recente concessão de 
diversos aeroportos no país, a previsão é de que funcionários adicionais sejam 
transferidos de outros aeroportos para o SBBH. Esse projeto será beneficiado por 
essa mudança, aumentando os cargos efetivos nas áreas em que hoje em dia 
existam contratados. Como exemplo, foi discutido durante as reuniões que os 
serviços de combate a incêndio poderiam ser realizados por funcionários realocados. 
No entanto, esse plano exigiria treinamento adequado como discutido no próximo 
subitem. 
 
Além de oportunidades a longo prazo para a equipe de funcionários do aeroporto, 
esse projeto também abriria oportunidades a curto prazo para os operários da 
construção, projetistas, engenheiros e demais profissionais que venham a ser 
demandados para a construção da ampliação sugerida. Essas novas posições 
teriam um impacto positivo sobre a economia local e abririam oportunidades de 
negócios locais incluindo empreiteiras e empresas de comércio especializado.  
 



Estudo de Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha 
 

 Relatório Final  
 

Página| 79 

 

3.2 Treinamento 
 
Seria necessário o treinamento dos novos funcionários e dos funcionários já 
existentes. Entendemos que grande parte do treinamento é fornecido pela 
INFRAERO e que a entidade dispõe de pautas claras para os requisitos de 
treinamento relativos a cada posto de trabalho. Parte do treinamento previsto inclui:  
 

 Treinamento para os controladores de tráfego aéreo, inclusive 

treinamento em novas tecnologias de gerenciamento de tráfego, como 

o Sistema de Aumentação com Base em Solo (GBAS – Ground-Based 

Augmentation System).  

 Treinamento da equipe de segurança em novos equipamentos, 

inclusive scanners corporais.  

 Treinamento para os funcionários realocados nas áreas de 

manutenção, combate a incêndio, segurança, etc. 

4. Transferência de Tecnologia e Aumento de Produtividade 
 
A KED abordou as potenciais tecnologias passíveis de uso no plano de ampliação e 
sua implicação nos futuros  projetos. A equipe da consultoria abordou ainda os 
potenciais incrementos de produtividade em termos de nível de serviço, segurança 
física e patrimonial, e gerenciamento do tráfego aéreo.  
 
4.1 Nível de Serviço 
 
Um aumento de produtividade previsto para o projeto é do nível de serviço prestado 
nas áreas do terminal do aeroporto que foi projetado como nível de serviço “B”. Uma 
proporção de 31m² e 23m² por passageiro em duas vias na hora-pico é a estimativa 
padrão geralmente utilizada para determinar a necessidade de satisfazer 
confortavelmente a demanda de previsão em terminais internacionais e domésticos, 
respectivamente. As duas estimativas devem ser somadas para atingir a área 
aproximada do terminal necessária ao SBBH nos três horizontes de tempo. 
 
Tabela 18. Área Aproximada Demandada para o Terminal – Nível de Serviço 
”B” 
 

 
Ano 

 
Área doméstica 

 
Área Internacional 

 
Área Total 

 
2014 

 
485 x 23m² =11.155m² 

 
0 x 31 m² =0 m² 

 
11.155m² 

 
2019 

 
570 x 23m² =13.110m² 

 
0 x 31 m² =0 m² 

 
13.110m² 

 
2029 

 
853 x 23m² =19.619m² 

 
0 x 31 m² =0 m² 

 
19.619m² 

 
O programa de desenvolvimento para o SBBH tem por base os requerimentos acima 
para a área do terminal de passageiros e para satisfazer o nível mínimo de serviço 
“B” em todos os períodos dos horizontes de tempo do programa de 
desenvolvimento. 
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4.3 Segurança Física e Patrimonial 
 
Estima-se que o projeto proporcionará segurança física e patrimonial. Existem 
diversas questões que foram abordadas pela alternativa recomendada. Essas 
questões seriam: 

 

 Fechamento da Rua Líder - Atualmente, essa rua de acesso não confere o 

nível de segurança adequado, já que alguns procedimentos de segurança 

são conduzidos pelos arrendatários dos hangares. Ademais, existem 

poucos pontos de acesso diretos da rua pública (Rua Líder) aos hangares 

e à rampa do aeroporto. Esses pontos de acesso representam áreas não 

controladas, apoiadas unicamente nos procedimentos de segurança 

existentes, implantados pelos arrendatários do hangar. Nessa condição, a 

alternativa sugerida recomenda fechar o acesso a essa rua e autorizar o 

tráfego apenas para o acesso através de áreas seguras do aeroporto. Por 

fim, esse procedimento também dinamizará as atividades de segurança no 

SBBH.  

 

 Taxiway dos Hangares – O gradiente de inclinação (taxiway grade) da 

taxiway localizada nas adjacências dos hangares existentes está em 

desacordo com as exigências de declive da OACI. A Equipe da KED 

forneceu uma solução técnica para modernizar essa área, especialmente 

considerando a futura construção a ser erguida a leste. A modernização da 

faixa de taxiamento deve aumentar a segurança das operações ao redor 

dessa área do aeroporto.  

 

 Canalização – A alternativa recomendada sugere a canalização para 

ocultar o córrego na área norte do aeroporto. A canalização minimiza a 

disponibilidade de água e o habitat para pássaros e outros animais. A 

colisão com pássaros é uma preocupação para o aeroporto e, por isso, a 

canalização aumentaria a segurança, reduzindo assim a probabilidade de 

possíveis acidentes com pássaros. 
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X.  CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS 
 
A Equipe KED conduziu uma avaliação preliminar dos potenciais impactos 
ambientais para a alternativa selecionada; no entanto, recomenda-se que um Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) completo seja elaborado em um futuro próximo em 
função das regulamentações e exigências locais. A análise dos potenciais impactos 
ambientais foi realizada considerando as regulamentações locais, como as de 
possíveis entidades financiadoras, como BNDES, o BID e o Banco Mundial.  
 
1. Ruído 
 
A alternativa selecionada não modifica os níveis de ruído (para as áreas de 
aproximação e aterrissagem) como previsto no plano diretor anterior conduzido para 
o aeroporto. No entanto, há necessidade de elaborar um estudo completo de 
Modelagem de Ruído de Interação (INM) para estabelecer os perfis de ruído nas 
diferentes altitudes. Utilizando estudos prévios, as curvas de ruído permanecem, 
sobretudo, na propriedade do aeroporto e, portanto, os efeitos do ruído são mínimos 
para as comunidades vizinhas. A área mais afetada é ocupada por residências 
diretamente a leste da Cabeceira 31 quando o nível de operações se aproximar de 
350.000 por ano.  
 
A qualquer momento, o SBBH pode implantar vários métodos para administrar os 
problemas de ruído no aeroporto. Atualmente, o aeroporto não conduz um número 
elevado de operações noturnas e possui restrições quanto à ocupação e dimensões 
de aeronaves. Essa estratégia auxiliaria nas reduções de ruído. Como alternativa, o 
SBBH pode trabalhar em conjunto com a cidade de Belo Horizonte para revisar o 
zoneamento e uso do solo das áreas vizinhas ao aeroporto.  
 
Essa estratégia consideraria restrições de acordo com os níveis de exposição ao 
ruído em certas áreas adjacentes ao aeroporto, em especial para os futuros 
desenvolvimentos a leste da pista existente. Os desenvolvimentos a oeste da 
Cabeceira 13 são limitados pela Lagoa da Pampulha e, portanto, o ruído de 
aeronaves em aproximação ocorre primordialmente em áreas não povoadas. 
Finalmente, o SBBH pode considerar a instalação de isolamento acústico em 
residências, escolas e hospitais nas redondezas, bem como a compra de terrenos, 
criando uma “zona-tampão” ao redor do aeroporto. No entanto, esta alternativa foi 
discutida com a SEDE e não foi considerada como o mecanismo mais viável ou 
recomendado ao controle de ruído no SBBH, pois restringiria futuras operações 
aeroportuárias.  
 
2. Qualidade da Água 
 
Atualmente, a drenagem do sistema de pátios e pistas (pistas, taxiways, pátios e 
faixas de trânsito de aeronaves) é escoada no sistema de esgoto pluvial da cidade 
de Belo Horizonte que serve o SBBH. O EIA determinará se a diluição de poluentes 
satisfaz as regulamentações estaduais e federais e, se necessário, o SBBH pode 
considerar a implantação de um separador de óleo-água (usualmente a maior 
preocupação causada por vazamentos durante os procedimentos de 
abastecimento).  
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A questão principal para o SBBH é que o escoamento pluvial no entorno do sítio 
aeroportuário, realizado por gravidade, é insuficiente e causa inundações no 
terminal. A cidade planeja instalar um novo sistema de esgoto pluvial que deve 
minimizar essa potencial inundação do terminal. No entanto, o projeto final da 
alternativa recomendada deve abordar a coleta de água pluvial e fornecer soluções 
que minimizem a infiltração de água nas áreas do terminal recém-projetadas.  
 
Outra consideração é a drenagem criada para novas áreas. Por exemplo, o 
nivelamento da área militar existente exigiria uma terraplanagem  significativa e, em 
consequência disso, recomenda-se a realização de estudos detalhados de 
drenagem e escoamento da água para contemplar a drenagem das partes elevadas 
externas ao sítio aeroportuário para as áreas recém-desenvolvidas.  
 
Uma consideração final concernente ao gerenciamento da água é o controle 
apropriado dos córregos no entorno da propriedade do aeroporto. O córrego situado 
na face norte do aeródromo entra e sai do perímetro da propriedade. O volume de 
água aumenta durante a estação chuvosa, possibilitando inundações.  
 
Desse modo, a alternativa recomendada sugere a instalação de galerias para 
minimizar os riscos - em especial nas proximidades das áreas de operação - e para 
criar áreas adicionais que permitam a construção/utilização em cima do córrego 
canalizado.  
 
Além disso, é recomendado que o EIA contemple a situação do córrego seco a 
sudeste do SBBH e os planos existentes para desenvolver hangares adicionais 
naquela área. Qualquer movimentação de terra deve ser acompanhada de projetos 
de drenagem para reduzir os efeitos da alteração dos cursos naturais das águas 
pluviais.  
 
3. Qualidade do Ar 
 
As questões da qualidade do ar no SBBH são afetadas por múltiplos fatores, 
incluindo, mas não limitadas, a: 
 

 Aeronaves; 

 Veículos motorizados (por exemplo, carros e ônibus para operações do 

aeroporto, e passageiro, funcionários e veículos de locadoras). 

 Equipamentos de assistência em terra (GSE – ground service equipment) (por 

exemplo, rebocadores de aeronaves (push-back), veículo de transporte de 

correio e bagagem, geradores, unidades de ar condicionado e equipamentos 

para movimentação de carga). 

 Fontes estacionárias (por exemplo, caldeiras, aquecedores, geradores de 

emergência, incineradores, instalações para treinamento de combate a 

incêndio, instalações de teste de motores de aeronaves, operações de pintura 

e desengraxante - "solvent degreasers"). 
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Durante nossa inspeção, não foram identificadas grandes questões sobre a 
qualidade do ar. No entanto, o EIA deve analisar o nível de emissão, o processo de 
autorização e as medidas mitigadoras (se necessário) para que o SBBH esteja em 
conformidade com as regulamentações federais, estaduais e municipais de controle 
da qualidade do ar. 
 
4. Resíduos sólidos 
 
Atualmente, o descarte e controle de resíduos sólidos para o SBBH é conduzido por 
uma empresa terceirizada. As discussões indicam que os resíduos sólidos são 
conduzidos de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais 
para descarte e controle de resíduos sólidos e resíduos regulamentados. Nenhuma 
questão relevante foi identificada nessa área. 
 
5. Fauna e Flora 
O SBBH terceiriza o manuseio, controle, realocação e regulamentação da fauna no 
aeródromo. Mais uma vez, a terceirizada parece operar em observância às 
regulamentações aplicáveis e, portanto, nenhuma questão relevante foi identificada 
nesta ocasião. A principal preocupação para o SBBH é o potencial de incidentes 
com pássaros e a terceirizada estabeleceu um programa para catalogar, inventariar, 
capturar, e realocar as aves que habitam os solos e águas abertas no perímetro do 
aeródromo.  
 
É importante observar que a implantação da caixa coletora no lado norte do córrego 
sugerida como a alternativa recomendada reduzirá os corpos d’água abertos, 
diminuindo dessa maneira a presença de pássaros no aeródromo. Merece destaque 
ainda o possível risco de colisões com pássaros durante o procedimento de 
aproximação acima da Lagoa da Pampulha, que naturalmente atrai grupos de aves. 
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XI. FORNECEDORES NORTE-AMERICANOS 
 
Abaixo uma lista de possíveis fornecedores norte-americanos para produtos e 
serviços previstos para a alternativa selecionada:  
 

Produto / Serviço Nome da Empresa Contato para Informação 

Pontes de 
embarque 

Jetway Systems Paulina Bishop, Gerente de Vendas 
Internacionais 
7300 President's Drive 
Orlando, FL 32809 
Telefone: 801-627-6600 

 NMC Wollard Eau Claire, WI 54703 
Telefone: 715-835-3151 
Fax: 715-835-6625 

Empilhadeiras, 
Escadas para 
Embarque 
(Boarding Stairs) 

Stinar Corporation Bob Gregor, VP de Vendas 
3255 Sibley Memorial Highway, St. 
Paul, MN 55121 
Telefone: 651-454-5112 
bgregor@stinar.com 

 Keith Consolidated 
Industries, Inc. 

Bill Keith, CEO  
Keith Consolidated Industries 
PO Box 2581 
White City, Oregon 97503 
BKeith@kci.nu 

 Ameribridge Chad Sloan  
5425 Poindexter Drive 
Indianapolis, IN 46235-9040 
Telefone: 317-997-9115 

Manuseio de 
Bagagem 

CGAE, Inc.  Peter Bjostad 
6440 Norte Beltline Road, Suite 125 
Irving, Texas 75063 
Telefone: +1 (972) 550-1001 
Fax: +1 (972) 550-9221 

 DiversifiedConveyors, 
Inc.  

Deron Barnett  
Gerente de Divisão 
3160 Directors Row 
Memphis, TN 38131 
Telefone: 901.396.5370 

Equipamentos de 
Manuseio em Terra 
(Ground Handling 
Equipment)  

Mercury GSE  James Spiegel – Gerente de 
Vendas 
12519 Cerise Ave 
Hawthorne, CA 90250 
Telefone: 562 653-0654 x 322 
Fax: 562 653-0665 
jspiegel@mercurygse.com 

mailto:jspiegel@mercurygse.com
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Produto / Serviço Nome da Empresa Contato para Informação 

 Jetway JBT Aero Paulina Bishop, Gerente de Vendas 
Internacionais 
7300 President's Drive 
Orlando, FL 32809 
Telefone: 801-627-6600 

 Jervis Webb Company Terry Brennan, Vendas 
Internacionais 
34375 West Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI 48331 
Telefone: 248-553-1000 

Balizamento 
Noturno  

ADB Airfield Solutions Miguel Vasquez, Gerente de 
Vendas para América Latina 
Telefone: 614-861-1304 

 MRS Airfield Lights e 
Supplies 

Michele Schindewolf, President 
40 Spring Garden Road 
Robbinsville, NJ 08691 
Telefone: 609-259-5720 
Fax: 609-259-2152 

Veículos de 
Resgate 

Emergency One Joel Allen, Gerente de Vendas 
Internacionais 

1601 SW 37th Avenue  
Ocala, FL 34474 
352-861-5008 

 Oshkosh Truck Corp.  Mark Pulfer, Diretor de Vendas 
Internacionais 
Oshkosh Corporation 
2307 Oregon St. 
Oshkosh, WI 54902 
Telefone: 920-225-2203 
mpulfer@oshkoshcorp.com 

FIDS/BIDS (Flight / 
Boarding 
Information 
Display System) 

Daktronics, Inc. Daktronics, Inc. 
201 Daktronics Ave 
P.O. Box 5128 
Brookings, South Dakota, 57006 
Telefone: 1-605-692-0200 
Fax: 1-605-697-4746 

Equipamentos de 
segurança 

L-3 Communications Pat Krall, Diretor de 
Desenvolvimento Comercial 
600 Third Avenue 
New York, NY 10016 
Telefone: 727-556-0270 

Patricia.Krall@L-3com.com 
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Produto / Serviço Nome da Empresa Contato para Informação 

 Honeywell Pat Reines, Vendas para América 
Latina 
Telefone: 301-740-9702 
Pat.Reines@honeywell.com 

 Future Net Security 
Solutions 

Kenneth Chandler, VP de Assuntos 
Comerciais 
277 Mallory Station Road 
Suite 112 
Franklin, TN 37067 
Telefone: 615.224.0400 
Fax: 615.224.0411 

 Garrett Beverly Trollinger, Gerente de 
Vendas 
1881 W. Estado St. 
Garland, TX 75042  
Telefone: 1-972-494-6151 
Fax: 1-972-494-1881 

Equipamentos 
GBAS 

Honeywell Pat Reines, Vendas para América 
Latina 
Telefone: 301-740-9702 
Pat.Reines@honeywell.com 

Serviços de 
Design de 
Procedimentos e 
Obstáculos, GIS, 
Dados do Terreno  
 

Jeppesen Luís Navarro, Gerente de 
Desenvolvimento Comercial 
5155 Clipper Drive 
Atlanta, GA 30349 
Telefone: 678-665-2143 

 Hughes Aerospace 
Corp.  

Chris Bauer, Consultor Sênior 
11811 Norte Freeway, Suite 500 
Houston, Texas USA 77060281-
Telefone: 581-4729 
Chris.bauer@hughesaerospace.com 

Comunicações, TI ARINC Kathryn Ashmore 
2551 Riva Road  
Annapolis, MD 21401-7435 
Telefone: 410-266-4558 

 SITA Kristin Shaw  
Soluções em Administração 
Aeroportuária 
3100 Cumberland Boulevard  
Atlanta, GA 30339 
Telefone: 770-850-4500 
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ANEXO II – ANÁLISE DE CAPACIDADE E DEMANDA 

1. Critérios de Planejamento e Requisitos de Design 

Foram estabelecidos requisitos de planejamento aeroportuário e critérios para 

garantir de forma segura as operações de aeronaves pela Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI), nos termos do Anexo 14 da Convenção sobre Aviação 

Civil Internacional.  

Estes requisitos e critérios abrangem aspectos como o espaço vertical em torno do 

aeroporto, a configuração horizontal da infraestrutura do lado ar do aeroporto, os 

sistemas de auxílio visual e à navegação do aeródromo, aspectos de segurança 

como serviços de resgate e combate a incêndio e cercas do perímetro do sítio 

aeroportuário. 

No que diz respeito ao espaço vertical, as normas recomendam que o cone de 

aproximação e decolagem de aeronaves estejam livres de obstáculos, e que os 

planos horizontais ao redor do aeroporto estejam livres de obstáculos. 

As dimensões das infraestruturas do lado ar (pistas, taxiways e pátio) são baseadas 

em um código de referência de Aeródromos (OACI), derivados do comprimento da 

pista do aeroporto e das dimensões da maior aeronave que opera regularmente no 

aeroporto. Seguindo essa designação de código, certos padrões dimensionais do 

aeroporto são recomendados para a largura da pista e das laterais do taxiway, bem 

como as separações entre pistas/taxiways e objetos fixos ou móveis no solo (por 

exemplo, uma aeronave estacionada na pista), a fim de proporcionar um espaço 

adequado para o pouso, taxiamento ou decolagem de aeronaves.  

São recomendadas dimensões mínimas para áreas de escape (RESA) ao final e 

laterais das pistas de pouso e decolagem para aeronaves que tocarem a pista antes 

do ponto de toque, ultrapassarem a cabeceira ou desviarem do eixo da pista. O 

Anexo 14 abrange também o dimensionamento correto para pistas, taxiways e 

estacionamento das aeronaves. 

O anexo 14 contém normas de iluminação da pista para operações de aeronaves 

durante a noite ou operações diurnas com baixa visibilidade, para os sistemas de 

luzes de aproximação, para ajuda à navegação visual e por rádio exigida para a 

segurança das operações de aeronaves.  

O tipo de auxílios à navegação (NAVAIDS) e equipamentos de iluminação em um 

aeroporto, juntamente com um sistema de energia de emergência, estão diretamente 

relacionados ao teto mínimo permitido e a visibilidade necessária para o pouso de 

aeronaves no aeroporto. A OACI, por exemplo, estabeleceu diferentes categorias de 

aproximação para as operações de aeronaves com base nas condições de 
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visibilidade prevalecentes e nos sistemas de radionavegação em operação durante 

condições de voo por instrumentos. 

Atualmente, o SBBH é classificado como Instruments Fly Rules (IFR) e Non-

Precision Approach (NPA). A pista 13, operada por Instrument Landing System (ILS), 

fornece apenas dados de localização, uma vez que o ângulo de descida (glide slope) 

não é utilizado devido ao obstáculo criado pela barragem da Lagoa da Pampulha no 

lado oeste, restringindo o ângulo de descida para aproximação da pista. 

Para cumprir com a rampa máxima recomendada para descida, a autoridade 

aeroportuária deslocou a Cabeceira 13 em 86 metros para o leste, reduzindo, 

portanto, o comprimento efetivo da pista para o pouso de aeronaves.  

A aproximação por radar para SBBH é realizada pelo controle de tráfego aéreo 

localizado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (CNF). O 

aeródromo é servido pelo VOR- DME (VHF - Omnidirectional Range - Distance 

Measuring Equipment) e pelo NDB (Non Directional Beacon) de Belo Horizonte. A 

estação meteorológica está localizada aproximadamente no ponto médio ao norte da 

pista e fornece informações de vento, precipitação, pressão atmosférica e teto 

operacional, que são transmitidas para os pilotos através dos serviços 

meteorológicos. 

Além disso, a OACI adotou normas recomendadas para a localização das 

instalações de resgate e combate a incêndio no aeroporto, como também 

especificou a quantidade e qualidade de equipamentos que deverão estar à 

disposição para operar com base no tamanho das aeronaves que utilizam o 

aeroporto. A OACI também desenvolveu padrões recomendados para a segurança 

do perímetro do sítio aeroportuário e da cerca ao redor do mesmo. 

Normas específicas e critérios de planejamento contrários ao status atual e às 

condições pelas quais o SBBH é avaliado, foram agrupados em várias categorias 

descritas abaixo para determinar futuras necessidades de desenvolvimento 

relacionadas ao crescimento do tráfego aéreo. 

Critério OACI 

A base para o estabelecimento do Código de referência do Aeródromo e os critérios 

dimensionais recomendados para o SBBH foram retirados diretamente do Anexo 14 

da OACI (Código de Referência da OACI). 

Alguns dos aviões atualmente operando no SBBH, ou que poderiam operar no 

futuro, são classificados pelo Código Elemento Dois como se segue: 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range
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Código C  Código D  Código E 
 

737   757     747 
MD-80                      767                             777 
A320    A300     A330 

A310     A340 
     DC-10 
     MD-11 
 

Com base no tráfego aéreo atual do SBBH que não inclui o uso de aeronaves de 

grande porte, como o A340, o aeroporto deve ser classificado atualmente como 4C. 

O 4C pode receber adequadamente todas as aeronaves que poderiam utilizar o 

aeroporto durante o horizonte de tempo do estudo e após o término do mesmo. Isto 

é particularmente importante para o estabelecimento de padrões de separação para 

futuras instalações no aeroporto, tais como novos taxiways e pátios. 

Dimensões Mínimas de Normas Recomendadas pela OACI 

 
 

Número de Código 
OACI  
 

1  2  3 4  
 
Largura das pistas  

Pista com aproximação por  
precisão (m)                                         75  75  150 150 
Pista com aproximação por  
não precisão (m)                              75  75  150 150 
Pista sem instrumentação 
(m)                                30  40  75 75 

 
Largura das áreas liberadas e  
declividade da área 

Pista com instrumentação (m)         40  40  75 75 
Pista sem instrumentação (m)         30  40  75 75 

  
Obs.: As distâncias exibidas estendem-se lateralmente e a partir do eixo da pista. 

Fonte: Aeródromos, Anexo 14 da Convenção da Aviação Civil Internacional, Volume I, 

1ª. ed., Organização da Aviação Civil Internacional, julho de 1990, Tabela 8.4a. 
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Normas Recomendadas pela OACI – Largura das Pistas 

  
 

Letra do Código  
 
Número do Código A     B     C     D     E  
 

1ª   18 m  18 m  23 m  ----  ---- 
2ª   23 m  23 m  30 m  ----  ---- 
3   30 m  30 m  30 m  45 m  ---- 
4   ----    ----  45 m  45 m            

45m 
  
ª A largura de uma pista com aproximação por precisão não deve ser inferior a 30 

metros, quando o número de código for 1 ou 2. 

Fonte:  Aeródromos, Anexo 14 da Convenção da Aviação Civil Internacional, Volume I, 

1ª. ed., Organização da Aviação Civil Internacional, julho de 1990, Tabela 8.4b. 

 

 

Além disso, existem recomendações específicas sobre a largura dos acostamentos 

pavimentados para pistas e taxiways contidas no manual de especificações de 

aeródromos da OACI partes 1 e 2. Não há nenhuma exigência para os 

acostamentos pavimentados para a pista ou pistas de taxiamento de uma pista de 

código C. 
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Normas recomendadas pela OACI – Largura das Taxiways 

 
 
Letra do código       Largura daTaxiway 

  
 

A       7,5 m 
 

B       10,5 m 
 

C   15 m se a taxiway for utilizada por aeronaves com 
uma distância entre trens de pouso inferior a 18 m.  

 
18 m se a taxiway for utilizada por aeronaves com 
uma distância entre trens de pouso igual ou maior 
que 18 m. 

 
D   18 m se a taxiway for utilizada por aeronaves com 

uma distância entre os eixos dos trens de pouso 
principais (main gear wheel span) menor que 9 m 

 
E       23 m 

  
Fonte: Aeródromos, Anexo 14 da Convenção da Aviação Civil Internacional, Volume I, 

1ª. ed., Organização da Aviação Civil Internacional, julho de 1990, Tabela 8.4e. 
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OACI Normas Recomendadas – Distâncias mínimas de separação da taxiway 

 Distância entre a linha central da Taxiway e a linha 

central da pista 

   

 Pista com instrumentação Pista sem instrumentação    

 Número do Código Número do Código Distância 

entre Eixos 

das Taxiways 

(m) 

Distância entre o 

Eixo da Taxiway 

e qualquer outro 

Objeto, exceto 

Posição de 

Parada da 

Aeronave  (m) 

Distância do 

Eixo da  

Posição de 

Parada da 

Aeronave ao 

Objeto  (m) 

Letra 

do 

Código 

1 2 3 4 1 2 3 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

A 82,5 82,5   37,5 47,5   23,75 16,25 12 

B 87 87   42 52   33,5 21,5 16,5 

C   168    93  44 26 24,5 

D   176 176   101 101 66,5 40,5 36 

E    182,5    107,5 80 47,5 42,5 

Obs.: As distâncias de separação apresentadas nas colunas 2 a 9 representam combinações comuns de pistas e taxiways. 

A base para determinar estas distâncias é dada pelo manual do Aeródromo, Parte 2. 

Fonte: Aeródromos, Anexo 14 da Convenção da Aviação Civil Internacional, Volume I, 1º de julho de 1990, Tabela 8.4d. 
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Outros Critérios Aplicáveis 

Para determinar se os aeroportos atendem aos critérios aceitáveis para um nível 

adequado de serviço, bem como para estimar as necessidades de instalações para a 

demanda de tráfego prevista, um conjunto de critérios recomendados e os fatores 

planejados têm sido desenvolvidos e considerados norma que trata de outros aspectos 

além dos padrões da OACI previamente discutidos.  

Grande parte da pesquisa e desenvolvimento destes critérios e fatores tem sido 

conduzida pela FAA, IATA, OACI e pelos fabricantes de aeronaves (no que diz respeito 

aos efeitos da decolagem de aeronaves, características de carga e de manobra). O 

Grupo KED tem utilizado com sucesso esses critérios e fatores em suas atividades 

internacionais de planejamento aeroportuário. Estes critérios e fatores, que estão 

descritos abaixo, serão utilizados como diretrizes para calcular os requisitos de 

instalação do SBBH, e serão complementados por uma análise mais detalhada, 

conforme necessário. 

Os critérios e fatores que os consultores irão usar no desenvolvimento dos requisitos 

para o SBBH se dividem nas seguintes categorias: a) o aeródromo, que inclui os 

números e as separações das pistas, os critérios de separação de taxiways, objetos 

fixos e o comprimento da pista; b) a área do terminal que inclui requisitos de espaço do 

terminal de passageiros e requisitos de estacionamento de aeronaves; c) os requisitos 

referentes a espaço terrestre para estacionamento de funcionários do aeroporto e para 

público em geral, bem como requisitos da pista de acesso; d) os requisitos para suporte 

de serviços públicos principalmente água, tratamento de esgoto e energia elétrica. 

FAA vs. OACI Critérios dimensionais mínimos 

 FAA 

AC 150/ 5300-

13 Desenho GP 

III 

OACI 

Anexo 

14 

código C 

Critério de 

Planejamento 

recomendado 

Código de Referência do Aeródromo D-III 4-C  

Largura do Pavimento da Pista  45 m 45 m 45 m 

Largura do Acostamento da Pista 7,5 m - 7,5 m 

Largura da Área de Escape 150 m 90 m 150 m 

mailto:info@ustda.gov
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Comprimento da Área de Escape 300 m 90 m 300 m 

Distância entre Eixos de Taxiways 

Paralelas 

46,5 m 44 m 44 m 

Distância entre os Eixos da Pista e da 

Taxiway. 

120 m 168 m 168 m 

Largura das Taxiways pavimentadas 15 m 15 m 15 m 

Largura do Acostamento da Taxiway 6 m 5 m 5 m 

Eixo da Taxiway a Objetos Móveis ou 

Fixos 

28.5 m 26 m 26 m 

Eixo da Faixa de Taxiamento a 

Objetos Móveis ou Fixos 

24.5 m 24.5 m 24.5 m 

Distância da Proa da Aeronave a 

Edificações 

- 7.5 m 7.5 m 

Distância da Ponta da Asa da 

Aeronave a um Objeto 

- 7.5 m 7.5 m 

Fontes: 

Anexo 14 da Convenção Internacional de Aviação Civil, Volume I, Projeto e Operação de 

Aeródromos, Segunda edição, Tabela 1-1, Montreal: Organização da Aviação Civil 

Internacional, Julho de 1995(6). 

Circular Informativa FAA 150/5300-13, Design Aeroportuário, incluindo Modificação 4. 

  

Número de Pistas 

Uma única pista com um taxiway paralelo pode acomodar uma capacidade na hora-

pico de até 56 operações IFR por hora, ou um volume de serviço anual de 205 mil 

operações IFR, com um índice médio de 67 aeronaves de tamanhos variados, de 

acordo com a análise da capacidade da pista baseada nas normas da FAA2 - EUA. No 

entanto, estes dados são baseados em padrões de eficiência do controlador de tráfego 

aéreo, equipamentos e aeronaves específicas nos EUA. Com base na experiência 

internacional fora dos Estados Unidos, os consultores acreditam que seria mais 

apropriado um limite de 55 a 60 operações IFR durante horas/pico para uma única 

pista com radar, ou 45 operações por hora em um ambiente sem radar.  
                                                 
6.
Veja:  FAA Circular Informativa AC150/5060-5, Capacidade Aeroportuária e Atraso. 
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Cinquenta e cinco operações por hora serão convertidas para um volume de serviço 

anual de cerca de 168 mil operações. Isto parece indicar que, para evitar atraso 

excessivo, o desenvolvimento de uma segunda pista torna-se necessário para que as 

operações anuais se aproximem do nível de 155.000 a 165.000. 

Configuração e Separação da Pista 

A capacidade de qualquer configuração de pista que não é paralela, e que não têm 

uma separação adequada entre elas de modo a permitir aproximação simultânea por 

instrumentos, é drasticamente reduzida. Por exemplo, uma configuração que consiste 

de duas pistas, mas com uma atravessando a outra, iria aumentar a capacidade anual 

ou o volume anual de serviço por volta de 10 mil operações. Duas pistas próximas e 

paralelas acrescentariam cerca de 75 mil operações a mais por ano, enquanto uma 

separação adequada para permitir aproximações simultâneas por instrumentos 

acrescentaria cerca de 150 mil operações por ano. Isso indica que a menos que haja 

uma falta de espaço para construir pistas paralelas adequadamente separadas, 

qualquer futura segunda pista deve ser paralela à pista existente e devidamente 

separada para permitir operações simultâneas por instrumentos.  

Em termos da distância de separação necessária  entre as pistas para aproximações 

simultâneas por instrumentos, a OACI tem um padrão mínimo de 1.025 metros. No 

entanto, essa separação vai exigir um Monitor de Pista com Precisão (Precision 

Runway Monitor -  PRM) e um radar de alta atualização que requer controladores de 

tráfego aéreo especialmente treinados. Se o PRM não estiver disponível (e é 

recomendado apenas para os aeroportos onde a separação entre pistas é inferior a 

1.310 metros), então se recomenda um espaçamento mínimo de pelo menos 1.310 

metros. 

Pela experiência internacional da consultoria, outro fator muito importante é o espaço 

que é necessário para um terminal localizado entre duas pistas paralelas. Verificou-se 

que terminais localizados entre duas pistas paralelas com espaço suficiente para se 

expandir no futuro, geralmente exigem uma  distância de separação de pelo menos 

1.525 metros. A FAA recomenda "sempre que possível" "uma faixa central de 

separação de pistas paralelas de até 1.525 metros". (2) Os Consultores recomendam 

aplicar critérios de separação de 1.525 metros no planejamento de qualquer nova pista 

paralela que possa ser construída no futuro.  
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Estacionamento e Acesso 

Estacionamento 

O estacionamento para veículos em aeroportos deve ser suficiente para acomodar as 

vagas destinadas aos funcionários e passageiros. A adequação do estacionamento 

existente e do estacionamento futuro no terminal de passageiros será determinada com 

base na avaliação das condições atuais e na previsão do volume de chegadas e 

partidas de passageiros, excluindo passageiros em trânsito e incluindo visitantes. O 

atual uso do estacionamento pelos funcionários do aeroporto e seu número previsto 

para o futuro será utilizado como base para projetar a demanda de vagas para 

funcionários.  

Estimativas serão feitas através dos modais de transporte (carros, ônibus, taxis) e das 

taxas de ocupação a fim de promover uma análise da capacidade existente das vagas 

de em comparação com a demanda. Para cada veículo estacionado será considerada 

uma área de 25m² como um requisito médio para posições de estacionamento. 

Acesso 

 A adequação do acesso ao aeroporto está relacionada ao número de veículos 

entrando e saindo do aeroporto durante a hora-pico, assim como ao número de faixas 

de trânsito que as vias de acesso possuem. Em geral, um volume de tráfego de 1.000 a 

1.600 veículos por hora/faixa é considerado aceitável em condições de acesso 

controlado e não sinalizado. Se o acesso principal estiver sinalizado, o volume diminui 

para 600 a 1.200 veículos por hora/faixa. Esses volumes de tráfego por faixa serão 

utilizados para determinar a demanda futura em comparação com a adequação do 

sistema  existente de vias de acesso ao aeroporto. 

Aviação Geral 

Operações de Aviação Geral e de aeronaves não militares prevalecem no SBBH e, por 

isto, será necessário um plano para acomodar a aviação geral e outras operações no 

desenvolvimento do aeroporto.  

Helicópteros 

Existe uma quantidade moderada de operações de helicópteros presente no SBBH. 

Antecipando a probabilidade de que helicópteros continuarão a usar o aeroporto no 

futuro, o planejamento de desenvolvimento considerará que essas futuras operações 

não utilizarão a pista principal para pousos e decolagens, mas terão seus 

procedimentos de decolagem e aproximação separados. 
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2. Demanda / Análise de Capacidade 

Pistas de Pouso e Decolagem 

O volume da previsão de operações em um cenário otimista para o período de vinte 

anos do estudo, que é de aproximadamente 169.227 operações anuais, não justifica 

por si mesmo uma segunda pista. De acordo com os critérios previamente discutidos, 

uma nova pista deveria ser paralela à pista existente, de forma a não interferir em suas 

operações ou ainda diminuir sua capacidade. Uma separação de 1.525 metros entre 

uma nova pista e a existente é também recomendável para acomodar o 

desenvolvimento do terminal a longo prazo para além de 2029.  

Ao mesmo tempo, uma taxiway com cruzamento perpendicular à pista existente é 

recomendada para manter todo o aeroporto em operação caso a nova pista seja 

fechada em casos de emergência. 

Aeronaves Críticas 

Futuramente, a aeronave crítica no SBBH em termos de dimensões totais e 

requerimentos para decolagem será a Embraer 190 durante a Fase 1 do Programa de 

Desenvolvimento. É recomendável que o 737-900 seja considerado uma aeronave 

crítica para o horizonte de 20 anos do estudo para o cumprimento da pista e PCN. 

Comprimento da Pista de Pouso e Decolagem 

Ao determinar os requisitos de comprimento da pista, a decolagem é sempre uma 

operação crítica porque aterrissar uma aeronave (exceto em casos em que a aeronave 

ultrapasse a área de pouso da pista) pode ser sempre feito em uma distância menor, 

até mesmo em situações de pista molhada, do que a distância necessária para a 

decolagem. 

Os requisitos para o tamanho das pistas de pouso e decolagem são baseados num 

conceito equilibrado de pistas (balance runway concept), em que o comprimento 

exigido da pista é exatamente o necessário para atingir a velocidade da decolagem 

mais a distância necessária para frear se o voo precisar ser interrompido naquele 

instante. De acordo com este conceito, cada fabricante de aeronaves prepara cálculos 

baseados em temperaturas, pressões de altitudes (elevação da pista) e outros 

pressupostos que estabelecem requisitos para as pistas de decolagem.  

Estes requisitos são ilustrados através de cartas com as características das aeronaves 

nos manuais de planejamento aeroportuário preparados por cada fabricante de aviões, 

que mostram diferentes requisitos de distância necessária para decolagem com base 

na elevação da pista, no peso de decolagem da aeronave em questão (que depende 
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do segmento de voo ou da distância a ser percorrida), na temperatura ambiente no 

momento da decolagem, no ajuste dos flaps (the flap setting of the aircraft wings) e em 

outras variáveis, tais como inclinação da pista, velocidade do vento, etc. 

Apesar de cartas bem detalhadas serem disponibilizadas para as companhias aéreas, 

dentro os quais fatores como a inclinação da pista e a velocidade do vento também 

podem ser  componentes, as cartas nos manuais de planejamento de aeroportos 

presumem declividade zero da pista e condições de vento calmo (ventos com menos 

de 5 nós), além de informações relativas à altitude do aeródromo em relação ao nível 

do mar.  

Estas cartas também presumem ou o que se denomina "dia normal", com temperatura 

de 15ºC, ou o que se denomina "dia quente padrão", com temperatura de 30ºC. Em 

alguns casos, há uma carta para um dia ainda mais quente, que seria em torno de 31 a 

35ºC. A importância deste fator é que, durante a decolagem, quanto maior a 

temperatura local maior será o comprimento necessário da pista para a decolagem. A 

diferença média do comprimento da pista necessário, se a temperatura chegar a 35ºC, 

é um adicional de 200 metros, o que não é significativo em termos de requisitos de 

comprimento de pista para o SBBH. 

Os Consultores se basearam nos manuais  de planejamento dos fabricantes de 

aeronaves que fornecem  as características de aeronaves para o planejamento 

aeroportuário para várias aeronaves de Classe C que estão atualmente em operação 

no SBBH. Os consultores consideram improvável, dada a localização do SBBH e sua 

proximidade com o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que o SBBH será um 

candidato para um avião hipersônico no futuro, ou para uso de aviões de grande porte, 

dos quais estão em uso atualmente pelas empresas Boeing e Airbus.  

Compreende-se ainda que os fabricantes de aeronaves estejam trabalhando de acordo 

com a atuais  restrições de comprimentos de pista presentes nos principais aeroportos 

internacionais, de forma a não ultrapassá-los. E, de fato, enquanto a tendência do 

tamanho de aeronaves, quando se considera o A380, tem aumentado ao longo dos 

últimos vinte anos, os requisitos de comprimento de pista para decolagem geralmente 

têm diminuído por conta de turbinas mais modernas e eficientes. O 747-400 pode 

decolar com menos pista e com mais peso, além de uma maior autonomia de voo do 

que os modelos anteriores. 

Em relação ao SBBH, os Consultores analisaram dois tipos de situação. Uma é 

baseada em autonomia de voos atuais e futuras do período inicial de 10 anos do 

estudo e o que poderia ocorrer após esse período. Esta análise considera várias 

aeronaves dos grupos de classe B e C. 

mailto:info@ustda.gov


Estudo de Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha 

 
 Relatório Final 

Endereço para correspondência e entrega:1000 Wilson Boulevard, Suite 1600, Arlington, VA 22209-3901 

Telefone:703–875–4357  •  Fax:  703–875–4009  •  Web site:  www.ustda.gov  •  email:info@ustda.gov 

 

Página| 100 
 

Na primeira tabela abaixo, presume-se que o voo de autonomia máxima durante os 

primeiros dez anos do período de estudo não excederá 1.500 milhas náuticas, o que é 

ligeiramente maior que a distância de voo para Fortaleza ou Recife. Os cálculos são 

feitos levando-se em consideração a altitude do aeroporto, que é de 789 metros (2.588 

pés) acima do nível do mar. 

Tabela - Aeronaves(7), Dimensões, Provável Autonomia Máxima de Voo, Peso de 

Decolagem para essa Respectiva Distância e Requisitos de Comprimento de 

Pista para Decolagem durante um Dia Quente (~30°C) 

Aeronave Comprimento Largura  Autonomia de Voo TOW (ton) Comprimento R/W 

T/O (m)    

737-900     31    29           1.500 NM              60       2.050 

 

Dessa forma, para fins de planejamento da fase final, são utilizados os requisitos de 

decolagem  da aeronave em uso atualmente, ou o peso máximo de decolagem da 

aeronave a ser utilizada no futuro.  

Peso máximo de decolagem significa que a aeronave está operando em sua máxima 

autonomia de voo com seu peso total permitido. 

Isto serve para estabelecer um ponto de referência de planejamento para uma possível 

extensão final da pista, para a qual uma permissão deve ser feita no projeto de 

qualquer nova pista. Para o cálculo dos requisitos pista de decolagem, foi adotado um 

dia quente padrão de 30ºC. Para temperaturas mais elevadas, a cada aumento de 1ºC 

na temperatura será necessário adicionar 40 metros lineares de comprimento de pista. 

Demanda vs. Capacidade de Comprimento da Pista  

A demanda de pista no caso do SBBH consiste de dois fatores, sendo eles: requisitos 

de comprimento para decolagem da aeronave crítica e demanda operacional. O 

                                                 
7
 Os requisitos de dimensões, pesos e comprimentos de pista da aeronave na tabela foram retirados de: 

Caractéristicas do Boeing 747-400 para Planejamento Aeroportuário, D6-583 26-1 Revisão C de outubro de 1994, 

Caractéristicas do A340 para Planejamento Aeroportuário AC, julho de 1991 com atualização de julho de 1995, 

Caractéristicas do A310 para Planejamento Aeroportuário AC, junho de 1992, Caractéristicas do A320 para 

Planejamento Aeroportuário AC, maio de 1992, Caractéristicas do Boeing 777 para Planejamento Aeroportuário, 

D6-58329, Revisão A de Maio de 1995, Caractéristicas do Boeing 767 para Planejamento Aeroportuário, D6 

58328, Revisão F de fevereiro de 1989, Caractéristicas do Boeing 737 para Planejamento Aeroportuário, D6-

58325-2. 
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segundo é o número atual e a previsão de pousos e decolagens de aeronaves durante 

a hora-pico. 

A pista existente no SBBH tem 2.505 metros de comprimento. Ela é adequada para 

receber a aeronave(s) operacional(is) mais crítica(s) no aeroporto nas mais prováveis 

autonomias de voo, dentro do horizonte de planejamento de 20 anos do estudo. Todas 

as aeronaves em operação atualmente ou no futuro com autonomia de voo mais 

provável de 1.500 milhas náuticas exigem menos comprimento de pista. 

Pátios de Aeronaves 

A análise de demanda/capacidade no SBBH no que concerne uma série de instalações 

aeroportuárias será composta principalmente por uma análise de demanda. Isso ocorre 

porque a característica assim como a capacidade das instalações do terminal de 

passageiros, pátio de aeronaves e estacionamento são limitadas no seu potencial de 

expansão, o que não é uma alternativa viável.  

Além disso, a análise de demanda/capacidade é essencialmente projetada como uma 

ferramenta analítica para analisar os requisitos de expansão de aeroportos existentes, 

e não para estimar os requisitos de novos aeroportos. Por essa razão, é bastante 

teórico comparar a capacidade das instalações de aviação civil no SBBH e a demanda 

futura como derivada das previsões de tráfego aéreo de um novo aeroporto. 

Como um primeiro passo na definição da demanda futura de posições de 

estacionamento de aeronaves no SBBH, o número de posições de estacionamento 

exigido para o serviço regular previsto de companhias aéreas no terminal de 

passageiros para cada uma das fases de desenvolvimento do estudo, como derivado 

da previsão de tráfego aéreo, é recapitulado na tabela a seguir. 

 

Previsão de Posições de Estacionamento de Aeronaves de Voos Regulares no 

SBBH: 

2014  2019  2029 

16  20  26 

Na estimativa de demanda de espaço no pátio de aeronaves que poderão utilizar o 

aeroporto no futuro, foi considerado um número suficiente de diferentes tipos de 

aeronaves. A média de espaço necessário para diferentes tipos de aeronaves foi 

estabelecida com base no tamanho da aeronave (envergadura das asas e 

comprimento da fuselagem), nas exigências da OACI (que varia com a envergadura 
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das asas), na separação do espaço na frente da aeronave, permitindo livre circulação 

em terra, espaço para o push-out e espaço para o taxiamento na parte traseira.  

Com base na análise da frota que opera atualmente na SBBH e considerando sua 

futura evolução, os consultores fizeram uma previsão do mix de aeronaves que irá 

operar e estacionar no terminal de passageiros do SBBH no futuro (vide Tabela 10). 

Baseado na estimativa de demanda de estacionamento de aeronaves por tipo de 

aeronave, os consultores passaram então a analisar a demanda de espaço do pátio de 

estacionamento para aeronaves de voos regulares e charter comparando com a 

capacidade atual de pátio do SBBH. 

O atual pátio do terminal de passageiros é estimado em cerca de 42.000 m². A análise 

da demanda do futuro pátio do terminal de passageiros é mostrada na tabela abaixo. 

Comparado com os 42.000 m² atuais, conclui-se que a previsão da demanda de 

espaço do pátio para o ano de 2019 ultrapassará a capacidade de 42.000 m². 

Demanda Estimada de Espaço de Pátio do Terminal de Passageiros  

Ano Pontes de Embarque(8) Remoto(9) 

2014 

 
Nenhum 

3 x 2.000 6.000 
10 x 2.600 26.000 
2 x 4.000 8.000 
                         40.000 
m2 

2014 Total: 40.000 m2 

2019 

 
 
2 x 4.000 8.000 
                           8.000 
m2 

 
3 x 2.000 6.000 
12 x 2.600 31.200 
                         37.200 

m2 

Total 2019: 45.200 m2 

2029 

 
 
3 x 4.000 12.000 
                     12.000m2 

 
4 x 2.000 8.000 
17 x 2.600 44.200 
                  52.200 m2 

Total 2029: 64.200 m2 

 

                                                 
8
 O estacionamento de aeronaves no pátio do terminal considera a chegada por meios-próprios e a saída 

por operação de push-out. 
9
 Estacionamento remoto para aeronaves charter considera chegada e saída por meios-próprios. 
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A demanda calculada na tabela acima serve como base para uma estimativa geral dos 

requisitos de área do pátio do terminal de passageiros ao longo dos próximos vinte 

anos do estudo. 

Terminal de Passageiros 

Nenhuma análise de demanda de capacidade foi realizada no atual terminal de 

passageiros no SBBH porque o planejamento e análise do terminal de passageiros não 

foi incluído no escopo deste estudo. 

Acesso ao Aeroporto e Estacionamento para veículos 

O estacionamento de veículos em aeroportos deve ser adequado para acomodar os 

respectivos passageiros e funcionários. A adequação do estacionamento atual e futuro 

no terminal de passageiros foi determinada com base em uma avaliação das condições 

atuais e a previsão de chegada e partida de passageiros, excluindo os passageiros em 

conexão e incluindo os visitantes. O uso do estacionamento pelos funcionários e a 

previsão do número de funcionários no futuro foram usados como base para projetá-lo.  

Serão feitas estimativas a partir de vários modais (ônibus, carros, táxis) e de taxas de 

ocupação a fim de realizar uma análise da capacidade de estacionamento do aeroporto 

em comparação com a demanda existente. São necessários em média vinte e cinco 

(25) m² por veículo estacionado.  

A adequação do acesso ao aeroporto está relacionada com o número de veículos 

entrando ou saindo do aeroporto durante as horas-pico e o número de faixas que a rua 

de acesso contém. Em geral, o nível de tráfego de veículos de 1.000 a 1.600 por faixa/ 

hora é considerado aceitável em um acesso controlado e sem sinalização. Se o acesso 

principal for sinalizado, o nível então cairá de 600 a 1.200 veículos por hora/faixa. Estes 

níveis de tráfego por faixa serão usados para determinar a futura demanda, em 

comparação com a adequação do sistema viário nos acessos existentes no aeroporto. 

Consulte a seção sobre o acesso do aeroporto e o estacionamento de veículos no 

Anexo 3 deste relatório. 
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ANEXO III – REQUISITOS DE INSTALAÇÕES AEROPORTUÁRIAS 
 

1. Configuração e Comprimento da Pista de Pouso e Decolagem  

O desenvolvimento da segunda pista será necessário conforme as operações anuais se 

aproximarem do nível de 155.000 a 165.000 movimentos/ano. Como indicado nas 

previsões da INFRAERO fornecidas para este estudo, a estimativa otimista para o 

horizonte de 2029 inclui 169.227 operações anuais. Isso indicaria que o planejamento de 

uma segunda pista poderá ser necessário no final do período de planejamento deste 

estudo.  

O futuro planejamento de uma segunda pista (se necessário) deverá incluir uma 

configuração paralela com uma separação de 1.525m entre os eixos das pistas. A nova 

pista deverá ter 45m de largura com 7,5m de acostamento de cada lado para acomodar 

todas as aeronaves até o código E. 

A nova pista é adequada para o período de planejamento deste estudo até 2029. Após 

esse período, se houver necessidade de uma segunda pista, ela deverá ter 3.500m para 

permitir a decolagem  de uma grande aeronave de código E a plena carga e com 

autonomia total de 7.000 milhas aeronáuticas. A nova pista deverá ter 3.000m de 

comprimento para o período inicial após 2029, e deverá ser expandida para um 

comprimento final de 3.500m. 

Uma área de escape (RESA) deverá ser fornecida ao final de todas as cabeceiras, 

incluindo a pista existente. 

 

2.  Pavimento 

A análise de pavimento da pista de pouso e decolagem no SBBH indica que a seção 

transversal parece ter capacidade adequada para o volume de tráfego de aeronaves atual 

e futuro. Entretanto, por causa de intempéries e do desgaste normal da superfície do 

pavimento, um recapeamento/reconstrução do pavimento da pista deverá ser programado 

nos primeiros cinco anos do período da Fase 2. 

A seção seguinte deste relatório resume a análise do pavimento do aeródromo feita pelos 

consultores e as conclusões do estudo. 

Análise do Número de Classificação de Aeronaves e Pavimentos – ACN-PCN 
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A análise de capacidade e identificação dos requisitos do pavimento da pista foi feita com 

base no método ACN-PCN. Esta análise foi feita considerando que este método tem 

como finalidade exclusiva a publicação de dados de resistência do pavimento na 

Publicação de Informações Aeronáuticas (Aeronautic Information Publication - AIP’s).  

Entretanto, os consultores concluíram que uma análise técnica e efetiva do PCN – 

número de classificação de pavimento - pode também identificar  a necessidade de 

reforço do pavimento de forma a atender os requisitos de design de pavimento da 

aeronave (crítica). 

As técnicas utilizadas consistem de uma análise detalhada e da computação do PCN do 

pavimento. Os métodos e procedimentos de design mais recentes foram utilizados neste 

exercício. De forma similar, o ACN – Número de Classificação de Aeronaves – da 

aeronave crítica também foi determinado com base nos dados do pavimento fornecidos 

pela fabricante da aeronave nos Manuais de Características do Avião. Este ACN obtido 

para a aeronave crítica foi comparado ao PCN previamente computado para a estrutura 

do pavimento. Um PCN menor implica que a estrutura existente do pavimento não possui 

a capacidade requerida e terá que ser reforçada. 

O PCN relatado na última versão do AIP é 44 F/B/X/T. Com base nesse valor e no ACN 

computado, o pavimento da pista não precisaria ser reforçado. Com base no estudo de 

avaliação do pavimento feito pelos consultores, este valor do PCN é uma representação 

precisa e muito conservadora da capacidade do pavimento da pista com base no peso 

esperado da aeronave. 

A aeronave utilizada para a análise do pavimento é: 

Tipo de 

Aeronave 

Peso Máximo de 

Decolagem  

MTOW 

Tonelada métrica 

Número de 

Classificação da 

Aeronave (ACN), 

com base no 

Peso Máximo de 

Decolagem  

(MTOW) 

Código de 

Números de 

Classificação 

Boeing 737-900 80 45 F A X U 

Embraer 195 52 30 F A X U 

ATR 72 25 12 F A X U 

ATR 42 18 10 F A X U 

mailto:info@ustda.gov


Estudo de Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha 

 
 Relatório Final 

Endereço para correspondência e entrega:1000 Wilson Boulevard, Suite 1600, Arlington, VA 22209-3901 

Telefone:703–875–4357  •  Fax:  703–875–4009  •  Web site:  www.ustda.gov  •  email:info@ustda.gov 

 

Página| 106 
 

Definição dos Códigos de Números de Classificação: 

Tipo de 

Pavimento 

Código Definição 

 R = Rígido (Ridge) 

 F = Flexível 

 

Categoria de 

Sub-base 

Código  

 A Alto  

 B Médio  

 C Baixo 

 D Ultra Baixo 

 

Categoria de 

Pressão do Pneu 

Código  

 W Sem Limite 

 X 146 a 217 psi, (1,01 MPa a 1,5 MPa) 

 Y 74 a 145 psi, 0,51 MPa a 1,0 MPa) 

 Z Até 73 psi, ( 0,5 MPa) 

 

Método de 

Avaliação 

Código  

 T Técnico 

 U Utilizando a Aeronave 

 

3. Configuração das Taxiways 
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Por razões de segurança, de acordo com as práticas padrões em vários países, o 

sistema de pistas deveria estar disponível no futuro próximo com uma longa taxiway 

paralela ao lado da área do terminal de passageiros, apesar do número previsto de 

operações anuais de aeronaves não justificá-la por si só.  

A taxiway paralela deve ser construída com um número limitado de taxiways de saída 

rápida assim como de ângulo reto para acesso à pista. Os locais das saídas rápidas da 

pista deveriam ser determinados na fase de design da nova taxiway, mas teoricamente 

estas saídas são localizadas a aproximadamente 1.500m da cabeceira da pista para 

aeronaves de fuselagem  estreita (narrow-body), 2.000m para aeronaves menores de 

fuselagem larga (small wide-body) e 2.500m para aeronaves maiores de fuselagem 

larga (large wide-body). A separação entre o eixo da pista e o eixo da taxiway deverá 

ser de 168m de acordo com o padrão recomendado para aeronaves de Código C da 

OACI. 

Se uma nova pista for construída, seu sistema de taxiways paralelas deve ser 

conectado à pista existente por duas taxiways perpendiculares permitindo o acesso em 

ambas as direções, caso uma das pistas seja fechada por causa de um acidente ou 

outras razões. Isto assegurará que o aeroporto continue operando sob tais 

circunstâncias. 

O sistema de taxiways existente tem saídas adequadas da pista existente. Taxiways de 

saída rápida geralmente existem para permitir às aeronaves pousando que deixem a 

pista em velocidades mais altas do que nas permitidas nas taxiways de ângulo reto. 

 
4. Pavimento 

Os requisitos de pavimento para o sistema de taxiways são os mesmos daqueles 

anteriormente descritos para a pista. 

 

5. Pátio do Terminal de Passageiros 

O seguinte espaço será necessário para o novo pátio do terminal no SBBH, em três 

fases: 

Ano 2014:  40.000 m² 

Ano 2019:  45.200 m² 

Ano 2029:  64.200 m² 
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6. Terminal de Passageiros 

Os seguintes critérios representam a demanda de tráfego, a lógica funcional e as 

fórmulas necessárias como diretrizes e bases para o planejamento e design do terminal 

de passageiros ao longo de um período de vinte anos. 

A metodologia utilizada nos cálculos é baseada nas reconhecidas Recomendações 

Aeroportuárias da IATA, modificada em alguns casos devido às exigências locais 

especiais e às experiências anteriores das equipes do projeto em outros aeroportos. 

 

Passageiros - Embarque e Desembarque Doméstico e Internacional na Hora-Pico  

Ano Desem-

barques 

Interna-

cionais 

Voos 

Internaciona

is com 

Conexão 

Desembarq

ues 

Doméstico

s 

Desem-

barques 

Totais 

Embarqu

es 

Interna-

cionais 

Embarque

s 

Doméstic

os 

Embar

-ques 

Totais 

200

9 

0 0 174 174 0 146 146 

201

4 

0 0 264 264 0 221 221 

201

9 

0 0 310 310 0 260 260 

202

9 

0 0 464 464 0 389 389 
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Nível de Demanda de Passageiros  

As necessidades de espaço para cada ponto de processamento no interior do edifício 

do terminal estão baseadas no número de passageiros a serem processados durante 

as horas-pico. Os seguintes níveis de passageiros têm sido utilizados para calcular os 

vários requisitos de espaço para cada área funcional e para as seguintes fases: 2014, 

2019 e 2029. 

Desembarque de Passageiros (Design Hour) 

Ano 2014    2019        2029 

Internacional 0 0 0 

Doméstico 264 310 464 

Total 264 310 464 

 

Embarque de Passageiros (Design Hour)  

Ano 2014 2019 2029 

Internacion

al 

0 0 0 

Doméstico 221 260 389 

Total 221 260 389 

 

Área Aproximada Necessária para o Terminal (Regra Geral) 

As proporções de 23m² e 31m² para passageiros (embarque + desembarque) na hora-

pico são os valores geralmente utilizados para atender sem restrições a demanda 

prevista nos terminais doméstico e internacional, respectivamente.  

Ambos os valores devem ser somados para atingir a área necessária aproximada do 

terminal para o SBBH nas três fases de planejamento. 
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Área Necessária Aproximada para o Terminal – Nível de Serviço “B” 

 

Ano 

 

Área Doméstica 

 

Área Internacional 

 

Área Total 

 

2014 

 

485 x 23 m² =11.155 

m² 

 

0 x 31 m² = 0 m² 

 

11.155 m² 

 

2019 

 

570 x 23 m² =13.110 

m² 

 

0 x 31 m² = 0 m² 

 

 13.110 m² 

 

2029 

 

853 x 23 m² =19.619 

m² 

 

0 x 31 m² = 0 m² 

 

 19.619 m² 

 

O programa de desenvolvimento para o SBBH é baseado na área necessária para o 

terminal de passageiros descrita acima, atendendo um nível de serviço mínimo “B” em 

todas as fases do programa de desenvolvimento  

Nível de Serviço 

Um parâmetro de planejamento fundamental que se torna cada vez mais importante 

durante o refinamento do Programa do Terminal são as diretrizes de nível de serviço 

desejável versus aceitável (LOS). A Associação Internacional de Transportes Aéreos 

(IATA) e o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) publicaram a 3a. edição das 

Diretrizes LOS em 1996.  

Essas diretrizes foram usadas para desenvolver a Tabela 6-5 (abaixo), que apresenta 

um resumo dos requisitos de espaço físico para cada nível funcional do terminal. Uma 

discussão é fornecida para cada elemento do terminal e o espaço necessário 

correspondente para atender aos níveis de demanda projetados para as fases de 2019 

e 2029. Cada elemento que utiliza as recomendações da IATA foi identificado. 
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Requisitos de Nível de Serviço (m² por ocupante) 

 

Subsistema 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

Fila do Check-in 

 

1,8 

 

1,6 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,0 

 

COLAPSO 

DO 

SISTEMA 
 

Espera/Circulação 

 

2,7 

 

2,3 

 

1,9 

 

1,5 

 

1,0 

 

Sala de Embarque 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,8 

 

0,6 

 

Área de 

Restituição de 

Bagagem 

(excluindo a 

esteira) 

 

2,0 

 

1,8 

 

1,6 

 

1,4 

 

1,2 

 

Área de Inspeção 

Governamental 

(GIS*) 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,8 

 

0,6 

*GIS - Government Inspection Services 

 

Nível de Serviço (Legenda LOS) 

A. Nível de serviço excelente: condição de fluxo livre, sem atrasos, nível de 

conforto excelente. 

B. Nível de serviço alto: condição de fluxo estável; poucos atrasos, nível de 

conforto alto. 

C. Nível de serviço bom: condição de fluxo estável; poucos atrasos; nível de 

conforto bom. 
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D. Nível de serviço adequado: condição de fluxo instável; atrasos aceitáveis por 

períodos curtos de tempo; nível de conforto adequado. 

E. Nível de serviço inadequado: condição de fluxo instável; atrasos inaceitáveis; 

nível de conforto inadequado. 

F. Nível de serviço inaceitável: condição de fluxos cruzados; colapso do sistema e 

atrasos inaceitáveis, nível de conforto inaceitável. 

 

7. Controle de Tráfego Aéreo 

Uma nova torre de controle de tráfego aéreo foi recentemente construída no aeroporto. 

Esta torre de controle foi necessária como parte da primeira fase de desenvolvimento 

do aeroporto. A sua localização foi definida pelo requisito de instalação, de modo que 

ela tenha uma linha de visão adequada para áreas de circulação de aeronaves no 

aeroporto, bem como uma visão de 360° desobstruída a partir da cabine. No caso de 

uma nova pista paralela, a localização da torre dependerá do fato de a área do novo 

terminal estar localizada ao lado da pista ou em um local entre a pista existente e a 

nova. 

 

8. Acesso ao Aeroporto e Estacionamento de Veículos 

8.1 Via de Acesso ao Aeroporto 

O futuro volume de tráfego esperado na via de acesso ao aeroporto em 2029 é 

baseado no número de passageiros na hora-pico (embarque e desembarque), que é 

853 (sendo que 80% é igual a 682). 

Considerando que o número médio de visitantes seja 1,5 vez o número de passageiros 

(1.023 visitantes), então o total será de 1.705 pessoas. Se considerarmos uma taxa de 

duas pessoas por veículo, o número necessário de veículos será de 853.  

O número esperado de funcionários em 2029 é de 4.340, presumindo que metade 

usaria o ônibus do aeroporto e/ou serviço de táxi. Sendo assim, 2.170 funcionários 

usarão carros particulares e 2.170 usarão outros meios de transporte (ex. ônibus) para 

o aeroporto.  

Supondo uma taxa de 20 pessoas por ônibus, o número necessário será de 108.5 

ônibus. Considerando que um ônibus é equivalente a 2 unidades de automóveis (PCU), 
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de modo que o número equivalente de vagas de estacionamento necessárias será de 

217 (PCU). 

Considerando que os outros 2.170 funcionários usarão carros particulares, com uma 

taxa de 2 pessoas por carro, então a demanda será de 1.085 carros. O número total de 

veículos será de 2.155 veículos (853 + 217 + 1.085). Abaixo está uma tabela contendo 

o número esperado de veículos na via de acesso ao aeroporto para as três fases: 

 

Ano 
Passageiros 

na Hora-Pico 

Visitantes 

na Hora- 

Pico 

80% dos 

Passageiro

s + 

Visitantes 

Funcionário

s 

No. de 

Veículo

s 

2014 485 728 970 2.537 1.246 

2019 570 855 1.140 3.057 1.487 

2029 853 1,280 1.706 4.340 2.155 

 

8.2 Estacionamento de Veículos 

Considerando que o número esperado de veículos na hora-pico em 2029 é 2.155 

veículos, presume-se que metade deste número utilizará vagas de estacionamento, 

com uma área média de 25 m² por veículo. A área necessária para estacionamento 

será de 26.938m². Abaixo segue uma tabela para a demanda de estacionamento paras 

as três fases: 

 

Ano No. de Veículos 

Área de 

Estacionamento 

Necessária - m2 

2014 1.246 15.575 

2019 1.487 18.588 

2029 2.155 26.938 
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8.3 Sinalização da Via 

A sinalização da via que dá acesso ao aeroporto é parte integrante do projeto. Um 

cuidado especial deve ser dado às corretas ligações com sinalização viária local. A 

sinalização deve ser estrategicamente localizada e bem iluminada durante a noite. 

Deve haver uma estreita coordenação entre engenheiros rodoviários, consultores de 

sinalização e a equipe de arquitetos na sinalização de trânsito que direciona veículos 

ao terminal e ao redor dele. 

As melhorias e a alteração de sentido só serão necessárias para a Rua Henrique 

Cabral e Rua Prof. Almeida Cunha para que as saídas do aeroporto possam acomodar 

o crescimento do trafego de veículos durante as três fases de planejamento.
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Anexo IV: Análise Técnica do Nivelamento da Taxiway 
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Nota: As linhas amarelas no desenho correspondem ao layout do pavimento existente. As linhas pretas são as propostas 
do novo pavimento. As elevações mostradas no eixo da taxiway são as cotas propostas para cumprir com os requisitos 
da OACI. Os dois números mostrados em cada um dos hangares indicam a elevação e a cota máxima permitida para a 
edificação, em conformidade com os requisitos da OACI. Baseado na análise da KED, todos os hangares existentes ao 
longo dessa taxiway estão abaixo da altura máxima permitida e não precisam de modificações. 
 

*Medidas em metros. 

mailto:info@ustda.gov

