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1. Pista
1.1 Características da pista de pouso e decolagem:

1.2 Capacidade de pista:

1.3 Tempo médio de táxi in e táxi out:
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2. Pátio
2.1 Aviação Comercial:
2.1.1 Posições de estacionamento.

2.1.2 Longa permanência no pátio de SBCF é considerado com tempo
superior a 3 horas de solo, porém respeitando o tempo máximo de
permanência em ponte de embarque.

2.2 Aviação Geral / Aviação Executiva:
2.2.1 As posições disponíveis para estacionamento, dependerá do mix de
aeronave, onde serão considerados autorização de pouso, tipo de
equipamento, tempo de solo e regras de adjacentes (vizinhança).
2.2.2 Serão utilizadas preferencialmente as posições remotas do pátio 2
(dois), entretanto os pernoites nessas posições serão permitidos com
peso máximo de decolagem superior a 4.700Kg.
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A operação da Aviação geral (aviação executiva e táxi aéreo) deverá ser
coordenada previamente com o APOC pelo e-mail apoc@bh-airport.com.br, dúvidas através
do telefone +55 31 3689-2037.
Qualquer comunicação verbal não será considerada como comunicação oficial e
não é recomendada.
2.3 Aviação Cargueira:
2.3.1 As posições disponíveis para estacionamento, dependerá do mix de
aeronave, onde serão considerados autorização de pouso, tipo de
equipamento, tempo de solo e regras de adjacentes (vizinhança).

3. Terminais de Passageiros
3.1 Capacidade Estática Terminal de Passageiros:
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3.2 Balcões de Check-In:
3.2.1 Os números de balcões são alocados em função do número de
assentos da aeronave em relação ao Slot alocado ou load fator do voo.
3.2.2 O critério utilizado é de 5 (cinco) balcões para aeronaves de até 200
assentos, a partir desta configuração considera-se 1 (um) balcão de
check-in para cada 50 assentos ou fração.
3.2.3 Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e
tripulados com:
a.
Para voos internacionais 4 horas de antecedência em
relação à hora de partida;
b.
Para voos domésticos 3 horas de antecedência em
relação à hora de partida;
c.
Os tempos acima podem ser alterados, após consulta a
BH Airport (APOC) para os serviços internacionais ou domésticos, nos quais haja
necessidades especiais de segurança e/ou operacionais, conforme disponibilidade
de balcões de check in.
Visando maximizar a utilização da infraestrutura dos balcões de check-in, as
empresas aéreas devem utilizar o sistema de uso compartilhado de check-in, em
conformidade com o padrão definido pela BH Airport e em concordância com a resolução
280 da ANAC.

3.3 Canais de Inspeção de Segurança:
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3.4 Balcões de Emigração e Imigração:

3.5 Restituição de Bagagens:
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4. Cronograma de Obras
Nos períodos abaixo descriminados de está planejado uma intervenção na pista de
pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte que causará uma
interdição temporária da pista entre o horário de 01:50:00h às 04:45:00h (horário local),
impactando apenas a capacidade de pista de pouso e decolagem.

Declaração de Capacidade S19

Anexo
Procedimentos Operacionais em SBCF
Todas as empresas com operações de voos em SBCF devem cumprir rigorosamente
o Manual de Facilitação e demais instruções aeroportuárias, disponíveis no site da BH
Airport.

1. Regras Gerais:
1.1 As operações de nacionalização, internacionalização e certificação de aeronaves,
precisam de autorização prévia da BH Airport e só serão permitidas em
permanência em pátio de manobras;
1.2 Fica obrigatório por parte das companhias aéreas inserir às informações e o status
dos voos, quantidade de PNAE, quantidade de passageiros, horários estimados,
atrasos, antecipações, código de atrasos, etc;
1.3 Os testes de motores de aeronaves classe C, serão feitas na taxiway Q para e para
aeronaves classes D e E nas cabeceiras 16/34, sendo necessária a coordenação
prévia com o Centro de Operações Aeroportuárias APOC por meio do telefone +55
31 3689-2037 ou pelo endereço eletrônico apoc@bh-airport.com.br.
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