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Introdução 

 
O objetivo deste Anexo é exemplificar e descrever os principais sistemas utilizados na operação do 

aeroporto como um todo, envolvendo sustentação e garantia dos serviços prestados.  

 Sistema de TV e Vigilância  

  
  

O Aeroporto de Internacional de Belo Horizonte possui um robusto Sistema de Vídeo Monitoramento 

que consistem em um parque de mais de 900 câmeras espalhadas pelo sitio aeroportuário e um Software 

de Gerenciamento de Câmeras e imagens. As câmeras são, predominantemente, da tecnologia IP e 

resoluções HD e FullHD. As mesmas são do tipo móvel (PTZ), ao qual o operador consegue atuar no 

campo de visão, ou do tipo fixa (BOX, ou Dome).  

  
Figura 1 – Câmera Móvel                                                   Figura 2 – Câmera Fixa     

 
O Software de Gerenciamento de câmeras e imagens é da fabricante GENETEC e está estruturado sobre 

uma plataforma composta de servidores, que garantem a operacionalidade do sistema e a confiabilidade 

de recursos primordiais, como por exemplo: histórico de imagens gravadas, emissão de relatórios e 

gestão de usuários.  
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 Figura 3 – Arquitetura do Sistema     

 
As principais características do sistema GENETEC:  

 Plataforma única de integra as soluções de Câmeras, Alarme e Controle de Acesso  

 Arquitetura aberta que permite a integração de equipamentos de vários fabricantes  

 Utiliza Banco de Dados relacional para arquivamento de informações  

 Gerenciamento completo do serviço de gravação e arquivamento de imagens  

 Permite integrações vis SDK  

 Possui monitoramento de usuários, telas ativas e Vídeo Wall  

 Através da interface do sistema o operador consegue realizar as principais atividades referentes 

à vigilância, como retroceder imagem, recurso de zoom e movimentação de câmera.   
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Figura 4 – Interface do usuário     

  

  

  

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio  

  

Para o sistema de Detecção e Alarme de Incêndio o Aeroporto dispõe de 07 Centrais de Alarmes do tipo 

digital e endereçável todas elas conectadas em rede. Essas centrais fazem o monitoramento de diversas 

áreas do terminal de passageiros e de outras edificações do pertencentes ao sítio aeroportuário.   
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Figura 5 – Arquitetura do Sistema SDAI    

 

  

O sistema é composto pelos seguintes elementos:  

 Centrais de supervisão e controle  

 Detectores de fumaça  

 Detectores termovelocimétricos  

 Detectores de gás   

 Detectores óticos de fumaça linear (IR – Infravermelho)  

 Detectores por aspiração de fumaça  

 Acionadores manuais  

 Avisador sonoro visual  

 Módulos de conexão e intertravamento.   
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Figura 6 – Detector de Fumaça, Acionador Manual, Sirene, Detector Linear   

  

A lógica de funcionamento do sistema permite que as centrais de alarmes executem uma rotina de 

eventos a partir da detecção de presença de fumaça, vazamento de gás ou elevação brusca de 

temperatura. Quando algum sinal de fogo é detectado, a central de incêndio da área afetada dispara 

um contador interno para permitir a ação humana de bloqueio da rotina de evacuação. Caso não 

seja tomada nenhuma ação de bloqueio por parte do operador em termos de reconhecimento 

dos alarmes, a central dispara o alarme visual do pavimento correspondente ao elemento de campo 

alarmado automaticamente.  

 

A central ainda envia um sinal ao sistema de Controle de Acesso para liberar as portas 

controladas que fazem parte da rota de fuga do pavimento correspondente ao elemento de campo 

alarmado. No mesmo instante, a central envia um sinal para os elevadores entrarem e modo de 

emergência, fazendo com que eles desçam ao piso de entrada e permaneçam com as portas abertas.  

 

Ainda faz parte da rotina de evacuação, o desligamento das máquinas de Ar condicionado, a 

paralização das escadas rolantes e liberação de catracas  

Para facilitar a operação por partes das equipes de segurança, brigada contra incêndio e 

manutenção, o Sistema SDAI e todo entregado ao sistema de Automação do Aeroporto que forma 

que os operadores tenham a clara visão do das rotinas de supervisão dos equipamentos.  
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Figura 7 – Diagrama de Interligação com o Sistema de Automação  

  

  

Parte do terminal antigo ainda possui um sistema de detecção do tipo 

analógico convencional que, embora tenha sido instalado anteriormente às obras de melhoria do 

terminal, mostra-se eficiente na detecção de indícios de fumaça nos locais onde esses equipamentos 

estão presentes.    

  

Sistema de Controle de Acesso e Detecção de Intrusão  

   

O sistema de controle de acesso e intrusão – SACS está suportado sobre a mesma plataforma que 

também faz o gerenciamento do sistema de câmeras do Aeroporto, o GENETEC. Este sistema realiza o 

gerenciamento das unidades de controle de acesso ou, controladora, está fisicamente ligado a vários 

componentes da porta:   

  

 O leitor  

 A trava  

 O monitor da porta  

 A solicitação de saída  

 Alarme/buzina  
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Figura 8 – Diagrama Típico do SICA  

 

A lógica de funcionamento do sistema consiste na utilização de estações de trabalho em que são 

feitas as configurações de acesso de cada credencial, sendo que essa estação está conectada ao 

Software de Gerenciamento. Este software salva as configurações no banco de dados e depois envia 

as informações, pela rede ethernet, para as controladoras. As controladoras salvam as configurações 

localmente na porta. Este conceito permite o sistema trabalha “off-line” em caso de falhas na rede 

de dados ou falha de energia.   
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Figura 9 – Modelos de Leitora e Controladora  

  

  

  

O sistema de controle de acesso e intrusão do Aeroporto adota um conceito conhecido com sistema 

distribuído em que o conceito básico é utilizar uma controladora por porta controlada. Diferentemente 

de outros sistemas de utilizam controladoras centralizada o conceito adotado no Aeroporto é mais 

seguro do ponto de vista de segurança, pois na ocorrência de uma falha de equipamento, apenas uma 

porta é afetada.    

   

Sistema de Automação Predial  

  

 O sistema de automação e supervisão predial (BMS) tem como objetivo, supervisionar, monitorar e 

controlar a totalidade das instalações do aeroporto, tendo a finalidade de melhorar a qualidade de vida 

dos usuários, diminuir os custos operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos. A fim de cumprir 

com este objetivo o sistema de supervisão é totalmente integrado, incorporando os controladores para 

o gerenciamento de energia, controle e monitoramento de equipamentos. O BMS é a interface 

operacional do sistema de automação capaz de fazer a supervisão e controle dos sistemas integrados a 

ele.  
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Figura 10 – Arquitetura do BMS  

  

O sistema implantado no Aeroporto utiliza linguagem de programação aberta, em que o principal 

protocolo de comunicação para integração com equipamentos é o MODBUS-TCP. Para outras 

integrações é usado também o protocolo SNMP para comunicação com equipamentos e ODBC para 

integrações via banco de dados.  

  



 

10 
 

 

Figura 11 – Diagrama de interligação  

 

 

O sistema Vijeo Citect da fabricante Schineider que foi implantado em 2017, possui além do software de 

gerenciamento, um módulo Historiador que permite o acompanhamento e registro de variáveis para 

produção de relatórios técnicos e gerenciais, que mostram performance de equipamentos, consumo de 

energia elétrica, etc.  

 

Abaixo exemplos das telas de monitoramento que foram desenvolvidas e estão em uso para diversas 

áreas operativas do Aeroporto:  

 

 Visão geral do Aeroporto enfocando parte do terminal e os pátios.  
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Figura 12 – Tela do Supervisório – 1  

 

 

 

 Monitoramento das Escadas Rolantes  

 

Figura 13 – Tela do Supervisório – 2  
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 Monitoramento da Central de Água Gelada  

 

Figura 14 – Tela do Supervisório – 3 

 

  

 Monitoramento do Sistema Elétrico  
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Figura 15 – Tela do Supervisório – 4  

  

 

Sistema de Sonorização  

   

O sistema de sonorização tem por finalidade a emissão de avisos para diversas áreas do Aeroporto como 

por exemplo: portões de embarque e áreas públicas. O sistema apresenta as seguintes funções básicas:  

 Veiculação de mensagens de áudio no aeroporto;  

 Por meio do aplicativo de operação permite a programação, atualização e veiculação de 

mensagens de áudio para o aeroporto;  

 Selecionar as áreas a serem sonorizadas (individualmente, em qualquer combinação, ou todas);  

 Monitorar mensagens pré-gravadas e mensagens geradas pelo operador;  

  

Os principais componentes do sistema são:  

  

Call Station que é um equipamento destinado a realizar chamada de longa distância remotamente para 

ambientes sonorizados.   

Processador de Áudio que faz o tratamento e o roteamento das entradas analógicas ou digitais, para as 

saídas analógicas ou digitais, permitindo assim o chaveamento de qualquer entrada para qualquer 

saída.   

O Sensor de Ruído que é constituído basicamente por um microfone de alta sensibilidade de eletreto e 

um pré-amplificador em que a função é captar o ruído ambiente e enviar ao Processador de Áudio.  

Amplificador que fornece energia para a operações das caixas acústicas.  

Caixas Acústicas que tem a função de reprodução de áudio.  
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Figura 16 – Principais componentes  

  

   

O Aeroporto de Belo Horizonte possui atualmente 02 sistemas de sonorização ambiente que são 

responsáveis pelas chamadas de áudio a partir dos portões de embarque, chamadas de áudio Geral 

a partir do centro de Operações (APOC), e divulgação de mensagens pré-gravadas da própria BH-

Airport e de órgãos públicos.  

 

Em 2015 foi implantado a sonorização para atender aos portões de embarque de 01 a 16 e outras 

partes do terminal. Este sistema se utilização do protocolo de comunicação de áudio denominado 

DANTE e também se utiliza de parte das caixas de som e amplificadores do sistema legado que foi 

instalado antes da concessão.  

   

  

 

  

Figura 17 – Arquitetura do Sistema de Sonorização - 1  
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Em 2017 foi implantado a sonorização para atender o restante do terminal sendo que neste sistema 

é utilizado do protocolo de comunicação de áudio denominado Cobranet. Além da diferença dos 

protocolos, o sistema mais recente possui em sua arquitetura 02 Core de Áudio que fazem a gestão 

e garantem a operacionalidade do sistema.  

  

 

  

Figura 18 – Arquitetura do Sistema de Sonorização - 2  

  

Data Center  

   

O Aeroporto de Belo Horizonte possui 02 Data Center conectados entre si e funcionando um como 

redundante ao outro. Cada um desses ambientes possui características técnicas especificas para esse 

tipo de ambiente, com:  

  

 Ar-condicionado de precisão;  

 Sistema de combate a incêndio por gás de extinção;  

 Sistema de Detecção de Incêndio dedicado;  

 Detecção de gás por Aspiração;  

 Sistema Elétrico Redundante;  

 Portas com Controle de Acesso;  

 Vídeo Monitoramento.  
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Figura 19 –Localização dos Data Centers  

 

Figura 20 – Equipamentos do DC  

  

Radio Comunicação  

  

A BH-Airport implantou em 2016 um sistema privado de comunicação de rádio em UHF, baseado na 

tecnologia digital TETRA. TETRA, ou Terrestrial Trunked Radio, é um protocolo de rádio digital 

troncalizado criado e gerenciado pela ETSI, um instituto internacional que produz e mantém protocolos 

de comunicações que usamos todos os dias (por exemplo, o protocolo GSM usado pelos celulares).  

O sistema de rádio do Aeroporto que atualmente está com aproximadamente 400 rádio habilitados no 

sistema, possui duas antenas para propagação do sinal, uma console de despacho para o operador do 

COE, e um servidor para gravação de mensagens, além dos terminais fixos, moveis e portáteis.  
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Figura 21 – Arquitetura do Sistema de Rádio  

  

Características Técnicas da Estação Repetidora:  

 Faixa de Frequências de operação: entre (450 e 470) MHz   

 Espaçamento entre canais digitais: 25 kHz   

 Regime de Operação de alto tráfego   

 Temperatura de operação: de (-30 a +60) °C   

 Equipada com 3 BRs, sendo 2 operacionais e uma terceira como reserva.   

 Programação de frequência: por sintetizador dotado de memória programável e reprogramável 

externamente por meio de computador PC com software apropriado.    
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 Proteção contra:   

o Sobre tensão de alimentação;   

o Inversão de polaridade da alimentação;  

o Variação de impedância de RF por descasamento de antena;   

o Excesso de potência do transmissor.    

Características Técnicas dos Terminais:   

 

Figura 22 – Terminal portátil  

  

 

Figura 23 – Terminal portátil para áreas classificadas  



 

19 
 

 

Figura 24 - Terminal fixo/móvel  

 

O sistema está configurado com os seguintes grupo operacionais:  

  

  

 
Figura 26 – Tabela de Grupos 
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Figura 27 – Torre da Antena de Rádio 

  

Telemática  

  

A Rede de dados denominada DCNS é responsável pela conectividade dos dois Data Centers, requerendo 

infraestrutura de acesso que garanta essa conectividade. Essa infraestrutura compreende dois anéis 

óticos que constituem o backbone primário entre os Data Centers e secundário que conecta os Data 

Center às salas técnicas  

 Backbone Primário   

A topologia adotada para o transporte de dados entre os DCs (Data Centers), é em Anel Duplo de Fibra 

ótica, que consiste em dois anéis concêntricos de mesma capacidade de transporte, para garantir a maior 

resiliência sistêmica este são formados por cabos de 144 fibras. A rede do backbone primário terá origem 

em cada Data Center e será formada por dois cabos de 144 fibras que fisicamente serão lançados em 

infraestrutura seca diferentes. O backbone primário contempla 2 uplinks de 40 Gbps (totalizando 80 

Gbps) entre os Data Centers.  

 Backbone Secundário  
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O backbone secundário para a conexão das Salas Técnicas utiliza quatro cabos óticos diferentes, com 

encaminhamentos distintos, respeitando o conceito de não estrangulamento e vulnerabilidade por 

distanciamento. A rede óptica do backbone secundário tem origem nos switches localizados em cada 

Data Center e termina em duas conexões no topo da pilha, e duas conexões no pé da pilha de switches 

de cada sala técnica. Cada pilha de switches das salas técnicas será conectada em “Estrela” aos DGOs 

Externos por cabos de 24 Fibras Opticas onde ocorre a interligação ao backbone secundário através aos 

quatro lances de 144 fibras ópticas, com quádrupla abordagem distinta em cada Data Center. Desta 

forma tanto o topo da pilha como o pé da pilha de switches de cada sala técnica chegam por diferentes 

caminhos e cabos.   

 

Figura 27 – Arquitetura da Rede  

 

 

Foi implantada no Aeroporto uma rede de Switches da marca CISCO que são responsáveis pela função 

de distribuição e acesso das informações de rede. É também da marca CISCO todo o conjunto de antenas 

Wi-Fi para propagam esse tipo de rede para funcionários da BH-Airport (Wi-Fi Corporativo) e o serviço 

destinado a passageiros (Wi-Fi Gratuito).  

 Rede de Dados em números  

 

INFRAESTRUTURA DE TI 
 

ACCESS POINT 56 

COMPUTADORES 685 

SERVIDORES 89 

SWITCH 343 

BANCO DE DADOS 39 

FIREWALL MÉDIO 1 
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WLC 1 

ANTENA WIFI 102 

PONTO DE REDE 6986 

IMPRESSORAS 67 

RELÓGIOS DE PONTO 16 

TOTENS DE GESTÃO 3 

RAMAIS DE TELEFONIA 726 

TELEFONIA MÓVEL 140 

CELULARES 140 

AUTOMAÇÃO 4986 

PAINÉIS DE PUBLICIDADE 80 

CENTRAIS DE INCÊNDIO 17 

CÂMERAS 949 

SONOFLETORES 3450 

AMPLIFICADORES 90 

INFORMATIVOS DE VÔO 400 

ARRECADAÇÃO E BILHETAGEM 130 

CUSS 41 

CUPPS 89 

RADIOCOMUNICAÇÃO 380 

RÁDIO FIXO + MÓVEL + HT 380 

TOTAL GERAL 14750 

  

Figura 28 – Infraestrutura de TI  

 

  

  

Sistema de Compartilhamento de Equipamentos de Terminais  

  

O Aeroporto de Belo Horizonte dispões de um serviço de uso compartilhado para equipamentos de 

Check-in (CUPPS) e Totem de Autoatendimento (CUSS). Essa solução funciona como emulador para os 

sistemas proprietários das CIA’s aéreas, permitindo a utilização de um grupo de equipamento de forma 

compartilhada.   
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CUSS (Common Use Self Service) 

 

O equipamento IER 919C é um terminal de autoatendimento que permite que os usuários dos 

aeroportos efetuem eles mesmos as operações de check-in de passageiros e bagagem. 

 

O terminal IER 919C se apresenta sob a forma de uma estrutura metálica fechada que dá suporte aos 

subconjuntos. Ele se divide em 4 partes: 

 

Parte superior (1); 

Parte central (2); 

Parte inferior (3); 

Base (4);  

 

 

  

  

  

Figura 29 – Equipamentos de CUSS  
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  CUPPS (Common Use Passenger Process Service) 

 

 Balcão de check-in 
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 Balcão de Gate (Portão de embarque) 

 

 

 

 Balcão de desembarque (Lost Luggage) 
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Figura 30 – Arquitetura do CUPPS 

   

Atualmente, o Aeroporto dispõe de 41 terminais de Autoatendimento que estão localizados no 

saguão próximos aos check-in e 89 equipamentos de uso compartilhado e estão localizados nas 

posições de check-in e nos portões de embarque.  
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Page 5

vMUSE Peripherals

vMUSE Workstation vMUSE Monitor OCR/MSR

BTP

Boarding Gate Reader

(BGR)

Document Printer

(DCP)

ATB

BCR

 

 

  

BRS – Baggage Reconciliation 

  

 

O sistema de reconciliação de bagagem (BRS) da equipe ARINC, SmartBag Reconciliation, incorpora a 

comprovada tecnologia SmartSuite da Brock para criar um Sistema de Gestão de Bagagem (BMS). 

SmartBag Reconciliation é sustentado pela SmartSuite, uma plataforma utilizada para centralizar e 

gerenciar as operações de bagagem e de processamento de passageiros em todo o aeroporto.  

A base de dados SmartSuite funciona como um repositório central de todas as informações relacionada 

ao rastreamento de bagagem, incluindo a leitura dos códigos de barras das etiquetas da bagagem, 

mensagens de bagagem (ex. BSM, BPM, mudanças de BSM, etc.), ações do usuário, alterações do 

status de carga, etc. 
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Sistema Informativo de Voo  

  

O sistema de Informativo de Voo do Aeroporto de Belo Horizonte foi atualizado em 2016 com a 

implantação do sistema de Gerenciamento Aeroportuário, chamado de AMS. Este sistema é responsável 

pelo envio das informações que são visualizadas na diversas Telas espalhadas pelo terminal. O conjunto 

de telas, conhecido com FIDS, é composto de uma TV (48”) e um mini PC que faz a geração da imagem e 

a conexão com a rede.  

  

 Características Técnicas dos Monitores  

  

o Aplicação típica: PM1a4 / LC1a3   
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o Perfil de trabalho: 24/7 (horas/dia)   

o Tamanho (Diagonal): 48”;   

o Tipo de Painel: 60Hz LED   

o Resolução: 1920 x 1080 (16:9 Full HD)   

o Brilho mínimo: 350 nit   

o Contraste Mínimo: 5000:1   

o Ângulo de Visão (horizontal / vertical): 178º x 178º   

o Conectividade: HDMI; D-SUB; VGA; DISPLAYPORT 1.2   

o Alimentação: CA 100 a 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz   

o Borda máxima: 20 mm   

o Peso Máximo: 20,00 kg  

  

  

 Características Técnicas dos Mini PC’s  

o Aplicação típica: PM1a4 / LC1a3   

o Perfil de trabalho: 24/7 (horas/dia)   

o Processador: Intel Dual Core   

o Memória RAM: 4GB DDR3 (dois slots)   

o HD: 20GB (7200RPM) 2,5”   

o Video: Intel HD Graphics 530 / Intel HD Graphics 4000   

o Conectividade Dados: 3 x USB 3.0   

o Conectividade Rede: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)   

o Conectividade Vídeo A: 1 x DisplayPort 1.2   

o Conectividade Vídeo B: HDMI 1.4   

o Conectividade Som: 1 x Jack 3,5mm Estéreo    

o Alimentação: CA 100 a 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz   

o Operacional: Windows 7 ou superior   

o Máximas: A=180mm x C=180mm x L=45mm   

o Máximo: 5,00 kg   
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Figura 32 – Conjunto de FIDS  

Sistema de Processamento de Carga - WMS  

  

A BH-Airport dispõe de um sistema de processamento de cargas chamado Tecaplus que faz a gestão e 

controle de todas as cargas que passam pelo Terminal de Cargas.  

O Tecaplus é um sistema de gestão de armazéns que integrado aos sistemas de comércio exterior da 

RFB, cujo objetivo é redução de custos e melhoria na operação com a otimização de mão de obra e 

várias atividades operacionais e administrativas como:  
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 Recebimento  

 Endereçamento  

 Armazenagem  

 Separação por natureza de carga  

 Inspeção  

 Inventário  

 Emissão de documentos de controle  

 Tarifação automatizada  

 Conferência Aduaneira Automática  

  

  

Figura 33 – Funcionalidades do Sistema  

O Sistema Tecaplus foi implantado antes da concessão do Aeroporto de Belo Horizonte para a BH-

Airport, porém o mesmo passou, em 2019, por um processo de upgrade que resultou em melhorias 

operacionais e conferiu mais confiabilidade para a solução.   
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Site BH Airport (bh-airport.com.br) 

 

 

O site da BH Airport foi desenvolvido utilizando a plataforma Sharepoint. O site possui uma 

dinâmica onde a área de comunicação é responsável por todas alterações e inclusão de 

informações de forma dinâmica sem auxílio do fornecedor responsável pelo desenvolvimento.  

 

O site é hospedado fora da infraestrutura da BH Airport na Vivo Cloud. 

 

 

 

Nova Intranet BH Airport  

 

 

A intranet da BH Airport é configurada como página inicial do navegador no computador de cada 

colaborador.  A intranet possui uma dinâmica onde a área de comunicação é responsável por 

todas alterações e inclusão de informações de forma dinâmica sem auxílio do fornecedor 

responsável pelo desenvolvimento.  

 

O site é hospedado fora da infraestrutura da BH Airport na Vivo Cloud. 
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CPMS (Car Parking Management System) 

 

A BH Airport possui um Sistema de gerenciamento do estacionamento chamada Luminus, 

software fornecido pela empresa Nepos. O software é responsável pela gestão de entrada e 

saída de veículos (cancelas, totens de validação, caixas assistidos e de autoatendimento) e 

integração com a área de tarifação do aeroporto. O sistema utilizado para pagamentos é 

Pay&Go, através da integração entre a Getnet e Luminus. 
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Qlikview 
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A BH Airport através do Business Inteligence, desenvolve relatórios corporativos para tomada 

de decisão e acompanhamento da operação do aeroporto. A ferramenta utilizada é o Qlikview, 

integrado aos principais bancos de dados da companhia.  

 

 

 

Gestão de EPI 

 

O software NEXO permite a gestão de EPIs através da Biometria, que informatiza o processo 

possibilitando controle completo das entregas. A Solução NEXO EPI com biometria permite 

registrar as digitais da pessoa que recebeu EPI, inserindo os dados no banco de dados, 

permitindo uma identificação biométrica para entrega de EPI e diversos controles específicos.  

A BIOMETRIA é um dos métodos mais seguros para identificação pessoal e está cada vez mais 

presente em nosso dia a dia. 
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BCBP 

 

O bloqueio com barreiras de vidro Wolflap II foi desenvolvido para atender o controle de acesso 

às salas de embarque. Possui sensores que monitoram o trajeto do passageiro ao longo da 

passagem, impossibilitando fraudes e evitando risco de acidentes. O acesso à sala de embarque 

é realizado através da leitura e validação do cartão de embarque. 
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Microsoft Office 365 

 

O Office 365 é uma versão online por assinatura contendo aplicativos para 

escritório/produtividade Microsoft Office, com objetivo do trabalho colaborativo 

simultâneo (coautoria) de uma grande equipe. Na BH Airport foram distribuídas licenças 

Enterprise de acordo com a necessidade de cada colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroporto Indústria (LIS) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


 

40 
 

A BH Airport recebeu a certificação para operar o regime especial de entreposto aduaneiro 

na importação e exportação, denominado Terminal Aeroporto Industrial. 

Para se tornar o primeiro aeroporto do Brasil certificado, a homologação junto à Receita 

Federal da primeira solução tecnológica no Brasil para gestão dos processos de 

movimentação e armazenagem de mercadorias, industrialização de produtos e serviços de 

Aeroporto Indústria foi fator crítico para atendimento as exigências das leis brasileiras.  

 

 

 

 

 

AMS – Airport Management System 

 

O software AMS é responsável por controlar a operação aeroportuária incluindo alocação de slots, 

gestão de informativos de voo, controle e gestão de voos planejados e mudanças em tempo real 

definidas pelas companhias aéreas e BH Airport. 
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Mapa Digital 

 

O Mapa Digital é um painel interativo que através de telas touch screen instaladas no aeroporto, os 

PAVs (Passageiros, Acompanhantes e Visitantes) podem interagir e se informar como deslocar até os 

locais desejados dentro do terminal. 
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PIVE – Painel Informativo de Vagas de Estacionamento 

 

O Painel Informativo de vagas do estacionamento é responsável por informar a quantidade de vagas 

disponíveis em cada um dos estacionamentos. O software possui uma integração com o sistema 

Luminus, onde em tempo real, cada veículo que entra no estacionamento é contabilizado como uma 

vaga de ocupação. 

 

 



 

43 
 

 

Videowall  

 

O Painel de videowall possui uma integração de sistemas, câmeras de monitoramento e é 

disponibilizado para operação em 3 formatos, sendo eles: 

 Centro de Operações; 

 Central de Emergências; 

 Segurança Aeroportuária. 

É de total responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, manter a disponibilidade e 

alterações conforme solicitação das áreas demandantes. 

 

 

Sistemas especialistas 

 

1. Zabbix – Ferramenta de monitoramento de servidores e aplicações; 

2. PABX – Central de distribuição telefônica;  

3. OAG – Solução para análise de Companhias Aéreas; 

4. CAST – Solução para análise de capacidade; 
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5. CEDOC Sharepoint – Gestão de documentos; 

6. K-Aero – Gestão de ouvidoria e ocorrências; 

7. SCORE – Alocação de Slots no pátio; 

8. SCRPE – Sistema de controle de passageiros embarcados; 

9. REMS – Software com capacidade de realizar checklists; 

10. Portal de Fornecedores – Qualificação de fornecedores; 

11. Portal de assinatura digital – Sistema para assinatura digital; 

12. Telegestão – Auditoria em linhas telefônicas; 

 

 

 


