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ASSUNTO: Alteragao da Portaria N° 189/DGAC, de 08 de mango de 2005.
Anexos: PARECER N°002-04/SSA-GGOP/2007

Estudo Preliminar - Capacidade Pampulha (SEP)
Portaria N° 189/DGAC, de 08 de margo de 2005.
Informagoes da INFRAERO - Pampulha / Confins

1. OBJETIVO

Manifestagao de voto do Relator , quanto a alteragao da Portaria N° 189/DGAC, de

08 de marco de 2005 , cuja proposta di nova redagao a mesma (modelo de equipamento, numero de

escalas intermediarias e liberdade de exploragao por linhas aereas domesticas).

2. CONSIDERACOES

Considerando que a referida Porta ria trata de criterion para utilizagao dos

aeroportos situados nas Areas de Controle Tenninal (TMA) de Belo Horizonte, trato nesta

manifestagao , especificamente , da manutengao ou nao dos criterios estabelecidos para o Aeroporto

de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos Drummond de Andrade.

Assim, tomando por referencia os documentos anexos, passo i ponderagao de uma

visAo geral, nao restrita ao questionamento juridico, mas tecnico-operacional e, principalmente, de

fomento ao desenvolvimento regional , sob os impactos de uma decissio politica.

Dada a previsao legal de criagao da ANAC, que nos reserva a produgao de normas

tecnicas para o Setor da Aviagao Civil - sobretudo, atraves de atos normativos - o Regulamento e o

Regimento Interno, que dispoem sobre instalagao , organizagao , competencias e atribuigoes gerais e

especificas de cada Unidade Organizacional que a integra , ressalto que os prmcipios que

embasaram tais normatizagbes s8o gerais , ou seja, nao restringem as competencias e as

atribuigoes especificas de determinadas areas, tendo em vista a relagao de interdependencia

inescusavel , o efeito sistemico intrinseco a organizagao e a sua interagao com o meio.

Ratificando que esta manifestagao atem-se a assegurar as empresas concessionarias

de servigos aereos domesticos a exploragao de quaisquer linhas aereas , mediante
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previo registro nesta Autarquia, desde que observada a capacidade operacional de cads aeroporto e

as normas regulamentares de prestavAo de servigo adequado, expedidas pela ANAC em

conformidade ao Estatuto de Concessoes, que preconiza as condigoes do servigo adequado sob os

criterios da regularidade, continuidade, eficiencia, seguranga, atualidade, generosidade, cortesia na

sua prestagao e modicidade das tarifas, em favor da coletividade, entendo que a prestagAo do

servigo adequado nAo se restringe ao usuirio direto desta Agencia, o regulado, mas tambe m ao

indireto, o usuario do regulado, sem no entanto, desprender-me da obrigagao precipua desta

Agenda - regular, fiscalizar e fomentar o sistema de aviagao civil.

Retomando o sistema de aviagao civil, no exercicio das nossas competencias,

devemos observar e implementar orientagoes, diretrizes e politicas estabelecidas pelo Conselho

Nacional de AviagAo Civil (CONAC):

"A Politica da Aviagao Civil se propo"e a ordenar a atuaga-o do

governo, visando a dar a aviagao brasileira as condigOes para o

Alen cumprimento do seu papel estrutural Como forma de atingir o

obietivo maior de promover a integraga"o o desenvolvimento social e

economico do pals. "

"A Politica Nacional de Aviaga"o deve refletir a importancia

estrategica gue a aviagao civil possuipara o desenvolvimento social

economico e Para a integraga"o nacional e regional. "

"As diretrizes gerais desta politica sdo a provisdo de um ambiente

institucional e economico estaveis, suportados por legislagao e

regulagao economica e tecnica adequadas e transparentes. "

"Para tanto, estabelece um conjunto de agaes que promova o

desenvolvimento do setor em ambiente competitivo. aceitando a

existencia de peculiaridades nesse mercado. "

"Aspecto relevante do napel desempenhadopelo transporte aereo no

pals e o acesso a regioes longinquas favorecendo a integraga-o e a

defesa nacional, ao mesmo tem em que contribui Para reduzir as

desigualdades regionals. "

"Aceita-se, como premissa, em que tais circunstdncias os beneficios

economicos e sociais para as regioes e comunidades atendidas

transcendemos limites economicos da prestacao do servico de

Acroporto Internacional de Brasilia - Setor de Areas de ConcessionSrias - Lote 5
2° andar - Sala 209 - Brasflia-DF - Cep .: 71.608-900

Tel.: (061) 3905-2613 Tel/Fax.: (61) 3905-2611
2



f ' GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE
Manifestacao de Voto - DIR-P / 2007, 03 de julho de 2007.
Processo n°: 60800 .026468/2007-15
Relator : Diretor-Presidente pag. 3/7

transporte aereo. pois trata-se de ligacoes que tern um baixo

potencial de trafego, nao apresentando, viabilidade econ6mica e

qualquer interesse para as companhias aereas. " 1

Diante da analise do Estudo Preliminar - Capacidade Pampulha (SEP) e sem

objerao ao seu conteudo, que serve de embasamento ao Parecer supracitado, esta manifestacao esta

de acordo corn uma agAo planejada, diante da previsao de saturacao da capacidade operacional do

Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos Drummond de Andrade e, ainda, das

limitag6es ao seu desenvolvimento impostas pela ocupacao do seu entorno, situacAo que nao

ocorre no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins.

Apesar do incomodo causado pelo deslocamento do usuario do sisterna para uma

localidade mais distante, outros incomodos Sergio evitados e devem ser considerados, tais como os

decorrentes da saturacao do terminal de passageiros, do patio de aeronaves e do estacionamento de

veiculos.

Quanto ao impacto economico, na medida em que ha uma tendencia de

desenvolvimento urbano no entorno do sitio aeroportuario, penso que a desconcentracao no

perimetro do Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos Drummond de Andrade

favorece o direcionamento para uma area potencialmente mais receptiva, como o perimetro do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins, levando-se ao fomento de uma sinergia de

interdependencia entre a demands que o servico aeroportuario gera e a oferta de servico que a

comunidade local se adapta a atender, gerando, por fim, desenvolvimento economico.

Pensando na sustentabilidade ambiental, esta manifestacao se reforca na medida

em que o impacto sonoro na regiao do Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos

Drummond de Andrade sera minimizado. Embora haja outra problematica ambiental no entorno

do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins, patrim6nio natural, por enquanto

considera-se a melhor Saida, haja vista iniciativas como o Projeto Cidade Aeroporto2, desenvolvido

' Voto CONAC N°002/2003 - Estabelece as Diretrizes da Politica de AviacAo Civil.
20 conceito de Cidade Aeroporto foi desenvolvido pelo professor John Kasarda, da Universidade da Carolina do Norte
(EUA). Pressupiie, alem da expansAo dos terminais de passageiros e de carga, o planejamento do aeroporto industrial,
da ocupacao ordenada do entorno, da atracAo de empresas corn produtos de alto valor agregado para exportagao e
mercado interno, dos distritos industriais corn tecnologia de ponta, das vias de acesso duplicadas e conservadas, de
centros de treinamentos prtximos, da rede de ensino e de areas de lazer e residencias capazes de dar suporte A estrutura
do aeroporto.
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pelo professor John Kasarda, cujo piano de governanra ambiental e urbanistica3 preve o

desenvolvimento integrado de toda a regiao norte da capital e regiao metropolitan, a partir do novo

Centro Administrativo do Estado.

Concluindo, cabe ressaltar o perfil do usuario que demanda servigos das empresas

aereas reguladas. Pelo fato do Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos

Drummond de Andrade se localizar dentro do perimetro urbano da cdade de Belo Horizonte /

MG e da Portaria N°189/DGAC the conferir vocacao para voos regionais de e para o interior do

Estado e regiao limitrofe ao mesmo, as linhas aereas domesticas regionais e os voos das empresas

de taxi aereo e da aviagao geral encontram-se prbximos geograficamente ao perfil de demanda, ou

seja, executiva e domestica (remanescente do grande fluxo concentrado de capital a capital). Ao

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins, dada a sua capacidade de carga operacional

superior, cabe atender a demanda de concentrao (de capital a capital e de escoamento do hub a

que pertence, minimizando o gargalo da regiao sudeste).

3. DO VOTO

Quanto ao modelo de equipamento, como bem ressalta o Parecer, o Estudo

Preliminar - Capacidade Pampulha (SEP) nao faz menado a restricao do mesmo, oferecendo duas

hipoteses (aeronaves com oferta de 150 assentos ou 50 assentos ). Assim, qual seria o impacto na

limitacao ou nao do equipamento sobre a politics escolhida, on seja , de fomento so

desenvolvimento regional? A Portaria N°189/DGAC, restringe de forma arbitraria o

equipamento e ilide a atividade de fomento a de incentivo A aviagio civil?

Se tomarmos como exemplo empresas de taxi atreo que atuaram no passado com

aeronaves turbo-jato, observamos que destoavam do perfil medio das empresas regionais, que

operavam com aeronaves adequadas a demanda, ou seja, em sus maioria turbo-helice. Ao suprimir

inadvertidamente do texto a limitatrao do equipamento (Art. 1°, § 2°, inciso HI, alineas "a", "e" e

"f'), possibilitando que gualaner aeronave opere no Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha -

MG - Carlos Drummond de Andrade, a preciso considerar:

1. As empresas regionais que operarem com equipamento turbo-jato

podem causar desequilibrio na concorrencia de mercado, que se tornara

3 Dadas as condic3es especiais da regiso metropolitana de Belo Horizonte para abrigar a primeira Cidade Aeroporto do
continente, preve-se urna imensa area preservada, corn possibilidade de urbanizacao e ocupacAo ordenada, corn
conditcaes climfiticas favoraveis, infra-estrutura rodoviaria adequada e proximidade ao unico porto seco industrial do
pals.
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desleal, posto que representam minoria no segmento e a demanda se

deslocara em preferencia das mesmas e em detrimento das demais.

2. As empresas detentoras de equipamento turbo-jato sao mais suseetiveis

a migracao da categoria regional para a nacional, haja vista o

equipamento adequado. Assim, poderiarn burlar a legislacAo em favor

da concessao de linhas aereas regionais, quando, na verdade, a

destinacAo fmal e a mesma das aereas nacionais.

Ao adotar uma medida restrita a urn perfil de mercado atual e ao desconsiderar as

tendencias do mesmo, o administrador pliblico ignora a acao de fomento a aviacAo, seja como

empresa aerea ou como industria, e nao age pro-ativamente, uma vez que nao incentiva a indiistria

brasileira e desacredita na expansao do mercado.

Assim, o texto atenderia a finalidade publica suprimindo-se a especificacao do tipo

de motor, o que abriria espaco pars a comercializacao de aeronaves modelo EMBRAER 145.

Outra medida que reforgaria a proteqAo as linhas aereas domesticas regionais

seria a inclusao de especificag6es legais quanto as escalas que as mesmas devem cumprir (no

minimo duas, sendo a primeira delas em cidade no Estado de Minas Gerais ou em Estados

limitrofes). Estas especificacoes reforcariam a acao de fiscalizacao desta Agencia, que pars evitar o

simples taxiamento da aeronave na pista, passaria a exigir balcao de check in nas escalas e o

minimo de 15 minutos para embarque e desembarque de passageiros.

Quanto ao numero de escalas intermediarias, este relator entende que o texto em

vigor atende a acao de fomento ao desenvolvimento regional, que nao se restringe

especificamente ao desenvolvimento da aviacao civil, conforme preceitua a Resolucao CONAC

supracitada, que estabelece a Politica e as Diretrizes da Aviacao Civil. No entanto, as

Aemporto Intemacional de Brasilia - Setor de Areas de Concessionarias - Lote 5
2° andar - Sala 209 - Brasilia -DF - Cep.: 71.608-900

Tel.: (061) 3905-2613 Tel/Fax.: (61 ) 3905-2611



f^
ANAC

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE
Manifestagao de Voto - DIR-P / 2007 , 03 de julho de 2007.
Processo n°: 60800 .026468/2007-15
Relator : Diretor-Presidente pig. 6/7

linhas aereas domesticas regionais nio devem ligar diretamente capital a capital , podendo

ligii-las por meio de no minuno ama escala intermedifiria e que passe pelo interior (Minas

Gerais on Estado limitrofe). Assim, penso que, no momento, a exigencia de apenas uma escala

seria mais adequada, em virtude da inexistencia de mecanismos para incentivar o atendimento de

localidades com baixa demanda por transports aireo.

Desta forma o Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos

Drummond de Andrade , dada a destinagao politica, nfto deve receber escala de empresas aereas

nacionais, visto que seriam concorrentes As regionais , o que vai de encontro a vocagao dada pela

Portaria 189/DGAC e decisao do gestor publico, que deve se voltar ao bem comum (fomento ao

desenvolvimento regional).

Face ao exposto, a questao requer prudencia, mantendo-se num primeiro momento

a limitagao quanto ao numero de assentos (50 lugares), que num segundo momento, a demanda de

mercado redefinira ou nAo esta especificagao, caso haja mudanga no perfil das regionais ou na

destinagao do Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha - MG - Carlos Drummond de

Andrade.

Em nenhum momento a liberdade de exploragao das linhas adreas dom6sticas sera

ferida e nem tao pouco sera ilidida a liberdade das concessionirias na exploragao das mesmas, posto

que a prestagao de servigo adequada atende a coletividade, considerando-a como todos que sao

afetados pelo sistema (comunidade local, empresas a6reas, usuirios das mesmas e os aeroportos em

questao, dadas as suas capacidade de carga operacional).

Isto sim atinge a eficiencia (na medida em que os objetivos sao perseguidos,

otimizando a satisfagao); a continuidade (presente e futura do servigo prestado e posto a

disposigao); a atualidade (que adequa o perfil do usufirio ) e, por fim, a cortesia na prestagao

(visto que a capacidade de carga da cortesia 6 considerada em relagao a demanda e oferta dos

servigos nos aeroportos envolvidos).

Por fim, de acordo com o Estudo Preliminar - Capacidade Pampulha (SEP),

ratifico esta manifestagao conforme a seguinte sistematizagao:

Operagao de aeronaves com oferta de ate 50 assentos no trafego

regular do Aeroporto de Belo Horizonte / Pamputha - MG - Carlos

Drummond de Andrade;
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7 a 16 movimentos por hora, conforme distribuigao de tr6fego adotada pelo

CGNA (atualmente, o numero maximo de aeronaves

da aviacao regular, ao longo de uma hora de operagoes, Pica

limitado a sete aeronaves.);

Supressao da limitaqAo pelo tipo de motor das aeronaves;

Minimo de uma escala intermediaria , em cidade no Estado de

Minas Gerais on em Estados limitrofes);

Exigencia de balcao de check in nas escalas e no minimo 15 minutos

para embarque e desembarque de passageiros;

A nao ligacao direta das linhas aereas domesticas regionais entre

capitais , podendo liga-las por meio da inclusao de escala(s)

intermediarias , que passem pelo interior (Minas Gerais on Estado

limitrofe);

Supressao do Anexo I - Linhas Autorizadas da Portaria

N°189/DGAC, de 08 de marco de 2005.

Esse a meu voto, em 03 de julho de 2007.

/7.. 4

f Milton Zuanazzi
Diretor-Presidente da ANAC
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