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RESUMO 

Uma aerotrópole pode ser definida como o desenvolvimento regional decorrente da 

implantação de um aeroporto, o que significa, que a região e o seu entorno se desenvolveram 

tendo um aeroporto como cerne. Atualmente, existem várias aerotrópoles em funcionamento 

ou sendo desenvolvidas, em diversos países. No Brasil, não há aerotrópoles em 

funcionamento, porém se verifica a existência de alguns projetos. Depois de quase uma 

década de estudos, a pólis de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, 

lançou o projeto do Antares Polo Aeronáutico, que tem sido considerada como a primeira 

aerotrópole da Região Centro-Oeste brasileira; beneficiada pela sua posição geográfica 

estratégica e pela sua proximidade com polos e parques industriais e logísticos. Neste 

contexto, este trabalho buscou identificar o conceito de uma aerotrópole, investigar seus 

elementos constituintes, principais características e verificar se eles serão de fato aplicados em 

Aparecida de Goiânia. Para isso, adotou-se um método de pesquisa exploratória, do tipo 

estudo de caso, com coleta de dados indireta e qualitativa. Dentre os resultados encontrados, 

destaca-se que o Antares Polo Aeronáutico não pode ser considerado uma aerotrópole, uma 

vez que, o projeto carece de um planejamento de larga escala que considere não somente seu 

complexo aeroportuário, mas também, todo o entorno e os diferentes modos de transporte. 

Além disso, vários dos elementos necessários ainda estão ausentes e/ou não foram 

considerados. Conclui-se que para efetivamente ser uma aerotrópole é necessário um maior 

envolvimento de seus stakeholders, neste projeto, em prol de um plano regional de 

desenvolvimento do empreendimento, no longo prazo. 

 

Palavras-chave: Aerotrópoles. Antares Polo Aeronáutico. Aparecida de Goiânia. 

Desenvolvimento Urbano. Polo Logístico e Industrial. 
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ABSTRACT 

An aerotropolis can be defined as the regional development resulting from the implementation 

of an airport, which means that the region and its surroundings have developed with an airport 

at its core. Currently, there are several aerotropoli operating or being developed in several 

countries. In Brazil, there are no aerotropolis in operation, but there are some projects. After 

almost a decade of studies, the city of Aparecida de Goiânia, in the Metropolitan Region of 

Goiânia, launched the Antares Polo Aeronautical project, which has been considered as the 

first aerotropolis in Brazil's Central-West Region; benefiting from its strategic geographical 

position and proximity to industrial and logistics hubs and parks. Within this context, this 

study sought to identify the concept of an aerotropolis, investigate its constituent elements, 

main characteristics and verify whether these will in fact be applied in Aparecida de Goiânia. 

To this effect, an exploratory research method was adopted, of the case study type, with 

indirect and qualitative data collection. Among the results found, it can be highlighted that the 

Antares Polo Aeronautical cannot be considered an aerotropolis, since the project lacks a 

large-scale planning that considers not only its airport complex, but also the entire 

surrounding area and different modes of transportation. Furthermore, several of the necessary 

elements are still missing and/or have not been considered. The conclusion is that in order to 

effectively become an aerotropolis, a greater involvement of its stakeholders is required in 

this project, in favour of a long-term regional development plan for the undertaking. 

 

Keywords: Aerotropolis. Antares Aeronautical Pole. Aparecida de Goiânia. Urban 

Development. Logistic and Industrial Pole. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na economia mundial, o transporte aéreo é um dos setores com maior dinâmica, 

estimulando as relações econômicas e o intercâmbio de mercadorias e pessoas, intra e entre 

países (ALMEIDA, 2005). De acordo com Moraes (2003), aeroportos são entendidos como 

estruturas integradoras e desenvolvimentistas que atraem investidores e favorecem os 

negócios e as empresas. Kasarda (2013) destaca que os principais aeroportos se tornaram 

“nós-chave”
1
 na produção global oferecendo às empresas velocidade, agilidade e 

conectividade; o que fez com que, ao seu redor, diversas organizações vinculadas ao setor de 

aviação fossem atraídas.  Com a proximidade destas empresas, ao modo aeroviário, são 

garantidos aumentos de competitividade, de logística adequada para o escoamento da 

produção, da introdução de inovações tecnológicas, da agregação de valor à produção, além 

da atração de investimentos capazes de gerar empregos de qualidade (SANTOS et al., 2019).  

A complexidade dos terminais aeroportuários fez com que Young e Wells (2014) 

fizessem uma analogia destas estruturas com as cidades; segundo eles, aeroportos são 

compostos por diversas instalações, sistemas, usuários, trabalhadores, regulamentos e regras, 

ou seja, a gestão de um aeroporto é tão complexa quanto a gestão de uma cidade. No começo 

do século XXI, o consultor estadunidense de negócios acadêmicos e aeroportuários John 

Kasarda, ao associar cidades/regiões tendo como core
2
 um complexo aeroportuário

3
, utiliza a 

palavra “aerotrópoles” (PEREIRA, 2014). Para Kasarda (2013), uma aerotrópole é um centro 

comercial multimodal baseado em um aeroporto (Airport City), corredores remotos e grupos 

de empresas ligadas à aviação e empreendimentos comerciais, residenciais e de uso misto 

associados, que atuam de forma interrelacionada e interdependente uns dos outros e de sua 

acessibilidade ao aeroporto.  

Este modelo de aerotrópoles vem se desenvolvendo em várias partes do mundo, em 

países como os Estados Unidos, Coreia do Sul, dentre outros (PORADA, 2013), com o intuito 

de atrair investimentos, além de nortear o planejamento urbano para a região de instalação 

                                                 
1
 Locais que oferecem serviços de transbordo e armazenagem, além dos relacionados à consolidação e 

desconsolidação de carga (MOREIRA, 2012). 
2
 Referente à área central, ao núcleo urbano (VENCESLAU, 2017). 

3
 A ANAC (2017) define complexo aeroportuário como uma área caracterizada pelo sítio aeroportuário, 

incluindo faixas de domínio, edificações e terrenos, bem como, pelas áreas ocupadas com instalações 

operacionais, administrativas e para exploração econômica. 
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deste empreendimento (KASARDA, 2013). No Brasil, em Belo Horizonte, a AVNORTE - 

Associação dos Desenvolvedores do Vetor Norte busca implantar o primeiro projeto de 

aerotrópole do Brasil e da América Latina no Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo 

Neves; projetando atrair altos investimentos, valorização imobiliária local, aumento do 

número de habitantes, além do incremento a geração de empregos (AVNORTE, s.d).  

Ao notar um conceito bem estruturado e com alto potencial de atração de investimentos, 

como já destacado nas cidades que implantaram e estão implantando este tipo de 

empreendimento, a cidade de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia 

(RMG), buscou desenvolver estudos sobre um aeroporto de cargas, que fosse o centro da 

dinâmica que envolve o conceito de aerotrópoles (ALVES, 2019). Este projeto que fora 

divulgado, em 2016, pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia (PMAG), busca 

desenvolver a Macrozona Zona da Mata, no sudeste da cidade, conforme o Plano Diretor 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2016). Com o denominado Antares Polo Aeronáutico, a 

Prefeitura estima uma atração de, aproximadamente, R$ 100 milhões em investimentos para a 

construção do mesmo e a expectativa da criação de cerca de 2500 empregos diretos entre as 

fases de construção, implantação e operação (ALVES, 2019). Juntamente com os distritos 

industriais da região: o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG); o Distrito 

Industrial do Município de Aparecida de Goiânia (DIMAG); e o Parque Industrial Vice-

Presidente José Alencar, All Park Polo Empresarial, espera-se que este complexo gere um 

grande avanço econômico, sendo um catalisador do desenvolvimento urbano local, com uma 

grande atração de investimentos e a valoração latifundiária (SAGRES, 2020). Este local, 

também sediará o novo câmpus da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UFG - 

Universidade Federal de Goiás (incluindo o bacharel em Engenharia de Transportes), em prol 

da formação de mão de obra qualificada para setores de transporte e aviação (MAIS GOIÁS, 

2016).  

Com base na contextualização apresentada sobre o conceito de aerotrópoles e a 

implantação deste na pólis de Aparecida de Goiânia, em Goiás, este estudo questiona:  

 

 O conceito de aerotrópoles e todas as suas características e elementos se aplicam ao 

projeto a ser implantado em Aparecida de Goiânia?  

 O Antares Polo Aeronáutico, que está em desenvolvimento, pode ser considerado 

uma aerotrópole?  
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Este estudo tem como cerne (objetivo principal) responder estas questões, partindo dos 

seguintes objetivos específicos:  

 

 Levantar os principais elementos constituintes de uma aerotrópole, assim como, 

apresentar suas definições, com base em especialistas da área; 

 Verificar, com base nestes elementos e levantamentos, se o projeto do Antares Polo 

Aeronáutico se enquadra no conceito de aerotrópole;  

 Analisar, em função da delimitação do empreendimento, o suposto modelo de 

aerotrópole a ser implantado e propor melhorias, caso necessário.  

 

A escolha desta temática justifica-se por ser um conceito novo, desenvolvido no começo 

do século XXI (PEREIRA, 2014) e pouco abordado dentro do âmbito nacional, uma vez que, 

o Brasil ainda não apresenta nenhuma aerotrópole. Além disso, devido a sua implantação e 

desenvolvimento, espera-se que possa vir a contribuir com gestores, planejadores, arquitetos, 

engenheiros, urbanistas, dentre outros, na compreensão mais ampla deste conceito. 

De forma a apresentar estas informações, o presente trabalho foi organizado em 

capítulos. O Capítulo 1 destaca a pesquisa, sua problemática, a pergunta, os objetivos e a 

justificativa do tema. O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, tendo como foco 

principal as aerotrópoles, seus elementos e a sua inserção no planejamento urbano, onde são 

apresentados, dentre outros, conceitos, críticas e principais exemplos no Brasil e no mundo. 

Na sequência, o Capítulo 3 aborda o método a ser empregado neste estudo, expondo o 

procedimento de pesquisa, as formas de levantamento de dados, os instrumentos de coleta e as 

técnicas utilizadas. Também, apresentar-se-á, em detalhes, o Polo Aeronáutico Antares, futura 

primeira aerotrópole do Estado de Goiás e da Região Centro-Oeste. O Capítulo 4 discute os 

resultados encontrados e suas análises. Finalizando o estudo, o Capítulo 5 aborda as 

considerações finais e apresenta as conclusões, acerca desse estudo, suas limitações e 

preposições de novos estudos, que poderão ser desenvolvidos a partir desta pesquisa. 
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2 AEROTRÓPOLES 

Este capítulo aborda a conceituação, o histórico, as perspectivas, exemplos, os desafios 

e as críticas acerca das aerotrópoles nacionais e internacionais, a fim de obter um panorama 

da complexidade do tema. Optou-se, neste estudo, pela utilização do termo “aerotrópoles” e 

não “aerotropolis”, uma vez que, a tradução da língua inglesa já foi apresentada por Kasarda 

e Lindsay (2012). 

2.1 AEROTRÓPOLES: UMA BREVE ABORDAGEM 

Aerotrópoles, do grego aero- (aér = ar/aviação) e -trópoles (mētrópolis = cidade) é um 

conceito recente no Brasil, mas já conhecido em países desenvolvidos, como Estados Unidos, 

Coreia do Sul, dentre outros (PORADA, 2013). A palavra aerotrópoles (Figura 2.1) foi 

utilizada, pela primeira vez, pelo artista comercial Nicholas DeSantis, para um desenho de um 

aeroporto no telhado de um arranha-céu de Nova York (BROWN, 1939). Posteriormente, em 

2006, o economista estadunidense John D. Kasarda reaproveita este termo, no artigo Airport 

Cities and the Aerotropolis, para destacar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 

da infraestrutura e do uso do solo impulsionados por aeroportos (PEREIRA, 2014).  

 

Figura 2.1: Concepção de uma aerotrópole, segundo Nicholas DeSantis 

 
Fonte: Autoria B. G. Seielstad (BROWN, 1939). 

 

O modelo de aerotrópole estabelecido por Kasarda é uma nova forma urbana em que as 

cidades são construídas em torno dos aeroportos, conectando rapidamente fornecedores, 



A Aerotrópole Antares da Pólis de Aparecida de Goiânia 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 18 
 

 

 

fabricantes, distribuidores, empresários, mercados e clientes. Pela intensa globalização 

mundial e pela dependência do transporte aéreo, a velocidade (tempo) com que empresas e 

lugares, separados fisicamente por grandes distâncias, podem se conectar e gerar vantagens 

competitivas para empresas e regiões (APPOLD e KASARDA, 2013). Neste contexto, a 

aerotrópole é o modelo onde o tempo e o custo da conectividade substituem o espaço e a 

distância como as principais métricas que moldam o desenvolvimento desta "economia da 

velocidade" (APPOLD e KASARDA, 2013). 

Assim, pela disponibilidade de infraestrutura aeronáutica, logística e comercial 

necessária, obrigatoriamente, estas aerotrópoles são constituídas por aeroportos e não 

aeródromos. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica (BRASIL, 1986), um aeródromo é 

toda a área (espaço físico) destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. No 

entanto, um aeroporto, além deste espaço físico do aeródromo, necessita de edificações, 

instalações e equipamentos para apoio às operações de aeronaves e de processamento de 

pessoas e/ou cargas (ANAC, 2011). Um aeroporto é um complexo de facilidades, um gerador 

econômico e um catalisador de captação de investimentos, novos negócios e prosperidade 

financeira (KAZDA & CAVES, 2007; GRAHAM & GUYER, 2000). Algumas empresas das 

aerotrópoles dependem mais de fornecedores e/ou clientes distantes, do outro lado do mundo, 

do que aqueles localizados nas proximidades. Assim, segundo Kasarda (2014), as cidades que 

se desenvolverem no entorno de aeroportos e se tornarem aerotrópoles podem crescer e se 

desenvolver melhor, pois tendem a atrair empresas e facilitar a circulação de pessoas e cargas. 

Como uma metrópole tradicional, composta de um núcleo central e seus subúrbios 

ligados ao transporte público, uma aerotrópole consiste em: 1) Uma cidade aeroportuária 

intermodal e multifuncional em seu núcleo, com disponibilidade de infraestrutura aeronáutica, 

logística e comercial; 2) Uma área urbanizada e planejada que englobe habitabilidade, 

sustentabilidade ambiental e vitalidade social e; 3) Corredores periféricos e grupos de 

negócios e empreendimentos residenciais associados que se beneficiam uns dos os outros e de 

sua acessibilidade ao aeroporto (KASARDA e LINDSAY, 2012). Ou seja, três grandes 

categorias: 1) Complexo Aeroportuário; 2) Aerotrópole (Entorno do Complexo 

Aeroportuário) e; 3) Transporte e Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole). 

Com base nesta definição, os principais elementos constituintes de uma aerotrópole e de cada 

uma destas categorias, assim como suas definições, foram verificados na bibliografia e são 

apresentados na Tabela 2.1.  
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Tabela 2.1: Elementos presentes em complexos aeroportuários e aerotrópoles. 

Elemento Considerado Definição do Elemento Referência(s) 

Categoria: Complexo Aeroportuário 

Atendimento ao 

Consumidor 

Presença de serviços variados para 

atendimento ao cliente. 
Kasarda e Lindsay (2012). 

Varejo e Comércio 
Presença de estabelecimentos 

comerciais. 

Teixeira e Amorim (2005); 

Vasconcelos (2007). 

Empreendimentos 

Imobiliários 

Diferentes tipos de construções: 

escritórios, hotéis, distribuidores, etc.  

Kasarda (s.d); 

Kasarda (2014); 

Silva Junior (2019). 

Infraestrutura Portuária 

Presença de um terminal aeroportuário 

com torre de comando, instalações e 

demais equipamentos necessários. 

Kasarda (s.d); 

Kasarda (2006). 

Infraestrutura Básica 
Presença de uma pista de decolagem 

aérea pavimentada. 

Silva Junior (2019); 

Teixeira e Amorim (2005); 

Vasconcelos (2007). 

Categoria: Aerotrópole (Entorno do Complexo Aeroportuário) 

Hospedagem 
Presença de complexos hoteleiros e 

alojamentos. 
Kasarda (2014). 

Lazer 

Presença de equipamentos de 

entretenimento como clubes, 

complexos esportivos e restaurantes. 

Kasarda (s.d); 

Kasarda (2014). 

Centro de Eventos 
Presença de locais destinados a 

realização de conferências e feiras. 
Kasarda (2014). 

Varejo e Comércio 
Presença de estabelecimentos 

comerciais e complexos de compras. 

Teixeira e Amorim (2005); 

Vasconcelos (2007). 

Escritórios e Serviços 

Empresariais 

Presença de centros médicos (saúde e 

bem-estar), sedes de serviços das 

esferas públicas (serviços 

alfandegários, por exemplo) e 

complexos empresariais. 

Kasarda (2014). 

Parques Logísticos 

Presença de centros de distribuição de 

cargas, despachantes e operadores 

logísticos e de apoio também a 

compras pela internet. 

Kasarda (2014); 

Maciel (2018). 

Produção de Mercadorias 
Presença de parques e complexos 

industriais de avançada tecnologia. 
Kasarda (2014). 

Residenciais 

Presença de empreendimentos 

destinados a habitação uni e 

multifamiliar. 

Kasarda (2013);  

Kasarda e Lindsay (2012). 

Centros de Ensino 

Presença de instituições educacionais 

que busquem integrar, através das 

pesquisas, os problemas da aerotrópole 

com o saber acadêmico. 

Kasarda (2014). 

Parques Tecnológicos 
Presença de incubadoras, startups e 

desenvolvedoras de novas tecnologias. 
Kasarda (2014). 

Parcerias Público-Privadas 

Integração das esferas públicas de 

governo com a iniciativa privada em 

prol da implementação ou gestão, total 

ou parcial, de obras, serviços ou 

atividades de interesse público. 

Kasarda (2014); 

Silva Junior (2019). 
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Tabela 2.1: Elementos presentes em complexos aeroportuários e aerotrópoles (continuação). 

Elemento Considerado Definição do Elemento Referência(s) 

Categoria: Transporte e Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole) 

Intermodalidade 

Presença massiva de sistemas de 

transporte, preferencialmente públicos, 

de diferentes modos e hubs de 

integração. 

Appold e Kasarda (2013); 

Kasarda (2013). 

Infraestrutura Adequada 

Presença de vias duplicadas e 

conservadas em prol da acessibilidade 

e da mobilidade (desenvolvimento 

orientado para o transporte). 

França (2014); 

Pereira (2014). 

Cidade inteligente 

Planejamento ordenado levando em 

consideração a inovação e o 

crescimento em prol de uma cidade 

inteligente. 

Albieri (2014); 

França (2014); 

Kasarda (2014); 

Silva Junior (2019). 

Urbanização Humanizada 

Desenvolvimento de um masterplan
4
 

em anéis que favoreça a 

habitabilidade, ou seja, a escala 

humana, a preocupação ambiental e a 

infraestrutura customizada com 

facilidade de caminhadas e senso de 

vizinhança. 

França (2014);  

Kasarda e Lindsay (2012);  

SEGOV (2014). 

Fonte: Levantamento realizado pelo Autor (2021). 

 

Kasarda (s.d) buscou também, por meio de uma representação gráfica, ilustrar seu 

modelo de aerotrópole e suas principais características (Figura 2.2). A aerotrópole, como um 

todo, engloba negócios e serviços dependentes da aviação, como: parques industriais de alta e 

avançada tecnologia, sua logística (incluso centros de distribuição) e seu rápido atendimento 

eletrônico (e-commerce
5
); biofarmacos perecíveis e de alto valor; complexos esportivos, de 

entretenimento, médicos/bem-estar e de destino de varejo; hotéis e conjuntos habitacionais; 

sedes institucionais de governos e universidades; centros de conferência, comércio e 

exposições e; escritórios para empresários que viajam frequentemente de avião ou se dedicam 

ao comércio global (KASARDA, 2014). No entanto, cada aerotrópole terá suas 

particularidades, a depender das condições espaciais, mas com elementos incomuns, 

ressaltados na Tabela 2.1, voltados para o futuro e para o desenvolvimento do comércio e dos 

negócios (KASARDA, 2020). 

                                                 
4
 Masterplan é uma ferramenta de planejamento físico-espacial de um complexo arquitetônico ou de uma 

cidade ou de parte dela; podendo ser definida como um conjunto organizado de decisões tomadas por uma 

pessoa ou um grupo de pessoas sobre como fazer algo no futuro (MOREIRA, 2021). 
5
 E-commerce, ou comércio eletrônico, refere-se às vendas pela internet, mais especificamente, as que são 

realizadas por uma única empresa, seja um fabricante ou revendedor, por meio de uma plataforma virtual própria 

(SAMPAIO, 2019). 
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Figura 2.2: Organização de uma Aerotrópole. 

 

Fonte: Kasarda (s.d.). 

   

Esta atração de organizações orientadas para a aviação e prestadores de serviços 

comerciais, ao redor e fora dos aeroportos, conforme observado na Figura 2.2, faz com que as 

aerotrópoles se estabeleçam como importantes destinos urbanos. França (2014) destaca que 

em na consolidação de uma aerotrópole há um desenvolvimento orientado para o trânsito, 

centrado em vias duplicadas e conservadas, ao longo de suas artérias de transporte de 

superfície de conexão, de forma a dar suporte e agilidade à sua estrutura aeroportuária. Albieri 

(2014) reforça que esta combinação de um aeroporto de grandes dimensões com uma cidade 

planejada, dotada de facilidades de transporte e centros de negócio, é vital para a cadeia 

econômica global, seus produtores e consequentemente para a atração de investimentos e 

geração de empregos. 

Algumas aerotrópoles surgiram espontaneamente, respondendo às forças do mercado, 

de forma orgânica, no entanto, a primeira aerotrópole planejada foi desenvolvida nos Países 

Baixos, na Europa, no início da década de 1990 (KASARDA, 2020). A Amsterdam Airport 

City abriga vários parques logísticos de grande porte e, é resultado das ações implementadas 

pela Companhia de Desenvolvimento Imobiliário chamada Schiphol Area Development 
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Company (SADC) e pelo Grupo Schiphol (MACIEL, 2018). Inicialmente, a SADC promoveu 

a instalação de parques industriais no entorno do Aeroporto Internacional de Amsterdam 

Schiphol e, posteriormente, eles estimularam o desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Amsterdã, em um momento difícil para a economia local (décadas de 1980-90), com a atração 

de diversos outros empreendimentos e consolidando a aerotrópole holandesa.  

O conceito de aerotrópole vem sendo implantado em várias outras cidades do mundo, 

como: Chicago e Menphis (Estados Unidos); Paris (França); Nova Songdo (Coreia do Sul); 

Shenzhen (China) e; Haíderabad (Índia), onde, espera-se que estas cidades atinjam grande 

crescimento econômico (KASARDA e LINDSAY, 2012). Menphis, no Tennessee, por 

exemplo, desde o início do século XXI, discute e planeja a consolidação de sua aerotrópole; 

buscando melhorar os acessos e a mobilidade urbana ao redor Aeroporto Internacional de 

Memphis (MEM), estabelecer novos parques industriais, revitalizar as áreas urbanas 

circunvizinhas e ampliar a oferta do transporte público (MACIEL, 2018). Paris e seu 

aeroporto Charles de Gaulle, segundo Kasarda (2020), foi uma das aerotrópoles que teve o 

crescimento mais rápido, pois, atualmente, conta com 17 parques logísticos, 85 parques de 

negócios, 12 mil quartos de hotel e dois complexos de exposições e convenções; perfazendo 

mais de 700 empresas, 90 mil empregos e 13 km² destinados a serviços não aeronáuticos.  

A aplicação de princípios de crescimento urbano inteligente e sustentabilidade, em 

consonância com o alinhamento das partes interessadas, são essenciais para a formação de 

uma aerotrópole bem-sucedida. E, para isso, dedica-se a próxima seção deste trabalho. 

2.2  AS AEROTRÓPOLES E O DESENVOLVIMENTO URBANO 

O desenvolvimento urbano pode ser pautado como um conjunto de ações, métodos e 

atributos necessários para a mudança de uma cidade, tendo como objetivo o crescimento e o 

desenvolvimento econômico, ambiental e social (ROLNIK e KLINK, 2011). Qualquer 

empreendimento de grande porte causa alterações significativas no planejamento e no 

desenvolvimento de uma cidade, dentre estas, destacam-se: uso do solo, especulação 

imobiliária, acesso a infraestrutura, dentre outras (ROLNIK e SOMEKH, 2000).  Além disso, 

segundo Andrade (2017), estes empreendimentos, a exemplo de uma aerotrópole, atraem 

investimentos e geram transformações que têm uma área de influência maior que os limites 

físicos estabelecidos pelo perímetro das cidades onde estão localizados; e, é neste momento, 

que o planejamento urbano deve ser utilizado como meio de minimizar possíveis danos e 
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potencializar os impactos positivos. Neste contexto, sendo considerado um empreendimento 

de grande porte, a gestão, o planejamento e o desenvolvimento de aeroportos devem 

contemplar atributos, como a preocupação com aspectos urbanos, econômicos e sociais.  

Guller e Guller (2003) reforçam que o aeroporto contemporâneo exige uma lógica 

distinta da simples ampliação de hangares; não é mais uma tarefa de planejamento 

convencional, pois o aeroporto é submetido a um contínuo processo de transformação, 

dinamismo do entorno e crescimento da infraestrutura. A Figura 2.3 representa esta ideia, 

mostrando como os elementos constituintes do complexo aeroportuário e do seu entorno se 

relacionam e adicionam valores mútuos, seja na valorização do espaço, seja no crescimento de 

passageiros e cargas transportados.  

 

Figura 2.3: Modelo de Desenvolvimento de uma Aerotrópole. 

 

Fonte: Tradução e adaptação do autor (2021), com base em Schiphol Group e Kasarda (2006). 

 

Neste sentido, é necessário que seja elaborado um documento denominado Plano 

Diretor Aeroportuários (PDIR), que apresenta um conjunto de diretrizes que orienta a 

implantação, o desenvolvimento e a expansão ordenada do transporte aéreo. Este plano tem 

como objetivo obter uma melhor aplicação de investimentos; garantir uma diminuição de 

riscos; criar uma harmonização entre as diversas fases de crescimento e; compatibilizar esta 
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estrutura com o meio ambiente, a comunidade e os demais fatores envolvidos (ANAC, s.d.). 

Na metodologia estabelecida para a criação do PDIR está a definição de quais são as 

competências e responsabilidades para a conclusão e aprovação destes planos (ANAC, 2010). 

De forma geral, a metodologia é dividida em uma sequência de quatro etapas que visa facilitar 

os trabalhos de avaliação, previsão, diagnóstico e proposta para o desenvolvimento da 

infraestrutura aeroportuária (ALVES, 2012): 

 

1) Informações Básicas: Corresponde à coleta de elementos importantes para o 

planejamento, tais como a caracterização da região, a infraestrutura aeroportuária 

local, se já existe ou não, aspectos urbanos, ambientais e de acessibilidade. 

2) Estudos Preliminares: Trata dos estudos da demanda, da determinação dos 

requisitos de capacidade e da análise de demanda versus capacidade. Os estudos de 

demanda e de capacidade devem levar em conta não somente a infraestrutura 

aeroportuária, mas também, as vias de acesso para esse equipamento. Dessa forma, 

a partir do confronto entre estes dados, fica possível determinar os aspectos que 

deverão sofrer intervenções. 

3) Estudos de Alternativas: Desenvolvimento de propostas alternativas, onde devem 

ser levadas em conta possíveis expansões territoriais e as limitações do espaço 

aéreo, tendo como base a infraestrutura final. 

4) Planejamento Geral do Aeroporto: É a apresentação da concepção final do aeroporto 

por meio das alternativas determinadas previamente com o objetivo de orientar sua 

expansão e prover uma boa interação com o meio ambiente, a comunidade e os 

outros meios de transporte (intermodalidade). 

 

Aerotrópoles, como grandes empreendimentos, atraem o desenvolvimento urbano e, 

segundo Kasarda (2006), tornaram-se complexos intermodais e multifuncionais, a exemplo da 

Amsterdam Airport City, que gerou considerável desenvolvimento e valorização fundiária 

(Figura 2.4) dentro e além dos seus limites. Tornando-se uma área mais valorizada para a 

locação industrial que a capital Amsterdam e outras principais cidades Rotterdam ou Haia 

(The Hague). França (2014) descreve que a intenção da construção de aerotrópoles é 

incorporar o aeroporto à cidade e que à medida que o tecido urbano se expande e passa a 

compor o eixo estruturador do desenvolvimento urbano, as demais atividades urbanas, 



A Aerotrópole Antares da Pólis de Aparecida de Goiânia 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 25 
 

 

 

especialmente aquelas de suporte, passam a se localizar em anéis (faixas de domínio) 

planejados a sua volta. Kasarda (2006) considera um raio de no máximo 20 km, a partir do 

aeroporto, como limite de uma aerotrópole, para que as empresas se instalem e se considerem 

parte do empreendimento. Ou seja, a cidade tem como núcleo o aeroporto e as ações do 

Estado passam a ser direcionadas estrategicamente para que estes complexos alcancem o 

melhor desempenho possível e tenham destaque nas escalas regional, nacional e mundial. 

Com esse papel de desenvolvimento, Kuhn (2003) aponta que os aeroportos desempenham 

um papel de promoção de negócios local e das áreas circunvizinhas, além das atividades 

exercidas no interior do empreendimento; deixando de ser vistos, apenas, como terminais de 

transferência modal ou apenas mais uma etapa da cadeia logística.  

 

Figura 2.4: Comparativo do m² de locação industrial nos Países Baixos, em 2011, em euros. 

 
Fonte: Kasarda (2012). 

 

O desafio do desenvolvimento urbano é apresentar novos atributos, a fim de se obter 

uma cidade harmônica, de forma que todos os itens se conectem à economia local e regional, 

gerando empregos e negócios. Com a dificuldade de se obter essa conexão, Bursztein (2012) 

destaca que, historicamente, era a cidade que demandava uma solução de transporte para seus 

fluxos, mas, agora, é a estrutura de transporte que planeja a cidade, demandando outros 

arranjos territoriais com melhores acessos e serviços altamente sofisticados. Na prática, os 

dois lados do sistema aeroportuário (lado ar e lado terra) apresentam características 

específicas que corroboram com essa nova concepção (VASCONCELOS, 2007). Em uma 

aerotrópole tem-se fundidas características de shopping centers com terminais aeroportuários 

e suas infraestruturas (pistas, pátios, salas de espera, corredores de acesso às aeronaves, etc.), 

comportando diversidade de usos (TEIXEIRA e AMORIM, 2005; VASCONCELOS, 2007). 
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A nível de Brasil, as aerotrópoles ainda não são uma realidade, todavia existem vários 

projetos em análise, desenvolvimento e discussão. O país, segundo o IPEA (2011), pela sua 

dimensão continental; por ser emergente e apresentar alta mobilidade geográfica e social de 

sua população; e pelo seu acelerado deslocamento das fronteiras econômicas, apresenta um 

grande potencial para o desenvolvimento destes projetos de aerotrópoles. Destacam-se o 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins, em Belo Horizonte e o Aeroporto 

Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Estes complexos estudam implantar o 

modelo de aerotrópoles, de forma a atrair investimentos, crescimento econômico e grandes 

empresas; ampliar a conectividade; e se desenvolverem urbanisticamente, economicamente e 

populacionalmente (SANTOS et al., 2019). Souza e Bueno (2011) destacam que as 

discussões sobre o desenvolvimento de aerotrópoles têm trazido à tona diversos elementos 

envolvidos neste processo: ocupação do solo, especulação imobiliária, infraestrutura, geração 

de empregos, meio ambiente, inserção das relações globais de comércio e produção, etc. 

No caso de Belo Horizonte, especificamente, há uma preocupação em desenvolver 

urbanisticamente a região no entorno do aeroporto, fortalecendo a economia; o Governo busca 

consolidar e desenvolver o Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte como 

hub
6
 logístico, industrial e um dos maiores polos aeronáuticos do país, por meio da 

implantação de atividades econômicas ligadas ao setor (AVNORTE, s.d.; FRANÇA, 2014). 

Este projeto ficou mais evidenciado e publicizado, após a concessão do aeroporto ao 

consórcio BH Airport, especialmente após uma série de intervenções urbanísticas, 

arquitetônicas e de infraestrutura, promovidas pelo Governo do Estado, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (FRANÇA, 2014; SILVA JUNIOR, 2019). 

A instalação de uma aerotrópole, a exemplo da paulista ou da mineira, tem como 

principal objetivo diversificar e agregar valor à economia, estabelecendo uma visão 

inteligente de ocupação do solo, centrada no aeroporto, com governança ambiental, 

infraestrutura customizada e a mobilidade de negócios com base tecnológica (SEGOV, 2014). 

Para tornar o Brasil cada vez mais competitivo, no mercado internacional, globalizado, é 

necessário estabelecer uma lógica de planejamento institucional, físico e territorial tendo 

como epicentro as aerotrópoles. No entanto, o problema está em viabilizar este tipo de 

                                                 
6
 Hub, em transportes, se refere ao ponto central para coleta, separação e distribuição de pessoas ou 

cargas para uma área ou região específica (VASCONCELOS, 2007). 
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projeto, bastante oneroso, em um país que vem enfrentando sucessivas crises econômicas, 

políticas e de saúde, nesta segunda década do século XXI. 

2.3 CRÍTICAS AO MODELO DAS AEROTRÓPOLES 

Diversas críticas são levantadas em relação a esta temática, destacam-se: 1) As 

aerotrópoles têm como cerne o modo aeroviário, onde, a força motriz é o querosene de 

aviação, insumo oriundo do petróleo. Esta commodity
7
 é finita e o seu preço sofre grande 

variação de mercado, ou seja, o petróleo acabando e/ou com preço elevado poderá vir a 

prejudicar a aviação e, consequentemente, o estabelecimento das aerotrópoles (PLUMER, 

2008; CHOHAN, 2019); 2) Por mais que muitas mercadorias sejam transportadas pelo modo 

aéreo, especialmente aquelas com alto valor agregado, a exemplo de eletrônicos, muitos itens, 

como veículos, grãos, minérios, dentre outros, não o são. Assim, alguns autores sugerem que 

a relação entre aerotrópoles, portos, aeroportos e instalações ferroviárias precisam ser 

aprofundadas (CHARLES et al., 2007); 3) Aviões são responsáveis por uma acentuada 

poluição sonora e atmosférica, assim, há uma preocupação quanto ao interesse das pessoas 

residirem nas proximidades dos aeroportos (SHEPARD, 2016; PEREIRA et al., 2017); 4) 

Críticas às aerotrópoles incluem a perda de terras agrícolas e florestais e o despejo e/ou a 

exclusão de residentes e comunidades locais dos benefícios econômicos deste tipo de 

empreendimento (BRIDGER, 2015; GAAM, 2021); 5) Críticos sociais argumentam que a 

aerotrópole favorece aos interesses dos negócios, em detrimento das pessoas, do ambiente 

urbano e seus empreendimentos comerciais, residenciais, ou de uso misto (MOORE, 2013); 

6) O modelo de aerotrópoles de Kasarda prevê sua construção sobre um "gramado verde", 

uma “tábula rasa (vazia)”, o que é simplesmente impossível para muitas cidades existentes. A 

construção de complexos aeroportuários tem grande impacto no entorno, para a fauna e a flora 

locais. É um desafio reorientar uma cidade inteira para focar em seu aeroporto, em detrimento 

do crescimento urbano, sua paisagem e história (PORADA, 2013) e; 7) Embora o conceito de 

aerotrópole tenha funcionado bem em alguns locais, a exemplo de Amsterdam, muitas vezes, 

quando aplicado em outros locais, vem gerando críticas (HIRSH, 2017).   

                                                 
7
 Commodities são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou pequeno 

grau de industrialização, produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo. Seus preços são 

determinados pela oferta e procura internacional da mercadoria. No Brasil, as principais commodities são o café, 

a soja, o trigo, o milho, o minério de ferro e o petróleo (EPSJV, s.d). 
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As críticas ao modelo de aerotrópoles são importantes em função da grandiosidade 

deste tipo de empreendimento. Uma aerotrópole atrai diversos tipos de investimentos, assim, 

uma implantação não planejada trará uma urbanização desordenada em suas áreas de 

influência direta e indireta. Podendo inclusive, atrair novos moradores, em prol de uma 

melhor qualidade de vida, que não estavam contemplados neste planejamento inicial. É 

importante controlar todos os tipos de uso de solo locais, para que estes não se tornem apenas 

polos de fabricação e distribuição de mercadorias. A implantação destes complexos deve 

respeitar o planejamento urbano das cidades e suas normativas, em prol do bem-estar da 

população que residirá no entorno e será diretamente afetada. Destaca-se, por fim, que a 

mobilidade (planejada) de pessoas (prestadores de serviço, usuários e moradores) e bens deve 

ser uma das maiores prioridades. A aerotrópole necessita estar conectada com o resto da 

cidade/região onde está inserida, sem esquecer os impactos ambientais decorrentes de sua 

operação e que devem ser mitigados.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa, deste modo, o mesmo está dividido em 

duas seções. A primeira discorre sobre as questões do tipo de abordagem; da técnica de 

pesquisa; da estruturação do método; e, dos elementos constituintes de uma aerotrópole que 

serão analisados e de que forma, para se alcançar os objetivos propostos. Já, a segunda 

apresenta e descreve o objeto de pesquisa deste trabalho.  

3.1 A PESQUISA E A ESTRUTURAÇÃO DO MÉTODO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar se o conceito de aerotrópole e todos os seus 

elementos se aplicam ao projeto do Antares Polo Aeronáutico a ser implantado em Aparecida 

de Goiânia. Sendo assim, esta pesquisa pode ser associada a três fatores: tipo de pesquisa, 

método e técnica - detalhados nos parágrafos que se seguem.  

Boyd e Westfall (1987) destacam que são estabelecidas três categorias de tipos de 

pesquisa: 1) exploratória; 2) descritiva e; 3) experimental. Neste estudo foi adotada a 

categoria exploratória, pois esta visa promover o levantamento de informações e um maior 

conhecimento da temática, por meio da familiarização (GIL, 2002). 

Quanto ao método adotado tem-se o estudo de caso, que é um estudo empírico profundo 

de um objeto, que analisa e investiga um fenômeno da atualidade dentro do seu contexto real, 

onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são tão definidas e onde devem ser 

empregadas e usadas várias fontes de evidência (YIN, 2001).   

Já, a técnica de coleta de dados é indireta e qualitativa, ou seja, alcança uma 

compreensão descritiva das razões e motivações subjacentes. Para isso, contar-se-á com dados 

primários e secundários, ou seja, uma pesquisa documental e bibliográfica. Marconi e Lakatos 

(2003) definem pesquisa documental como uma fonte de coleta de dados primária restrita a 

documentos e a bibliográfica como todo material secundário (livros, reportagens, estatísticas, 

etc.) já publicado em relação a determinado tema. 

A partir disto, buscou-se na literatura nacional e internacional entender o conceito de 

aerotrópoles e a inserção deste no planejamento urbano de metrópoles de todo o mundo, em 

especial nos Estados Unidos, Ásia e na Europa. Posteriormente, foram verificados os 

elementos constituintes das aerotrópoles em funcionamento (Tabela 2.1), divididos em três 

grandes categorias, conforme as definições de Kasarda e Lindsay (2012): 1) Complexo 
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Aeroportuário; 2) Aerotrópole (Entorno do Complexo Aeroportuário) e; 3) Transporte e 

Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole). Com base nestas grandes áreas e em 

seus elementos foi proposta a Tabela 3.1. Nela, propõe-se um método de análise para verificar 

e levantar cada um destes elementos e suas características no suposto projeto de aerotrópole a 

ser desenvolvido em Aparecida de Goiânia-GO.  Ou seja, por meio deste método será possível 

diagnosticar quais elementos estão presentes no projeto do Antares Polo Aeronáutico, item 

por item, quais não estão, quais são alcançados parcialmente e quais são previstos - indicando, 

posteriormente, como estes poderiam ser alcançados de forma plena.  

 
Tabela 3.1: Método de análise para cada um dos elementos considerados para aerotrópoles. 

Elemento Considerado             Método(s) de Análise Considerado(s) 

Categoria: Complexo Aeroportuário 

Atendimento ao 

Consumidor É necessário o levantamento destes empreendimentos e de seus 

eventuais lançamentos. Consultas podem ser realizadas em noticiários, 

internet, junto à própria Prefeitura e também nas próprias empresas. 

Varejo e Comércio 

Empreendimentos 

Imobiliários 

Infraestrutura Portuária Para esta análise é necessário a análise do projeto da infraestrutura 

aeroportuária, assim como, da análise do memorial descritivo e das 

informações projetuais divulgadas pelos seus responsáveis. Eventuais 

consultas podem ser realizadas em imagens de satélite, noticiários e 

consultas as esferas públicas.  

Infraestrutura Básica 

Categoria: Aerotrópole (Entorno do Complexo Aeroportuário) 

Hospedagem 

Para a análise destes elementos, é necessária uma coleta de 

informações destes lançamentos imobiliários que ocorrem e que 

ocorrerão nesta região. Dados primários e secundários, mapeamentos, 

consultas a órgãos públicos, entrevistas, reportagens e a própria 

internet podem vir a auxiliar nesta tarefa. 

Lazer 

Centro de Eventos 

Varejo e Comércio 

Escritórios e Serviços 

Empresariais 

Parques Logísticos 

Produção de Mercadorias 

Residenciais 

Centros de Ensino 

Parques Tecnológicos 

Parcerias Público-Privadas 

Categoria: Transporte e Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole) 

Intermodalidade Para a verificação destes elementos é necessário limitar a área da 

região, de acordo com a literatura; fazer um mapeamento da região, 

com a utilização de imagens de satélite (Google Maps); consultas ao 

Plano Diretor, ao Plano de Mobilidade da região e demais legislações 

municipais; consultas presenciais as Secretarias Municipais para 

verificar projetos e/ou obras futuras para a região; além disso, verificar 

projetos de mobilidade, masterplan e outros, elaborados por qualquer 

esfera pública; assim como, consultas a internet, referências 

bibliográficas e a própria pesquisa de campo física. 

Infraestrutura Adequada 

Cidade inteligente 

Urbanização Humanizada 

Fonte: Autor (2021). 
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Além disso, para apresentar e delimitar o empreendimento e seu entorno, por meio de 

mapas georreferenciados, utilizou-se como base de dados os sites do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2020) e do Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás 

(SIEG, 2017). Foram consultados os arquivos das malhas territoriais do Brasil, do território 

estadual e do território municipal e, mapas e trabalhos técnicos do projeto do Antares Polo 

Aeronáutico disponibilizados em páginas da internet. Estes dados foram tratados com auxílio 

do software ArcMap, componente do pacote ArcGIS e são apresentados na próxima seção. 

3.2 OBJETO DE PESQUISA: A AEROTRÓPOLE DA PÓLIS DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG), no Centro-Oeste brasileiro, possui uma 

área de 7.315 km
2
 e uma população de mais de 2,6 milhões de habitantes (IBGE, 2019). 

Dentre os vintes municípios que constituem a RMG (Figura 3.1), destaca-se Aparecida de 

Goiânia, localizado ao sul da capital. Este município apresenta a segunda maior renda per 

capita do Estado e população (590.146 pessoas), após Goiânia e, uma área territorial de 

278,539 km
2
, o que perfaz uma densidade demográfica de 1.580 hab/km² (IBGE, 2020). Sua 

localização estratégica, no centro do país e, a proximidade com Brasília (210 km), a BR-153 e 

o Triângulo Mineiro fizeram desta cidade uma opção para a produção e o rápido escoamento 

de mercadorias, bens e serviços. Não somente para o Centro-Oeste, mas também para todas as 

demais regiões brasileiras, especialmente a Região Sudeste.  

Em 2016, como forma de estimular esta vocação, a Prefeitura Municipal de Aparecida 

de Goiânia apresentou um projeto para desenvolver uma de suas macrozonas, a denominada 

“Zona da Mata”, a sudeste do município (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2016). Este projeto é 

o desenvolvimento, segundo seus idealizadores, de uma aerotrópole, o Antares Polo 

Aeronáutico, conceito apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. Sua localização, conforme a 

Figura 3.2 e Google Maps (2021), fica cerca de oito quilômetros do Centro da cidade e 

também, próximo ao local que sediará o novo campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT) da Universidade Federal de Goiás (UFG), incluindo a graduação em Engenharia de 

Transportes - com distância de aproximadamente, 14 km do atual campus, um prédio 

emprestado da UEG - Universidade Estadual de Goiás. A construção da nova unidade da 

UFG, com seis pavimentos, cerca de 7.000 m² de área construída e orçada em 16 milhões de 

reais ficou a cargo do Governo Federal (OLÍMPIO e SIQUEIRA, 2015). 



A Aerotrópole Antares da Pólis de Aparecida de Goiânia 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 32 
 

 

 

Figura 3.1: Mapa de localização da Região Metropolitana de Goiânia (RMG). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE (2020) e SIEG (2017) e com auxílio da 

ferramenta ArcMap. 
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Figura 3.2: Mapa de Aparecida de Goiânia. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor do Plano Diretor (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2016). 

 

A Figura 3.3 apresenta a localização do Antares Polo Aeronáutico, em Aparecida de 

Goiânia e, os demais parcelamentos urbanos a serem executados. Nela, destacam-se a pista de 

pouso; a Avenida Santana, que dará acesso ao aeroporto e a UFG e; os demais loteamentos 

propostos deste empreendimento. O empreendimento 100% privado, com mais de dois 

milhões de metros quadrados, permitirá conexões empresariais, com infraestrutura completa 

(terminal aeroviário; pista de pouso e decolagem de 1.800m com balizamento; centro de 

distribuição e abastecimento; taxiways
8
 iluminadas nos hangares) para voos executivos 

(ANTARES, 2020). O empreendimento espera atrair empresas de táxi aéreo e manutenção; 

indústrias do setor aeroespacial; conglomerados logísticos; serviços aeromédicos; 

hangaragem; aviação agrícola; escolas para formação de pilotos; e, estrutura de apoio, com 

comércio, restaurantes e hotéis (UBIRATAN, 2020). 

                                                 
8
 Uma faixa pavimentada paralela à pista principal, onde as aeronaves se movem, do terminal até o final 

da pista, de forma a não interferir nas aeronaves que usam a pista para decolagem e pouso. (CRANE, 1991). 
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Juntamente, com os distritos industriais da região: o Distrito Agroindustrial de 

Aparecida de Goiânia (DAIAG); o Distrito Industrial do Município de Aparecida de Goiânia 

(DIMAG); e o Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, All Park Polo Empresarial, 

espera-se que este complexo gere um grande avanço econômico, sendo um catalisador do 

desenvolvimento urbano local, com uma grande atração de investimentos e a valoração 

latifundiária (SAGRES, 2020). Segundo Antares (2020), o complexo atenderá a empresários 

que venham a buscar segurança, agilidade e serviços; para isso, contará com segurança 

jurídica (incentivos fiscais e escritura patrimonial, etc.) e patrimonial (controle de acesso, 

sistema de monitoramento nas áreas comuns e estacionamento, circulação restrita nas áreas 

que levam às aeronaves e, perímetro fechado em todo o sítio aeroportuário) para as empresas.  

O empreendimento está dividido em cinco etapas; a primeira delas - a construção da 

pista, estruturas de apoio e a disponibilização de 200 lotes - iniciou-se em 2021e tem previsão 

de conclusão em 2024 (UBIRATAN, 2020). Para isso, o grupo empreendedor formado pelas 

empresas: Tropical Urbanismo, Innovar Construtora, CMC Engenharia, BCI 

Empreendimentos e Participações e RC Bastos Participações conta com todas as licenças e 

aprovações para as obras (o que demorou nove anos), incluindo as ambientais e a da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC (BASSETO, 2020). 

Dentre os incentivos fiscais já aprovados pela Lei nº 3.470, de 17 de maio de 2019, para 

as empresas dos segmentos de aviação, de logística e indústrias de maneira geral, destacam-

se: 1) As empresas que se instalarem no Antares vão pagar 2% de ISS (Imposto Sobre 

Serviços) por 20 anos, enquanto em outras cidades o valor chega a 5%; 2) Haverá isenção de 

ITU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana) por três anos e ainda, alíquota reduzida 

do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), variando de 0,08% a 0,3%; 3) A área do 

Antares foi incluída no plano diretor de Aparecida de Goiânia, como área de interesse 

econômico e social do município e, foi editada a Lei Complementar Municipal nº 117, de 04 

de janeiro de 2016, que criou a área do sítio aeroportuário, com diretrizes de construção nas 

imediações do aeroporto e especificações para o desenvolvimento da região 

(LEISMUNICIPAIS, 2019). 

Após a apresentação das principais características do objeto de pesquisa deste trabalho, 

o próximo capítulo apresenta quais elementos, segundo as Tabelas 2.1 e 3.1, foram 

encontrados no Antares Polo Aeronáutico, em prol da verificação se este complexo pode ser 

considerado uma aerotrópole, a primeira do Estado de Goiás e da Região Centro-Oeste.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo tem como objetivo analisar, de acordo com o método apresentado, se o 

Antares Polo Aeronáutico e o planejamento do seu entorno o qualificam como a primeira 

aerotrópole de Aparecida de Goiânia e da Região Centro-Oeste. Para isso, os elementos 

comuns de uma aerotrópole, apresentados na Tabela 2.1, foram levantados, conforme 

procedimentos estabelecidos na Tabela 3.1, divididos em três grandes categorias e seus 

resultados são apresentados na Tabela 4.1. Cada um destes elementos é discutido e 

classificado, tendo como base a Tabela 4.2, onde estes são classificados em função da 

existência do mesmo no complexo, ou seja, “presente”; “parcial”; “previsto”; e, “ausente”. As 

informações destes elementos foram obtidas com base em uma pesquisa exploratória e na 

coleta de dados indireta e qualitativa a respeito deste objeto de estudo, conforme descrito no 

“Capítulo 3” (BOYD e WESTFALL, 1987; GIL, 2002; MARCONI e LAKATOS, 2003).  

 

Tabela 4.1: Análise dos elementos presentes no complexo aeroportuário da pólis de Aparecida. 

Elemento Considerado 
Presença do 

Elemento 
Discussão 

Categoria: Complexo Aeroportuário 

Atendimento ao Consumidor Previsto 

O empreendimento 100% privado, com 209 

hectares, dos quais cerca de 611 mil m² de área 

vendável, espera atrair empresas de alto padrão, 

companhias de táxi aéreo, indústrias do setor 

aeroespacial, conglomerados logísticos, serviço 

aeromédico, manutenção, hangaragem, escolas para 

formação de pilotos e estrutura de apoio, com 

comércio, restaurantes e hotel (UBIRATAN, 2020). 

A obra foi iniciada em 2021 e tem previsão de ser 

entregue em 2024 (ARAÚJO, 2021; VIANA, 2021).  

Varejo e Comércio Previsto 

O empreendimento contará com várias lojas, dentro 

do seu complexo aeroportuário, oferecendo aos 

passageiros uma infraestrutura adequada, destacam-

se empresas de transporte de cargas, fabricação e 

manutenção de aeronaves, serviços aeromédicos, 

aviação agrícola, dentre outros (ANTARES, 2020). 

Empreendimentos 

Imobiliários 
Previsto 

Estão previstos 455 lotes com metragens entre 1.000 

m² e 1.500 m², com possibilidade de áreas maiores, 

de acordo com a necessidade, para conexões 

empresariais e com infraestrutura completa 

(ANTARES, 2020). A primeira de cinco etapas, 

prevista para ser concluída em 2024, comercializará 

72 lotes deste total, porém, respeitando uma área de 

preservação de 160 mil m² (TEIZEN, 2021). 
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Infraestrutura Portuária Parcial 

O empreendimento, iniciado em julho de 2021, 

possuirá um terminal de (des)embarque, com centro 

de distribuição, abastecimento e taxiways  

iluminadas nos hangares (ANTARES, 2020).  

Infraestrutura Básica Parcial 

Neste momento, outubro de 2021, a terraplanagem e 

a pista de pouso e decolagem de 1.800 m de 

extensão e 30 m de largura, a ser pavimentada, estão 

sendo executadas (ARAÚJO, 2021; VIANA, 2021). 

A pista terá valetas de infiltração para a drenagem 

da água da chuva e com balizamento, para voos 

executivos (ANTARES, 2020). Podendo receber 

todos os modelos de aviação geral, jatos executivos, 

monomotores, bimotores e o Gulfstream 650 

(TEIZEN, 2021). Também, estarão disponíveis 

cinco helipontos para operações de aterragem e 

decolagem de helicópteros. Existe um estudo para a 

ampliação da pista e para permitir que a sinalização 

e a iluminação sejam alimentadas por energia solar. 

Categoria: Aerotrópole (Entorno do Complexo Aeroportuário) 

Hospedagem Parcial 

Atualmente, a região conta com alguns hotéis como 

o Hotel 10, o Arahra Hoyel, o Hotel Villa Natures, o 

Ranchos 30 Hotel, dentre outros. Porém, o atual 

projeto não contempla hotéis ou alojamentos no seu 

entorno imediato. A Prefeitura deverá buscar 

investimentos e parcerias para o desenvolvimento do 

setor hoteleiro, no futuro, devido ao porte do 

empreendimento que está sendo construído. 

Lazer Parcial 

A aproximadamente cinco quilômetros de distância 

localiza-se o Centro de Cultura, Esporte e Lazer da 

Ordem dos Advogados do Brasil, porém, o mesmo é 

restrito a advogados e associados. Outro espaço de 

destaque é o Espaço Villa Di Lucca, utilizado para 

festas. A região conta com alguns restaurantes, 

contudo, estes não são suficientes para atender a 

futura demanda. No Aparecida Shopping, 

inaugurado em 2017, há um boliche, cinco salas de 

cinema, área de jogos e uma praça de alimentação 

(ARGO, s.d.).  Os empreendimentos de lazer foram 

construídos anteriormente a este projeto e mostram 

que para se consolidar como uma aerotrópole, a 

cidade precisará estimular a construção de novos 

restaurantes, complexos esportivos e demais 

estruturas de lazer no entorno de seu aeroporto. 

Centro de Eventos Previsto 

A Prefeitura juntamente com o Governo do Estado 

assinou, em 2016, um acordo para a construção de 

um Centro de Convenções no município 

(DAMASCENO, 2016). No entanto, as obras não 

foram iniciadas e nem se quer seu projeto foi 

encontrado para a elaboração desta tabela. Em 2019, 

a FCT/UFG foi contatada para verificar a 

possibilidade do mesmo ser construído nas 
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proximidades de sua nova unidade, integrado ao 

campus, tendo inclusive alguns professores 

participado de reuniões com a Prefeitura, porém este 

projeto não avançou. Hoje, a região do entorno não 

contempla nenhum centro relacionado a grandes 

eventos, sendo necessário investimentos para 

integrar o mesmo a uma futura aerotrópole. 

Varejo e Comércio Presente 

A região conta com diferentes tipos de varejo e 

comércio, dentre eles: supermercados, postos de 

combustíveis, padarias, farmácias, açougues, lojas 

de roupas, papelarias, dentre outros. O Aparecida 

Shopping, a seis km de distância, conta com 22.700 

m², 125 lojas, 48 mil m² de área construída, cinco 

lojas âncoras e uma projeção de fluxo de 600 mil 

consumidores mensais (ARGO, s.d.). Diversas 

fábricas de roupa possuem lojas, nos polos 

industriais, com preços mais competitivos que nas 

lojas dos shoppings, o que atrai a população, de 

forma geral, para compras no atacado.  

Escritórios e Serviços 

Empresariais 
Presente 

No entorno do Antares Polo Aeronáutico estão 

localizadas diferentes instituições, destacam-se: o 

Centro Estadual de Referência e Excelência em 

Dependência Química Prof. Jamil Issy; diversas 

secretarias municipais, como a Secretaria de 

Esportes, Lazer e Juventude, a Secretaria Municipal 

do Trabalho, a Subsecretaria Regional de Educação 

e, a Secretaria Municipal de Saúde; diversos centros 

destinados a serviços médicos; além de escritórios 

de diversas empresas/indústrias. 

Parques Logísticos Presente 

Atualmente, na região, estão instalados o DIMAG; o 

Parque Industrial Vice-presidente José Alencar; o 

All Park Polo Empresarial e o Global Park (Global 

Park, 2021). Cada um destes parques logísticos 

apresenta diferentes estágios de consolidação, em 

função do período de entrada em funcionamento. 

Produção de Mercadorias Presente 

Diversas empresas/indústrias com tecnologia de 

ponta estão instaladas nesta região, seja em terrenos 

próprios isolados, seja dentro dos Parques 

Logísticos, apresentados anteriormente. Existe 

também uma série de condomínios privados para a 

instalação das mesmas, a exemplo do Polo 

Empresarial Goiás e o DAIAG.  

Residenciais Presente 

No entorno da Avenida Santana, antes da instalação 

do Antares Polo Aeronáutico, já existia uma série de 

setores (bairros) com ocupação predominantemente 

residencial, tendo serviços básicos em suas vias 

principais. Estes setores estão localizados a 1,5 km 

de distância do futuro complexo aeroportuário. No 

entanto, são previstos novos empreendimentos 

imobiliários residenciais, do tipo condomínio, no 

entorno imediato, destacam-se o Loteamento 
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Aparecida Park, localizado em frente ao Antares 

Polo Aeronáutico (APARECIDA PARK, 2021); o 

Alphaville, que deve investir mais de R$ 155 

milhões para o primeiro empreendimento da cidade 

(PREFEITURA DE APARECIDA, 2014); dentre 

outros que ainda serão lançados, de acordo com o 

desenvolvimento imobiliário da região. 

Centros de Ensino Presente 

Conforme divulgado pela Secretaria de Educação e 

Cultura (2021), Aparecida de Goiânia possui, 

atualmente, 56 unidades de ensino, designadas como 

escolas públicas. Essas unidades, considerando a 

demanda da região, atendem crianças desde a pré-

escola até o final do Ensino Fundamental. Além 

disso, a cidade conta com 60 escolas estaduais. 

Tomando um raio de 5 km, a região conta com, 

aproximadamente, 20 escolas, sendo estas 

municipais e estaduais (GOOGLE MAPS, 2021). Há 

ainda um campus da Universidade Federal de Goiás, 

que abriga, atualmente, quatro cursos de graduação e 

dois cursos de pós-graduação em funcionamento. 

Destes cursos, destaca-se o de graduação em 

Engenharia de Transportes, que versa sobre o 

planejamento, a gestão, a operação, a logística, a 

tecnologia e a infraestrutura dos sistemas de 

transporte, especialmente, os modos rodoviário e 

aeroportuário que estarão presentes e serão 

demandados no complexo em análise neste trabalho. 

Parques Tecnológicos Ausente 

Segundo o Mais Goiás (2014), Aparecida de 

Goiânia lançou o Parque Tecnológico Inova 

Aparecida; o prefeito da época (Maguito Vilela) 

informou que este lançamento geraria milhares de 

empregos, além de impulsionar a área tecnológica 

da cidade. Todavia, até hoje, o projeto não foi 

construído. A cidade ainda carece de um parque 

tecnológico, envolvendo empresas, tecnologia e 

centros de ensino - o que seria fundamental para a 

região se consolidar como uma aerotrópole. É 

preciso integrar este elemento com o item anterior 

“Centros de Ensino”. 

Parcerias Público-Privadas Presente 

As PPPs estão presentes na administração pública da 

cidade, dentre os vários exemplos, destacam-se: 1) 

A Avenida Santana, que dá acesso ao complexo 

aeroportuário, é uma parceria da Prefeitura com as 

empresas detentoras do empreendimento, pois com 

os altos investimentos na construção do Antares 

Polo Aeronáutico, a esfera municipal se 

disponibilizou a prolongar e pavimentar a via em 

questão (A REDAÇÃO, 2020). 2) A Prefeitura 

assinou a cessão de uma área para a instalação de 

um frigorífico, orçado em 20 milhões de reais, de 

propriedade do cantor Gusttavo Lima que deve gerar 

mais de 40 empregos diretos (FREITAS, 2021).  
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Categoria: Transporte e Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole) 

Intermodalidade Parcial 

Esta área é estruturada, atualmente, com base no 

modo rodoviário, onde vias pavimentadas, em 

especial a BR-153, fazem a distribuição modal. Com 

a previsão de entrega do Antares Polo Aeronáutico, 

em 2024, a região contará com o modo aéreo, 

facilitando a integração entre diferentes modais - de 

forma ainda incipiente. Nos levantamentos 

realizados não foi observada a presença do modo 

ferroviário, contudo a proximidade com a Ferrovia 

Norte-Sul deveria ser levada em consideração. A 

oferta de transporte público de qualidade como um 

metrô/VLT e/ou a extensão do BRT são 

possibilidades, que deveriam ser pensadas pelas 

autoridades, para consolidar a proposta de 

aerotrópole e atender com qualidade a população.    

Infraestrutura Adequada Parcial 

O Antares é estruturado com base na BR-153 e na 

Avenida Santana (Eixo-Leste 04); a primeira é 

duplicada e operada pela concessionária Triunfo 

Concebra (DIAS; BORGES, 2021), já a segunda, 

que era parcialmente asfaltada, em pista simples, 

vem recebendo pavimentação pela Prefeitura e deve 

ser concluída até o fim do ano (DIÁRIO DE 

GOIÁS, 2021). A circulação de caminhões pesados, 

em vias sem duplicação, pode contribuir de forma 

negativa para o polo logístico. No entanto, uma das 

principais obras da região ainda não tem data para 

iniciar, o desvio da BR-153 para fora de Goiânia e 

de Aparecida de Goiânia. Este desvio de 40 

quilômetros ligará Aparecida, passando por Bela 

Vista de Goiás e Senador Canedo, até encontrar 

novamente o atual trajeto da BR-153, já em 

Goianápolis (SAGRES, 2021). Esta obra contribuirá 

com o acesso a todo o complexo de forma mais 

segura e com a infraestrutura adequada. Outra obra 

de destaque é a execução de 17 quilômetros de 

ciclofaixas que interligarão a Região Leste de 

Aparecida à Região Oeste (FREITAS, 2019).   

Cidade inteligente Parcial 

Aparecida vem buscando desenvolver o conceito de 

cidade inteligente de forma a se tornar atrativa para 

investidores nacionais e internacionais. Dentre as 

tecnologias empregadas, destaca-se o investimento, 

no valor de R$ 55 milhões, para a construção do 

Centro de Inteligência Tecnológica (CIT), que 

monitora em tempo real as principais avenidas, 

praças e órgãos públicos, atuando de forma 

preventiva no combate à criminalidade (AUGUSTO, 

2020). O governo municipal já se atentou as novas 

tecnologias, porém tem muito a acrescentar, como 

semáforos inteligentes, investimento em mobilidade 

ativa, integração modal, dentre vários outros 

elementos que compõem uma cidade inteligente. 
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Urbanização Humanizada Ausente 

Aparecida de Goiânia ainda não conta com um 

Plano de Mobilidade Urbana, conforme a lei federal 

12.587/12. A cidade, pela sua complexidade, deveria 

ter este documento na íntegra e não somente alguns 

elementos descritos em seu Plano Diretor. O 

desenvolvimento de um empreendimento deste porte 

deveria ser um estímulo para estudos a respeito da 

mobilidade de seus moradores. A mobilidade focada 

no pedestre; na caminhabilidade; em vias completas 

e arborizadas; em calçadas acessíveis e confortáveis; 

no transporte público de qualidade deveriam ser os 

motes deste Plano de Mobilidade Urbana. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Tabela 4.2: Síntese da classificação dos elementos, tendo como referência outubro de 2021. 

Tipo de Presença Descrição 

PRESENTE Elemento já se encontra presente e/ou em funcionamento. 

PARCIAL 

Parte do elemento já foi executada e/ou se encontra em 

execução. Obras se encontram em andamento, mas podem sofrer 

atrasos e/ou serem canceladas. Requer atenção na análise. 

PREVISTO 

Elemento/projeto previsto para ser executado em data posterior. 

A maioria dos elementos previstos tem como data de previsão 

2024, ano da inauguração do complexo aeroportuário. 

AUSENTE 
Elemento não se encontra presente, não está planejado e/ou não 

foram encontradas referências para subsidiar o mesmo. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.1, para cada um dos elementos presentes ou não 

na aerotrópole de Aparecida de Goiânia, foram sintetizados na Tabela 4.3, de forma a 

evidenciá-los. Como estas características são resultados de uma análise qualitativa não se 

pode, simplesmente, considerar o atendimento integral como 100% e cada valor atendido de 

forma parcial, previsto ou ausente, descontado deste valor total. Por outro lado, a Tabela 4.3 

ratifica que a concepção de uma aerotrópole em Aparecida de Goiânia, conforme definido por 

Kasarda e Lindsay (2012), não é atendida em sua plenitude. Na pólis de Aparecida não há um 

masterplan para todo o projeto; ou seja, a concepção do complexo aeroportuário, da 

aerotrópole (entorno do complexo portuário) e do transporte e planejamento estão sendo 

realizados de forma isolada, sem a preocupação com a integração destas categorias. Destaca-

se a ausência dos “Parques Tecnológicos”, um de seus principais elementos e, da 

“Urbanização Humanizada”, que figura uma das principais críticas ao modelo de aerotrópoles 

(MOORE, 2013). Muitos dos elementos considerados, como “presentes”, existem neste local, 

muito antes da intenção da Prefeitura de Aparecida de criar uma aerotrópole. 
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Tabela 4.3: Síntese dos elementos considerados para a aerotrópole de Aparecida. 

Elemento Considerado Presença do Elemento 

Categoria: Complexo Aeroportuário 

Atendimento ao Consumidor PREVISTO 

Varejo e Comércio PREVISTO 

Empreendimentos Imobiliários PREVISTO 

Infraestrutura Portuária PARCIAL 

Infraestrutura Básica PARCIAL 

Categoria: Aerotrópole (Entorno do Complexo Aeroportuário) 

Hospedagem PARCIAL 

Lazer PARCIAL 

Centro de Eventos PREVISTO 

Varejo e Comércio PRESENTE 

Escritórios e Serviços Empresariais PRESENTE 

Parques Logísticos PRESENTE 

Produção de Mercadorias PRESENTE 

Residenciais PRESENTE 

Centros de Ensino PRESENTE 

Parques Tecnológicos AUSENTE 

Parcerias Público-Privadas PRESENTE 

Categoria: Transporte e Planejamento (Complexo Aeroportuário + Aerotrópole) 

Intermodalidade PARCIAL 

Infraestrutura Adequada PARCIAL 

Cidade inteligente PARCIAL 

Urbanização Humanizada AUSENTE 

Fonte: Autor (2021). 

 

O Antares Polo Aeronáutico é muito mais que um aeródromo, como muitas vezes é 

denominado, equivocadamente, pois se trata de um complexo aeroportuário. Este é fruto de 

uma Parceria Público-Privada (PPP), onde o parceiro privado, um conjunto de empresas, 

assumiu o compromisso de disponibilizar à Prefeitura de Aparecida e à comunidade a 

execução, a operação e a manutenção deste empreendimento (ANTARES, 2021). As obras 

dos 209 hectares foram iniciadas em julho de 2021 e serão executadas em quatro fases até 

2024, com água e energia disponibilizadas em 2023 (TEIZEN, 2021). As infraestruturas 

portuária e básica já começam a ser parcialmente atendidas, mas, boa parte de seus elementos 

só entrarão em funcionamento com a sua futura inauguração, conforme a Tabela 4.1.  

Quanto à “aerotrópole” em si (o entorno deste complexo aeroportuário), a Prefeitura 

vem buscando impulsionar o desenvolvimento econômico deste projeto.  Desde junho/julho 

de 2021 estão sendo executadas as obras de pavimentação da Avenida Santana, que dá acesso 

ao empreendimento e ao novo câmpus da UFG (DIÁRIO DE GOIÁS, 2021). Esta obra e 

diversos incentivos fiscais, por parte da Prefeitura, buscam atrair a instalação de empresas 
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para a região com foco no desenvolvimento local e regional (QUEIROZ, 2020). E isso, já 

vem trazendo resultados, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras, Aparecida de 

Goiânia ocupa a 86ª posição nacional e o 3º lugar no estado de Goiás das cidades que mais 

empreenderam em 2020 (ENAP, 2021). Espera-se que empresas de diversos ramos: 

hospedagem; lazer; varejo e comércio; escritórios e serviços empresariais; parques logísticos; 

de produção de mercadorias; dentre outras, se sintam atraídas para ocupar este entorno. 

Não há dúvidas que os incentivos fiscais aprovados para as empresas dos segmentos de 

aviação, de logística e indústrias de maneira geral trarão o desenvolvimento econômico da 

região com a geração de empregos. Contudo, deve-se ter uma preocupação maior com a 

sustentabilidade e os impactos ambientais, em especial, com as poluições sonoras e 

atmosféricas decorrentes de voos que afetam empreendimentos sensíveis a estas emissões, em 

seu entorno, a exemplo de centros educacionais e conjuntos residenciais (SHEPARD, 2016; 

PEREIRA et al., 2017). O desenvolvimento do entorno precisa estar atrelado aos impactos 

que esta transformação irá trazer (GULLER & GULLER, 2003). De forma que todos os anéis 

(faixas de domínio), como discutido por França (2014) e, os elementos necessários para uma 

aerotrópole sejam contemplados. No entanto, para a avaliação minuciosa dos impactos e das 

fases de crescimento serão necessárias mais análises, especialmente, após a inauguração de 

parte deste complexo em 2024. 

Em relação aos transportes e ao planejamento, o Antares Polo Aeronáutico não 

apresenta, até o momento, projetos com diferentes modos de transporte (intermodalidade) que 

integrem o mesmo ao seu entorno. Ao considerar os preceitos de Albieri (2014), como foi 

desenvolvido, este carece de facilidades de transporte adequadas para conectar seus 

produtores a economia global. Conforme apresentado na Tabela 4.1, o projeto se apoia apenas 

no modo rodoviário, dificultando o acesso de usuários, que terão apenas automóveis e ônibus 

urbanos como meios de transportes, para esta localidade. Projetos de transporte em massa, 

como o BRT ou qualquer meio de transporte ferroviário, não foram considerados. Quanto ao 

transporte de cargas, esta aerotrópole está localizada a aproximadamente 70 km da Ferrovia 

Norte-Sul, em Anápolis. No entanto, até a finalização desta pesquisa, a Prefeitura de 

Aparecida não havia divulgado notícias ou informações sobre uma eventual integração do 

modo ferroviário com este projeto. Limitando o acesso a região e o escoamento ao modo 

rodoviário, principalmente, por caminhões. A região como um todo precisa melhorar em 

elementos como a intermodalidade, a infraestrutura e a urbanização humanizada (Tabela 4.1).  



A Aerotrópole Antares da Pólis de Aparecida de Goiânia 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 44 
 

 

 

Rolnik e Somekh (2000) apontam que empreendimentos de grande porte causam 

alterações significativas no planejamento e no desenvolvimento de uma cidade. Assim, a 

geração de empregos e o comércio local tendem a ser impulsionados pela implantação de um 

grande empreendimento como este. Mas, é preciso também pensar no deslocamento facilitado 

dos trabalhadores e dos demais usuários futuros desta região, o que não ocorre. Ao se analisar 

os atuais projetos, constata-se que não há um planejamento integrado, que se preocupa com os 

trabalhadores e moradores locais. Nenhum dos empreendimentos, em lançamento ou 

construção, destaca as amenidades urbanas, ou seja, transporte coletivo, ciclovias, lazer, 

facilidade de caminhadas e senso de vizinhança (KASARDA, 2012). A falta da escala 

humana, de serviços locais, reforça o que é apresentado por Moore (2013), quando critica o 

aspecto social das aerotrópoles.  

Não foram identificados ainda, para a Aerotrópole de Aparecida de Goiânia, estudos 

abrangentes sobre os impactos locais e regionais do empreendimento como um todo, uma vez 

que estes, quando existentes, são para cada uma das construções, de forma individualizada. É 

necessário que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e demais stakeholders
9
 se aprofundem no 

desenvolvimento de um Plano Diretor Aeroportuário (PDIR) para a área, incluso, um 

masterplan do impacto deste desenvolvimento para toda a pólis, de forma a criar uma 

harmonização entre este complexo e suas fases de crescimento - este não pode ser renegado a 

segundo plano. A ausência de um planejamento integrado, de um masterplan, que leve em 

consideração todos os empreendimentos projetados, de forma isolada, é considerado 

problemático, segundo Kasarda (s.d) e Rolnik e Klink (2011). Kasarda (2020) ratifica que a 

ausência de uma organização eficaz, na implementação, poderá levar uma aerotrópole a falhar 

em seus planos e estratégias de desenvolvimento. A pólis de Aparecida precisa trabalhar em 

prol deste planejamento se quiser se consolidar como a primeira aerotrópole do Centro-Oeste. 

Segundo Maciel (2018) é fundamental revitalizar as áreas urbanas circunvizinhas, prover 

crescimento urbano inteligente, estimular a sustentabilidade e ampliar a oferta de transporte 

público. Caso contrário, em breve, todas as críticas referentes às aerotrópoles, apresentadas 

neste trabalho, na Seção 2.3, serão constatadas neste projeto. 

  

                                                 
9 

Stakeholder, também conhecido como ator, é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, 

por seus objetivos, impacta determinada ação, por ser uma parte interessada (CONTENT, 2018). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou apresentar um método para verificar quais são os principais 

elementos constituintes de uma aerotrópole, assim como suas características e, verificar se os 

mesmos são encontrados na proposta da futura aerotrópole de Aparecida de Goiânia. Para 

isso, contou-se com o apoio da literatura nacional e, principalmente, internacional. Isto posto, 

este estudo identificou que o Antares Polo Aeronáutico não se enquadra no conceito de 

“aerotrópole”, sendo apenas um aeroporto e não um aeródromo, como muitas vezes é 

mencionado/referenciado pela mídia. Diferentemente de uma aerotrópole, onde existe um 

planejamento i) do complexo aeroportuário, ii) do seu entorno e iii) do transporte, no Antares, 

este planejamento é limitado apenas ao primeiro item. Se,  por um lado, a utilização do termo 

aerotrópole é equivocada, por outro, o método adotado foi capaz de atender e responder às 

perguntas deste trabalho. As tabelas referenciais desenvolvidas, com todos os seus elementos, 

poderão vir a ser utilizadas em outras análises de aerotrópoles, com as devidas adaptações, no 

Brasil e no exterior. Espera-se que esta pesquisa venha a contribuir com o melhor 

entendimento desta temática.  

Mesmo não sendo classificado como uma aerotrópole, não há dúvidas que o Antares 

Polo Aeronáutico é um catalisador de investimentos locais, em função da atração do 

expressivo número de empreendimentos imobiliários, em seu entorno, que tem como 

estratégia de venda o marketing das facilidades decorrentes da proximidade com um 

aeroporto. Estratégia esta que vem valorizando as áreas ao seu redor e promovendo o 

desenvolvimento urbano. Para que todo o complexo se enquadre no conceito de “aerotrópole” 

em sua plenitude, é preciso que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e os demais 

stakeholders busquem atender a todos os elementos e suas características, listados nas tabelas 

deste trabalho. Assim como, se conscientizem que estes elementos são necessários para se 

formar uma aerotrópole e estimulem seu planejamento. O desenvolvimento do Plano Diretor 

Aeroportuário (PDIR), de um Plano de Mobilidade integrado ao seu Plano Diretor, de um 

masterplan são algumas das possibilidades de avaliar os impactos positivos e negativos 

decorrentes deste planejamento. Caso contrário, a cidade poderá vir a ter problemas de 

desordenamento social da utilização do solo, especulação imobiliária, gentrificação, 

infraestrutura e acessibilidade, geração de empregos, meio ambiente, logística, etc. Problemas 

estes que podem ser acompanhados e fiscalizados, desde já, com auxílio de um 
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georreferenciamento constante desta área, o que, criaria uma harmonização entre as diversas 

fases de crescimento e compatibilizaria esta estrutura com o meio ambiente, a comunidade e 

os demais fatores envolvidos. 

Ainda durante a elaboração deste estudo, diversas limitações foram encontradas. 

Destacam-se: 1) Dificuldade de identificação do raio de delimitação de projeto do que seria 

considerada área de influência de uma aerotrópole ou não, o que dificultou as análises; 2) 

Dificuldade de acesso aos projetos, dados e informações dos empreendimentos em 

construção, muitos deles considerados sigilosos; 3) Alguns projetos se limitam as referências 

em língua portuguesa sobre a temática, sem considerar o uso de pesquisas internacionais 

importantes; 4) A associação de cidade-aeroportuária e aerotrópole como sinônimos, o que 

dificulta a apreciação destes conceitos distintos; e, 5) A falta de um masterplan para o 

desenvolvimento da região e um Plano de Mobilidade integrado ao Plano Diretor, que aliados 

a não efetivação de todo o complexo, dificultaram a percepção da infraestrutura e da 

mobilidade local propostas.  

Por fim, dentre as sugestões de futuros trabalhos, destacam-se: 1) Estudos de 

planejamento e de engenharia territorial de aerotrópoles levando em consideração diferentes 

raios de atendimento das mesmas e cenários; 2) A elaboração de propostas dos Planos de 

Mobilidade Urbana, PDIR, Diretor e de um masterplan para toda a área do Antares Polo 

Aeronáutico, de forma a planejar o futuro e mostrar sua importância; 3) Após o 

funcionamento do mesmo, análises ambientes (especialmente poluição sonora e atmosférica) 

dos impactos decorrentes da utilização dos meios de transporte e de toda a operação; 4) 

Análises do tempo de distribuição logística de cargas (recebimento e envio), dentro de todo o 

complexo; 5) Estudos acerca dos insumos que poderão ser transportados e carregados pelo 

novo aeroporto; 6) Avaliação dos impactos econômicos que a construção do Antares Polo 

Aeronáutico irá gerar nesta região da cidade, na cidade e na Região Metropolitana; 7) 

Elaborar um estudo sobre a importância da caminhabilidade e do transporte não motorizado, 

na região da implantação do empreendimento; 8) Estudos sobre a integração dos transportes, 

desenvolvimento de terminais intermodais, geração de viagens e fluxos, planos de BRT, VLT, 

metrô; dentre outras infinitas possibilidades relacionadas aos transportes. 
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