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Comitê defende o aeroporto 20 de Setembro
Grupo formado por técnicos e empresários reforça necessidade de construção de terminal alternativo ao Salgado Filho
Rafael Vigna
rafael.vigna@jornaldocomercio.com.br

Há cerca de três anos, os debates sobre a construção de um novo
aeroporto para a Região Metropolitana de Porto Alegre são marcados por uma série de incertezas.
Com a falta de estudos mais detalhados por parte do poder público
e a perspectiva de esgotamento da
capacidade do Salgado Filho, prevista para 2022, a necessidade de
um novo sítio aeroportuário ganhou corpo ao longo dos anos.
Desde 2013, o Comitê Pró-Aeroporto Internacional 20 de Setembro participa ativamente das
discussões. Formado por técnicos
com experiência na aviação civil,
empresários e lideranças acadêmicas, o grupo tem reforçado a
necessidade de não abandonar o
projeto, pensado para uma área
de cerca de 2,1 mil hectares, localizada no limite entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão.
Desde o início de 2015, a ex-

pectativa de que o governo federal
vinculasse a construção do novo
aeródromo ao processo de concessão do Salgado Filho deu novo fôlego ao sonho de tirar do papel o
aeroporto 20 de setembro. Como
a expectativa acabou frustrada,
após o anúncio do novo plano de
investimento em logística (PIL), na
terça-feira passada, o 20 de Setembro parece ter ficado ainda mais
distante.
No entanto, na avaliação dos
membros do comitê, a luta segue
à pleno vapor. “Nunca vinculamos um projeto ao outro. A ideia
sempre foi e coexistência dos dois
aeroportos”, destaca Marco Aurélio Kirsch, diretor de relações
institucionais da Associação Comercial, Industrial e de Serviços
de Novo Hamburgo, Campo Bom
e Estância Velha (ACI), entidade
fundadora do comitê Pró-Aeroporto 20 de Setembro.
De acordo com Kirsch, a área
antes pensada para Nova Santa
Rita, atualmente, está mais pró-
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Área próxima de Portão deve receber empreendimento, afirma Kirsch

xima de Portão, definição fundamentada, segundo ele, por uma
nota técnica da Secretária Nacional de Aviação Civil (SAC).
O tenente-coronel da Aviação André Ficht, destaca a importância de preservação da área de
Portão. O fato, no entanto, já gera
polêmicas, antes mesmo de uma

decisão oficial. Segundo o especialista, mesmo que o projeto seja
pensado para longo prazo, é preciso contar com a possibilidade.
O engenheiro civil João Hermes, outro membro do comitê,
reforça a tese. Segundo ele, o 20
de Setembro não deve ser tratado
como um sonho. “Fala-se que o

Salgado Filho estaria esgotado em
10 anos. Eu acho que já atingimos
esse esgotamento. Basta avaliar as
condições de acesso. Imaginem se
a capacidade de cargas for ampliada das atuais 10 mil toneladas para
90 mil toneladas ao ano, como ficaria o fluxo de caminhões em um
área que não tem mais para onde
ser expandida?”, questiona.
Para viabilizar os investimentos que podem superar os
R$ 5 bilhões, o piloto e consultor
de aviação Nelson Riet destaca
que o novo sítio deve obedecer
ao conceito de cidade aeroportuária. Ou seja, com a possibilidade de atrair investimentos da
rede hoteleira e de serviços.
O grupo pretende reforçar a
pressão para estudos mais consistentes sobre o aeroporto. “Há
muita especulação sobre o projeto. Acredito que é preciso vontade
política para, no mínimo, realizar
um estudo mais amplo de viabilidade para a área”, complementa
o engenheiro civil, João Hermes.

