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No ano de 2008, o Governo do Estado de Minas Gerais, em continuidade aos trabalhos de 
planejar o desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, 
contratou a elaboração de um plano de desenvolvimento denominado “Plano 
Macroestrutural do Vetor Norte da RMBH” e de um estudo conhecido como “ Múltiplos 
Aeroportos em Regiões Metropolitanas no Mundo – Implicações do AITN e PLU na 
RMBH”. Ambos os documentos, em sua estratégia econômica, recomendavam, enfaticamente, 
caso o Governo quisesse lograr êxito na estratégia em diversificar a atual estrutura econômica 
do Estado, deveria concentrar-se em alguns setores da nova economia e, especialmente, tirar 
proveito de um melhor arranjo e operacionalidade de sua infraestrutura aeroportuária na 
Região.  
 
Sete setores foram selecionados para uma ação de adensamento de novos ativos, sendo três 
da área de serviços avançados e quatro ligados à indústria onde altos níveis de tecnologia 
embarcada são requeridos.  
 
O setor aeroespacial e os serviços intrínsecos à operação do modal aéreo mereceram destaque 
especial, por conta da necessidade de se ganhar escala na mobilidade de passageiros e carga 
na Região, notadamente o esforço que deveria ser realizado visando a adensar a 
complementaridade dos dois sítios aeroportuários que operam os vôos comerciais na RMBH: o 
AITN, concentrando e ampliando os vôos das malhas nacional e internacional e as operações de 
carga e o Aeroporto da Pampulha, expandindo e consolidando a sua aptidão à aviação regional 
e, mais agressivamente,  impulsionando a aviação geral e executiva, inclusive, com a   
disponibilização de  serviços de Imigração e da Aduana nesse Sítio. 
 
Como principal justificativa a tal recomendação, os estudos sublinharam a importância em se 
ofertar, em território mineiro, um novo patamar de conectividade na região Sudeste do País, o 
que viria a contribuir de forma diferenciada à melhor capacidade de competição da RMBH e 
que, para tanto, era crucial o comprometimento das autoridades em não deixar florescer dois  



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUBSECRETARIA DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS  

 
 
hubs aéreos próximos, mas abertos à concorrência entre si. Era determinante, reiteram os 
documentos, que se fixassem identidades operacionais distintas para o AITN e para PLU, ou 
seja, o primeiro, concentrado nas rotas internacionais-nacionais e o segundo focado nas rotas 
regionais com ênfase na aviação geral e executiva.  
 
Essa adequada partição na oferta dos serviços aéreos, concluem os Estudos, criaria um 
diferencial que seria capturado pelo mercado e contribuiria de forma decisiva à atração de 
novos investimentos e à oferta massiva de empregos qualificados com a geração de novos 
padrões de renda na terceira área metropolitana do País.  
 
A rigor, desde 2003, a INFRAERO se colocou  sintonizada com a orientação da política de 
desenvolvimento de longo prazo do EMG em buscar a  diversificação de sua economia quando 
acolheu a iniciativa em não levar em frente os investimentos de expansão do Aeroporto 
Carlos Drumond de Andrade - PLU, à época, já previstos. Concentrou-se, alinhada com o 
governo estadual, no esforço em reanimar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves – AITN 
que teve como primeira conseqüência prática e estruturadora a transferência de todos os voos 
da malha nacional para aquele sítio aeroportuário, em março de 2005. O ressurgimento das  
rotas internacionais foi um desdobramento natural, com a inauguração do vôo da TAP para a 
Europa, no ano de 2009.  
 
Desnecessário alongar-se sobre o indiscutível acerto dessa decisão. No presente momento, o 
AITN avizinha-se do processamento de 12 milhões de passageiros (mais de 600.000 pax/ano, 
apenas nas rotas internacionais) sem que nenhum investimento relevante, dentro daquele sítio 
nos últimos 8 anos, tenha contribuído para a elevação do tráfego, tal fato ocorrendo apenas 
pelo acudimento da demanda reprimida.  
 
Em desdobramento direto ao desadormecer do AITN e do conjunto de investimentos que o 
EMG veio realizando no Vetor Norte, 20.000 empregos diretos permanentes já foram criados. 
Em proporções idênticas, os setores público e privado já investiram e continuam a investir 
recursos que somados, montam a mais de R$ 4 bilhões. Além das obras de infraestrutura em 
curso dentro dos sítios aeroportuários do AITN e de PLU, como a Linha Verde e o Centro 
Administrativo - CAD,  utras são acrescidas ao portfólio de projetos, alguns já concluídos, que 
estão diretamente relacionadas ao Pólo de Aviação que se robustece no Vetor Norte. 
 
Projetos como o Centro de Manutenção da GOL Linhas Aéreas, as instalações do Aeroporto 
Industrial, o Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais - CTCA, o novo 
Centro de Engenharia da EMBRAER, a Fashion City, a Medical City, 40 novos empreendimentos 
imobiliários (onde se destacam os Condomínios Alphaville MG e o Reserva Real Resort), 5 novos 
hotéis com mais de 1.000 novos quartos, a Plataforma Multimodal de Logística e Transporte, a 
nova Universidade de Ciências Médicas e o Centro de Manutenção da AZUL no Aeroporto da 
Pampulha são empreendimentos que dão dimensão do real quadro das intervenções e do que 
se transformou a Região Norte por conta das diretrizes contidas no planejamento econômico 
posto em marcha desde 2003. 
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Em conseqüência, com vistas a dar seguimento a essas recomendações, em dezembro de 2011, 
foi iniciativa da INFRAERO, do EMG e da PBH assinarem o Acordo de Cooperação Técnica que 
tratou de viabilizar os Planos Diretores do PLU e do Aeroporto do Carlos Prates bem como um 
Business Plan na área de influência entre esses dois sítios.  
 
Coube ao EMG prover os estudos, contratar e financiá-los. Assim, à conta de recursos não 
gravosos da USTDA, foi contratado o Plano de Desenvolvimento do PLU, que se referenciou em 
premissas e fundamentos de um Plano Diretor padrão, cujos trabalhos iniciaram-se em março 
passado (A USTDA não concordou em fazer estudo idêntico para o Aeroporto Carlos Prates, 
ficando sobrestada a iniciativa para outro momento).  
 
O atraso para o início desses trabalhos se deu por conta dessa contratação estar diretamente 
vinculada à assinatura do Acordo de Cooperação na área da Aviação entre o Brasil e os EUA, 
que só veio a ser oficializado em abril de 2012. A KED Consultants, empresa escolhida, iniciou 
os trabalhos em março deste ano, encerrando-os em 31/07/2013. Foi utilizada como base 
primária para a evolução dos cenários de capacidade do sítio, a projeção de tráfego até 2029, 
disponibilizada pela INFRAERO. 
 
De forma precisa e consoante com o papel destacado para o Aeroporto da Pampulha - PLU no 
planejamento econômico de Longo Prazo da RMBH em vê-lo transformado em um hub da 
aviação regional no Estado e em um novo pólo da aviação executiva, a KED estudou diversas 
alternativas fixando-se naquela (alternativa nº 4) que, no seu entendimento, melhor se adequa 
ao desenvolvimento do sítio atual levando-se em conta a área hoje ocupada pelo CIAAR, a qual 
será disponibilizada em 2015 quando da transferência desse Centro de Instrução para Lagoa 
Santa.  
 
Vários aspectos de disponibilidade de uso do sítio foram devidamente inspecionados com as 
necessárias recomendações de intervenções pontuais e, em bases sustentáveis, foi proposta a 
sua nova capacidade operacional levando-se em conta um novo mix de aeronaves adaptadas à 
realidade do sítio bem como, entre outras recomendações, o desenho de funcionalidade de 
como se disporá o sistema viário e o seu efeito na mobilidade de veículos que se dirigirão às 
circunvizinhanças do Aeroporto.  
 
É oportuno sublinhar que a proposta de desenvolvimento e as priorizações das intervenções 
feitas pela Consultoria para o sítio em questão reafirmam a desejada complementariedade 
entre os dois sítios - PLU e AITN – sem fomentar uma concorrência predatória entre ambos, 
refletindo adequadamente a posição do Governo do EMG em ver adensada a potencialidade 
desse Aeroporto se transformar no principal equipamento propulsor da economia da cidade de 
Belo Horizonte, exercendo papel fundamental na atração de sedes de empresas multinacionais 
que preferem não mais se estabelecer no eixo Rio – São Paulo.  
 
Prepará-lo para suportar o crescimento da aviação regional, tão caro ao planejamento de maior 
integração das diversas regiões do Estado com a Capital, quando se prevê a conexão gradativa 
com mais de 30 cidades do interior e de outras Unidades da Federação lindeiras a Minas Gerais 
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é o papel que cabe à aviação executiva como a possibilidade de hangaragem de mais de 400 
aeronaves de pequeno porte e o tráfego que delas advém, gerando mais de 3000 empregos 
diretos no segmento de manutenção constitui uma estratégia relevante a ser operacionalizada o 
quanto antes.   
 
Finalmente, cabe reafirmar, que a alternativa proposta pela KED ao PLU para os próximos 17 
anos é exeqüível e consentânea com o Plano Macro Estrutural quanto ao crescimento do 
tráfego e a nova conectividade que exercerá para seus potenciais usuários e fortalece o seu 
papel complementar ao hub AITN, sem atividade concorrencial. A propósito, consolidar essa 
visão é elemento estratégico à boa condução do atual processo de concessão do AITN 
conduzido pela SAC e ANAC, ao demonstrar aos potenciais interessados de que PLU não se 
coloca como um sítio aeroportuário, cujo modelo de desenvolvimento o coloca em condições de 
retirar tráfego daquele que está sendo preparado para ser o principal equipamento de indução 
da diversificação da economia do Estado.   
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