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RESUMO 

 

A elevação da demanda por transporte e serviços aeroportuários na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH) tem feito com que especialistas nesse setor reflitam sobre o 

planejamento de medidas com vistas a solucionar os impasses futuros, bem como os já 

existentes. Assim, na busca pela implantação de uma maior capacidade aeroportuária no 

Vetor Norte da RMBH, lançou-se mão do instrumental do geoprocessamento, uma vez que 

se acredita na sua importância e contribuição como auxiliador na tomada de decisões dessa 

natureza. As variáveis mapeadas foram indicadas por meio de consultas aos especialistas 

na modalidade de transporte em questão, a ferramenta utilizada foi a Análise de 

Multicritérios, em que foi possível avaliar condicionantes de aspectos distintos, como 

também indicar áreas mais e menos propícias para instalação de infra-estrutura 

aeroportuária. Nessa perspectiva, simulou-se a escolha do sítio aeroportuário do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves, caso as técnicas de geoprocessamento tivessem sido 

utilizadas na época de sua decisão de implantação. Em relação ao Aeroporto de Confins, a 

princípio parece que sua localização é adequada, bem como sua área de expansão. No 

entanto, a presente pesquisa apresenta limitações quanto a seu campo de estudo e análise, 

pois existem temáticas que não puderam ser abordadas com prioridade, posto que podem 

em muito comprometer a incidência espacial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e 

de sua prevista ampliação como, a diversidade ambiental da APA Carste de Lagoa Santa e 

o conjunto de atividades tectônicas conhecido como neotectônica.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de ações com o objetivo de solucionar os impasses do transporte aéreo 

nacional tornou-se inquestionável. A afirmação de que a mobilidade aérea brasileira está 

em crise é um consenso entre especialistas e leigos. O transporte em questão é modelado 

em redes, ou como também é conhecido pela concepção de espaço relativo CÂMARA 

(2005). A teoria das redes idealizada inicialmente por SANTOS (1985) e CASTELLS 

(1999) entende o espaço geográfico como uma conexão de linhas (chamada de arcos) por 

um conjunto de pontos (conhecidos como nós), onde ambos possuem atributos CÂMARA 

(2005). No caso do transporte aéreo, os arcos seriam as rotas que as aeronaves realizam e 

os pontos os aeroportos de saída e chegada dos aviões. 

 

Como MATOS; BRAGA (2005) indicam os estudiosos, com o intuito de compreender 

melhor a urbanização, cada vez mais utilizam o conceito de redes em suas análises. A 

demanda tem ocorrido pelo auxílio que a teoria concede a explicação da integração intra e 

interregional, bem como possibilita avançar no entendimento do “alargamento dos 

contextos” SANTOS (2002). O pensamento de SANTOS (2002) fundamenta-se pela união 

de regiões mais afastadas do mundo promovida a princípio pela integração dos sistemas de 

engenharia, o que as insere em uma mesma lógica de produção e reprodução social. 

 

As redes do transporte aeroviário se inserem bem em uma necessidade vital da sociedade 

contemporânea, ou seja, de se transportar velozmente pelo espaço geográfico. As 

colocações de HARVEY (2005) indicam que o capitalismo para superar suas crises tenta 

anular o espaço pelo tempo, por meio da circulação de capital que possui importância 

imprescindível no sistema econômico vigente. Dessa forma, através de tal processo que os 

capitais se valorizam ou se desvalorizam, posto que é na circulação que a mais-valia 

engendrada no processo produtivo realiza-se. Nesse movimento para que o capital não seja 

depreciado é necessário que sua circulação seja completada em um determinado intervalo 

de tempo, em que HARVEY (2005) atribui a nomenclatura de “tempo de rotação 

socialmente necessário”, caracterizado por ser “(...) o tempo médio necessário para girar 

certa quantidade de capital em relação à taxa média de lucro sob condições normais de 

produção e circulação.” (HARVEY, 2005, p. 136). 
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Nesse contexto para que as taxas de lucro sejam maiores conseqüentemente o tempo de 

giro do capital necessita ser cada vez menor. No entanto, para que tal situação seja 

evidenciada na prática é demandado que as barreiras, empecilhos espaciais sejam 

superados. A finalidade é de possibilitar que a mão-de-obra, isto é, a força de trabalho e o 

capital tenham condições de deslocamento veloz, como também de maneira pouquíssimo 

onerosa de uma localidade para outra. 

 

As metas observadas não poderão ser logradas pelo movimento do capital em qualquer 

morfologia espacial, mas sim em configurações espaciais seguras, imóveis e fixas, que 

apresentam o caráter de serem “inalteráveis”, como por exemplo, de um aeroporto. Para 

KASARDA (2000) a economia de maneira crescente tem apresentado a necessidade de 

maior agilidade e qualidade dos meios de transporte.  

 

Uma eficiente logística desse setor prescinde da existência de uma infra-estrutura capaz de 

transportar pessoas e cargas com segurança, comodidade e rapidez. Dessa maneira, esses 

sistemas de engenharia SANTOS (2002) trabalhando de maneira integrada são 

condicionantes para induzir o crescimento econômico, ao reduzir custos e atrair novos 

investimentos, o que poderá propiciar o desenvolvimento econômico e social, 

Logistics has become the major factor in gaining competitive advantage for most 
firms because today agility and speed are important as price and quality for 
manufactures and other goods producers to compete (...) Logistics is now core to 
the bottom line profits of organizations. It is no longer viewed as a suport 
function whose costs are to minimized, but rather a core function whose  value-
adding benefits need to optimized (KASARDA, 2000, p. 44).1 
 

De acordo com a tendência da economia atual o transporte aéreo está destacando 

expressivamente sua importância, pois aproximadamente 40% do valor do comércio 

mundial é obtido por meio desse modal, contra somente 2% das cargas KASARDA (2000). 

Assim, devido aos motivos listados o transporte aéreo tem sido apontado por especialistas 

como o modelo de transportes do futuro.2 

                                                
1 Tradução nossa: “Logística tornou-se o principal aspecto de ganhos de competitividade para a maioria das 
empresas devido ao fato de que a velocidade é tão importante quanto preço e qualidade dos produtos no 
mercado competitivo (...) Logística é agora o centro da capacidade de lucro das organizações. Não é mais 
vista como uma função de suporte em que os custos têm de ser minimizados, mas mais como uma função 
central cujos benefícios devem ser otimizados.” 
2 Colocações realizadas em entrevistas com o Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), confirmadas com o Gerente Executivo do Programa Aeroportuário de Minas Gerais – PROAERO, 
bem como corroboradas pelo engenheiro da empresa Sisinfo, uma vez que todos esses interlocutores no 
presente estudo foram considerados especialistas na modalidade de transporte aéreo. 
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Ressalta-se um axioma urbanístico consenso também entre os especialistas, desenvolvido 

principalmente a partir das idéias de MUMFORD (1961) que aborda o seguinte: “Toda 

cidade que ficar a deriva da modalidade de transporte determinante em determinada época 

fenece.” Nessa perspectiva CARDOSO (2007) mostra que no decorrer do século XX Belo 

Horizonte (a gestão governamental) de tempos em tempos interviu em seu sistema de 

transportes, em virtude de adequá-lo no modelo de transportes determinante da época, ou 

seja, o transporte rodoviário, não somente com vistas em uma escala municipal, mas 

também estadual e nacional.  

 

No Brasil tem sido recorrente mencionar que o transporte aéreo está em crise, o Jornal 

Estado de Minas trouxe uma matéria relatando que o país têm 3 dos 10 piores aeroportos 

do mundo, quando avaliados no quesito pontualidade das saídas dos vôos. Esse impasse 

certamente gera atrasos quanto às chegadas das aeronaves em seus locais de destino, o que 

agrava a eficiência do serviço (JORNAL ESTADO DE MINAS, 17 de Janeiro de 2008) 3, 

cuja característica peculiar é, ou pelo menos deveria ser, de alta velocidade e quase 

nenhum atraso. Outro ponto importante a abordar em relação à crise aérea nacional 

instalada é que pouco tem se discutido para ultrapassar as causas apontadas pelo senso 

comum como geradoras da grave crise, não seria como especialistas denotam uma ausência 

de infra-estrutura, ou seja, uma falta de capacidade aeroportuária necessária, bem 

conectada por uma administração eficiente?4 

 

Para o Instituto de Aviação Civil, o IAC (2002) um aeroporto é todo aeródromo5 público 

dotado de instalações e facilidades para dar suporte às aeronaves e ao embarque e 

desembarque de pessoas e cargas. Um aeroporto para iniciar suas atividades necessita 

compreender uma pista de pouso e decolagem, um pátio de aeronaves, área de manobra, 

terminal de passageiro, torre de comando e estacionamento. 

                                                
3 A pesquisa foi realizada pela revista norte-americana Forbes, entrou no campo de estudo da publicação os 
aeroportos que tiveram o número mínimo de 10 milhões de passageiros em 2006, segundo os dados do 
Conselho Internacional de Aeroportos. Os dados estatísticos de saída e de chegada utilizados pela revista são 
do site da FligthStats. Ressalta-se que os 3 aeroportos brasileiros (Internacional de Brasília, Internacional de 
Guarulhos e Congonhas) estão entre os 4 piores aeroportos do mundo, aponta-se que o Internacional de 
Brasília foi considerado, pelo estudo, como o pior aeroporto do mundo (JORNAL ESTADO DE MINAS, 17 
de Janeiro de 2008). 
4 Informações obtidas em comunicação oral com o Professor Emérito da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e com o corpo técnico da empresa Sisinfo, corporação que participou da implantação dos 
aeroportos de Fortaleza, Maceió e ampliação do Aeroporto de Belém.  
5 Para o IAC (2002) aeródromo é toda área concedida à decolagem, pouso e movimentação de aeronaves. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral 

 

Aplicação de uma metodologia para identificação de áreas propícias para implantação de 

infra-estrutura aeroportuária no Vetor Norte da RMBH, que dê apoio à tomada de decisões, 

considerando um conjunto de variáveis espaciais, por meio de técnicas do 

geoprocessamento.  

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

Realizar um estudo exploratório de identificação de áreas propícias para implantação de 

infra-estrutura aeroportuária no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH).   

 

Verificação da adequabilidade do Aeroporto Internacional Tancredo Neves com vistas a 

explorar as técnicas do geoprocessamento em situação já previamente estudada. Assim, 

será simulado o provável resultado obtido pelas técnicas do geoprocessamento caso elas 

tivessem sido empregadas no momento da escolha do sítio para o aeroporto. 

 

Analisar a adequabilidade da expansão do Aeroporto de Confins e suas atividades de infra-

estrutura em seu entorno imediato. 
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3 – A IMPORTÂNCIA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 

PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

(RMBH) 

 

Não é pauta de questionamento que a elevação no volume de fluxos com origem e destino 

nos aeroportos da RMBH contribui significativamente para o crescimento econômico de 

Minas Gerais. O aumento ocorre por meio de uma maior dinâmica com outras regiões do 

país, realizada por uma maior utilização de transporte aéreo, que engendra ganhos 

econômicos em diversos setores. 

 

Dessa forma, com a meta de suprir a crescente demanda por um maior volume de fluxos 

com origem e destino em Minas Gerais, no final da década de 1970 e início de 1980, foi 

exacerbada a necessidade da construção de um novo aeroporto no Estado.  Esse conjunto 

de fatos como demonstram DINIZ; DINIZ (2006) constituiu-se em desdobramentos do 

desenvolvimento da aviação mineira. 

 

De acordo com essa perspectiva no final do decênio de 1970 o Ministério da Aeronáutica 

iniciou o projeto de um novo aeroporto para a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). Para conceder suporte técnico, bem como operacionalizar melhor a escolha do 

local foi instituída a Comissão de Planejamento do Aeroporto de Belo Horizonte 

(COPAER – BH).  

 

A meta do grupo foi realizar uma pesquisa de viabilidade de um novo e moderno aeroporto 

para a RMBH. Esse equipamento urbano seria caracterizado como o principal do Estado, 

ou seja, supriria com qualidade a demanda por passageiros e cargas da RMBH e de Minas 

Gerais. Salienta-se que a comissão apontou sete critérios fundamentais para a localização 

do novo aeroporto, sendo estes: 

 

1°) conceder condições a um projeto de dimensões ideais, prevendo áreas de expansão 

quando o desenvolvimento da aviação assim o decidir; 

2°) estar fora da área urbana e de sua expansão prevista, evitando-se a poluição sonora e os 

riscos dos procedimentos de aproximação e decolagem; 
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3°) estar situado junto aos meios de transporte, tanto rodoviário quanto ferroviário, e aos 

previstos transportes de massa; 

4°) dispor de facilidades para instalações energéticas, de água e esgoto e de 

telecomunicações; 

5°) apresentar condições favoráveis de relevo, para ficar afastado de obstáculos de 

qualquer natureza, capazes de criar perigos aos procedimentos de aproximação e 

decolagem; 

6°) ter condições metereológicas favoráveis; e 

7°) ter condições de viabilização, a menores custos econômicos, sociais e ecológicos. 

 

Depois de analisar a RMBH o local escolhido, para a implantação do novo aeroporto foi 

uma área situada a aproximadamente 35 Km da centralidade metropolitana, Belo 

Horizonte, entre os municípios de Confins e Lagoa Santa6. Assim, em 1984 foi inaugurado 

o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que segundo DINIZ; DINIZ (2006) assumiu a 

movimentação de 75% do número total de aeronaves, como também 95% do número total 

de passageiros da metrópole de Belo Horizonte. Além disso, essa intervenção causou 

ociosidade no antigo Aeroporto de Belo Horizonte (Pampulha). 

 

Na época da construção do Aeroporto de Confins a COPAER – BH realizou um estudo 

para prever a demanda por transporte aéreo regular e não-regular de passageiros e cargas 

para o novo aeroporto. A intenção dessa previsão foi de definir as dimensões do 

equipamento urbano e programar futuras expansões (ver Tabela 1). 

 

No entanto, a partir de 1986 o Aeroporto da Pampulha começou a ser revalorizado, o que 

gerou progressivamente o comando, para esse local, do maior número de rotas aéreas com 

origem e destino em Belo Horizonte. O incentivo, bem como maior uso das instalações 

aeroportuárias em questão ocorreram motivadas por uma tendência do setor aeroviário 

comercial nacional. Tal propensão ocorria pelo aumento das reivindições “(...) por parte de 

executivos e viajantes regulares para a criação de vôos entre os aeroportos centrais, 

sobretudo nas pontes aéreas” (...) (DINIZ; DINIZ, 2006, p.7). 

                                                
6 Para FREITAS (2004) o Aeroporto Internacional Tancredo Neves “É o resultado da decisão de ser 
implantado um novo aeroporto para Belo Horizonte mediante constatação das deficiências operacionais do 
sistema aeroportuário da Região Metropolitana, particularmente, devido sobrecarga de vôos nacionais e 
internacionais destinados ao Aeroporto da Pampulha” (FREITAS, 2004, p. 52).  
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Na década de 1990 e início dos anos 2000 o Aeroporto Internacional Tancredo Neves foi 

considerado um equipamento urbano subutilizado, uma vez que possuía capacidade de 

operar vôos em um volume muito superior. Tal cenário começou a ser alterado a partir de 

2002, ano da mudança do Governo do Estado de Minas Gerais, quando se iniciou as 

discussões sobre a necessidade de uma grande intervenção urbana que melhorasse o acesso 

ao Aeroporto de Confins7. 

 

Tabela 1: Expectativa de Tráfego de Passageiros e Carga no Aeroporto Internacional Tancredo Neves na 

RMBH 

Ano Passageiros 

Domésticos 

Passageiros 

Internacionais 

Total de 

Passageiros 

Ano Carga 

Transportada 

(t) 

1980 1.516.366           - 1.516.366 1980 8.818 

1981 1.721.160           - 1.721.160 1981 11.328 

1983 2.215.783           - 2.215.783 1983 14.470 

1985 2.823.915 468.603 3.292.518 1985 18.399 

1988 3.291.820 545.741 3.837.561 1988 24.949 

1990 4.034.378 670.132 4.704.510 1990 29.737 

1995 6.456.206 949.346 7.405.552 1995 43.948 

2000 9.393.882 1.567.247 10.961.129 2000 59.759 

Fonte: Comissão de Planejamento para o Aeroporto de Belo Horizonte (COPAER – BH) 

 

Nessa perspectiva em 24 de Maio de 2005 foi lançado o Projeto Linha Verde, o discurso 

do Estado aponta que a demanda pela construção da grande via expressa começou com a 

necessidade de transferência dos vôos regulares do Aeroporto da Pampulha para o 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no município de Confins. A viabilização da 

transferência segundo o poder público era uma questão de segurança, uma vez que se 

tornou imprescindível que o Governo do Estado engendrasse condições de acessibilidade 

rápida entre a região central de Belo Horizonte e o Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves.8 

                                                
7 Para maiores detalhes ver TRISTÃO, Daniel Cabral. A reconfiguração do espaço na metrópole de Belo 
Horizonte: o Projeto Linha Verde. Universidade Federal de Minas Gerais/Instituto de Geociências: Belo 
Horizonte, 2007. 88p. (Monografia de conclusão de curso de Geografia). 
8 Salienta-se também que na mesma época foram realizadas intervenções na Avenida Antônio Carlos, com o 
objetivo de facilitar o acesso a Região Norte da RMBH e consequentemente ao Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, uma vez que a via também possui essa função. 
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A transferência dos vôos regulares do Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves ocorreu em 13 de Março de 2005, devido à superlotação do 

Aeroporto da Pampulha. A partir dessa data o número de passageiros a utilizar o Aeroporto 

de Confins aumentou consideravelmente.  

 

Os dados demonstram que em 2004 foram 388.580 passageiros que utilizaram o aeroporto, 

em 2005 ano da alteração, 2.893.299 pessoas usaram o equipamento urbano, posto que o 

aumento da demanda não vem se estabilizando. Esse fato é corroborado pela elevação do 

uso do Aeroporto de Confins, pois em 2006 3.727.501 passageiros embarcaram ou 

desembarcaram em Confins, já em 2007 foram 4.340.129 viajantes.9  

 

Esse crescimento foi verificado mesmo com o Aeroporto da Pampulha mantendo 

temporariamente sete vôos diários com destino a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

Ressalta-se tal fato, pois após 13 de Março de 2005 o Aeroporto da Pampulha realiza 

somente vôos regionais para o interior de Minas Gerais, o que é um retorno a sua 

idealização original10. 

 

No entanto, no início de agosto de 2008 companhias aéreas como a TAM e a Gol 

encaminharam pedidos a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – para retomarem 

rotas aéreas no Aeroporto da Pampulha (JORNAL ESTADO DE MINAS, 5 de Agosto de 

2008). A iniciativa foi muito criticada por especialistas e pelos moradores da região, 

sobretudo da Associação de Amigos da Pampulha (JORNAL ESTADO DE MINAS, 6 de 

Agosto de 2008). A crítica fundamenta-se principalmente na questão da segurança dos 

usuários e moradores do local, pois como aponta os especialistas é mais recomendado 

direcionar os vôos para os aeroportos que foram projetados e construídos para abrigar a 

atual geração de aeronaves (JORNAL ESTADO DE MINAS, 5 de Agosto de 2008).   

 

As reivindicações por operarem novamente antigas rotas no Aeroporto da Pampulha, 

equipamento urbano que é responsável atualmente (novembro de 2008) por 40 pequenos 

vôos, caso as solicitações fossem atendidas passaria para 78 com a incorporação das novas 

                                                
9 Dados obtidos no site da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO), disponível em 
http://www.infraero.gov.br/, acessado em 18/06/2008. 
10 Dados obtidos no site da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO), disponível em 
http://www.infraero.gov.br/, acessado em 18/06/2008. 
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pontes aéreas. Essas solicitações são concomitantes com os dados de aumento pela procura 

por serviços aeroportuários em 2008 no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que 

merecem extrema consideração. A análise das informações está surpreendendo as 

expectativas dos mais otimistas, quanto à elevação da demanda por serviços aeroportuários 

na RMBH. Nos primeiros seis meses do ano foram alcançadas marcas históricas, os 

números denotam que a utilização das dependências do Aeroporto de Confins bateu todos 

os recordes, até então registrados no aeroporto11.  

 

O relatório de Movimento Operacional acumulado da INFRAERO de janeiro a junho de 

2008 aponta que 2.487.742 passageiros usaram o aeroporto, marca até então nunca 

atingida12. O principal jornal escrito do Estado de Minas Gerais veiculou que existe o 

incentivo pelo aumento da procura por vôos internacionais no Aeroporto de Confins, posto 

que acordos estão sendo efetivados para ampliar vôos entre o Brasil e os Estados Unidos 

(EUA). É apontado também que no mês de agosto foi inaugurada a rota Belo 

Horizonte/Panamá, bem como em setembro para Paris e Miami. A variação do aumento da 

demanda de passageiros por vôos internacionais comparando-se o mês de maio de 2008 

com o mesmo período do ano passado é de 542,3% (JORNAL ESTADO DE MINAS, 28 

de junho de 2008). 

 

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves13 possui capacidade máxima de atendimento de 

quatro milhões de passageiros por ano (já opera acima de sua capacidade). O Governo do 

Estado de Minas Gerais pretende no ano de 2009 começar o processo de ampliação do 

Aeroporto, uma necessidade advinda da crescente demanda pelo serviço de transporte 

aéreo na RMBH, pois em 2008 acredita-se que superará cinco milhões, alcançando a marca 

de cinco milhões e 200 mil passageiros. A capacidade máxima de ampliação do Aeroporto 

de Confins é de 20 milhões de passageiros por ano, apesar de ser muito provável a 

ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves ainda não é dada como certa, uma 

vez que é preciso um parecer favorável da Empresa Brasileira de Infra-estrutura 

Aeroportuária (INFRAERO). 

                                                
11 Dados obtidos no site da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO), disponível em 
http://www.infraero.gov.br/, acessado em 01/08/2008. 
12 Dados obtidos no site da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO), disponível em 
http://www.infraero.gov.br/, acessado em 01/08/2008. 
13 As informações que se seguem foram obtidas em consulta ao Gerente Executivo do Programa 
Aeroportuário de Minas Gerais – PROAERO. 
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Figura 1: Foto do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
Fonte: http://jormarinho.files.wordpress.com/2007/09/aeroporto-de-confins.jpg,  
acessado em 23/11/2008 
 

É perceptível que o Governo do Estado de Minas Gerais está provendo de infra-estrutura o 

Vetor Norte da RMBH. O vetor de crescimento metropolitano foi consolidado com as 

obras do Projeto Linha Verde e a implantação do Centro Administrativo do Estado de 

Minas Gerais, no Bairro Serra Verde. Além dessas intervenções, estão previstas somadas a 

própria ampliação do Aeroporto de Confins, a instalação do Aterro Sanitário de Ribeirão 

das Neves e a implantação do Centro industrial de atividades ambientais. O intuito do 

poder público desde o momento em que publicou o decreto 44500 de 200714 é de conceder 

suporte para manutenção, bem como induzir o já esperado aumento da demanda por 

passageiros e cargas no Aeroporto de Confins. 

 

Salienta-se que se o Governo do Estado de Minas Gerais não tivesse tirado o comando do 

maior número de vôos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves na década de 1980, 

bem como houvesse empreendido melhorias no acesso a esse equipamento urbano, é muito 

                                                
14 O decreto 44.500 de 2007 é o Plano de Governança Ambiental e Urbanística da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), posto que o documento trata de questões referentes a toda RMBH, porém elege o 
Vetor Norte como prioritário. 
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provável que a demanda por passageiros e carga no Aeroporto de Confins atualmente seria 

maior. Apesar de não se ter precisão se seria como previa a COPAER – BH já para o ano 

2000, pois a movimentação de passageiros e cargas no aeroporto prevista pela Comissão 

superariam 10 000 000 e 59 000 t, respectivamente, uma vez que esses números são 

superiores aos atuais. 

 

É importante relacionar as demandas por passageiro e carga, ainda mais que o Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves se consolidou como o primeiro Aeroporto Industrial15 do 

Brasil (JORNAL ESTADO DE MINAS, 15 de Julho de 2008). Essa constatação consiste 

como JOCHAMANN (2007) indica no fato de que o modal aéreo tem como atendimento 

prioritário o transporte de passageiros, ou seja, o transporte de cargas assume um papel 

secundário, não sendo o rendimento principal para os ganhos das companhias. 

 

Segundo JOCHAMANN (2007) aproximadamente 70% da carga aérea é transportada em 

aeronaves mistas, ou seja, é transportada nos porões de aeronaves que realizam o 

transporte regular de passageiros. Assim, somente 30% da carga aérea é transportada por 

aviões especializados nessa modalidade de serviço. 

 

Nessa perspectiva de pensar na ampliação da capacidade de transporte aéreo da RMBH, o 

Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)16, vem alertando a 

sociedade civil da Região Metropolitana de Belo Horizonte desde o início de 2000 

(JORNAL ESTADO DE MINAS, 11 de Março de 2000; JORNAL DIÁRIO DA TARDE, 

12 de Julho de 2004). A demanda pelo transporte aéreo para a RMBH segundo o 

planejador aumentará exponencialmente nos próximos 10 anos, pois foi encontrada na 

grande BH a maior província mineral do mundo (GAZETA MERCANTIL, 3 de Agosto de 

2003), uma vez que a China e a Índia detentoras de um contingente populacional, que 

somados ultrapassam 2,5 bilhões de pessoas, possuem negócios na RMBH e no Estado.  

 

                                                
15 O conceito de Aeroporto Industrial considera que as empresas instaladas no aeródromo trabalham em uma 
zona de neutralidade fiscal, sob regime de entreposto aduaneiro especial, desobrigando o pagamento de 
impostos na importação de componentes. O Aeroporto Industrial tem como intuito ser um hub logístico 
multimodal para empresas voltadas para exportação, as quais dependem de cadeias de suprimento globais 
com base no modal aéreo (KASSARDA, 2005). 
16As informações seguintes foram obtidas em comunicação oral com o Professor Emérito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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O urbanista aposta que os interesses por intercâmbios comerciais entre o Governo de 

Minas e esses países serão ampliados, posto que uma das metas do Estado é consolidar na 

RMBH o turismo de negócios, bem como em Minas Gerais circuitos turísticos como, a 

Estrada Real. Assim, caso o planejador tenha realmente razão, a demanda pelo transporte 

aeroviário na RMBH será grandemente elevada, podendo superar em poucos anos a marca 

de 20 milhões de passageiros/ano, o que faz com que o projeto de ampliar a infra-estrutura 

aeroportuária da RMBH seja coerente. 
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4 – O GEOPROCESSAMENTO COMO APOIO A DECISÃO DE 

ÁREAS PROPÍCIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE INFRA-

ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 

 

O Geoprocessamento entendido como um desenvolver contínuo da representação da Terra, 

permite associar a esse exercício uma nova percepção sobre o espaço geográfico, por meio 

do ganho de conhecimento, ou seja, pela conquista da informação MOURA (2003, p.8). 

Estão no escopo do geoprocessamento o processamento digital de imagens, cartografia 

digital e os Sistemas de Informações Geográficos (SIG). 

 

De maneira análoga ao artigo “O uso de geoprocessamento na busca de áreas para 

aterros” de MAILLARD; SANTOS; SANTOS (2002), ao lançar mão do instrumental 

disponível do geoprocessamento como, a cartografia assistida por computador e o Sistema 

de Informação Geográfica serão privilegiadas as tarefas em escritório. Assim, diminuirão 

as idas ao campo e o tempo de seleção, tornando a escolha menos custosa.  

 

Como no ensaio citado através das técnicas de geoprocessamento ocorrerá uma proposta de 

aprimoramento metodológico fundamentado na retirada progressiva de áreas, através de 

características anteriormente escolhidas. O objetivo é “(...) otimizar o tempo de trabalho e 

os custos para se encontrar a melhor área para a instalação de um aterro (no caso da 

presente pesquisa instalação de infra-estrutura aeroportuária), diferindo da metodologia 

tradicional.” (MAILLARD; SANTOS; SANTOS, 2002, p. 30). 

 

As vantagens de permitir seleções mais criteriosas quanto ao uso e ocupação do solo de 

áreas com objetivos específicos como, por exemplo, a escolha do local ideal em um 

município para a instalação de um aterro sanitário, tem feito com que a aceitação e o uso 

do geoprocessamento aumentem de maneira gradativa.  

 

De acordo com MOURA (2003) é verificada uma grande difusão do SIG, pois permite 

análises conjuntas de variáveis de naturezas distintas como, geológicas, arquitetônicas e 

econômicas. A autora denota que “Tem-se tornado o principal instrumento de 
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planejamento urbano por possibilitar um retrato mais fiel de sua complexidade e permitir a 

integração de análises por disciplinas diversas (...)” (MOURA, 2003, p. 16). 

 

Dessa forma, como o planejamento urbano prescinde de diagnóstico e prognóstico, o 

geoprocessamento tem se mostrado um excelente auxiliador nessas etapas, uma vez que é 

uma ferramenta de análise. Para MOURA (2003), a concepção dos SIGs por estarem 

voltados a trabalhar com as relações espaciais ou lógicas, apresentam como tendência 

desenvolverem performances mais positivas, uma  vez que evoluirão da perspectiva 

descritiva para a prognóstica. “Em lugar de simplesmente descrever elementos ou fatos, 

podem traçar cenários, simulações de fenômenos, com base em tendências observadas ou 

julgamentos de condições estabelecidas.” (MOURA, 2003, p. 17). 

     

Assim, o potencial das técnicas do geoprocessamento ainda não foi totalmente descoberto. 

A demanda crescente por transporte aeroportuário no Brasil, como também na RMBH, 

indica que esse é um impasse que deve ser passível de estudos do planejamento urbano.  

 

O planejamento urbano precisa encontrar soluções espaciais para os conflitos por usos, 

como também um melhor ordenamento físico-territorial para as implantações dos 

equipamentos urbanos. É facilmente compreensível que vise, conforme apontado por 

MOURA (2003), a estruturação de um espaço heurístico relacionado à utilização de um 

SIG, já que possibilita a retirada seletiva de condicionantes e o acompanhamento das 

variações ambientais (monitoria).  

 

A ênfase no caráter heurístico consiste na busca por adquirir de maneira paulatina e 

ordenada conhecimento a respeito de uma problemática espacial .“(...) Esse processo, 

chamado de calibração, permite a aproximação entre a realidade ambiental e seu modelo 

representativo” (MOURA, 2003, p. 18). 

 

Face às características do geoprocessamento e seus excelentes resultados, quando utilizado 

com uma base de dados confiável, considera-se muito provável que o mesmo pode em 

muito contribuir para a identificação de áreas propícias para a implantação de infra-

estrutura aeroportuária na RMBH.  
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5 – A CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO VETOR NORTE DA RMBH 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresenta uma área que corresponde a 

aproximadamente 9.459 quilômetros quadrados, atualmente compreende 34 municípios 

IBGE (2008). As grandes estruturas geomorfológicas que compõem a RMBH são, na 

porção central onde localiza-se a centralidade metropolitana – Belo Horizonte –  a 

Depressão de Belo Horizonte. Já ao sul, sudeste e leste destaca-se a Serra do Curral, com 

rochas que datam do Pré-cambriano. Na paisagem da RMBH também se observam a oeste 

e ao norte das grandes estruturas geomorfológicas citadas a Depressão Sanfranciscana. 

 

Destaca-se que as três unidades litológicas aflorantes mais importantes, na área de estudo – 

Vetor Norte – encontram-se inseridas no pacote de rochas do Embasamento (gnaisses, 

migmatitosa e granitos), Super Grupo Bambuí, (calcáreos e rochas argilosas) e sedimentos 

recentes (aluviões). 

 

As rochas do Embasamento que datam do Arqueozóico localizam-se em sua grande porção 

a leste e sudeste, a partir de Belo Horizonte, em direção a Sete Lagoas. Apresentam 

granitos, gnaisses, migmatitos, com intrusões de rochas básicas e ultrabásicas grandemente 

metamorfisadas. Existem também muitos veios de quartzo dispersos no interior desse 

pacote de rochas. 

 

Para facilitar o estudo da estatigrafia do Grupo Bambuí aplica-se a subdivisão estatigráfica 

de DARDENE (1978), pois é a mais aceita. Assim, utiliza-se para as seqüências 

sedimentares de cobertura cratônica, que apresenta segundo a autora considerável 

correlação nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, detendo as seguintes 

divisões: Formação Jequitaí, Formação Sete Lagoas, Formação Serra de Santa Helena, 

Formação Lagoa do Jacaré, Formação Serra da Saudade, Formação Três Marias. 

 

No Vetor Norte da Região Metropolitana foi instituída a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Carste de Lagoa Santa17. O relevo da APA é o que melhor a caracteriza, posto que 

                                                
17 Segundo o INSTITUTO HORIZONTES (2006) a APA foi reconhecida por Lei Federal e “(...) teve o seu 
zoneamento ambiental aprovado pela Instrução Normativa N° 01 de 17 de dezembro de 1997 do IBAMA, 
que é órgão responsável por sua administração.” (INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 36). 
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essa característica é comum a região que a abriga o INSTITUTO HORIZONTES (2006) 

denota que esse aspecto ambiental “(...) está associado aos processos dissolutivos 

provocados por uma hidrografia com elementos fluviais alternados, ora de superfície ora 

subterrâneos (...)” (INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 36). 

 

A paisagem formada a partir dessa dinâmica é pouco comum e facilmente identificável, 

visto que apresenta um grande número de “(...) recursos cênicos, com destaque para as 

grutas, as dolinas, os lagos e as formações de “Mata Seca”, florestas deciduais que se 

desfolham nos períodos de estiagem.” (INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 36). 

 

De acordo com essa instituição a APA contribuiu consideravelmente para o 

desenvolvimento da ciência nacional, uma vez que é considerada “(...) uma das mais 

importantes províncias rupestres do país. (...)” (INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 35). 

O acervo arqueológico abrigado pela APA é inquestionável, sendo passível ainda de 

muitas descobertas, o que atribui à mesma uma grande notoriedade científica e turística. 

Salienta-se que “(...) Cerca de uma centena de sítios pré-históricos entre abrigos sob rocha 

e sítios a céu aberto foram cadastrados pelo departamento de arqueologia da UFMG.” 

(INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 35). 

 

No que tange ao clima regional para HERRMANN ET AL. (1998) inclui-se na categoria 

Awi de Köppen, caracterizado por duas estações alternadas, sendo o verão chuvoso e o 

inverno seco, com amplitudes térmicas anuais abaixo de 5° C, é um clima quente com a 

temperatura do mês mais frio acima de 18°C. A umidade relativa do ar apresenta variação 

de 77% a 60% nos meses mais úmidos e secos, respectivamente, podendo chegar até 96% 

nos meses mais úmidos, a pluviometria média é de aproximadamente 1380 mm 

HERRMANN ET AL. (1998). 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Área de Estudo 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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6 – A LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA 

 

A legislação aeroportuária nacional se adequou ao longo do século XX e XXI, face às 

necessidades que foram criadas no contexto aeroportuário internacional e brasileiro. A 

maior preocupação que norteia as modificações para o melhor ajustamento da legislação 

aeroportuária do Brasil, em relação a internacional, deve-se a busca por maior segurança 

nas operações aéreas. Contexto decorrente das alterações potencializadas pela globalização 

como, inovações tecnológicas e mudança das aeronaves, que apresentam como tendências 

serem cada vez maiores e com maior capacidade de carga, como também emitirem menos 

ruído. 

 

Assim, a Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), conforme aponta o IAC 

(2002), por meio de alterações em suas normas exige “(...) a necessidade da certificação 

operacional dos aeroportos com tráfego internacional e implementou um amplo Programa 

Universal de Auditoria em Segurança Operacional (...)”(IAC, 2002, p. 12), o objetivo é a 

diminuição dos riscos nas operações aéreas.  

 

De acordo com IAC (2002) a auditoria tem como meta analisar se as recomendações e 

normas instituídas em Anexos à Convenção Internacional de Aviação Civil, corroborada 

pelo Brasil através do Decreto N° 24.713, de 27 de Agosto de 1946 estão sendo cumpridas, 

sobretudo o estabelecido pelo item 9.5 “Redução do Perigo Aviário”, do Anexo 14, 

Aeródromos, em sua Norma 9.5.4 que diz:  

A autoridade competente tomará medidas para eliminar ou impedir que se 
instalem, nos aeródromos ou em seus arredores, vazadouros de lixo ou qualquer 
outra fonte que atraia aves, a menos que um estudo aeronáutico apropriado 
indique ser improvável que tal atividade se constitua em um problema de perigo 
aviário. 
 

A instituição das restrições segundo o IAC (2002) ocorreu com a intenção de inibir a 

implantação de empreendimentos impróprios nas áreas circunvizinhas dos aeródromos. As 

condicionantes são fundamentadas nos fatores abordados anteriormente e nos padrões 

internacionais e práticas recomendadas pela OACI. As mencionadas restrições conforme o 

IAC (2002) amparam-se na legislação18 a seguir: 

 

                                                
18 Toda a legislação citada encontra-se em anexo. 
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• Constituição Federal; 

• Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que 

trata dos Planos de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído; 

• Portaria n° 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987, que aborda a respeito dos 

Planos de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído; 

• Resolução CONAMA n° 4, de 9 de outubro de 1995, que trata da Área de 

Segurança Aeroportuária; 

•  Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica n° 139, Certificação 

Operacional de Aeroportos, de 27 de novembro de 2003; 

• Portaria n° 398/GM5, de 4 de junho de 1999, que dispõe sobre a aplicação do 

Anexo 14 à Convenção de Aviação Civil Internacional no Território Nacional. 

 

Quando se trata de implantações de natureza perigosa, em que existem possibilidades dos 

empreendimentos se tornarem focos de atração de aves, conforme o IAC (2002) as 

restrições são estabelecidas no artigo 46 da Portaria n° 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 

1987, “(...) para as áreas de Aproximação e de Transição dos aeródromos e helipontos, e na 

Resolução CONAMA N°4, DE 9 de outubro de 1995, que criou a Área de Segurança 

Aeroportuária (ASA)” (IAC, 2002, p. 13). 

 

A atividade de acompanhamento da gestão do uso do solo no entorno dos aeródromos, 

segundo o IAC (2002), implica na atuação de vários órgãos de âmbito estatal, entre eles 

estão: Prefeituras Municipais, Administração Aeroportuária, Órgãos Ambientais do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e organizações do Comando da 

Aeronáutica (DAC, DECEA, COMAR, IAC e SERAC). 

 

De acordo com o IAC (2002) os artigos da Constituição Federal que se seguem constatam 

que as Administrações Municipais possuem a maior parte de responsabilidade “(...) na 

fiscalização e no acompanhamento da ocupação das áreas localizadas no entorno dos 

aeródromos.” (IAC, 2002, p. 13). Dessa forma, pode ser criada uma grande ameaça para o 

desenvolvimento e a funcionalidade dos aeródromos, caso as Prefeituras Municipais 

negligenciem a fiscalização, bem como o adequado trato dos assuntos relacionados ao 

parcelamento e uso do solo urbano. 
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O artigo 30 da Constituição Federal estabelece que fica ao cargo dos municípios “(...) 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (...)” (IAC, 2002, p.17). Além 

disso, é competência municipal a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante 

controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano.  

 

Em relação ao Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica n° 139 (RBHA 139), 

Parte 139.427, determina como encargo da “(...) Administração Aeroportuária Local a 

elaboração de um programa de controle do uso do solo no entorno do aeroporto.” (IAC, 

2002, p.17). Ressalta-se que a Portaria n° 1.141/GM5, no Capítulo XIII, delega obrigações 

aos demais órgãos citados anteriormente, atribuindo “(...) as respectivas competências para 

a fiscalização, autorização para aproveitamento, elaboração de planejamento etc., do uso 

do solo no entorno das unidades aeroportuárias” (IAC, 2002, p.17). 

 

É apontado que “Todas essas ações devem se basear nos Planos de Zona de Proteção e de 

Zoneamento de Ruído, bem como na Área de Segurança Aeroportuária (...)” (IAC, 2002, 

p.17).   
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7 – METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi decidido para realizar a presente pesquisa utilizar como estudo de caso o 

Vetor Norte da RMBH19. A escolha foi muito incentivada pelo fato do Estado de Minas 

Gerais ser a centralidade geográfica do país, como também estar na condição de segundo 

Estado mais industrializado do Brasil. Outro ponto importante para a escolha é que no 

Vetor Norte da RMBH localiza-se o aeroporto mais importante do Estado, posto que o 

Aeroporto de Confins já desponta como o quinto aeroporto mais lucrativo do país20 . 

 

Foram consultados especialistas na abordagem de implantação de aeroportos de diferentes 

âmbitos como, acadêmico, governamental e empresarial: 

 

� Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, planejador e 

urbanista. 

� Gerente Executivo do Programa Aeroportuário de Minas Gerais – PROAERO. 

� Proprietário e Diretor da empresa Sisinfo – participou de projetos de implantação e 

ampliação de aeroportos no Brasil, nas cidades de Fortaleza, Maceió e Belém 

respectivamente. 

 

A consulta aos especialistas teve como meta o auxílio na definição das variáveis a serem 

mapeadas, como também analisadas pelo instrumental do geoprocessamento. Além disso, a 

experiência dos interlocutores é um grande potencial auxiliador na condução da presente 

pesquisa. A busca das áreas propícias para a implantação de infra-estrutura aeroportuária 

ocorrerá a partir de uma centralidade regional, com um projeto modal. Dessa forma adotará 

um perfil radial no estudo, considerando as seguintes variáveis que serão mapeadas: 

 

                                                
19 Na presente pesquisa elegeu-se como área de estudo o Vetor Norte da RMBH, que apresenta 
aproximadamente 1408 quilômetros quadrados, compreendendo territórios ao norte da Região Norte de Belo 
Horizonte a partir do encontro da BR-040 com o Anel Rodoviário e MG-020. Essa região abrange territórios 
dos seguintes municípios: Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, 
Esmeraldas, São José da Lapa, Lagoa Santa, Confins, Matozinhos, Capim Branco, Sete Lagoas e Prudente de 
Morais. O recorte espacial mencionado é a mesma área de estudo do Projeto Vetor Norte da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. Destaca-se esse fato, pois tal trabalho cedeu gentilmente os arquivos shape file 
do seu SIG usados nesta monografia. 
20 Dados obtidos no site da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO), disponível em 
http://www.infraero.gov.br/, acessado em 21/09/2008. Esse fato merece consideração, pois antes da 
transferência dos vôos no ano de 2004, o Aeroporto de Confins operava registrando prejuízo. 
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� Declividades 

� Unidades Geomorfológicas 

� Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – Normal 

Climatológica (1961 – 1990) 

� Densidade das descargas atmosféricas na RMBH – períodos chuvosos 2004 – 2007  

� Limite da APA Carste de Lagoa Santa 

� Uso e ocupação do solo 

� Malha de integração – Acessibilidade rodoviária 

� Distância do limite municipal de Belo Horizonte21 

 

Cada uma das variáveis listadas constitui um plano de informação ou layer, para 

CÂMARA (2005) esse conceito incorpora em seu escopo um critério comum fundamental 

dos conceitos de geo-campo, coleção de geo-objetos e rede. O autor denota que “(...) cada 

instância deles (geo-campo, coleção de geo-objetos e rede) é referente a uma localização 

no espaço e tem um identificador único.” (CÂMARA, 2005, p. 21). As vantagens da 

utilização do conceito de plano de informação englobam a possibilidade de melhor 

organização do banco de dados, como também a busca de respostas a perguntas como: 

““Quais são os dados presentes no banco, qual o modelo associado a cada um e qual região 

geográfica associada?”” (CÂMARA, 2005, p. 21). O software utilizado é o ArcGIS 9.1, 

pois caracteriza-se como o mais difundido e possui uma interface de fácil compreensão. 

 

No que tange ao tratamento das variáveis, haverá ou não a sua necessidade condicionada 

pelas suas características originais, ou seja, caso a base de dados encontre-se em arquivo 

vetorial será necessário convertê-lo para o formato matricial. No caso das bases também 

serem de escalas diferentes, o procedimento efetuado seguirá a concepção de MOURA 

(2007) de utilizar a “(...) pior resolução entre as escalas praticadas (maior dimensão do 

pixel), pois não é cartograficamente correto reduzir a resolução e melhorar a representação 

de um dado cujo a fonte era de pior qualidade.” (MOURA, 2007, p. 2901). 

 

                                                
21 A variável inicialmente recomendada pelos especialistas seria a distância dos grandes centros do país. 
Entretanto, para uma maior viabilização operacional da aplicação das técnicas de geoprocessamento foi 
decidido adaptá-la, uma vez que pelo conhecimento da distância de Belo Horizonte é inferido a distância das 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A importância da distância dessas cidades consiste no fato de 
que nelas estão os mais importantes aeroportos do Brasil.  
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Os layers Área de estudo, Limite da APA Carste de Lagoa Santa, Topografia, Linha Verde, 

Rodovias, Rodoanel, Unidades Geomorfológicas e Uso e ocupação do solo utilizados são 

do SIG do Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Esses arquivos 

estavam em formato vetorial e foram convertidos para o formato matricial. O plano de 

informação área de estudo, segundo a concepção do projeto, foi construído em uma análise 

regional dos empreendimentos que estão sendo executados pelo Estado no Vetor Norte, 

inclui-se nessas intervenções a própria previsão de ampliação da capacidade do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves. O arquivo Limite da APA Carste de Lagoa Santa foi 

confeccionado conforme os limites legais estabelecidos no decreto que criou a APA. A 

variável espacial declividades foi criada a partir do layer Topografia, por meio da criação 

do TIN e posteriormente análise com um aplicativo do Spatial Analyst. De maneira 

semelhante também foi criado o layer acessibilidade rodoviária, ao utilizar a última 

ferrementa mencionada foi agrupado na mesma camada de informação os arquivos Linha 

Verde, Rodovias e Rodoanel22. 

 

Os arquivos Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – Normal 

Climatológica (1961 – 1990) e Densidade das descargas atmosféricas na RMBH períodos 

chuvosos 2004 – 2007 são da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG) 

e já se encontravam em formato matricial. 23    

 

Assim, todos os arquivos foram dimensionados no seguinte retângulo de envolvência y1: 

7844000, y2: 7796000, x1: 576000, x2: 629000. O tamanho de célula atribuído foi de 20 

m, segundo a concepção de MOURA (2007) como anteriormente foi mencionado, posto 

que o número de linhas e colunas são 2400 e 2650, respectivamente. 

 

O passo posterior é um procedimento metodológico indicado pelos especialistas, que 

consistiu na divisão das variáveis mapeadas em três grupos: técnicas, econômicas e 

operacionais. As variáveis técnicas são aquelas associadas aos aspectos fisiográficos da 

área de estudo, destacam-se as Declividades, Unidades Geomorfológicas, Precipitação 

                                                
22 A metodologia de confecção dos layers Unidades Geomorfológicas e Uso e ocupação do solo encontram-
se em anexo. 
23 Os arquivos foram gentilmente cedidos por Gláucio Carvalho ex-aluno do Curso de Especialização em 
Geoprocessamento. 
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média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – Normal Climatológica (1961 – 1990) e 

Densidade das descargas atmosféricas na RMBH períodos chuvosos 2004 – 2007. 

 

Já as variáveis econômicas são aquelas que restringem ou incentivam certos usos no 

espaço geográfico, possibilitando maior ou menor geração de riquezas, muitas vezes com o 

objetivo de promover a preservação ambiental. São amparadas na legislação ambiental e 

urbanística, por isso são utilizadas como ferramentas na gestão e planejamento urbanos. No 

presente estudo são as seguintes: Limite da APA Carste de Lagoa Santa e Uso e ocupação 

do solo. 

 

As camadas operacionais são aquelas que efetivamente são as mais importantes, no que 

tange a implantação de um aeroporto, pois se trata das centralidades regionais que podem 

dotar de infra-estrutura um território. O intuito das intervenções é conceder suporte 

necessário para que as operações aeroviárias ocorram sem que haja atrasos ou falhas no 

sistema, uma vez que o transporte aéreo é caracterizado pela rapidez, comodidade e 

segurança. Apontam-se as variáveis Malha de integração – Acessibilidade rodoviária e 

Distância do limite municipal de Belo Horizonte. 

 

Todos os procedimentos executados tiveram como objetivo permitir que fosse efetuada a 

Análise de Multicritérios, de acordo com “(...) um procedimento metodológico de 

cruzamento de variáveis amplamente aceito nas análises espaciais” (MOURA, 2007, p. 

2901). Alguns a denominam de Análise Hierárquica de Pesos ou Árvore de Decisões (ver 

figura 2), a ferramenta fundamenta-se “(...) no mapeamento de variáveis por plano de 

informação e na definição do grau de pertinência de cada plano de informação e de cada 

um de seus componentes de legenda para a construção do resultado final.” (MOURA, 

2007, 2901).  
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Figura 2: Árvore de Decisões 
Fonte: Elaboração do autor 
 

 

Assim, na Análise de Multicritérios executada, conforme recomendado por especialistas, 

atribuiu-se o seguinte peso para as variáveis técnicas, econômicas e operacionais 

respectivamente, 10%, 30% e 60%. As notas destinadas a esses aspectos foram 

classificadas nas faixas indicadas pela Tabela 2, como mostrado a seguir, uma vez que essa 

classificação foi mantida na confecção dos mapas Síntese Final e Síntese Final Calibrada. 
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Tabela 2: Classificação das Notas Destinadas as Condicionantes Mapeadas 

Notas Interesse de implantação Caracterização locacional 

atribuída 

0 < e > ou = 1 Baixo Não recomendável 

1 < e > ou = 3 Médio a baixo Não recomendável 

3 < e > ou = 5 Médio Intermediariamente indicado 

5 < e > ou = 7 Médio a alto Razoavelmente recomendável 

7 < e > ou = 10 Alto Melhor solução locacional 
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8 – ANÁLISES DE MULTICRITÉRIOS E ESPACIAL 

 

8.1 – Mapa Síntese das Variáveis Técnicas 

 

As variáveis técnicas no que tange a implantação de infra-estrutura aeroportuária, segundo 

o conhecimento especialista, possui apenas 10% de peso na Análise de Multicritérios. Esse 

fato é conseqüente da perda gradativa da importância dos aspectos técnicos, devido ao 

desenvolvimento tecnológico dos sistemas de engenharia SANTOS (2002). Dessa forma, 

inovações estão sendo incorporadas na estruturação de infra-estrutura dessa natureza, que 

promovem uma maior facilidade de adequabilidade técnica do futuro sítio aeroportuário 

escolhido. 

 

Em relação as nossas variáveis mapeadas as Declividades podem ser adaptadas, por meio 

de operações de engenharia como, a terraplenagem, o corte e o aterro. No caso das 

condicionantes Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – Normal 

Climatológica (1961 – 1990) e Densidade das descargas atmosféricas na RMBH períodos 

chuvosos 2004 – 2007, desde que as aeronaves mais modernas começaram a ser 

monitoradas pelo sistema de radar denominado de Instrument Lavel System (ILS), que guia 

os aviões por meio de sinais de ondas eletromagnéticas, tais variáveis não são fatores de 

preponderância na decisão espacial de instalação da infra-estrutura aeroportuária. 

 

Entretanto, mesmo com uma maior facilidade locacional técnica de um aeroporto, existem 

condicionantes desse aspecto que impedem totalmente a instalação de infra-estrutura 

aeroportuária. A característica em questão é o solo formado por hidromorfismo, ou seja, 

formações pedológicas associadas a um ambiente com excesso de água, em locais 

próximos ao nível de base (várzeas, veredas, mangues entre outros). Esses solos são 

conhecidos como, Gleissolos e Organossolos. A total restrição quanto a essas formações 

pedológicas fundamenta-se no conhecimento especialista, apontando que todas as 

tentativas de implantar infra-estrutura aeroportuária em localidades com esses solos não 

apresentaram sucesso. 

 

De acordo com a lógica Baysiana, conforme o entendimento de MOURA (2003, p. 29), 

decidimos avaliar as formações pedológicas por meio das Unidades Geomorfológicas, o 
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que teoricamente nos possibilitou realizar uma análise mais completa da nossa área de 

estudo, pois avaliamos todo o conjunto – características do relevo e solos associados. 

Assim, devido a maiores restrições correlacionadas as Unidades Geomorfológicas, esse 

layer dentro da avaliação das variáveis técnicas recebeu uma maior porcentagem de 

importância no cálculo, foi estabelecido 40% ou 0,4. As demais camadas de informação 

Declividades, Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – Normal 

Climatológica (1961 – 1990) e Densidade das descargas atmosféricas na RMBH períodos 

chuvosos 2004 – 2007 receberam o mesmo valor percentual no cálculo, a cada uma delas 

foi concedido 20% ou 0,2. 

 

As Unidades Geomorfológicas apresentam como legendas as seguintes estruturas de 

relevo: Planalto Dissecado do Ribeirão da Mata, Planalto de Matozinhos - Vespasiano, 

Planalto Cárstico, Depressão de Belo Horizonte, Alto Estrutural Periférico, Morrarias de 

Ribeirão das Neves, Planalto Dissecado de Lagoa Santa e Colinas de Lagoa Santa - Pedro 

Leopoldo, suas notas foram respectivamente 5, 10, 0, 10, 5, 8, 8, 8. Destaca-se que quanto 

maior a nota mais indicada a unidade geomorfológica é, devido a suas características, de se 

constituir como uma solução locacional para a implantação de infra-estrutura 

aeroportuária.  

 

No que diz respeito às legendas da variável Declividades, sua construção foi respaldada 

nos valores pertinentes na legislação ambiental, ou seja, 0 – 5%, 5 – 30%, 30 – 47% e 

acima de 47%, quanto mais elas se apresentavam planas maiores foram as notas atribuídas, 

sendo elas respectivamente – 10, 7, 2 e 0. Isso porque quanto menos declivoso for o 

terreno menores seriam as intervenções, bem como os custos tanto financeiros quanto 

sociais para adequá-lo.   

 

As camadas de informação Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – 

Normal Climatológica (1961 – 1990) e Densidade das descargas atmosféricas na RMBH 

períodos chuvosos 2004 – 2007, apresentam legendas que tratam da intensidade desses 

fenômenos naturais e quanto mais ao norte do município de Belo Horizonte menores são as 

incidências das precipitações e das descargas atmosféricas. Salienta-se que quanto menor a 

incidência maior foi a nota atribuída, posto que menores são os riscos de se atrapalhar uma 

operação aeroportuária. A Precipitação média (mm) anual – período chuvoso na RMBH – 
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Normal Climatológica (1961 – 1990) apresenta as seguintes legendas 220 – 230 mm, 210 – 

220 mm, 200 – 210 mm, 180 – 200 mm, que receberam as seguintes notas 3, 5, 7 e 10, 

respectivamente. Já a Densidade das descargas atmosféricas na RMBH períodos chuvosos 

2004 – 2007 é constituída pelas seguintes classes de valores 3 períodos abaixo de 6, 1 

período até 9, 1 período acima de 9, 2 períodos até 9, 1 período até 9 e outro acima de 9, 

que foram designadas as seguintes notas respectivamente 10, 7, 5, 3 e 0.  

 

Depois de atribuirmos os valores percentuais de importância das variáveis e suas 

respectivas notas, elaboramos os algoritmos e geramos o Mapa  Condicionantes Técnicas 

Síntese como mostrado abaixo, 
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Mapa 2: Condicionantes Técnicas Síntese 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e CEMIG  
 

De acordo com o mapa gerado as piores soluções locacionais estão ao Norte e Nordeste do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves. As médias estão a Oeste e Noroeste mais 
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próximos a BR- 040, como também a sudeste próximo a MG – 020. As melhores 

incidências espaciais apontadas pelo mapa são na porção central do Vetor Norte, onde se 

localiza o próprio sítio do Aeroporto de Confins e ao Noroeste e Nordeste do equipamento 

urbano mencionado. Esses locais são os pretendidos pelo Estado para a estruturação da 

segunda pista do aeródromo e das infra-estruturas do Aeroporto Industrial.  

 

 
Figura 3: Aeroporto Internacional Tancredo Neves com sua futura segunda pista a Nordeste, as 
áreas em azul são parte da infra-estrutura do Aeroporto Indústria. No entanto, existem mais áreas 
que serão utilizadas a Nordeste e a Sudoeste. 
Fonte: INSTITUTO HORIZONTES (2006)  
 

Contudo, cabe ressaltar como indicou BUCHI; PAGUNG (2008), que o aluvião do 

Ribeirão da Mata foi formado por eventos geológicos conhecidos como neotectônica24. A 

formação geológica-geomorfológica em questão encontra-se na região onde está instalado 

                                                
24 “O geólogo soviético V.A. Obrucliev em 1948 empregou o termo “neotectônica” pela primeira vez, para 
definir os movimentos da crosta terrestre que se instalaram durante os períodos do Terciário Superior 
(Mioceno e Plioceno) e do Quaternário, os quais assumiram um papel decisivo na formação da topografia 
contemporânea [...]. O objeto da neotectônica é “o estudo dos eventos tectônicos novos, que ocorreram ou 
estão ocorrendo numa região após a orogênese final, ou mais precisamente após a sua reorganização 
tectônica mais significativa”” (BUCHI; PAGUNG, 2008, p. 33). 
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o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, uma vez que foi configurada através de falhas 

normais que fizeram com que os blocos fossem abatidos, gerando um graben, como 

também promoveu um maior gradiente de erosão regional. Assim, devido à neotectônica 

todo o investimento feito no Aeroporto de Confins pode ser perdido, inclusive de sua 

provável ampliação, uma vez que existe o risco de reativação de antigas falhas normais 

seguidas de abatimento de pistas e queda de blocos, comprometendo toda a estrutura. 

 

8.2 – Mapa Síntese das Variáveis Econômicas  

 

As condicionantes econômicas, conforme o conhecimento especialista, apresentam 30% de 

peso na Árvore de Decisões. A importância maior dessas variáveis em relação às técnicas 

reside no argumento de que os usos, destinados a espaços específicos, são regulamentados 

pela legislação ambiental e urbanística. Assim, muitas vezes porções do território 

permitem somente um tipo de uso e ocupação do solo, previstos nos Planos Diretores 

Municipais e/ou legislação pertinente, devido a características ambientais existentes ou a 

alguma política de planejamento/gestão, o que restringe todas as possibilidades de demais 

atividades. Dessa maneira, não são tão facilmente adequadas diante da necessidade de 

escolha de um sítio para implantação de infra-estrutura aeroportuária.  

 

As variáveis econômicas mapeadas foram Limite da APA Carste de Lagoa Santa e Uso e 

ocupação do solo, ambas receberam a mesma porcentagem de importância no cálculo da 

Análise de Multicritérios, ou seja, 50% ou 0,5. A camada de informação Limite da APA 

Carste de Lagoa Santa possui como legenda, estar no interior da Unidade de Conservação e 

estar fora de seus limites, posto que suas respectivas notas foram 5 e 10 respectivamente. 

Menciona-se que quanto maior a nota mais favorável à área é para as instalações 

aeroportuárias. 
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Mapa 3: Condicionantes Econômicas Síntese 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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Merece salientar em relação aos aspectos analisados a avaliação da PLAMBEL (1986), que 

considerou a região onde está localizado o equipamento urbano (Aeroporto de Confins) 

muito valiosa em relação às características naturais que apresenta. A instituição se referia a 

Área de Proteção Ambiental (APA) mencionada, Unidade de Conservação que abriga 

grutas com grande potencial arqueológico e espeleológico, o que é um risco ambiental caso 

a ampliação aeroviária se efetive.  

 

O extinto órgão estatal também indicou que “O fato da área estar sob decreto de proteção 

especial já significa que a expansão urbana aí é, em princípio, contra-indicada” 

(PLAMBEL, 1986, p. 137). Além disso, com a ampliação do Aeroporto de Confins e a já 

dada como certa consolidação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves como o 

primeiro Aeroporto Indústria do Brasil (JORNAL ESTADO DE MINAS, 15 de julho de 

2008), é provável que o fluxo migratório em direção ao Vetor Norte se intensifique 

grandemente25. Esse deslocamento demográfico pode ser em muito motivado, como indica 

o IAC (2002, p. 10), pelas melhorias infra-estruturais advindas pelas implantações 

aeroportuárias, que geram mais empregos, bem como ampliam as possibilidades de 

negócios.  

 

Dessa forma, o aeródromo e toda sua infra-estrutura podem atuar como um forte indutor do 

desenvolvimento da malha urbana, direcionando a expansão da RMBH. Somada a essa 

possibilidade concreta existe o risco devido a uma possível expressiva concentração 

populacional, que problemas sejam criados como o não cumprimento da legislação urbana 

e ambiental, comprometendo os usos previstos para aquela área.   

 

Assim, a análise da variável Uso e ocupação do solo para a confecção do mapa acima 

tornou-se muito oportuna e pertinente, as legendas que constituíram o aspecto avaliado e 

suas notas indicadas foram:  Solo exposto -10, Pastagem ou Campo -10, Cerrado - 4, Mata 

- 0, Afloramento rochoso - 0, Água - 0, Mancha urbana - 0. Frisa-se que quanto maior a 

nota atribuída mais indicado é a implantação de infra-estrutura aeroportuária no local, 

devido a menor restrição ao uso existente em tais categorias. 
                                                
25 Cabe destacar que segundo dados do IBGE citados pelo principal jornal escrito do Estado, a estimativa 
para 2010 é de que Belo Horizonte tenha um crescimento médio de 0,71%, passando de 2,23 milhões para 
2,39 milhões de habitantes. No caso dos demais municípios do Vetor Norte da RMBH poderão atingir 
população de quase 3 milhões, com taxas de crescimento de 3,64 %, bem acima de 1,19 previsto para o 
Estado (JORNAL ESTADO DE MINAS, 20 de agosto de 2006). 
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De acordo com o mapa produzido as piores soluções espaciais para a estruturação de infra-

estrutura de aeródromos estão a Sul, Sudeste, Oeste, Noroeste e Nordeste do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves. Já o cerrado que compromete os fins em questão encontra-

se espalhado por todo o Vetor Norte, caso decida-se intervir sobre o mesmo será necessário 

autorização dos órgãos ambientais competentes e medidas de compensação ambiental. Os 

locais considerados como médias soluções espaciais para a instalação de empreendimentos 

dessa natureza estão a Norte, Nordeste, Noroeste, Sul, Sudoeste e Sudeste do Aeroporto de 

Confins. As áreas que se apresentam como as melhores soluções locacionais para os 

objetivos propostos estão a Leste, Oeste, Noroeste, Sul, Sudoeste e Sudeste do 

equipamento urbano citado. 

 

Ressalta-se um risco muito eminente para o Vetor Norte que é a efetivação de muitas 

ocupações irregulares serem implantadas nos arredores do aeroporto, situação semelhante 

ao que ocorreu na cidade de Campinas no Aeroporto Internacional de Viracopos. Ainda 

mais quando se trata de Confins, pois seus municípios vizinhos apresentam histórico de 

ocupações irregulares COSTA (1994), SOUZA (2007). Toda essa dinâmica é muito 

temerosa quando se trata do Vetor Norte, já que o mesmo abriga grutas e cavernas de 

altíssimo valor científico, que inclusive deixaram de ser totalmente protegidas pela 

legislação ambiental, por meio do decreto assinado pelo governo federal no dia 10 de 

novembro de 2008 (FOLHA DE SÃO PAULO, 11 de novembro de 2008). 

 

Antes do novo decreto as 7.300 formações catalogadas no Brasil eram totalmente 

protegidas por lei, com as alterações na legislação cavernas e grutas serão classificadas 

segundo quatro critérios de importância: máximo, alto, médio e baixo. Somente as 

consideradas de “máxima relevância” deverão ser protegidas, as que não forem 

classificadas nessa categoria poderão ser destruídas, para isso só será necessário a 

autorização de órgãos ambientais (FOLHA DE SÃO PAULO, 11 de novembro de 2008).  

 

Assim, grande parte da riqueza ambiental brasileira já está comprometida, com a nova 

norma que é o resultado de aproximadamente dois anos de pressão por parte das empresas 

(hidrelétricas e mineradoras). Os ambientalistas acreditam que 70% das formações 

brasileiras poderão ser totalmente eliminadas (FOLHA DE SÃO PAULO, 11 de novembro 
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de 2008), o que é muito alarmante para o Vetor Norte da RMBH, face as suas 

características ambientais, caso o poder público não se atente para essas questões. 

 

8.3 – Mapa Síntese das Variáveis Operacionais  

 

As variáveis operacionais, segundo a compreensão dos especialistas, apresentam 60% de 

peso na Análise de Multicritérios. Esses aspectos recebem maior relevância na tomada de 

decisões, quando é necessário indicar a localização mais propícia, para a instalação de 

infra-estrutura aeroportuária. 

 

De acordo com a avaliação dos estudiosos a maior valorização dessas condicionantes 

ocorre porque elas estão mais intimamente relacionadas com as centralidades regionais. 

Menciona-se que os centros decisórios de poder após a intensificação do fenômeno da 

globalização tiveram sua relevância potencializada, decorrente da queda das barreiras 

espaciais advindas das grandes modificações a nível global no contexto mundial 

contemporâneo, sobretudo ao desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicação 

HARVEY (1995). 

 

As cidades ficaram mais “próximas” umas das outras a partir desse momento, o que de 

maneira contraditória trouxe como conseqüência que as qualidades de um determinado 

lugar recebessem maior importância. Aspecto resultante da redução das barreiras espaciais, 

que acirrou a competição intermunicipal, bem como fez com que as vantagens 

competitivas recebessem um maior destaque. Isso porque essas diferenças locais possuem 

uma consideração muito maior em comparação ao contexto econômico em que o elevado 

custo dos meios de transporte gerava condições promissoras somente para a produção local 

HARVEY (1995).  

 

Devido à intensificação da competição entre as cidades, as gestões urbanas precisam estar 

mais atentas e traçar estratégias de crescimento, o que valoriza as potencialidades locais, já 

que assim certamente os gastos da administração pública serão menores, HARVEY (1995) 

chama esse tipo de gestão de “cidade empresarial”. Nessa perspectiva é que se enquadram 

as variáveis operacionais, uma vez que elas são imprescindíveis para o suporte das 

operações econômicas instaladas, como também para o incentivo e atração de outras 
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atividades que possam ser geradoras de renda, exemplos disso são as especializações 

territoriais como, os aeroportos industriais e toda infra-estrutura demandada para conceder 

o suporte necessário para esse tipo de empreendimento. 

 

No caso do Vetor Norte em relação a sua integração e acessibilidade com as demais 

regiões de Minas Gerais e do país estão sendo planejadas muitas melhorias, o que 

demonstra uma preocupação em dotar o território de infra-estrutura capaz de promover 

uma eficiente logística. O Anel Viário de Contorno Norte foi projetado com o objetivo de 

desafogar o trânsito, através da conexão com as vias BR – 262, 381 e 040 e MG 020 

INSTITUTO HORIZONTES (2006, p. 33). Assim, conectará ao Triângulo mineiro, 

Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Porto de Tubarão em Vitória, Santos e São Paulo. Além 

disso, concederá maior dinamismo na movimentação de cargas e pessoas entre as demais 

regiões da RMBH.   

 

As condicionantes operacionais mapeadas foram a Malha de integração – Acessibilidade 

rodoviária e a Distância do limite municipal de Belo Horizonte aponta-se que as duas 

receberam a mesma porcentagem de importância no cálculo da Análise de Multicritérios, 

ou seja, 50% ou 0,5. Em relação ao aspecto Malha de integração – Acessibilidade 

rodoviária essa camada de informação foi adaptada, visto que inicialmente os especialistas 

frisaram a necessidade da possibilidade de acesso ao sítio destinado a atividades 

aeroportuárias, por meio de estruturas rodoviárias e ferroviárias, o que é conhecido como 

um projeto modal. 
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Mapa 4: Condicionantes Operacionais Síntese 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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Essa compreensão é a mais correta e recomendável, visto que os maiores e mais 

importantes aeródromos do mundo foram dispostos dessa maneira, porém no Brasil 

nenhum aeroporto é interligado por rodovias e ferrovias. No caso do Vetor Norte isso não 

se apresenta como um problema, uma vez que segundo o INSTITUTO HORIZONTES 

(2006) uma das iniciativas previstas nas propostas para ações imediatas, caso o 

crescimento econômico desencadeado pelos investimentos previstos na região seja intenso, 

é “Considerar a possibilidade de extensão da linha do metrô até Confins, com prioridade 

para o trecho até o Centro Administrativo, na atualização do Plano Diretor de Transporte 

Sobre Trilhos” (INSTITUTO HORIZONTES, 2006, p. 69).  

 

As legendas da variável Malha de integração – Acessibilidade rodoviária foram elaboradas 

considerando a distância das localidades em relação às rodovias, posto que quanto mais 

próximo estiver o local das vias maior foi a nota atribuída. Dessa forma, apresentam as 

seguintes legendas: 0 – 100 m, 100 – 200 m, 200 – 300 m, 300 – 400 m, 400 – 500 m e 

suas respectivas notas foram 10, 7, 5, 3, 1. Destaca-se que as áreas onde não passam 

rodovias, o que seria o fundo do mapa, ou seja, para a área sem informação designamos o 

valor zero.   

 

O layer Distância do limite municipal de Belo Horizonte teve suas legendas 

confeccionadas em uma abordagem semelhante a variável anteriormente analisada. Dessa 

maneira, o principal elemento avaliado foi a distância das áreas em relação a principal 

centralidade regional, Belo Horizonte, visto que quanto mais longe o local estiver do 

referencial menor foi o valor concedido. Salienta-se as legendas e suas notas indicadas: 0 – 

10 000 m – 10, 10 000 – 20 000 m – 7, 20 000 – 30 000 m – 5, 30 000 – 40 000 – 3, acima 

de 40 000 – 1. 

 

De acordo com o mapa as piores soluções espaciais para a estruturação de infra-estrutura 

aeroviária são as áreas que estão mais distantes do que 20 000 m de Belo Horizonte, uma 

vez que nesses locais o acesso não é bom. A deficiência no que tange a acessiblilidade 

ocorre pelo fato de a densidade rodoviária nessas localidades ser baixa, o que compromete 

o escoamento de mercadorias, produtos e a agilidade no deslocamento também de grupos 

de pessoas.   
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As médias soluções locacionais apontadas pelo mapa são as áreas que estão a uma 

distância entre 10 000 e 20 000 m de Belo Horizonte, mesmo não detendo um número 

expressivo de rodovias nessas localidades, elas por estarem mais próximas da centralidade 

regional já se apresentam como mais interessantes para a efetivação dos empreendimentos 

urbanos em estudo. É nessa condição espacial que se encontra o Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, bem como a área prevista para a sua ampliação.  

 

As melhores soluções locacionais são as áreas que se encontram a menos de 10 000 m de 

Belo Horizonte e possuem uma maior densidade rodoviária. Todavia, sabe-se que essa 

região é mais densamente edificada, o que inviabilizaria a instalação da infra-estrutura 

aeroportuária. Assim, percebe-se mais uma vez o valor da Análise de Multicritérios, já que 

se torna uma ferramenta imprescindível na avaliação de eventos complexos. 
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9 – MAPA FINAL 
 
O mapa final foi produzido através do cruzamento dos mapas técnico, econômico e 

operacional, posto que a princípio é o mais indicado para avaliar quais são as melhores 

soluções locacionais para a instalação de infra-estrutura aeroportuária na área em exame. 

Essa hipótese se pauta no argumento de que ele permite análises mais criteriosas, uma vez 

que o mesmo incorpora e associa uma gama maior de informações, promovendo uma 

compreensão mais holística e integrada do Vetor Norte. 

 

De acordo com o produto gerado as piores soluções locacionais encontram-se a mais de 20 

000 m de Belo Horizonte, bem como apresentam baixa densidade de acesso rodoviário. 

Ressalta-se que quanto mais próximo da centralidade regional a integração com a malha 

viária é melhorada, o que foi muito considerado na Árvore de Decisões confeccionada. Por 

isso, as áreas que se encontram nessa condição foram muito valorizadas e avaliadas como 

as melhores para a implantação de infra-estrutura de aeródromos.  
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Mapa 5: Síntese Final 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e CEMIG 
 

Em relação ao resultado obtido foi evidenciada a preponderância dos aspectos operacionais 

sobre os demais, o que de certa forma já era esperado por causa de seu peso de 60%. 
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Contudo, cabe pensar novamente na realização da Análise de Multicritérios com o objetivo 

já especificado para o Vetor Norte. Essa constatação é fundamentada pela possibilidade 

ainda existente na área de estudo da transformação de ruas da região, sobretudo nas áreas 

acima de 10 000 m de distância do limite municipal de Belo Horizonte, em rodovias por 

meio de duplicações de pistas e intervenções estatais. A hipótese é plausível devido à baixa 

densidade de espaços construídos nessas áreas, o que tende a se alterar depois dos 

investimentos públicos que estão sendo realizados. 

 

Assim, por meio da comparação da percepção do pesquisador com a realidade, o que 

MOURA (2003, p.18) chamou de Heurística, percebemos que o potencial benéfico das 

variáveis operacionais para o Vetor Norte não foi em sua totalidade avaliado. Dessa forma, 

será feita novamente a Árvore de Decisões considerando os seguintes pesos para as 

condicionantes técnicas, econômicas e operacionais respectivamente 10 %, 45% e 45%. O 

acréscimo de importância destinado aos aspectos econômicos se deve ao motivo de que no 

Vetor Norte encontra-se uma das APAs mais importantes do país. 
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Mapa 6: Síntese Final Calibrada 
Fonte: Projeto Vetor Norte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e CEMIG 
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Após o novo algoritmo ter sido produzido o mapa resultante mostra que houve o aumento 

da consideração de áreas de médio a alto interesse para o fim desejado, sobretudo a Oeste, 

Noroeste e Leste do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, próximas a BR – 040 e MG 

020. No encontro do Rodoanel com a MG 010 e MG 424, ao Sul de Confins, formou-se 

uma localidade avaliada como ótima para implantação de infra-estrutura aeroviária. 

Entretanto, verifica-se que o local não é o mais recomendado por estar muito próximo de 

áreas com uma densidade de espaços construídos elevada, o que impede ou dificulta 

intervenções de diversas naturezas. 
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10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse estudo foi demonstrar a relevância das técnicas de geoprocessamento para 

a realização de análises complexas, como a identificação de áreas propícias para 

implantação de infra-estrutura aeroportuária, que necessitam da avaliação de várias 

condicionantes de maneira simultânea. A perspectiva de uma melhor performance quanto 

aos resultados fundamentam-se no auxílio à tomada de decisões concedida pelo 

instumental em questão, por meio da confecção de um diagnóstico mais preciso, posto que 

permite uma maior e melhor visualização espacial dos aspectos pesquisados. 

 

A Análise de Multicritérios demonstrou-se uma ferramenta imprescindível para indicar as 

áreas mais indicadas para os fins desejados. Em relação à escolha do Estado pelo sítio do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, caso o geoprocessamento tivesse sido 

empregado na época existiriam outras opções, talvez até mais interessantes, como as áreas 

indicadas pelo Mapa Síntese Final Calibrada nas proximidades da BR – 040  e MG 020. 

Essa constatação se pauta na precária acessibilidade ao Aeroporto de Confins antes dos 

recentes investimentos rodoviários como, o Projeto Linha Verde e as intervenções na 

Avenida Antônio Carlos. 

 

De acordo com as nossas avaliações, a priori, nos parece que a expansão do equipamento 

urbano em exame é adequada. Porém, mesmo apresentando muitos resultados satisfatórios, 

cabe ressaltar as limitações da presente pesquisa, uma vez que a área de estudo abrange 

uma Área de Proteção Ambiental (APA) com uma diversidade natural mundialmente 

reconhecida. Além disso, no Vetor Norte existe a comprovação de um conjunto de eventos 

tectônicos conhecidos como neotectônica, que segundo geomorfólogos e geólogos pode vir 

a inviabilizar todo o empreendimento realizado em Confins e áreas limítrofes. Esse fato faz 

com que o Vetor Norte seja alvo de mais estudos aprofundados nessas temáticas. 
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O conjunto de técnicas que compõem o geoprocessamento se apresenta como uma 

ferramenta que consegue dialogar com o conhecimento especialista, bem como se adaptar 

as variações ambientais. Essa constatação foi verificada no presente estudo, sobretudo 

quando calibramos a Árvore de Decisões e fizemos o Mapa Síntese Final Calibrada, pois o 

resultado se aproximou da opinião de especialistas anteriormente consultados. Assim, face 

a suas características o geoprocessamento pode ser utilizado em estudos preditivos, o que 

pode acarretar em vantagens como, menores custos na implantação de empreendimentos e 

um menor tempo desprendido na busca por uma melhor solução locacional.       
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12 – ANEXOS  
 
12.1 – Anexo I – Legislação Aeroportuária Brasileira 
 
Constituição Federal  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 

Art. 24. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

 

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

VII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 

Código Brasileiro de Aeronáutica 

O Código Brasileiro de Aeronáutica, na Seção V, determina: 

 

Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos e das instalações de auxílio à navegação 

aérea estão sujeitas a restrições especiais. 
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Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas ao uso das 

propriedades quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza 

permanente ou temporária, bem como a tudo mais que possa embaraçar as operações de 

aeronave ou causar interferência nos sinais dos auxílios á radionavegação ou dificultar a 

visibilidade de auxílios visuais. 

 

Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior são as especificadas pela Autoridade 

Aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos, válidos, respectivamente, para cada 

tipo de auxílio à navegação aérea: 

 

I – Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos; 

II – Plano de Zoneamento de Ruído; 

III – Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos; 

IV – Planos de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea. 

 

1° De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, a cada 

aeródromo poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas as prescrições, que 

couberem, dos Planos Básicos. 

 

4° As administrações públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso do solo, nas 

áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais constantes dos Planos Básicos e 

Específicos. 

 

5° As restrições especiais estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam privados 

ou públicos. 

 

Art. 45. A Autoridade Aeronáutica poderá embargar a obra ou construção de qualquer 

natureza que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou exigir a 

eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os referidos Planos, 

posteriormente à sua publicação, por conta e risco do infrator, que não poderá reclamar 

qualquer indenização. 
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Art. 46. Quando as restrições estabelecidas impuserem demolições de obstáculos 

levantados antes da publicação dos Planos Básicos ou Específicos, terá o proprietário 

direito a indenização. 

 

Portaria n° 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 198726 

 

Art. 74. Para o cumprimento desta Portaria, compete: 

 

I – Aos Comandos Aéreos Regionais: 

• fiscalizar, em conjunto com as entidades municipais, estaduais e federais 

competentes, as implantações e o desenvolvimento de atividades urbanas quanto à 

sua adequação aos Planos de que trata esta Portaria. 

 

Art. 76. A autorização para aproveitamento de propriedades situadas dentro do Plano de 

Zona de Proteção de Aeródromo e Heliponto e do Plano de Proteção de Auxílios à 

Navegação Aérea é de competência exclusiva do Comando Aéreo Regional – COMAR, 

sob cuja administração se encontre o aeródromo ou o auxílio à navegação aérea. 

 

Art. 77. A autorização para o aproveitamento de propriedades situadas dento do Plano de 

Zoneamento de Ruído é de competência exclusiva do DAC. 

 

Parágrafo único – Qualquer outra organização do Comando da Aeronáutica que, 

eventualmente, receba pedido de autorização para aproveitamento das áreas referidas no 

caput, se obriga exclusivamente a encaminha-lo ao DAC. 

 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica n° 13927 

 

                                                
26 O IAC (2002) alerta que “Embora esta portaria seja a legislação nacional que dispõe sobre os Planos de 
Zona de Proteção de Aeródromos e de Zoneamento de Ruído, a Portaria n° 398/GM5, de 04 de junho de 
1999, em seu Art. 1°, aprova a utilização do Anexo 14 à Convenção de Aviação Civil Internacional, Volume 
I (Aeródromos) e Volume II (Heliopontos), em complemento ou substituição ao que prescreve a Portaria n° 
1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987, até a conclusão dos estudos para a sua revisão e atualização” (IAC, 
2002, p. 16). 
27 O IAC (2002) indica que “As orientações constantes deste Regulamento se aplicam obrigatoriamente aos 
aeroportos internacionais e àqueles com operação de serviços de transporte aéreo doméstico regular, 
utilizando aeronaves com capacidade superior a sessenta assentos para passageiros” (IAC, 2002, p. 16). 
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SUBPARTE E – Obrigações da Administração Aeroportuária Local 

 

Parte 139.427 Outras obrigações: 

 

a) Elaborar os demais Planos ou Programas: 

 

3. Programa de gestão do perigo da fauna; 

5. Programa de controle de obstáculos; 

6. Programa de controle do uso do solo no entorno; 

8. Programa de proteção dos sítios de radar e de auxílio à navegação aérea, sob a 

responsabilidade do aeroporto.  

 

Resolução CONAMA N°4 de 09 de outubro de 1995 

 

Art. 1°. São consideradas “Área de Segurança Aeroportuária – ASA” as áreas abrangidas 

por um determinado raio a partir do “centro geométrico do aeródromo”, de acordo com o 

seu tipo de operação, divididas em duas categorias: 

 

I – raio de 20 Km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por 

instrumento (IFR); e  

 

II – raio de 13 Km para os demais aeródromos. 

 

Parágrafo Único: No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da ASA deverá 

se adequar à nova categoria. 
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12.2 – Anexo II – Metodologia de Confecção dos Layers Unidades Geomorfológicas e 

Uso e Ocupação do Solo 

 

Informações cartográficas de caráter regional, referentes à geomorfologia da área de 

estudo, foram, num primeiro momento, extraídas do mapa do Projeto Vida (CPRM 1994). 

O mapa de compartimentação geomorfológica deste projeto foi escanerizado, 

georreferenciado e digitalizado para integrar a base de dados que compõe o Sistema de 

Informações Geo-ambientais. No entanto, a área abrangida por este projeto não 

contemplou grande parte da porção centro-sul da área de estudo. Para isso, foi realizada 

uma reformulação espacial das unidades do projeto da CPRM e delimitadas novas 

unidades geomorfológicas, com base na associação entre critérios de relevo e hidrografia 

(base topográfica e hidrográfica do Geominas/CSR/UFMG) geologia, as bandas da 

imagem a composição colorida a falsa cor 5R4G3 da imagem Landsat 7 ETM+. Obteve-se, 

deste modo, uma cartografia de unidades geomorfológicas inédita para a área de estudo. 

 

O mapa de uso e ocupação do solo da área de influência direta do projeto foi 

confeccionado a partir de uma imagem do satélite Landsat 7 ETM+, orbita/ponto 218/074, 

bandas 3, 4 e 5 com resolução espacial de 30 metros,  datada do ano de 2007. A imagem 

foi adquirida previamente georreferênciada na projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator) e Datum Horizontal WGS84 (World Geodetic System 1984). Posteriormente 

realizada a conversão de Datum Horizontal para SAD 69 (South American Datum 1969), 

utilizado como padrão no presente projeto. As bandas listadas acima foram escolhidas de 

acordo com as respostas espectrais dos principais alvos em análise, a saber: mancha 

urbana, solo exposto, mata densa, cerrado, campo/pastagem e afloramento rochoso. 

 

Na banda 3, a vegetação verde, densa e uniforme, apresenta forte absorção, ficando escura, 

permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo exposto e 

estradas). Apresenta também bom contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal (ex: 

campo, cerrado e mata densa). Na banda 4, a vegetação verde, densa e uniforme, reflete 

muita energia, aparecendo bem clara nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade do 

dossel florestal e à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações 

geomorfológicas, pedológicas e lito-estruturais. Já, a banda 5 é sensível ao teor de umidade 

das plantas.  
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Em cada banda foi realizado o Processamento Digital de Imagens para atenuar os efeitos 

de espalhamento da radiação eletromagnética causado pela atmosfera, bem como gerar 

produtos finais de boa qualidade visual para análise, na composição colorida a falsa cor. 

De acordo com Foresti (1987), a composição colorida das bandas 5, 4 e 3, nos canais RGB 

(vermelho, verde e azul) respectivamente, é a mais adequada ao estudo do uso do solo e 

análise de expansão urbana. 


