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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, ora 
apresentado, está organizado em dez capítulos, a seguir relacionados. 

O primeiro capítulo refere-se à Caracterização do Empreendimento e trata, inicialmente da 
localização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos; do histórico que revela o 
processo de definição da área do Aeroporto, do seu Plano Diretor e da importância do 
setor aéreo no desenvolvimento econômico; da justificativa para a ampliação pretendida; 
da caracterização das instalações existentes e operação atual; das ampliações 
pretendidas e operação futura; e das obras.  

No segundo capítulo foram relacionados os instrumentos legais de âmbito federal, 
estadual e municipal relevantes para o licenciamento e a gestão ambiental do Aeroporto, 
considerando ainda as determinações constitucionais: federal, estadual e a Lei Orgânica 
do Município de Guarulhos; os instrumentos legais referentes às unidades de 
conservação; a legislação setorial relativa à água, vegetação, fauna, ar, ruído, resíduos 
sólidos; os diplomas estaduais, metropolitanos e municipais que regulamentam o uso e 
ocupação do solo e o Estatuto da Cidade. Considera ainda a regulamentação 
aeroportuária existente, definida por leis, decretos e portarias federais e a legislação 
referente ao controle sanitário de interesse para o licenciamento ambiental pretendido. 

O terceiro capítulo refere-se ao Diagnóstico Ambiental, tendo início com a definição das 
áreas de influência; seguindo-se o diagnóstico da Área de Influência Indireta, que trata 
dos aspectos do meio antrópico do município de Guarulhos e dos aspectos dos meios 
físico e biótico da bacia do Rio Baquirivu-Guaçu; da Área de Influência Direta envolvendo 
no meio antrópico as áreas inseridas nas curvas de ruído 2 do Zoneamento Aeroportuário, 
e uma faixa entorno da ADA para os meios físico-biótico; e da Área Diretamente Afetada, 
correspondente à área onde será implantado o Terminal 3, o edifício garagem, a área a 
ser desapropriada para implantação e operação da Pista 3, a área de pistas de Táxi, a 
área a ser ocupada pelo canteiro de obras; além dos Planos e Projetos Colocalizados.  

Com base nas informações relativas às instalações existentes no Aeroporto e sua 
operação e nas informações constantes do Diagnóstico, são relacionados os impactos 
existentes e propostas as medidas cabíveis, que integram o quarto capítulo que se refere 
à Situação Ambiental Atual. 

O quinto capítulo contém o Prognóstico Ambiental que revela a situação ambiental com a 
implantação das ampliações pretendidas para o Aeroporto, no qual apresentada a 
identificação de impactos ambientais previsíveis, sua avaliação e medidas mitigadoras 
propostas. 

Os Planos e Programas Ambientais que contemplam as medidas mitigadoras, a serem 
detalhados quando da solicitação da Licença de Instalação constam do sexto capítulo. 

Seguem-se os Cenários Prospectivos, com e sem o empreendimento, e no oitavo capítulo 
encontram-se as Conclusões e Recomendações. 

O nono capítulo apresenta a Equipe Técnica responsável pela elaboração dos estudos 
ambientais e o décimo a Bibliografia utilizada no desenvolvimento dos trabalhos. 

O presente EIA é acompanhado de dois volumes de Anexos que contêm documentos 
técnicos complementares. 
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I. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Esse capítulo foi organizado em oito itens, necessários ao entendimento das diferentes 
fases do empreendimento.  

 

1. LOCALIZAÇÃO 

 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos situa-se na latitude 23°26’08” e 
longitude 46°28”23”, a uma altitude média de 750 m, em uma área de aproximadamente 
14 km².  

Localizado na Região Metropolitana de São Paulo, no Município de Guarulhos, o 
Aeroporto dista cerca de 25 km da Praça da Sé – marco central do Município de São 
Paulo. Tendo tido como origem a Base Aérea de São Paulo, no bairro de Cumbica, ocupa 
área central do território municipal.  

Essa localidade apresenta área de topografia plana, correspondente à bacia de 
drenagem e deposição de sedimentos do Rio Baquirivu-Guaçu, afluente da margem 
direita do Rio Tietê, local de ocorrência de aluviões recentes, onde se desenvolve 
vegetação típica de áreas brejosas.  

Limita-se ao norte por colinas onduladas e espigões entalhados pertencentes a Serra da 
Cantareira, onde ocorre vegetação densa de Mata Atlântica; e ao sul por morrotes de 
relevo suave, onde predomina a vegetação rasteira, pastos remanescentes das 
atividades rurais.  

O acesso ao Aeroporto, a partir do Município de São Paulo, se dá pela Av. Marginal do 
Rio Tietê, pelas rodovias Ayrton Senna (SP-070) ou Presidente Dutra (BR-116), e pela 
Rodovia Hélio Smidt (SP-019), situada no perímetro da área do Aeroporto.  

 

Figura I.1 - Localização do Município de Guarulhos - RMSP 

 

Guarulhos

São Paulo

Estado de
São Paulo



 
 VOL I    FL   7 / 248 

 

I N F R A E R O   

 

Figura I.2 - Localização do Empreendimento – Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
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2. HISTÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

O transporte aéreo no Brasil surge do pioneirismo de alguns aventureiros, que investiram 
em um meio de transporte pouco popular, privilégio de poucos e cujo futuro era incerto.  

No final da década de 1950, começa a crescer mundialmente o transporte aéreo de 
passageiros e cargas, movimento acompanhado pelo Brasil, cujo desenvolvimento 
industrial passa a demandar intercâmbio com outros países, tornando o transporte aéreo 
uma necessidade.  

A partir de então, a evolução das aeronaves exige, cada vez mais, a transformação da 
infra-estrutura aeroportuária, culminando com a entrada em operação de aeronaves de 
grande capacidade (wide-body), que amplia a capacidade de transporte aéreo e passa a 
operar com características de transporte de massa.  

A evolução das aeronaves trouxe a necessidade de construção de grandes aeroportos, 
implantados com recursos do Governo Federal e administrados pelo Departamento de 
Aviação Civil – DAC do Ministério da Aeronáutica até 1973, quando é criada a Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO que assume, ao longo de uma 
década, a administração dos principais aeroportos brasileiros.  

A INFRAERO surge com o objetivo de implantar, administrar, operar e explorar 
comercialmente toda a infra-estrutura aeroportuária a ela destinada. Inicialmente, a 
empresa assume a administração dos aeroportos de Brasília e Ponta Pelada (Manaus), e 
gradativamente vai absorvendo os demais aeroportos comerciais brasileiros.  

O projeto e a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos são iniciados 
em 1979, ainda sob a responsabilidade do Governo Federal, por intermédio da Comissão 
Coordenadora do Projeto e Construção dos Aeroportos da Área Terminal de São Paulo – 
COPASP, cujo objetivo era estudar, projetar e construir um sistema aeroportuário que 
envolvesse também os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Viracopos (Campinas), 
Campo de Marte (São Paulo) e Santos (Santos).  

Os estudos desenvolvidos pela COPASP enfocavam a demanda de transporte aéreo para 
a Grande São Paulo, a subdivisão do tráfego pelos diferentes aeroportos que compõem a 
área terminal, além de questões relativas a necessidade de desapropriação de áreas para 
implantação dos empreendimentos propostos.  

Inicialmente projetado para o atendimento dos tráfegos doméstico e internacional do 
Cone Sul, ganhou ao longo de seus 18 anos de operação, a condição de um dos 
principais aeroportos internacionais da rede. Atualmente é o segundo aeroporto em 
movimento doméstico de passageiros e o primeiro em movimentação internacional de 
passageiros e transporte de carga, entre os 65 aeroportos administrados pela 
INFRAERO. 

2.2 O Plano Diretor 

O Plano Diretor do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi desenvolvido pela 
Internacional Engenharia S.A. - IESA, entre agosto de 1980 e janeiro de 1981, contratada 
pela Comissão Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São 
Paulo – COPASP, tendo sido aprovado pela Portaria EMAER nº 007/1SC4 de 27 de maio 
de 1983.  

O sítio escolhido para sua implantação envolvia uma área de 10 km², à qual foram 
acrescidos mais 4 km², desapropriados pelos Decretos Estaduais nº 14.089, de 18 de 
outubro de 1979, nº 15.946, de 23 de outubro de 1980, e nº 19.252, de 9 de agosto de 
1982. Para sua localização foram determinantes as condições técnicas de operação 
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aeronáutica, em função de sua topografia e direção dos ventos, além da existência da 
pista da Base Aérea de São Paulo que poderia ser aproveitada em uma extensão de 
1.964 m, oferecendo uma vantagem substancial de custo.  

Neste sentido, cabe informar que as desapropriações, que envolveram cerca de 3.500 
ações judiciais, foram realizadas através da Procuradoria do Estado levando-se em 
consideração a celebração do convênio firmado entre o Ministério da Aeronáutica e 
Governo do Estado de São Paulo, em 23 de maio de 1979. 

O Aeroporto foi dimensionado para atender a demanda de vôos domésticos na área da 
Grande São Paulo, que à época utilizava o Aeroporto de Congonhas – com exceção da 
Ponte Aérea Rio/São Paulo – além dos vôos internacionais relacionados com o Cone Sul 
e de servir de alternativa ao Aeroporto de Campinas. Os Quadros I.1 e I.2 apresentam as 
projeções então realizadas.  

Quadro I.1 - Projeção do Tráfego 
Parâmetros 1983 1988 1998 

Passageiros/ano 7.400.000 11.900.000 30.100.000 
Passageiros Domésticos/ano 6.000.000   9.600.00 24.700.000 
Passageiros Internacionais/ano 1.400.000   2.300.00   5.400.000 

Aeronaves (movimento/hora) 39 50 75 
Aeronaves (movimento/ano) 120.000 173.000 342.000 

Fonte: Plano Diretor do Aeroporto de Guarulhos. IESA, 1981 

Quadro I.2 - Projeção da Composição da Frota 

Modelo de Aeronaves 
Número de Aeronaves na Hora-Pico 

1983 1988 1998 
BEM 03 06 08 
Boeing -737 12 12 12 
Boeing -727 15 20 31 
Boeing-707 05 02 - 
DC-10/A300B 04 09 23 
Boeing-747 - 01 02 
TOTAL 39 50 76 

Fonte: Plano Diretor do Aeroporto de Guarulhos. IESA, 1981 

 

Para atender à demanda projetada para o ano horizonte de 1998, o Aeroporto deveria 
possuir no mínimo duas pistas paralelas e independentes, com distância não inferior a 
1.310m entre elas e um Terminal de Passageiros situado entre as pistas. Porém, 
considerando as limitações impostas pela configuração do terreno disponível e as 
dificuldades de ampliação, em função da necessidade de desapropriações em áreas 
povoadas, foram analisadas diversas outras possibilidades.  

Neste contexto, a alternativa selecionada combinava duas pistas paralelas e 
dependentes, distanciadas de 375m entre si, possuindo 3.000 m e 3.500 m de 
comprimento, e uma terceira pista de 2.025 m situada a norte do Terminal de 
Passageiros, a 1.375 m da pista mais próxima. Esta configuração permitia exaurir a 
capacidade da área disponível, sem interferir com a operação da Base Aérea. 

Com base na evolução da composição da frota e dos sistemas de aproximação de 
precisão, as duas pistas mais longas seriam suficientes para atender a demanda 
projetada para o ano horizonte de 1998, ficando a terceira pista como uma opção para a 
situação após esta data.  

Com relação aos aspectos construtivos, esta alternativa possibilitava maior equilíbrio dos 
volumes de corte a aterro, com exceção da construção da terceira pista, e implicaria no 
desvio e canalização do Rio Baquirivu-Guaçu, situado a norte do terreno.  
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Na etapa inicial de implantação do Aeroporto, a pista existente da Base Aérea seria 
prolongada para 3.000 m, se tornando a 09R/27L, e, na seqüência, construída a pista 
09L/27R, com 3.500 m. Estas pistas obedeceriam à seguinte situação operacional:  

– 09R: preferencial para pousos em CAT II1; 

– 09L: preferencial para decolagens e pousos em CAT I2, quando o movimento de 
aeronaves exigir; 

– 27R: preferencial para pousos em CAT I; e 

– 27L: apenas para decolagens em determinadas condições de vento.  

Assim que o movimento da hora-pico começasse a se aproximar do limite da capacidade 
conjunta destas duas pistas paralelas dependentes (09R/27L e 09L/27R), que segundo o 
Plano Diretor só deveria ocorrer após o ano horizonte de 1998, seria necessário implantar 
a terceira pista. Em função de seu afastamento, esta pista apresenta características de 
total independência das demais, possibilitando um aumento da capacidade anual de 
operação do Aeroporto para 450.000 movimentos.  

A alternativa selecionada de disposição das aeronaves em relação ao edifício do terminal 
de passageiros – TPS foi do tipo “finger”, de frente para extensões do edifício principal.  

A configuração final proposta para o TPS consistia em quatro unidades interligadas, duas 
a duas, linearmente dispostas, sendo cada um dos edifícios formado por dois segmentos 
retilíneos com enflexamento suave sobre vértice central de onde deriva o “finger”. Esta 
forma deveria permitir o atendimento de grande número de passageiros e de operações 
simultâneas na hora-pico, ampliando os espaços do lado aéreo e reduzindo os do lado 
terrestre.  

Segundo o Plano Diretor, na etapa inicial de implementação do Aeroporto apenas duas 
unidades interligadas seriam construídas (atuais TPS1 e TPS2), uma para atender 
apenas aos vôos domésticos e outra simultaneamente aos domésticos e internacionais. 
No ano horizonte do projeto (1998), quando às quatro unidades estivessem edificadas, 
duas unidades e meia deveriam atender aos vôos domésticos e uma unidade e meia aos 
internacionais.  

Estavam previstas duas etapas de implantação do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, conforme demonstrado na Figura I.3.  

– a primeira, permitiria a operação do empreendimento com capacidade para atender 
a demanda de tráfego aéreo e de passageiros projetados para 1988; e 

– a final, com a totalidade das dimensões programadas pelo Plano Diretor, o 
Aeroporto atenderia a demanda projetada para o ano horizonte de 1998.  

 

                                                 
1 CAT II: auxílio visual de navegação para teto de 120 pés e visibilidade de 1.200 pés 
2 CAT I: auxílio visual de navegação para teto de 200 pés e visibilidade de 2.600 pés 
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Figura I.3 – Plano Diretor do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Plano Geral 
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2.3 A Importância do Setor Aéreo no Desenvolvimento Macroeconômico e nas 
Economias Locais 

A aplicação de recursos em infraestrutura aeroportuária não pode ser entendida 
isoladamente ou apenas no âmbito regional. É necessário antes compreender a 
importância do setor aéreo como mola propulsora do crescimento econômico, 
principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, diante de uma economia 
cada vez mais globalizada e interdependente. 

Apesar dos últimos acontecimentos mundiais como as crises econômicas precedentes, o 
atentado a Nova York no dia 11 de setembro de 2001, a Guerra do Iraque e a doença 
SARS, terem provocado sensíveis quedas no número de viagens, a economia mundial 
vive um processo de globalização sem retorno, haja vista o fortalecimento do mercado 
comum europeu nos últimos anos e as tentativas de construção de mercados estáveis 
como o MERCOSUL e a ALCA.  

Os países desenvolvidos ampliaram suas capacidades de produção e necessitam cada 
vez mais expandir suas atuações em mercados externos. Os mercados emergentes por 
sua vez necessitam criar bases para o intercâmbio comercial internacional, ampliando as 
possibilidades de desenvolvimento econômico, condição necessária aos investimentos 
na área social. 

Neste contexto, a aplicação de recursos no setor aéreo desempenha um papel 
fundamental para a expansão da economia, possibilitando aumento no número de 
viagens a negócios e no volume de transporte de carga. 

As perspectivas de crescimento anunciadas para o setor, nos próximos anos, são 
positivas, o que pode ser sentido nas palavras de Giovanni Bisignani, Diretor Geral & 
CEO da IATA – International Air Transport Association na ocasião do Congresso 
Aeroespacial, em 9 de setembro de 2003, Montreal: 

“Um sistema de trânsito de massa, vital à economia global de forma a beneficiar 
viajantes, turistas e a indústria, não pode mais ser tratado como um produto de luxo 
fornecido a elites e sim como um negócio normal. 

Estudos recentes da IATA indicam a recuperação do tráfego de passageiros 
internacionais de 2004 a 2005 na ordem de 7% e do tráfego doméstico de 4 a 5%. 

Estes indicativos são vitais para a economia mundial.” 

Em um país de extensões continentais como o Brasil, a aviação civil desempenha um 
papel fundamental na acessibilidade a locais que, de outra forma demandariam tempo 
muito maior para o seu alcance. Em vários locais, dependendo da época do ano e do 
volume de água dos rios, o transporte de carga ou de passageiros era função dos 
fenômenos naturais e não se podia precisar a data exata do término da viagem. Somente 
com o transporte aéreo foi possível tirar do isolamento estas localidades e, 
conseqüentemente, iniciar o processo de desenvolvimento da região. 

Em seu livro Aeroportos e Desenvolvimento3, Adyr da Silva evidencia a estreita relação 
existente entre a atividade aeroportuária e o crescimento econômico: 

“O desenvolvimento da aviação civil não representa um fim em si mesmo mas um meio 
de alcançar os grandes objetivos do desenvolvimento global da sociedade em sua 
concepção mais abrangente. A aviação civil desempenha um papel catalisador: ela abre 
novos mercados aos produtores, facilita a divulgação de novas tecnologias, propicia o 
acesso aos serviços essenciais à comunidade e dá suporte à assistência social. Graças 
à sua flexibilidade, ela preenche as mais diversas lacunas de apoio ao processo de 
desenvolvimento, onde quer que elas existam e qualquer que seja sua evolução futura. 

                                                 
3 SILVA, Adyr da. Aeroportos e Desenvolvimento. Cap. 2 – Essencialidade do transporte aéreo. Rio de Janeiro, 1991. 
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Na maior parte dos países em desenvolvimento, onde os transportes de superfície com 
freqüência são insuficientes ou precários, a aviação civil permite a criação de uma infra-
estrutura de transporte a um custo infinitamente inferior ao custo de outras modalidades. 
Esse fato ocorre em vários países do terceiro mundo, os quais, limitados em seus 
esforços de desenvolvimento em função da insuficiência de transportes de superfície, 
lançam mão da aviação como elemento-chave de integração, assistência e segurança.” 

Outros estudos dimensionam este relacionamento, na ordem de 3 vezes o Produto 
Interno Bruto, em países com avançada malha de infraestrutura aeroviária. 

Isto é possível graças aos impactos econômicos diretos e indiretos que o transporte 
aéreo produz, como a expansão da indústria do turismo, atividades de negócios e 
empreendimentos diversos, contribuindo assim para a elevação do nível de empregos no 
país. Segundo fontes do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA, o 
transporte aéreo no Brasil movimenta cerca US$ 18 bilhões por ano ou 
aproximadamente 3% do PIB nacional, de forma direta e indiretamente e US$ 6,3 bilhões 
anuais diretos. 

Prova disto é que, no cálculo de novos investimentos, seja para a implantação de um 
novo aeroporto ou para a ampliação de um existente, são utilizados índices 
macroeconômicos como o PIB, índices de qualidade de vida da população e índices de 
produtividade. 

Na rede aeroportuária de um país os aeroportos desempenham funções diferenciadas na 
repartição do tráfego aéreo e podemos classificá-los segundo a abrangência de seu 
atendimento em: aeroportos locais, regionais, domésticos, internacionais e mistos. Cada 
qual desempenhará um fator de importância na rede aeroportuária total, de acordo com 
sua abrangência. 

Neste contexto, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, desde sua 
implantação tem configurado importante papel centralizador de tráfego aéreo doméstico 
e internacional, ao assumir, seja pela sua localização estratégica, seja pela sua 
capacidade de operação de grandes aeronaves, um caráter de aeroporto HUB4, para 
onde são direcionados vôos de longa distância e deste partem vôos regionais.  

Esta característica fez com ele se projetasse como primeiro aeroporto em tráfego de 
passageiros internacionais e de carga, polarizando viagens não somente em território 
nacional, como no Mercosul, evidenciando seu papel no cenário econômico brasileiro. 

Estudos de demanda apontam para a continuidade deste processo, reafirmando a 
importância deste aeroporto na rede nacional e a necessidade de aplicação de recursos 
em sua expansão de forma a criar bases para o crescimento econômico do país. 

No que se refere às economias locais, os aeroportos constituem elementos fundamentais 
para o desenvolvimento econômico de uma comunidade, seja pelos empregos gerados 
pela atividade aeroportuária e pelas empresas a ela associadas, seja pela indução na 
geração de negócios e empreendimentos, pela ampliação das relações comerciais e pelo 
turismo e lazer.  

Estes impactos sobre as economias locais são melhor compreendidos quando os 
classificamos como impactos diretos e indiretos: 

Os impactos diretos são representados pela massa salarial paga pelas aquisições e 
investimentos locais, pelos recolhimentos tributários e impostos envolvidos nos produtos 
industrializados, circulação de mercadoria e serviços, importação e exportação, territorial 

                                                 
4 A estratégia “Hub and Spoke” consiste em concentrar os vôos de curta distância em aeroportos centrais, os chamados 
Hubs (localizados em grandes centros urbanos) e, a partir deles, alimentar outras localidades. Tal sistema de rede 
consolidada procura tirar partido da economia de escala de aeronaves maiores, reduzindo substancialmente o número de 
vôos, o que permite adequar as operações em aeroportos e tráfegos aéreos congestionados. 

 



 
 VOL I    FL   14 / 248 

 

I N F R A E R O   

urbano, receitas aduaneiras, de serviço de infra-estrutura etc. Somam-se a estes os 
encargos previdenciários decorrentes. 

Estudos sobre produtividade aeroportuária elaborados pela ICAA5 revelaram parâmetros 
que indicam que para cada emprego da administração aeroportuária direta, deverão 
corresponder à média de 4,2 trabalhadores de empresas aéreas, serviços públicos, 
atividades comerciais, de serviços, industriais e outras. 

O impacto indireto pode ser entendido como o agregado econômico decorrente, atribuído 
predominantemente ao fluxo econômico gerado pelos visitantes a turismo de lazer ou 
negócios, que utilizam o transporte aéreo.  

O impacto induzido é expresso pela elevação do nível de renda local, correspondendo 
aos efeitos multiplicadores dos impactos diretos e indiretos. Nos países desenvolvidos 
estes efeitos são calculados em 2,5 em média, ou seja, para cada cem unidades 
monetárias pagas a assalariados do aeroporto, se refletem em 250 unidades monetárias 
de renda, atribuídas a atividades induzidas. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

3.1 Justificativa para a Implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo em 
Guarulhos 

Atualmente ainda permanecem dúvidas, por parte da opinião pública, sobre a localização 
do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, sobre o motivo da não escolha 
do Aeroporto Internacional de Viracopos para o atendimento metropolitano, ou mesmo, 
porque seriam necessários novos investimentos para a ampliação do Aeroporto de 
Guarulhos. 

A compreensão destas questões só é possível por meio de uma análise histórica, dos 
motivos que teriam levado o Ministério da Aeronáutica a concentrar os investimentos 
disponíveis no Município de Guarulhos. 

A necessidade de construção de um novo complexo aeroportuário internacional começou 
a ser sentida no Brasil, a partir da década de 60, com o surgimento de gerações de 
aeronaves de grande porte, que demandavam maiores comprimentos de pista, 
pavimentos mais reforçados e toda a infraestrutura de apoio à operação destas 
aeronaves. 

É o caso das aeronaves a jato como o Boeing 707, lançado em 1958, responsável pela 
grande expansão do transporte aéreo de longa distância, nas décadas de 60 e 70. 

O ponto alto da aviação comercial a jato foi alcançado, porém, em 1970 com o Boeing 
747, projetado para 490 passageiros, peso de 350 toneladas e viajando à 950km/h. Esta 
tecnologia foi seguida no lançamento do DC-10, do Airbus francês e do Trident inglês, 
compondo assim a família dos chamados widebody. 

A infraestrutura aeroportuária existente até então era o resultado de constantes 
adaptações, a cada nova geração de aeronaves, e encontrava-se em condições 
operacionais irregulares com relação às normas internacionais.   

Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, cuja construção foi iniciada em meados da 
década de 1930, sofrendo diversas adaptações e ampliações nas décadas seguintes, já 
demonstrava a proximidade do limite de capacidade de operação de passageiros e 

                                                 
5 Associação Internacional de Comissários de Vôo (IFAA), hoje denominada ICAA 
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carga. Em contrapartida, os custos de implantação de um transporte ferroviário de alta 
velocidade, inviabilizaram os investimentos no aeroporto de Viracopos. 

As políticas voltadas à industrialização do país aceleravam o processo de criação de 
uma infraestrutura aeroportuária, que motivassem a implantação de empresas nacionais 
e fosse capaz de atrair empresas multinacionais, como condições necessárias ao 
desenvolvimento econômico naquele período. 

Diante dos desafios do crescimento econômico nacional, o Ministério da Aeronáutica, em 
1968, promove a criação da Comissão do Projeto do Aeroporto Internacional. 

Os estudos de viabilidade foram confiados à empresa HIDROSERVICE, consorciada às 
canadenses ACRES e PARKIN. 

As principais conclusões do estudo foram as seguintes: 

− São Paulo e Rio de Janeiro concentram 55% do tráfego aéreo doméstico e 90% do 
tráfego aéreo internacional do país, exigindo a construção de dois aeroportos 
internacionais; 

− O volume de passageiros doméstico e internacional, efetivamente gerado no Rio de 
Janeiro, deverá ser, no período estudado, maior que o volume de passageiros 
efetivamente gerado em São Paulo; 

− De todos os sítios estudados, o Galeão no Rio de Janeiro e Cumbica em São Paulo, 
são os que oferecem o melhor conjunto de vantagens econômicas e operacionais 
para a implantação dos dois aeroportos citados. 

− Em virtude de sua altitude, a região de São Paulo oferece sérias penalidades de 
carga paga aos vôos de longa distância, com as aeronaves atuais e as que se prevê 
sejam colocadas em tráfego nos próximos dez a quinze anos; 

− O principal Aeroporto Internacional do Brasil deve, portanto, ser localizado no 
Galeão, por ter o Rio de Janeiro um potencial de tráfego de passageiros 
substancialmente maior e oferecer as melhores condições econômicas de operação 
das aeronaves; 

− Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont não têm condições técnicas para 
continuar a ser os aeroportos domésticos principais de São Paulo e Rio de Janeiro, 
respectivamente; 

− O Aeroporto de Viracopos não oferece condições econômicas para ser o principal 
Aeroporto Internacional de São Paulo; deverá, entretanto, continuar a servir como 
alternativo e para outros fins a serem estudados; 

− O novo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, deve ser, portanto, 
implantado o mais breve possível, a fim de se possibilitar o pleno desenvolvimento 
econômico-operacional do Aeroporto Internacional Principal do Brasil; 

− Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont deverão, após a construção dos 
novos aeroportos, ser utilizados com equipamento compatível pela Ponte Aérea Rio 
de Janeiro – São Paulo e, eventualmente, pela aviação de pequeno porte”. 

A construção do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro se iniciou logo após a 
aprovação dos estudos e projetos executivos e sua obra se desenvolveu sem solução de 
continuidade, sendo inaugurado em 20 de janeiro de 1977. 

Em São Paulo, no entanto, o Ministério da Aeronáutica julgou necessário envolver o 
Governo do Estado no empreendimento.  

Após intermináveis discussões a respeito da localização do aeroporto, foi firmado um 
convênio em 4 de maio de 1976, pelo qual o Governo Estadual seria responsável por 
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todas as etapas de implantação do Aeroporto Metropolitano, desde a escolha do sítio até 
a sua conclusão, ficando o Ministério da Aeronáutica responsável pela aprovação de 
cada etapa, pronunciando-se sobre os problemas de segurança da navegação aérea e 
das condições operacionais do aeroporto. 

Entre agosto de 1975 e março de 1979 houve uma disputa envolvendo diversos 
interesses: desde pessoas leigas em aviação, ecologistas, moradores e proprietários de 
glebas onde se cogitava construir o novo complexo em Cotia, Ibiúna e Caucaia do Alto. 

Apesar dos estudos técnicos indicarem o sítio de Cumbica como o mais adequado, o 
tempo decorreu sem que houvesse uma decisão consensual sobre a localização do novo 
aeroporto. 

Em 15 de março de 1979 assume o cargo de Ministro da Aeronáutica o Tenente 
Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, com o propósito de dar prioridade absoluta ao 
Aeroporto Internacional de São Paulo. Os recursos seriam destinados agora à 
construção de um complexo aeroportuário, que juntamente com os aeroportos de 
Viracopos, Congonhas e Marte, formaria o Terminal Aéreo de São Paulo, a exemplo de 
outros países. 

Logo após a sua posse, o ministro cria em 23 de maio de 1979 a Comissão 
Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São Paulo - a 
COPASP, que teria como missão coordenar a elaboração dos projetos e obras do 
complexo aeroportuário e dos investimentos que deveriam ser aplicados nos demais 
aeroportos do Terminal Aéreo. 

Após a qualificação das empresas, a COPASP aprova o Plano Diretor do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos elaborado pela IESA. 

Porém, mesmo depois de tomada a decisão sobre a localização no Sítio de Cumbica, 
permaneciam ainda dúvidas por parte da sociedade, sobre a necessidade de se construir 
um novo aeroporto, tendo em vista a existência dos aeroportos de Congonhas e 
Viracopos. 

Diante de tais dúvidas a COPASP realizou diversos estudos com o objetivo de elucidar 
definitivamente estas questões. Os resultados destes estudos são apresentados 
resumidamente a seguir: 

Restrições de operações no Aeroporto de Congonhas: 

• O pavimento havia sido projetado para aeronaves de 12 toneladas, tendo como base 
aeronaves do porte do DC3, e não suportava o peso das novas gerações de 
aeronaves Airbus e Boeing 767 de 140t e 130t, respectivamente; 

• Considerando o comprimento de 1.939 m da pista de Congonhas, as companhias 
aéreas eram obrigadas a sacrificar a carga paga ou reduzir o número de passageiros 
para viabilizar a operação. Segundo estatísticas realizadas nessa época, 23% da 
frota de aeronaves comerciais de grande porte não podiam operar em Congonhas, 
enquanto os 77% restantes, operavam com restrições; 

• Uma das restrições de Congonhas relacionava-se à impossibilidade de se realizar 
vôos noturnos, entre 23h e 06h; 

• Em Congonhas não havia área para teste de turbinas, os quais eram realizados em 
pista auxiliar que para isso precisava ser interditada; 

• O terminal de passageiros não oferecia os serviços aos usuários, exigidos pela ICAO. 
Era recomendado 14 m² por passageiro, para as horas de pico, enquanto Congonhas 
oferecia 3 m²; 
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• O estacionamento de veículos tinha capacidade para 1.580 unidades, enquanto o 
recomendado para 6 milhões de passageiros anuais era 2.300. 

Concluiu-se, portanto, que o Aeroporto de Congonhas, apesar de sua localização, mais 
próximo ao centro gerador de tráfego aéreo, não apresentava as condições mínimas de 
segurança e conforto para um aeroporto internacional em São Paulo. Além disso, a 
ocupação urbana já presente inviabilizaria uma possível ampliação, considerando os alto 
custos para desapropriações. 

Quanto ao Aeroporto de Viracopos, embora se reconhecesse as excelentes condições 
meteorológicas e topográficas, não se podia desconsiderar a distância de 95 km de São 
Paulo, o que representava uma séria restrição ao conforto dos usuários. A viagem de 
ônibus ou de carro levaria em torno de 2 horas, enquanto que para o sítio de Cumbica 
levaria 30 minutos. 

Foram realizados estudos de viabilidade para a construção de uma ferrovia para trens de 
alta velocidade, porém o investimento não se demonstrou atraente, pois não haveria 
densidade de tráfego suficiente para justificá-lo.  

Ainda assim a COPASP elaborou um plano diretor para aquele aeroporto e realizou as 
desapropriações necessárias para garantir um aeroporto com capacidade de operar 30 
milhões de passageiros por ano. 

Constavam destes estudos as seguintes informações sobre as distâncias entre 
aeroportos e cidades nos EUA e Europa: 

“Distância cidade-aeroporto, em quilômetros, nos dez principais aeroportos dos Estados 
Unidos: Chicago (O’hare), 32 km; Los Ângeles (Internacional), 29 km; Atlanta (Municipal), 
16 km; Nova Iorque (Kennedy), 24 km; São Francisco (Internacional), 21 km; Nova 
Iorque (La Guardia), 11 km; Washington (National), 5 km; Boston (Logan), 6 km; Detroit 
(Metropolitan), 37 km; Philadelphia (Internacional), 13 km. 

Distâncias cidade-aeroporto, em quilômetros, nos dez principais aeroportos da Europa: 
Londres (Heathrow), 24 km; Paris (Orly), 18 km; Frankfurt (Rhein / Main), 10 km; Roma 
(Fiumicino), 35 km; Kopenhagen (Kastrup), 10 km; Palma 15 km; Madrid (Barajas), 
13 km; Amsterdan (Schipol), 13 km; Berlim (Tempelhof), 6 km; Zurich (Kloten), 11 km. 

Em apenas duas cidades do mundo os respectivos aeroportos estão localizados muito 
longe da área urbana: Cidade do Cabo (64 km) e Monróvia (80 km). Não há um único 
aeroporto que se encontre a 95 quilômetros da cidade a que serve, a distância que 
separa São Paulo de Viracopos.” 

Finalmente, na escolha do sítio de Guarulhos, pesou o fato do Ministério da Aeronáutica 
ter doado os dez quilômetros quadrados, pertencentes à Base Aérea de São Paulo para 
a construção do complexo aeroportuário, pois a escolha de qualquer outro sítio implicaria 
em volumosos custos de desapropriação, com o risco de inviabilizar o empreendimento.  

Apesar de firmado um convênio, onde as obras seriam financiadas na seguinte 
proporção: o Ministério da Aeronáutica seria responsável por 55% dos investimentos e o 
Governo Estadual por 45%, o acordo não pode ser cumprido. O Ministério da 
Aeronáutica arcou 92% dos recursos e o estado com o restante do investimento. O 
Complexo de Guarulhos custou cerca de 550 milhões de dólares. 

Uma vez justificada a localização do Aeroporto Internacional de São Paulo, seguiu-se a 
elaboração dos projetos executivos e início das obras com base no Plano Diretor 
elaborado pela empresa Internacional. 

3.2 Os 18 anos de Operação do Aeroporto Internacional de São Paulo 

Ao longo de seus 18 anos de operação o Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos 
conquistou um papel de destaque diante na rede aeroportuária nacional.  
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Projetado inicialmente para servir ao tráfego doméstico e internacional do Cone Sul, este 
aeroporto teve seu perfil modificado em função de diversos fatores, em que se pese 
questões como a localização geográfica e a história econômica do país, razões estas 
responsáveis pela dinâmica aeroportuária. 

A movimentação de tráfego de passageiros e carga reflete a situação econômica das 
regiões de abrangência dos aeroportos. A evolução do tráfego operado no Aeroporto de 
Guarulhos confirma esta afirmação, por estar localizado no estado mais atuante no 
cenário econômico brasileiro, como conclui o trabalho intitulado Estudo de Demanda 
Detalhada dos Aeroportos Brasileiros, elaborado pelo DAC em 1999: 

“Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal são os 
responsáveis por mais de 65% do tráfego total regular de passageiros no Brasil... isto 
revela o grande potencial econômico da “área coração” do Brasil, a qual converge 62% 
do PIB nacional. Cumpre enfatizar o desenvolvimento econômico das cidades do interior 
desses Estados que vêm superando, em termos de crescimento populacional, o 
desempenho de regiões metropolitanas onde se situam as suas capitais. Destaque 
especial merece ser dado às cidades do interior paulista, cuja atuação e dinamismo de 
suas economias as têm consolidado como pólos econômicos regionais com grande 
potencial de geração de demanda por transporte aéreo”; 

O Quadro I.3, a seguir, evidencia o papel de relevância da região sudeste com relação à 
distribuição do tráfego de passageiros e cargas em comparação às cinco regiões 
brasileiras. 

Os dados apresentados ajudam a explicar a relação existente entre crescimento 
econômico e demanda aeroportuária, contribuindo assim no entendimento da mudança 
do perfil do Aeroporto de Guarulhos, desde a sua implantação, justificando a sua 
ascensão no contexto da rede aeroportuária nacional. 

A rede aeroportuária brasileira é formada por 2.014 aeródromos civis, sendo 
715 públicos e 1.299 privados. 

Dos aeroportos públicos, 65 são administrados pela INFRAERO – Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária e 235 administrados mediante convênio entre o Comando da 
Aeronáutica e os Estados e Municípios.  

Os aeroportos administrados pela INFRAERO concentram 97% do movimento do 
transporte aéreo regular no Brasil. Em 2000 foram somados 2,09 milhões de pousos e 
decolagens de aeronaves nacionais e estrangeiras; 67,9 milhões de passageiros e 
1,31 milhões de toneladas de carga. 
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Quadro I.3 - Distribuição do Tráfego de Passageiros e Cargas em Comparação às Cinco Regiões Brasileiras 

Região UF Área 
(%)(1) 

PIB(1) por 
Região 
1996 
(%) 

Densid. 
Demog. 

(hab./km2)(1) 

Aerop. 
com Oper. 
Regular (3) 

Total de 
Passageiros(2) 

(Emb+Des) 

Carga+Mala Postal(2) 
(Car.+Descar.) Aerop. Reg./Área  

(aerop./milhão de 
km2) 1997 

(milhões) % 
1997 

(milhões de 
kg) 

% 

Norte 7 45,3 3,5 3,07 46 3,1 6,0 106,9 9,6 12 

Centro-Oeste 3 18,8 5,9 6,82 23 4,9 9,8 65,4 5,9 14 

Nordeste 9 18,2 12,5 29,40 29 7,2 14,3 135,9 12,2 19 

Sudeste 4 10,9 63,0 74,37 35 30,2 60,1 725,2 65,2 38 

Sul 3 6,8 15,1 41,85 31 4,9 9,8 79,0 7,1 54 

Brasil 26 100,0 100,0 18,94 164 50,3 100,0 1.112,4 100,0 19 

Fontes: 
(1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística FIBGE 
(2) Boletim de Informações Gerenciais da INFRAERO (BIG), Departamentos Aeroviários – 1997, Ano Base 1997 
(3) Horário de Transporte (HOTRAN) de 11de agosto de 1998 
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O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos se situa na rede aeroportuária nacional 
como o primeiro aeroporto em movimento de passageiros internacionais, e segundo em 
movimento de passageiros domésticos, perdendo somente para Congonhas, diante do 
aumento de vôos regionais e pontes aéreas, ocorrido nos últimos anos. 

Os Quadro I.4 e I.5, a seguir, ilustram a posição do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos na rede aeroportuária nacional para os tráfegos doméstico e Internacional: 

Quadro I.4 - Posição dos Principais Aeroportos no Mercado Doméstico de Passageiros 
Mercado Doméstico - 2000 

Cód. Aeroporto Passageiros 
( milhões)*        % 

SBSP Internacional de São Paulo (Congonhas) 10,5 18% 
SBGR Internacional de São Paulo (Guarulhos) 6,7 12% 
SBBR Internacional de Brasília (Presidente Juscelino Kubistchek) 5,2 9% 
SBRJ Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro 4,9 8% 
SBSV Internacional de Salvador (Luiz Eduardo Magalhães) 3,1 5% 
SBGL Internacional do Rio de Janeiro (Galeão/Antônio Carlos Jobim) 3,0 5% 
SBPA Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) 2,4 4% 
SBRF Internacional de Recife (Guararapes) 2,3 4% 

 Rede INFRAERO  58,1  
* Embarcados + Desembarcados + Conexões 

Quadro I.5 - Posição dos Principais Aeroportos no Mercado Internacional de Passageiros 
Mercado Internacional - 2000 

Cód. Aeroporto 
Passageiros 
( milhões)* % 

SBGR Internacional de São Paulo ( Guarulhos) 6,5 66% 
SBGL Internacional do Rio de Janeiro (Galeão – Antônio Carlos Jobim) 2,4 24% 
SBFL Internacional de Florianópolis 0,3 3% 
SBSV Internacional de Salvador (Luiz Eduardo Magalhães) 0,2 2% 
SBRF Internacional de Recife (Guararapes) 0,1 1% 

 Rede INFRAERO  9,8  
* Embarcados + Desembarcados + Conexões 

Cabe ressaltar que o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão, que deveria 
originalmente absorver o maior volume de tráfego internacional do país, vem perdendo 
demanda, como consta no Estudo Detalhado de Demanda, realizado pelo DAC: 

“Esta queda deveu-se, sobretudo, à transferência de vôos para São Paulo e ao 
desaquecimento da economia do Estado, conforme mostram os indicadores econômicos6.” 

Fenômenos como este são também explicados pela ocorrência de fatores históricos, 
sucedidos no cenário político/econômico nacional e internacional. As transformações 
políticas ocorridas no país, em meados dos anos 1980, criou as bases para a abertura 
econômica que teria lugar no início dos anos 1990. Medidas como a flexibilização 
econômica e a conseqüente abertura do mercado brasileiro para as importações, colocou o 
Brasil em situação de inserção na economia global, atraindo um grande contingente de 
investimentos estrangeiros nos principais centros urbanos do país.  

Os impactos, decorrentes destas medidas sobre os aeroportos, se fizeram sentir com um 
aumento significativo do volume de viagens a negócios e no volume de cargas importadas e 
exportadas neste período. 

                                                 
6 Confederação Nacional do Comércio. Síntese da Economia Brasileira – 1999. Gabriel Luiz Gabeira, Rio de 
Janeiro, RJ 
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Os aeroportos, situados principalmente na região sudeste, foram os mais atingidos, com 
destaque para os aeroportos paulistas que servem a Região Metropolitana de São Paulo, 
como Congonhas e Guarulhos. 

Uma análise sobre a evolução histórica do tráfego de passageiros, nos dois aeroportos, 
auxilia o entendimento deste processo. 

O Aeroporto Internacional foi inaugurado em 1985 com um dos quatro terminais de 
passageiros projetados para Guarulhos, com capacidade de movimentação de 7,5 milhões 
de passageiros/ano. Ao longo deste mesmo ano, transportou 2.285.866 passageiros, 
transferidos do Aeroporto de Congonhas, por meio de uma política de incentivos da 
INFRAERO junto às companhias aéreas. 

Até o final da década de 1980 o movimento de passageiros triplicou, mantendo-se 
praticamente inalterado por três anos.  

Ao chegar próximo ao limite de movimentação do Terminal TPS1, foi dado início à 
conclusão do Terminal TPS2, que se encontrava com a estrutura concluída e foi inaugurado 
em 1992, seguindo o plano diretor. 

Porém, com o plano real e a estabilização econômica, ao longo dos anos 90, observou-se 
um crescimento contínuo no número de viagens, da ordem de aproximadamente 6% ao 
ano, culminando em 1998 com o atendimento de 14.490.083 passageiros, valor muito 
próximo ao limite de capacidade dos dois terminais na época, ou seja 15 milhões de 
passageiros/ano.  

Gráfico I.1 - Histórico de Movimentação de Passageiros Nacionais e Internacionais no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos 
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O sucesso das linhas domésticas regionais populares, implantadas pela GOL, FLY e BRA, 
elevaram o número de pessoas atendidas pelo transporte aéreo, acarretando um sensível 
aumento de vôos no  Aeroporto de Congonhas. Parte desta demanda foi deslocada do 
aeroporto de Guarulhos, o que pode ser observado no gráfico abaixo.  

Esta transferência se explica pela flexibilização da repartição do tráfego aéreo deste 
período pelo DAC e a concentração de vôos regionais no Aeroporto de Congonhas.  

O Gráfico I.2, a seguir, apresenta a evolução do tráfego de passageiros deste aeroporto, 
ilustrando esta transferência. 
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Gráfico I.2 - Evolução Histórica do Tráfego de Passageiros no Aeroporto de Congonhas 
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Com relação ao tráfego internacional de passageiros, o decréscimo de operação observado 
no Aeroporto de Guarulhos, entre os anos de 1999 e 2001, foi decorrente de uma série de 
eventos econômicos e políticos, internos e externos, com implicações diretas no mercado 
aéreo. 

Como dito anteriormente, esse mercado apresenta uma estreita relação com o histórico 
econômico do país e acontecimentos no cenário interno e externo influenciam diretamente a 
atividade. 

Crises econômicas mundiais, como a crise asiática seguida pela crise argentina, tiveram 
grande influência na economia brasileira, explicando em parte a curva decrescente do 
número de viagens a partir de 1999.  

Somando-se a isto, acontecimentos internacionais como os ataques terroristas em Nova 
York em setembro de 2001, o surgimento da doença epidêmica SARS e mais recentemente 
a Guerra do Iraque, acentuaram esta queda nos últimos dois anos ao provocar a diminuição 
do número de viagens internacionais. 

Porém, longe de se constituir uma tendência de decréscimo para os próximos anos, estes 
acontecimentos devem ser entendidos como fatores adversos e não podem ser 
considerados como indicadores para o planejamento aeroportuário futuro. Prova disto é o 
aumento no volume de passageiros internacionais movimentados no ano de 2002, 
indicando uma clara reação do mercado brasileiro, como mostra apresenta o Quadro I.6 a 
seguir. 

Quadro I.6 - Movimentos Domésticos e Internacionais de Passageiros no Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos em 2001 e 2002 

Ano Movimento Doméstico Movimento Internacional 
2001 6.136.640 5.571.119 
2002 5.996.378 5.908.612 

 

Note-se aqui a diminuição do volume de movimentos de passageiros domésticos, fruto da 
polarização exercida pelo Aeroporto de Congonhas. 

Outro aspecto que merece atenção é a quantidade de movimento de passageiros que 
realizam conexões no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Este 
comportamento se deve à condição de centralidade deste aeroporto, e à disponibilidade de 
uma grande quantidade e freqüência de vôos nacionais e internacionais de longa distância, 
reforçando a sua caracterização como um aeroporto HUB, como mostra o Gráfico I.3, a 
seguir. 
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Gráfico I.3 - Movimento de Passageiros Domésticos e Internacionais e Conexões no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos 
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A separação dos movimentos doméstico e internacional indica o equilíbrio existente entre 
os dois tipos de tráfego, caracterizando o perfil da demanda de passageiros atendidos pelo 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, o que será apresentado mais 
detalhadamente a seguir. 

3.3 O Perfil da Demanda de Passageiros 

Um estudo elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias indica que 71% 
das viagens domésticas realizadas no período entre 1980 e 1996, ocorreram por motivos de 
negócios. A maior parte destes passageiros é composta por executivos de meia-idade, com 
alto poder aquisitivo.  

Gráfico I.4 - Perfil da Demanda de Viagens Domésticas (1980 – 1996) 
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Para este perfil de passageiros são três os elementos mais importantes que influenciam a 
escolha da companhia aérea e do aeroporto: a existência de vôos diretos, o horário e o 
número de freqüências. O fator preço em muitos dos casos não é prioritário. 

Isso explica a concentração de rotas em aeroportos que servem os maiores centros de 
negócios do país, a exemplo do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.  

Já para os passageiros turistas, no mercado interno, os preços das passagens assumem 
um papel relevante na escolha das companhias, ficando em posições secundárias os 
demais fatores referentes à freqüência e horário dos vôos.  
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Quanto ao perfil dos passageiros de vôos internacionais, estes se caracterizam como 
consumidores de produtos de alto valor agregado, o que explica o sucesso dos freeshops 
nos aeroportos. O turismo seria a principal atividade geradora da movimentação 
internacional. 

Gráfico I.5 - Perfil da Demanda de Viagens Internacionais – Destino Brasil (1999) 
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Em 1998, foi realizado um estudo do perfil de passageiros no Aeroporto de Guarulhos, pela 
empresa Milioni & Müller Consultores Associados Ltda, cujo resumo dos resultados são 
apresentados a seguir: 

• 67,2% possui 3º grau completo ou são pós graduados;  

• 55% possui idade acima de 34 anos; 

• 62% são do sexo masculino; 

• 68,6 ganham acima de 20 salários mínimos; 

• 18,1% trabalham no setor de comércio; 18,3% na indústria; 32,5% em serviços; 

• 42,5% viajam a negócios; 42,6% viajam a lazer; 9,1% congressos/seminários e 5,8% 
por outros motivos; 

• 59,6% realizam acima de quatro viagens ao ano. 

Os dados acima evidenciam o equilíbrio existente entre os motivos de viagem a negócios e 
viagens a lazer, porém são nas viagens de longa distância como as viagens internacionais 
e viagens de longa distância no Brasil, que o aeroporto se destaca por sua importância, 
determinada pela sua capacidade de infraestrutura. 

3.4 O Mercado de Carga Aérea 

Diferentemente do transporte aéreo de passageiros, as viagens destinadas ao transporte de 
carga, se caracterizam por uma só direção. A demanda é composta por grandes empresas 
usuárias do modal aéreo, para as quais as decisões de escolhas estão baseadas em 
razões técnicas e operacionais. 

No Brasil, o transporte aéreo de carga movimenta um maior volume de importações que 
exportações, por se tratar de insumos de alto valor agregado onde pesam a regularidade 
dos vôos e a rapidez dos fluxos. 

Todo tipo de carga pode ser transportado pelo modal aéreo (perecíveis físicos – frutas, 
flores e carnes; perecíveis econômicos – jornais e revistas; cargas perigosas restritas à 
autorização – explosivos, gases, inflamáveis, aerossóis, barômetros, baterias; animais 
vivos; etc.). O modal aéreo, porém, é extremamente adequado a cargas de alto valor 
agregado (equipamentos eletrônicos, máquinas, etc.), baixo peso (volume) e mercadorias 
com data de entrega rígida e prioridade de urgência (documentos, produtos perecíveis, 
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amostras, etc.). Baixo nível de perdas, rapidez e menor seguro compensam os custos 
envolvidos. 

Atualmente os clientes desejam cada vez mais soluções logísticas integradas do tipo porta 
a porta e não mais aeroporto-aeroporto. Por este motivo as agências transportadoras têm 
optado por aeroportos HUBs por possuírem a possibilidade de conexões flexíveis.  

Isto justificaria o papel do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos como líder na 
movimentação de cargas no país, segundo mostram os Quadros I.7 e I.8 a seguir: 

Quadro I.7 - Posição dos Principais Aeroportos Brasileiros em Movimento de Carga no Mercado 
Doméstico 

Mercado doméstico - 2000 

Cód. Aeroporto Carga 
(mil-ton) % 

SBGR Internacional de São Paulo (Guarulhos) 138,7 20% 
SBEG Internacional de Manaus (Eduardo Gomes) 94,5 14% 
SBKP Internacional de Campinas (Viracopos) 58,7 8% 
SBGL Internacional do Rio de Janeiro (Galeão – Antônio Carlos Jobim) 46,8 7% 
SBBR Internacional de Brasília (Presidente Juscelino Kubitschek) 43,0 6% 
SBPA Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) 38,5 6% 
SBRF Internacional de Recife (Guararapes) 35,8 5% 
SBSP Internacional de São Paulo (Congonhas) 34,5 4% 

 Rede INFRAERO 702,6  

Quadro I.8 - Posição dos Principais Aeroportos Brasileiros em Movimento de Carga no Mercado 
Internacional 

Mercado Internacional - 2000 

Cód. Aeroporto Carga 
(mil-ton) % 

SBGR Internacional de São Paulo (Guarulhos) 242,3 40% 
SBKP Internacional de Campinas (Viracopos) 193,6 32% 
SBGL Internacional do Rio de Janeiro (Galeão – Antônio Carlos Jobim) 90,7 15% 
SBEG Internacional de Manaus (Eduardo Gomes) 25,5 4% 
SBCF Internacional de Belo Horizonte (Tancredo Neves – Confins) 15,4 3% 

 Rede INFRAERO 605,3  
 

Outro motivo pela escolha do Aeroporto de Guarulhos, para o transporte de carga é a opção 
pela otimização de custos operacionais, por parte das companhias aéreas, ao realizar vôos 
que transportam passageiros e carga simultaneamente.  

Porém o principal fator que contribui para a manutenção dos elevados índices de 
movimentação de carga em Guarulhos é sua vantajosa localização. O Estado de São Paulo 
constitui o principal pólo econômico do país com relação às indústrias de transformação 
(aço, cimento, máquinas e componentes), bens duráveis (automóveis e eletrodomésticos) e 
de consumo (tecidos, alimentos, remédios, higiene e limpeza), liderando a preferência dos 
investidores nacionais e internacionais.   

Setores industriais como os de tecnologia de ponta, se instalam em São Paulo, pela 
disponibilidade de mão de obra especializada, pela concentração do mercado consumidor e 
pela infraestrutura existente, o que facilita a distribuição e escoamento da produção. 

A proximidade com o Município de São Paulo (25 km de distância) e a presença de duas 
importantes rodovias: a Presidente Dutra e a Ayrton Sena, que passam pelo Vale do 
Paraíba, reafirmam a preferência por este aeroporto para o transporte de carga, como 
mostra o histórico de movimento no Gráfico I.6 a seguir. 
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Gráfico I.6 - Histórico de Movimentação de Cargas e Malas Postais Nacionais e Internacionais no 
Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos (em toneladas) 
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Merece ser destacado que 60% do total da carga e mala postal movimentado no Estado de 
São Paulo correspondem ao tráfego internacional, constituindo-se numa particularidade em 
relação às demais Unidades da Federação, cujo tráfego predominante é o doméstico 
regular. 

Gráfico I.7 - Histórico do Movimento de Carga Aérea Internacional 
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Os aeroportos de Guarulhos e Viracopos se diferenciam pela predominância de carga 
internacional em relação à carga doméstica. Esta característica permite que esses 
aeroportos estabeleçam-se como os “portões de entrada” da carga internacional em 
território brasileiro. 

3.5 A Capacidade Aeroportuária e a Necessidade de Expansão 

Manter a capacidade aeroportuária em equilíbrio com a demanda é um dos grandes 
desafios da autoridade aeroportuária. 



 
 VOL I    FL 27  / 248 

 

I N F R A E R O   

A capacidade de um aeroporto é projetada com base em estudos macroeconômicos, cujo 
principal índice de referência é o produto interno bruto, no âmbito nacional e local. 

É definida por diversas variáveis como as características de pista, dimensão patrimonial do 
sítio aeroportuário, capacidade de expansão, condições de controle do tráfego aéreo, 
terminais de passageiros e carga, infraestrutura de apoio e condições de acesso. 

A análise sobre a evolução histórica do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, 
mostrou o seu papel de relevância na rede aeroportuária nacional. Os estudos de demanda 
realizados pelo DAC indicam a tendência de crescimento de tráfego para os aeroportos 
paulistas, como segue: 

“O conjunto de aeroportos do Estado de São Paulo deverá manter sua liderança, com uma 
taxa média de crescimento anual, no movimento de passageiros, em torno de 6,5%. O 
Estado de São Paulo isolado concentra cerca de 40% do movimento total regular de 
passageiros do País (doméstico mais internacional), com expectativa crescente de 
participação, chegando a 46% em 2017. Esta situação reflete a evolução histórica do 
transporte aéreo de passageiros neste Estado, principal pólo econômico do País, onde se 
localiza o mais importante “portão de entrada” do Brasil. São Paulo é responsável pela 
formação de mais de 35% da renda nacional e deve, segundo os modelos econométricos 
desenvolvidos no presente estudo, permanecer nesta posição nos horizontes de 
planejamento”. 

A proximidade do limite de operações do Aeroporto de Guarulhos, alcançada em 1998, 
sinalizou a necessidade de novos investimentos na construção do terceiro terminal de 
passageiros e na terceira pista, previstos no plano diretor. A mudança de perfil deste 
aeroporto, porém, orientou a revisão do plano de forma a adequá-lo as expectativas de 
crescimento da demanda. 

O novo Plano de Desenvolvimento para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
foi objeto de licitação pública e passou a ser desenvolvido pela empresa ENGEVIX.  

Os dados de demanda que orientaram este trabalho foram elaborados pela FUSP – 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, através do LPT-EPUSP – Laboratório de 
Planejamento e Operação de Transportes, onde são avaliadas as demandas dos 
aeroportos do Sistema Aeroportuário da Área Terminal Aéreo de São Paulo: Congonhas, 
Guarulhos e Viracopos. O ano base de desenvolvimento destes estudos foi 2001. 

Com base neste estudo são apresentadas no Quadro I.9 a seguir as projeções de demanda 
calculadas para o Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos: 

Quadro I.9 - Movimentos Anuais de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

Tráfego Segmento Ano Base 2000 
 Previsões  

5 anos 10 anos Cap. Ult. 
 
Regular 
 

Regional 
Doméstico 
Internacional 

238.837 
5.431.732 
5.731.732 

3.032.525 
5.967.475 

12.300.000 

4.053.450 
7.946.550 

18.600.000 

8.781.193 
17.086.315 
14.132.492 

Não regular Doméstico 
Internacional 

304.624 
1.094 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Aviação geral  15.021    
TOTAL  11.722.805 21.300.000 30.600.000 40.000.000 

 

Os dados acima mostram que o novo limite de capacidade de atendimento de passageiros 
do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos deverá ser em torno de 40 milhões de 
passageiros por ano e não mais trinta milhões como projetado no passado.  

Este novo limite será possível com o aumento da capacidade de operação de aeronaves, 
com a construção da terceira pista de pouso e decolagens e da capacidade de operação 
dos movimentos de passageiros com a implantação dos terminais de passageiros 3 e 4.  
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O Quadro I.10 apresenta as previsões de crescimento no número de operações de 
aeronaves para os próximos anos: 

Quadro I.10 - Movimentos Anuais de Aeronaves (Pouso + Decolagem) 

Tráfego Segmento Ano Base 2000 
 Previsões  

5 anos 10 anos Cap. Ult. 
 
Regular 
 

Regional 
Doméstico 
Internacional 

16.992 
86.910 
65.740 

84.237 
79.566 

148.193 

106.670 
100.589 
221.429 

177.769 
166.986 
143.050 

Não regular Doméstico 
Internacional 

5.492 
20 

- - - 

Aviação geral  10.706 - - - 
Aviação Militar  1.456 - - - 
Carga Doméstico 

Internacional 
6.377 

471 
- - - 

TOTAL  194.094 311.996 428.688 487.805 
 

Já as expectativas de crescimento do tráfego de carga são da ordem de três vezes a 
demanda atual no prazo aproximado de vinte anos, indicando a necessidade de 
investimentos na manutenção da infraestrutura aeroportuária e por conseqüência nas 
condições necessárias ao crescimento da economia brasileira. 

As projeções para a demanda de carga aérea encontram-se no Quadro I.11 a seguir. 

Quadro I.11 - Movimentos Anuais de Aeronaves (Pouso + Decolagem) 

Tráfego Segmento Ano Base 2000 
 Previsões  

5 anos 10 anos Cap. Ult. 
 
Regular 
 

Regional 
Doméstico 
Internacional 

14.508 
142.781 
219.055 

13.343 
273.551 
346.943 

17.839 
383.544 
445.981 

149.434 
952.642 
672.452 

Não regular Doméstico 
Internacional 

33.089 
36.952 

33.359 
- 

44.598 93.396 

TOTAL  409.472 667.199 891.962 1.867.924 
 

Estas projeções orientaram o novo Plano de Desenvolvimento elaborado pela ENGEVIX 
que estabeleceu as seguintes diretrizes: 

• Planejar o desenvolvimento do sítio aeroportuário para sua capacidade máxima; 

• Desenvolver a primeira fase de implantação, considerando a flexibilidade necessária ao 
desenvolvimento do aeroporto, de forma compatível com a implantação final prevista, 
em harmonia com o meio ambiente; 

• Estabelecer condições operacionais do sistema de pistas, de forma a compatibilizar as 
operações aeroportuárias com o gerenciamento da navegação aérea e o zoneamento 
urbano no entorno do aeroporto; 

• Viabilizar a operação do aeroporto considerando a possibilidade de interdição de uma 
das pistas de pouso; 

• Condicionar o desenvolvimento do planejamento a aspectos de economicidade e ao 
balanceamento entre capacidade e demanda; 

• Prever uma área para teste de motores de aeronaves, visando ao controle de impacto 
do nível de ruído dessa atividade; 

• Prever uma área destinada à inspeção de aeronaves submetidas a graves ameaças; e 

• Analisar as alternativas de desenvolvimento para mitigação dos impactos ambientais. 
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O Plano analisa detalhadamente a atual capacidade das instalações aeroportuárias 
existentes atualmente no complexo, em comparação com os novos limites de operação do 
aeroporto.  

Estes limites foram determinados pelas possibilidades de ampliação do sistema de pistas, 
sistema terminal de passageiros, terminais de carga, redes de abastecimento, condições de 
acessibilidade, impactos ambientais e urbanos, além de toda a infraestrutura de apoio às 
operações. 

Os gráficos apresentados a seguir indicam a relação entre as projeções de demanda e os 
investimentos que deverão ser realizados de forma a capacitar o aeroporto a operá-la: 

Gráfico I.8 - Capacidade X Demanda do Sistema Terminal de Passageiros em Guarulhos 
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Gráfico I.9 - Capacidade X Demanda do Sistema de Pistas do Aeroporto de Guarulhos 
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3.6 Conclusões 

Uma vez demonstrada a estreita relação entre desenvolvimento econômico e infraestrutura 
aeroportuária, os investimentos na ampliação no Aeroporto Internacional de São Paulo/ 
Guarulhos se justificam, tendo em vista a sinalização do crescimento da demanda pelo 
transporte aéreo. 

O amadurecimento no cenário político brasileiro, confirma a perspectiva da estabilização da 
moeda e aponta o caminho para o reaquecimento econômico nos próximos anos. A 
retomada da economia, mais do que uma perspectiva é condição fundamental para a auto-
sustentabilidade do país. 

O equilíbrio comercial, segundo especialistas do setor, somente é alcançado elevando-se o 
número de exportações. Para isso serão necessários investimentos na infraestrutura de 
transportes, entre eles o modal aéreo. 

Além das perspectivas de retomada da economia, o Aeroporto de Guarulhos deverá mais 
uma vez absorver o excedente de tráfego doméstico, operado atualmente no Aeroporto de 
Congonhas.  

A infraestrutura de pista deste aeroporto possui limites bem definidos quanto à 
movimentação de aeronaves e conseqüentemente de passageiros. O envolvimento da 
densa malha urbana ao redor do aeroporto de Congonhas é outro fator que inviabilizaria 
qualquer projeto de ampliação da capacidade operacional do complexo. 

Uma vez implantadas políticas de transferência de tráfego entre os dois aeroportos, 
Guarulhos deverá estar apto a receber esta demanda em curto espaço de tempo. Por este 
motivo, as obras da terceira pista e terceiro terminal, deverão ter início nos próximos anos. 

Os dois terminais de passageiros atualmente existentes em Guarulhos, projetados com 
75.000 m² cada, tiveram suas áreas expandidas para 91.939,50 m², totalizando 183.879 m². 
Esta ampliação elevou a capacidade de operação, para aproximadamente 16 milhões de 
passageiros anuais, representando um excedente de capacidade necessário para a 
evolução do volume de tráfego de passageiros, durante o período de obras do terceiro 
terminal e da terceira pista. 

Como visto, os estudos realizados indicam a continuidade do crescimento de demanda para 
os aeroportos de São Paulo, fruto da dinâmica econômica do estado e da maior metrópole 
brasileira.  

A ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos até o limite máximo de sua 
capacidade de operação, prevista no Plano de Desenvolvimento, representa as 
possibilidades de otimização dos recursos públicos aplicados neste complexo, 
demonstrando que as medidas adotadas no passado se mostram corretas. 

A atividade do transporte aeroportuário se encontra atualmente inserida nos recentes 
planos de desenvolvimento estaduais e metropolitanos de transporte. Estes planos visam 
primeiramente a integração intermodal de forma a acompanhar os crescimentos de 
demanda de passageiros e carga, evidenciando mais uma vez a importância do transporte 
aéreo no contexto macroeconômico. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 

 

Os itens a seguir tratam das características principais das instalações existentes no 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. 

 

4.1 Terminais de Passageiros e Terminal de Aviação Geral 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos é atualmente composto por dois 
terminais de passageiros (TPS-1 e TPS-2) e ocupa uma área total de 183.879,00 m². O 
sistema terminal de passageiros em questão é composto pelos elementos que contribuem 
diretamente na operação e na transferência de passageiros e cargas.  

4.1.1 Terminal TPS-1 

Com área construída de 91.939,50 m², o Terminal TPS-1 apresenta três pavimentos com 
dois níveis operacionais e onze pontes de embarque.  

4.1.2 Terminal TPS-2 

Com área construída de 91.939,50 m², o Terminal TPS-2 apresenta três pavimentos com 
dois níveis operacionais e onze pontes de embarque.  

O Quadro I.12 a seguir resume as áreas dos dois terminais existentes segundo setores.  

Quadro I.12 – Setores Integrantes dos Terminais de Passageiros 
Setores Instalações Áreas (m2) 

Embarque Saguão 
Check-in e Companhias. Aéreas 
Manuseio de Bagagem 
Sala de embarque 
Sala de embarque remoto 
Sala de embarque VIP 
Controle de passaporte e Raio X 

6.000 
12.260 
4.000 

16.940 
2.000 
5.300 
2.860 

Desembarque Controle de passaporte e Raio X 
Alfândega 
Área de restituição e equipamento 
Manuseio de bagagem 
Saguão 
Apoio às operações 

1.000 
2.460 
8.340 
1.400 
4.200 

12.940 
Áreas Adicionais Administração 

Conector de embarque e desembarque 
Terraço panorâmico 
Área Técnica 
CUT 
Estrutura e espaços arquitetônicos 

12.498 
3.600 

400 
10.010 
11.100 
46.277 

Área Comercial  28.634 
Fonte: ENGEVIX, PDA, 2002 

Os terminais de passageiros são utilizados para embarque e desembarque, sendo as 
edificações em formato semicircular com “finger”.  

No nível térreo ocorrem as operações de desembarque (restituição de bagagens), enquanto 
no primeiro nível, junto aos setores de pré-embarque para vôo internacional e nacional se 
têm as operações de check-in. No mezanino estão localizadas atividades comerciais, de 
serviços e setores administrativos.  

4.1.3 Terminal de Aviação Geral (TAG) 

Com área de 264,00 m², o Terminal de Aviação Geral encontra-se no setor sudeste da área 
do Aeroporto, região próxima à área militar (BASP).  

As plantas a seguir, apresentam lay out dos pavimentos (Figura I.4). 
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Figura I.4 – Lay Out dos Pavimentos 
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4.2 Sistema das Companhias Aéreas 

4.2.1 Terminais de Carga 

O sistema das companhias aéreas abrange os setores responsáveis por manusear carga 
aérea nacional, possuindo junto ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, áreas 
edificadas dos Terminais de Carga e Área de Estacionamento dos Veículos e Aeronaves. 
Contemplam, ainda, áreas utilizadas por Oficinas de Manutenção dos Equipamentos Rampa 
e de Apoio às operações aéreas no Aeroporto.  

O Terminal de Carga Aérea do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (TECA 
INFRAERO) conta com área de importação e exportação, pátio de carga e descarga para 
caminhões, edifício administrativo, estacionamento de veículos e armazéns estruturados, 
conforme especificado no Quadro I.13 a seguir.  

Quadro I.13 - Terminal de Carga Aéreo INFRAERO 
Instalações Área Construída (m2) 

Importação 42.000 
Exportação 23.000 
Pátio de carga e descarga para caminhões 12.459 
Edifício administrativo (8 pavimentos) 13.309 
Estacionamento de veículos 20.000 
Armazéns estruturados 20.000 
TOTAL 130.768 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

Os Terminais de Cargas das Companhias Aéreas possuem área construída de 
38.142,55 m², apresentando as características descritas no Quadro I.14. 

Quadro I.14 - Terminais de Carga por Companhia Aérea – Carga Doméstica 
Empresa Área Edificada (m2) Lote (m2) 

TRANSBRASIL (desativado) 9.188,00 18.200,00 
VARIG 13.823,55 27.300,00 
VASP 13.631,00 18.200,00 
TAM 750,00 750,00 
SKYMASTER 750,00 750,00 
TOTAL 38.142,55 65.200,00 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

Existe, ainda, uma área de cerca de 20.000,00 m², onde estão implantados os armazéns 
estruturados da TAM e da Skymaster.  

4.2.2 Área Industrial 

Conforme zoneamento definido no Plano Diretor do Aeroporto existem áreas reservadas 
para o desenvolvimento de atividades industriais (bases de manutenções das companhias 
aéreas), totalizando 420.564,92 m², mas que até o presente momento ainda não foram 
implantadas. 

A Viação Aérea São Paulo iniciou a construção de suas instalações, porém a estrutura 
inicialmente implantada foi abandonada, tendo a INFRAERO procedido ao processo de 
reintegração de posse da área, ao qual a VASP interpôs recurso, que se encontra no TRF-3ª 
Região aguardando inclusão em pauta de julgamento.  

4.2.3 Pátios  

O Pátio de Aviação Regular conta com 4 pátios principais, destinados ao 
embarque/desembarque dos passageiros e cargas transportadas que podem utilizar as  
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22 posições de estacionamento no finger, além das 18 posições do pátio destinado à 
aviação geral de asa fixa e asa móvel, conforme descrito no Quadro I.15, a seguir.  

Quadro I.15 - Pátios de Aviação Regular 
Pátio Área (m2) 

Pátio principal 367.750,00 
Pátio destinado à aviação geral 29.938,69 
TOTAL 397.688,69 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

O Pátio das Aeronaves Cargueiras localiza-se em posições remotas no setor frontal ao 
TECA e tem capacidade para atendimento de 24 posições de estacionamento, com área de 
112.000 m2.  

Neste contexto, têm-se ainda as aeronaves mistas (Combi), que atendem ao transporte de 
grande parcela da carga internacional, e utilizam posições de estacionamento no TPS.  

O Pátio das Remotas constitui pátio de estacionamento das aeronaves, a remota serve 
como alternativa para que aeronaves não tenham que aguardar nas taxiways.  

Não contando com ponte de embarque, as remotas podem ser utilizadas para embarque e 
desembarque quando da indisponibilidade de local junto aos terminais de passageiros, 
sendo para tanto utilizados veículos terrestres (ônibus, micro-ônibus) para transporte de 
passageiros. 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos apresenta, atualmente, duas remotas 
(remota lateral e remota central), locadas junto aos terminais de passageiro TPS-1 e TPS-2. 

4.3 Pistas de Pouso/Decolagem e Pistas de Taxiamento 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos conta com duas pistas de pouso e 
decolagem, paralelas entre si e espaçadas em 375,17 m entre eixos, e por um conjunto de 
pistas de Táxi, saídas de baixa e alta velocidade, estrutura esta denominada de área de 
manobras.  

Suas cabeceiras encontram-se decaladas (deslocadas em relação ao eixo x), sendo esta de 
590 m, entre as cabeceiras 09R e 09L, e de 1.140 m, entre as cabeceiras 27R e 27L.  

4.3.1 Pista 09R/27L 

Com 3.000 m de comprimento e 45 m de largura, a pista de cabeceira 09R (90º a direita) e 
de cabeceira 27L (270º a esquerda) apresenta as seguintes características:  

– Coordenadas de cabeceira 09R: 23º26’18” S e 46º29’12” W;  

– Coordenadas de cabeceira 27L: 23º25’50” S e 46º27’30” W;  

– Pavimento flexível (concreto asfáltico), com tratamento superficial do pavimento 
(grooved); 

– Stopway7 (em ambas as cabeceiras): 60 x 45 m;  

– Clearway8 (apenas na cabeceira 09R): 300 x 150 m; e 

– PCN 85/F/B/W/T9. 

                                                 
7 Stopway – termo utilizado para designar o local de espera da aeronave, antes que esta receba a autorização da torre para 
acessar a pista (área de parada); 
8 zona livre de obstáculos 
9 informação referente à medição de atrito para reconhecimento do desgaste da pista durante pousos e decolagens. 
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4.3.2 Pista 09L/27R 

Com 3.700 m de comprimento e 45 m de largura, a pista de cabeceira 09L (90º a esquerda) 
e de cabeceira 27R (270º a direita) apresenta as seguintes características:  

– Coordenadas de cabeceira 09L: 23º26’02’’S e 46º28’58’’ W;  

– Coordenadas de cabeceira 27R: 23º25’28’’S e 46º26’53’’ W;  

– Pavimento flexível (concreto asfáltico), com tratamento superficial do pavimento 
(grooved);  

– Stopway (em ambas as cabeceiras): 60 x 45 m; e 

– PCN 85/F/B/W/T.  

4.3.3 Pistas de Taxiamento - Taxiway 

Correspondendo às saídas de alta e baixa velocidade, as pistas de taxiamento constituem 
percursos entre pista e pátios, sendo os elementos responsáveis pela capacidade do 
sistema.  

Nas Taxiways a aeronave é conduzida pelo piloto (com orientação da Torre) por meios 
próprios, sem a necessidade de tratores (pushback), exceto em casos de necessidade de 
manutenção.  

O suporte do pavimento flexível das pistas de táxi é para PCN 59 F/B/W/T, com tratamento 
da superfície do pavimento (grooved) nas pistas de velocidade BB, CC e DD. 

A descrição das pistas de taxiamento encontra-se no Quadro I.16, a seguir. 

Quadro I.16 - Pistas de Taxiamento -Taxiway 
Designação Tipo* Descrição 
PR-A paralela Ligação das cabeceiras ao pátio - 3700 x 45 m 
PR-B paralela Táxi ao longo da extensão da pista 09L/27R - 3700 x 45 m 
PR-C paralela Ligação saída E e G 
PR-BB/ PR-CC diagonal Interliga as Pistas de Pouso e Decolagem 
PR-DD diagonal Liga a pista 09L/27R ao Táxi B 
PR-E ortogonal Liga a pista 09R /27L ao Táxi C 
PR-F - Liga a Taxiway  A ao Pátio F 
PR-G/O - Interliga as Pistas de Pouso e Decolagem 
PR-H/L/N/P/Q - Liga a pista 09L/27R ao Táxi B 
PR-I - Liga a Taxiway B e A, e desta ao Pátio I 
PR-J - Liga a Taxiway B e A, e desta ao Taxilane J-C 
PR-K - Liga a Taxiway B e A, e desta ao Taxilane K-C 
PR-M - Liga a Taxiway B e A, e desta ao Taxilane TPS-3 e TPS-4 
PR-T/U perpendicular Liga a pista 09R /27L ao Táxi S 
PR-S paralela Táxi Militar 

Fonte: ENGEVIX, PDA, 2002 
 

4.4 Heliporto 

Localizado no setor norte do aeródromo, o heliporto do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos é administrado pela INFRAERO. Possuindo uma área de 1.156 m², 
apresenta duas posições de estacionamento para helicópteros, pista de concreto de  
34 x 34 m e encontra-se a 1.095 m do eixo da pista 09L/27R.  

4.5 Escritórios e Edifícios de Apoio 

As instalações administrativas da INFRAERO estão localizadas no edifício de interligação 
entre o TPS-1 e TPS-2, sendo utilizada pela Superintendência Regional do Sudeste e 
demais setores como Gerência Administrativa, Comercial, Operações, etc, e áreas de 
depósitos.  
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A INFRAERO possui uma área de manutenção localizada no antigo canteiro de obras (área 
da futura 3ª pista) com estrutura de marcenaria, elétrica, eletrônica, telefonia, informática e 
hidráulica. 

O Apoio de Rampa compreende as áreas destinadas à guarda de equipamentos utilizados 
no despacho das aeronaves com operações de processamento das bagagens, cargas, 
retirada de esgoto, reposição de água e oxigênio, abastecimento de combustível, 
comissária, ônibus, entre outros, localizando-se nos espaços reservados no nível do solo 
(pátio próximo ao local de estacionamento das aeronaves), na parte inferior dos finger, tanto 
na posição de acoplamento direto quanto das posições remotas.  

Atualmente o Apoio de Rampa é realizado pelas empresas SATA, OGDEN, SWISSPORT, 
TRISTAR Serviços Aeroportuários, entre outros. 

4.6 Sistema de Apoio - Centrais de Serviços 

No Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, o Terminal de Cargas da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT localiza-se no setor do TECA das companhias 
aéreas, ao lado do TECA Transbrasil, ficando a empresa dos serviços de comissaria, 
representada pelo Restaurante Aeroporto. O Quadro I.17, a seguir, descreve as áreas 
envolvidas. 

Quadro I.17 - Centrais de Serviços 
Instalações Área do Lote (m2) Área construída (m2) 

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos 9.100,00 5.815,25 
Comissaria 35.000,00 11.885,25 
SATA (serviços aeroportuários) 8.000,00 3.153,84 
TOTAL 52.100,00 20.854.34 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

Além destes, o Aeroporto Internacional de Guarulhos conta ainda com Posto de 
Atendimento Médico, Balcões para Atendimento/Informação aos Usuários, Posto da Polícia 
Militar e Federal e Delegacia da Polícia Civil e Posto de Vacinação – Saúde dos Portos – 
vinculado a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

4.7 Estacionamentos para Veículos 

Ocupando uma área de 100.800 m², o estacionamento de veículos particulares comporta 
3.090 vagas destinadas ao público (passageiros, acompanhantes e visitantes), aos 
funcionários da INFRAERO e demais empresas.  

Para os táxis há um estacionamento diferenciado, com 600 vagas distribuídas em área de 
14.400 m². Os motoristas contam com uma edificação com sala de estar, lanchonete, 
refeitório e sanitários. Os ônibus especiais (Airport Service) também utilizam a área de 
estacionamento em questão, conforme descrito no Quadro I.18, a seguir. 

Quadro I.18 – Estacionamentos para Veículos 
Instalações Nº de Vagas Área (m2) 

Estacionamento para o público 3.090 100.800,00 
Estacionamento para táxis e ônibus 600 14.400,00 
TOTAL 3.690 115.200,00 

Fonte: ENGEVIX, PDA, 2002 

4.8 Viveiro 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos dispõe de viveiro de mudas vegetais 
com 65.000 m², localizado próximo a Base Aérea, com uma grande diversidade de espécies 
nativas e exóticas, que atende principalmente à demanda paisagística das áreas internas do 
Aeroporto e eventualmente são feitas doações a instituições externas como a Prefeitura 
Municipal de Guarulhos.  
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4.9 Infraestrutura 

4.9.1 Sistema de Apoio 

O sistema de apoio abrange as áreas utilizadas pelos serviços, equipamentos, instalações e 
edificações do Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA) e do Serviço de Salvamento e 
Combate a Incêndio (SESCINC).  

• Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA 

A central de combustível para aeronaves fica localizada próxima às áreas de terminais de 
carga do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, tendo capacidade de 
armazenamento de 33.576 m³ de JET-AI (querosene de aviação), sendo o pool de 
empresas distribuidoras formado pela PETROBRÁS (BR Aviation), SHELL e ESSO.  

Armazenado em 4 tanques acima do nível do solo, o combustível utilizado pelo Aeroporto é 
originário da REVAP em São José dos Campos até a base Seguar da PETROBRÁS, sendo 
transportado por queroduto de 7 km de extensão.  

Localizados em área devidamente isolada e instalados em bacias de contenção, contam 
com dispositivos de separação água e combustível.  

O consumo de combustível de aeronaves é de aproximadamente 140 milhões de m3/mês, 
com variações em função da demanda.  

As tubulações que transportam o produto são subterrâneas e pressurizadas, o que permite 
identificar e sanar rapidamente qualquer tipo de vazamento (teste de pressão). 

O abastecimento das aeronaves é viabilizado por meio de caminhões que conectam por 
meio de mangotes os PIT´s (ponto de acesso ao queroduto – posição de abastecimento) às 
aeronaves para efetivação do abastecimento.  

No caso de eventuais ocorrências de vazamento de combustíveis e óleos hidráulicos, a 
equipe da operação geradora do evento responsabiliza-se pela retirada do produto. Para 
tanto são utilizadas mantas, serragem ou outro material absorvente, que é recolhido 
imediatamente após a absorção do fluido.  

A central de combustíveis está em processo de licenciamento junto à SMA, tendo sido 
apresentado pela SHELL um RAP em maio de 2002. 

Além do sistema de armazenagem e distribuição de combustíveis para as aeronaves, existe, 
dentro do sítio do Aeroporto, um posto de combustível da PETROBRÁS, para o 
abastecimento de veículos automotores.  

Quanto ao gás de cozinha, utiliza-se o GLP que é armazenado em cilindros junto aos pontos 
de uso. O consumo é da ordem de 20 kg por mês no TPS-1, TPS-2 e TECA.  

• Serviço de Combate a Incêndio – SECINC 

O serviço de salvamento e combate a incêndio localiza-se nas proximidades do setor Base 
Aérea, sendo operado pelo corpo orgânico da própria INFRAERO, possuindo equipe 24 h 
junto à área do Aeroporto.  

A área construída do Serviço de Combate a Incêndio é de 3.064,25 m2. 

De acordo com a NSMA ICA 92-01 (Norma de proteção contra-incêndio em edificações do 
antigo Ministério da Aeronáutica, atual Comando da Aeronáutica), o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos pertence á categoria 9.  

Para o combate a incêndio o Aeroporto conta com os equipamentos relacionados no  
Quadro I.19, a seguir: 
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Quadro I.19 - Equipamentos Alocados para o Combate a Incêndio 

Nº de Veículos Tipo 
Classificação 

Quantidade de Agentes Extintores 
Água (l) PQS (kg) LGE (l) 

3 AP-4 11.355 227 1.514 
4 AP-2 5.700 250 750 
1 AC-3 1.350 100 210 
1 AC-4 2.000 204 260 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

Visto tratar-se de aeroporto internacional, este está sujeito às diretrizes e vistorias da FAA 
(Airport Capacity and Delay – Capacidade e Suporte de Aeroporto), Federação Internacional 
de Segurança, de forma a garantir a manutenção e seguridade das instalações.  

4.9.2 Abastecimento de Água 

Para o abastecimento de água do Aeroporto, utilizam-se 8 poços artesianos tubulares 
profundos, localizados em sua área patrimonial, operando no máximo 12 horas por dia e 
aduzindo cerca de 2.700 m3/dia do manancial subterrâneo.  

Os poços são dotados de bombas submersíveis que recalcam água até o poço de sucção 
da elevatória (E1) junto à Estação de Tratamento de Água (ETA).  

Na tubulação de recalque, junto à saída do poço, existe um medidor de vazão local.  

A ETA é constituída por uma elevatória (E1) que recalca a água até 3 reservatórios 
principais com 1.750 m³ cada, localizados na Vila Residencial dos Oficiais da Aeronáutica, e 
57 reservatórios secundários.  

A elevatória é constituída por 2 conjuntos moto-bombas centrífugas de eixo horizontal, 
sendo 1 de reserva.  

Características do conjunto:  

– Vazão nominal: 240 m3/h;  

– Altura manométrica: 95 mca;  

– Rotação: 1.750 rpm; e 

– Potência do motor: 125 cv.  

Junto à elevatória há uma sala onde são abrigados os equipamentos para desinfecção e 
correção do pH da água.  

A desinfecção é feita através da adição de solução de hipoclorito de sódio na tubulação de 
recalque da elevatória. A solução é armazenada num recipiente com capacidade de 1 m3, a 
partir do qual é recalcada através de uma bomba dosadora tipo magnética da marca 
ProMinent.  

A dosagem é de 1,8 ppm para que o residual de cloro seja de 0,2 ppm na extremidade da 
rede, próximo ao edifício da Torre de Controle.  

A correção de pH é feita através da adição de solução de polifosfato de sódio, também na 
tubulação de recalque da elevatória (E1). O produto é armazenado num recipiente similar ao 
do hipoclorito, com capacidade 2 m3. A solução é recalcada por meio de uma bomba 
dosadora tipo magnética da marca ProMinent. A dosagem é feita de tal forma que se 
obtenha pH entre 6 e 8 na água distribuída.  

Os recipientes com 2 m3 de solução são suficientes para o abastecimento durante uma 
semana.  
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O controle da qualidade da água é feito por empresa terceirizada, cuja programação 
abrange o controle da água nos poços, no sistema de captação, reservação e distribuição.  

A tubulação de recalque apresenta diâmetro de ø 250 mm em ferro fundido e recalca água 
do poço de sucção da elevatória E1 até os 3 reservatórios.  

Localizados junto ao topo do morro, os reservatórios abastecem todas as unidades do 
Aeroporto por gravidade através de tubulação de ø 400 mm, em fofo. Em caso de 
necessidade de novas instalações para armazenamento de água, a implantação de novos 
reservatórios na atual cota fica prejudicada, visto que atuais reservatórios ocupam grande 
parte do morro.  

Características dos Reservatórios: 

– Tipo: apoiado;  

– Forma: circular;  

– Diâmetro interno: 26 m;  

– Lâmina de água total: 3,57 m;  

– Volume para combate a incêndio: 160 m3; e 

– Volume para consumo: 1.736 m3.  

O Quadro I.20, a seguir apresentado, relaciona os poços existentes no Aeroporto. 
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Quadro I.20 – Relação dos Poços Existentes 

Poço 
Coordenadas Cota 

Boca 
Situação 

Prof. 

(m) 

Cota 

Fundo 

1984 1987 1989 1991 11/8/97 1998 28/03/01 

Nível 

Estát. 

Nível 

Estát 

Nível 

Dinâm. 

Nível 

Estát 

Nível 

Dinâm. 

Nível 

Estát 

Nível 

Estát 

Nível 

Estát 

Nível 

Dinâm. 

Nível 

Estát 

Nível 

Dinâm. X Y 

P1 1463,6420 3387,6970 733,28 ABANDONADO - 129,00 604,28 10,70           

P1' 1417,0000 3298,5000 733,07 EM ATIVIDADE 148,00 585,07    39,31 56,01   67,81 79,84 72,58 84,71 

P2 1722,0850 3896,2780 733,90 ABANDONADO - 156,25 577,65 14,10           

P2' 1740,0000 3987,0000 733,66 EM ATIVIDADE 175,60 558,06    42,75 55,32   72,21 82,80 79,35 87,98 

P3 2000,0000 3450,0000 740,60 ABANDONADO - 90,00 650,60 18,45           

P3' 2020,0000 3545,0000 739,40 EM ATIVIDADE 122,00 617,40  43,10 56,99 49,29 59,89   78,29 88,25 83,77 91,56 

P4 2450,0000 3560,0000 742,30 ABANDONADO - 166,00 576,30 21,60           

P4' 2334,7965 3579,8195 741,50 EM ATIVIDADE 128,00 613,50    50,50 59,32   80,58 88,39 87,72 - 

P5 2892,5000 3721,0000 739,09 EM ATIVIDADE 155,70 583,39  28,60 47,80 47,28 54,57   77,50 86,59 86,54 95,05 

P6 1585,8750 3567,1230 734,20 EM ATIVIDADE 115,50 618,70      48,21  70,38 83,34 76,62 88,59 

P7 1785,0000 3270,0000 739,95 NÃO              

P8 1234,0756 2781,7072 733,40 EM ATIVIDADE 195,50 537,90    66,04 73,34   66,04 73,34 72,23 78,23 

P9 1926,1358 4480,2042 735,55 EM ATIVIDADE 232,00 503,55       72,25   - - 

Fonte: INFRAERO, 2002 
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Figura I.5 – Poços Utilizados para Abastecimento de Água do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos 
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4.9.3 Esgotamento Sanitário 

O sistema de tratamento de esgoto do Aeroporto é do tipo aeração profunda, com 
capacidade instalada para 6.000 m³/dia – vazão de 104 m³/h, contanto com quatro lagoas, 
duas em série e duas em paralelo (45.000 m³ cada), que tratam cerca de 2.000 m³/dia. Após 
a aeração o efluente é lançado em duas lagoas de decantação, e destas no Rio Baquirivu-
Guaçu. É utilizado no sistema um compressor de 250 HP durante 24 horas por dia, sendo o 
tempo de detenção hidráulico de 10 a 15 dias.  

Quanto ao esgoto das aeronaves, este é descarregado em caminhão coletor da SATA que 
despeja o dejeto em uma cloaca existente no pátio das aeronaves de onde segue para a 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), através de sistema de tubulação com 
bombeamento.  

Encontrando-se na própria área do Aeroporto, próxima à Base Aérea, a ETE foi projetada 
considerando, quando necessário, os dois últimos tanques de estabilização como “água de 
reserva para incêndio”.  

Das lagoas de decantação o efluente é lançado no Rio Baquirivu-Guaçu, a jusante do 
Aeroporto, com uma vazão quase constante, só alterada durante períodos chuvosos.  

O sistema conta com 2 compressores de 250 HP e 2 compressores de 125 HP, ficando em 
funcionamento apenas 1 compressor de 250 HP durante 24 horas/dia. Quinzenalmente são 
emitidos resultados da análise de DBO, na qual verifica-se a necessidade de se intensificar 
a aeração através dos demais compressores.  

Desta forma, o início do processo de tratamento promove o intenso arejamento do esgoto de 
forma a promover a redução da DBO, e assim do conteúdo.  

No tratamento com sistema de aeração profundo ocorre a intensificação da proliferação de 
microrganismos, que além de oxidar a matéria orgânica, permite a formação de flocos a 
partir da adsorção das partículas em suspensão. Com o prosseguimento da aeração e a 
diminuição dos compostos orgânicos, os organismos passam a se multiplicar utilizando, 
para tanto, do material armazenado e a oxidar parte deste na produção de energia. Neste 
momento a DBO é realmente consumida e a matéria orgânica efetivamente oxidada.  

Isto posto, tem-se que a aeração do esgoto produz a oxidação rápida do material através da 
intensa proliferação de bactérias aeróbias, as quais consomem a matéria orgânica 
transformando-a em compostos solúveis e assimiláveis. Estes ficam armazenados, 
constituindo reserva a ser utilizada em sua reprodução ou no fornecimento de energia.  

O processo de aeração, no entanto, deve ser bastante controlado, visando a utilização ótima 
do equipamento, visto que no caso de uma aeração deficiente poderá ocorrer um excedente 
de material nutritivo. Por outro lado, a aeração excessiva (particularmente em processos de 
lodos ativados), intensifica a floculação, dando origem a flocos de baixa capacidade 
depuradora, face ao reduzido metabolismo das bactérias que o formam.  

No processo dos lodos ativados os flocos, sendo móveis, são retirados do esgoto quando 
este se encontra em fase de adiantada oxidação. Estes são transferidos para o esgoto bruto 
ou em início de depuração, sob forma de lodo de retorno. Deste modo, pode-se acelerar o 
processo, tendo em vista a grande capacidade depuradora deste lodo, além do mesmo 
funcionar como inoculador de microrganismos depuradores.  

A permanente introdução de ar, através de bombas, não só fornece o oxigênio indispensável 
a atividade respiratória, como promove a agitação do meio, uniformizando a distribuição da 
matéria orgânica por toda a massa líquida.  

Além das bactérias, neste tipo de tratamento freqüentemente são observados fungos, algas, 
rotíferos, e vários gêneros de protozoários, sendo estes fundamentais no auxílio da 
clarificação e purificação do esgoto.  
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Os Quadros I.21 e I.22, a seguir, apresentam valores médios coletados nos tanques de 
tratamento do sistema.  

Quadro I.21 - Valores Médios de Índices de Tratamento por Tanque 

Tanques DBO 
mg/l 

DQO 
mg/l pH Resíduo Sedimentável 

mg/l 
1 Entrada 327 610 7,3 1,5 

Saída 31 144 7,2 nd 
2 Entrada - - - - 

Saída - - - - 
3 Entrada - - - - 

Saída 13 98 5,1 0,4 
4 Entrada - - - - 

Saída 10 113 4,9 nd 
Nd – não detectável  
Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 
 

Quadro I.22 - Valores Médios dos Taques de Tratamento por Período 

Período pH 
Coliformes OD 

Mg/l Fecal NMP/100ml Total NMP/100ml 
06:10 5,0 70 3,0x104 2,0 
12:10 - 22 1,3x104 3,0 
18:10 4,8 230 8,0x104 3,0 
00:10 - 300 3,0x104 2,8 

Valores de OD referem-se a ponto localizado no meio do Tanque 4, enquanto os dados de Coliformes são da 
saída do mesmo tanque  
Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

4.9.4 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

O serviço de coleta do lixo, executado por empresa contratada, é feito em caçambas que os 
caminhões coletores descarregam no pátio de recepção da ETL. Este pátio coberto possui 
área para estocagem, manobra e operação de uma pá mecânica, que permite a 
transferência do lixo para carretas abertas de grande capacidade. As áreas reservadas para 
entrada e saída de caminhões são providas de sistemas de drenagem de chorume.  

Os resíduos são constituídos por restos de alimentos das aeronaves (lixo úmido) e por 
papéis, plásticos, vidros, etc, gerados nas diversas dependências – terminais de 
passageiros, terminais de carga, pátios de aeronaves, estacionamento de veículos e outros 
(lixo seco). Os resíduos de fabricação de refeições das comissarias são destinados pelos 
próprios concessionários, através de transportes apropriados a aterros sanitários 
credenciados/licenciados pela CETESB, estimando-se uma produção diária de 6 toneladas 
de resíduo sólido úmido. 

O Aeroporto conta com uma Estação de Tratamento de Lixo (ETL), composta de dois 
fornos, e por duas câmaras de combustão (Primária e Secundária), para incineração de 
resíduos sólidos, a qual, em função da baixa performance, opera alternadamente os fornos.  

Todos os resíduos sólidos coletados são encaminhados para incineração, inclusive aqueles 
coletados nos pátios, resíduos ambulatoriais, pequenos animais e produtos não liberados 
pela vigilância sanitária e apreendidos pela Receita Federal, exceção aos resíduos 
especiais (lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, óleos, etc.) que tem destinação 
específica.   Estima-se uma produção diária de 16 toneladas. 

Devido ao elevado teor de umidade dos resíduos, estes não são capazes de manter uma 
reação de combustão espontânea, sendo necessário utilizar um combustível para promover 
a queima de maneira adequada. O tipo de combustível utilizado é o Óleo com Baixo Ponto 
de Fluidez (BPF). Durante o processo de queima dos resíduos, são geradas cinzas que, em 
sua maior parte são descarregadas pelo fundo do incinerador e transportadas por meio de 
esteiras, para as caçambas de transporte.  
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Os gases de exaustão, que ainda contêm uma grande quantidade de cinzas, são 
conduzidos para um lavador de gases, o qual utiliza apenas água como fluido de lavagem. 
No lavador ocorre a separação das cinzas remanescentes, que são descarregadas 
juntamente com a água, enquanto os gases são liberados para a atmosfera. Assim, os 
gases gerados no processo de queima são lavados, sendo os ácidos sulfúrico e clorídrico 
resultantes re-lavados com soda cáustica para a manutenção do pH baixo.  

De acordo com as medições periódicas feitas por encarregado, o pH na saída varia de 7,0 à 
11,0. Após processo de lavagem a água é lançada nas galerias de águas pluviais, 
desaguando no Rio Baquirivu-Guaçu. A análise da água coletada antes de ser lançada na 
galeria de águas pluviais, realizada no dia 14/02/92, junto ao foco relativo ao forno 2, está 
apresentada no Quadro I.23. 

 
Quadro I.23 - Análise da Água a ser Disposta junto a Galeria de Águas Pluviais 

pH  10,6 
Dureza Total 80 PTN 
Cloritos 456,50 PTN 
Cílica 73,50 PTN 
Ferro 1,67 PTN 
Sólidos 3.712,00 PTN 

 

 

As cinzas e os resíduos da incineração são coletados nas caçambas, sendo encaminhados 
ao aterro industrial de Itaberaba na cidade de São Paulo (resíduos classe 1, industrial e 
domiciliar). As cinzas ainda contêm um teor de aproximadamente 15% de água.  

Em janeiro de 2003 em parceria com a ONG Instituto Recicle Milhões de Vidas, foi 
implantado no Aeroporto  um projeto de educação ambiental, coleta seletiva de lixo e 
reciclagem de materiais, visando  a conscientização da comunidade aeroportuária a 
respeito da coleta seletiva, modificar o padrão vingente de descarte de materiais, reduzir o 
custo operacional no gerenciamento dos resíduos sólidos, identificar alternativas para 
minimizar o desperdício. 

Existem coletores específicos implantados em diversas áreas internas do aeroporto 
(terminal de passageiros, administração, terminal de cargas, almoxarifado, centro gráfico) 
para o recebimento dos materiais (papel, plástico, papelão e vidro), que são posteriormente 
coletados por empresa contratada e encaminhados à unidade de triagem onde são 
enfardados, pesados e vendidos a empresas recicladoras. Em média é coletada 1 
Tonelada/dia de resíduos passíveis de reciclagem.  Os recursos arrecadados na coleta são 
doados a instituições beneficentes no Município de Guarulhos. Em continuidade ao projeto, 
em 2004, a Infraero implantará coletores específicos nas áreas públicas do terminal de 
passageiros (saguão de embarque e desembarque) e estacionamento de veículos. 

O Aeroporto possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado em 1999, 
cuja revisão encontra-se em fase de contratação visando adequação á nova legislação da 
ANVISA. 

 

4.9.5 Drenagem 

A área do Aeroporto é drenada pelo Rio Baquirivu-Guaçu, cujo traçado foi retificado e 
canalizado, a céu aberto, em trecho de 3 km - porção norte.  

Junto à estrutura do Aeroporto, os canais de drenagem são a céu aberto, paralelos à pista, 
com extensão de 6,5 km. As galerias de águas pluviais interligam o canal do lado sul ao Rio 
Baquirivu-Guaçu próximo à cabeceira 27 – extensão de 400 m e a rede de drenagem 
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superficial dos edifícios e áreas pavimentadas coletam as águas de chuva, conduzindo-as 
até o corpo receptor.  

Atualmente as instalações de macro-drenagem das águas pluviais encontram-se em bom 
estado de conservação e funcionamento e recebem manutenção periódica. 

4.9.6 Central de Água Gelada 

O sistema consiste em uma Central de Água Gelada, abrigada em uma edificação localizada 
no Setor de Utilidades do Aeroporto; uma rede hidráulica de água gelada primária, por onde 
circula o fluido entre a Central de Água Gelada e os Terminais de Passageiros; estações de 
bombeamento secundárias de água gelada, instaladas entre a rede primária e os diversos 
condicionadores, estes localizados nas salas de máquinas, que se encontram na cobertura 
dos Terminais de Passageiros; condicionadores do tipo FAN-COIL (de volume variável, ou 
constante, de acordo com as características dos ambientes a serem condicionados) 
acoplados às respectivas redes de distribuição e retorno de ar (completas, com os 
necessários terminais controladores e bocas) e; sistemas de ventilação e exaustão.  

Composição da Central de Água Gelada: 

– 4 (quatro) grupos resfriadores de água gelada, com capacidade unitária efetiva de 
1.000 TR, completos com os respectivos painéis elétricos de partida;  

– 4 (quatro) torres de resfriamento de 680 m³/h x 35 m.c.a., com arcabouço de concreto, 
para a condensação do fluído frigorígeno dos resfriadores;  

– 4 (quatro) eletrobombas operantes (uma para cada resfriador) e uma reserva, para o 
circuito primário de água gelada;  

– 4 (quatro) eletrobombas operantes (uma para cada resfriador) e uma reserva, para os 
circuitos de água de condensação;  

– 1 (uma) eletrobomba operante e uma reserva para reposição de água no tanque de 
compensação e expansão; e 

– Rede hidráulica de água gelada (convenientemente isolada termicamente) e de água de 
condensação, completa com todos os acessórios pertinentes e relativa sustentação.  

4.9.7 Energia Elétrica 

O Aeroporto recebe energia elétrica diretamente da subestação da CESP de 
Mairiporã/Santa Ângela, fornecida pela Empresa Bandeirantes de Energia, através de uma 
linha de transmissão com 2 ramais de 138 kVA. A referida linha foi construída pela 
ELETROPAULO para atendimento exclusivo do Aeroporto, sendo assim independente do 
Município de Guarulhos.  

A subestação transformadora é do tipo blindada e isolada a SF6 (138 kv), com dois 
transformadores de 20/25/30 MVA, 138-13,8 kV.  

O sistema de emergência é composto por 04 geradores de 3 MVA cada, em 4.160 V. 
Atualmente a demanda máxima é de 9 MW e o consumo mensal médio de 6.647 MWh. A 
demanda contratada é apresentada no Quadro I.24, a seguir. 

Quadro I.24 - Demanda Contratada de Energia Elétrica 
Período Demanda Contratada 

De julho/2003 a setembro/2003 12.946 kw 
De outubro/2003 a novembro/2003 11.900 kw 
De dezembro/2003 a abril/2004 12.900 kw 
De maio/2004 a agosto/2004 11.900 kw 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 
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Para suprir de energia elétrica as áreas prioritárias do Aeroporto quando da falta dos dois 
circuitos de alimentação da concessionária, foi instalada uma central de emergência, com 
potência instalada de 12 MVA, correspondendo a 4 grupos geradores diesel de 3 MVA cada, 
gerando em 4,16 kV. 

A energia gerada em 4,16 kV é transferida para o barramento principal de distribuição 
através de dois transformadores elevadores de 10/12,5 MVA de 4,16/13,8 kV. 

4.9.8 Sistema de Gerenciamento Aeronáutico 

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, está inserido na Área de Controle 
Terminal de São Paulo – TMA-SBXP, jurisdicionado ao controle de Aproximação de São 
Paulo (APP-SP), que opera no Aeroporto de Congonhas, e ao Centro de Controle de Área 
(ACC) Brasília-BR. Todo o tráfego aéreo que demanda os aeródromos do TMA SP é 
encaminhado aos aeroportos de destino pelo APP SP. No caso específico de Guarulhos, a 
transferência de controle do APP para a Torre de Controle (TWR GR) é feita na 
interceptação dos marcadores externos (OM) dos ILS das cabeceiras 09R, 27L e 09L e no 
VOR da aproximação final da cabeceira 27R. 

A TWR GR é responsável pelo controle da ATZ GUARULHOS e, em condições de má 
visibilidade, monitora as aproximações finais das aeronaves através de monitor de radar, e 
visualmente, em condições meteorológicas visuais. Compete-lhe também o gerenciamento 
do circuito de tráfego e do movimento de aeronaves e veículos na superfície da área de 
manobras. O tráfego de veículos nos pátios de estacionamento é orientado pelo pessoal de 
tráfego da INFRAERO. O radar de superfície é utilizado para auxiliar o controle de tráfego 
em solo quando o Aeroporto opera ILS CAT II, devido a não visibilidade das aeronaves em 
movimentação em função das condições meteorológicas. 

A categoria do controle de tráfego aéreo do Aeroporto de Guarulhos é classe A, segundo os 
critérios de qualidade dos serviços de comunicação e dos auxílios à navegação aérea 
instalados. Em relação à Cobrança de Tarifas Aeroportuárias, o Aeroporto de Guarulhos é 
classificado como de 1ª categoria, dispondo dos seguintes órgãos e equipamentos de apoio 
a estes serviços: 

- Órgãos de Navegação Aérea: 

• Torre de Controle de Aeródromo; 

• Sala de Informações Aeronáuticas; 

• Centro Meteorológico de Aeródromo. 

- Equipamentos de Apoio constantes do Quadro I.25 a seguir: 



 
 VOL I    FL 47  / 248 

 

I N F R A E R O   

Quadro I.25 – Equipamentos de Apoio  
 

Auxílio à Navegação 
Aérea 

 

• ILS Cat. II – cabeceira 09R e 09L; 
• ILS Cat. I – Cabeceiras 27L; 
• Radar de Vigilância do Aeroporto (ASR) cujas antenas estão localizadas na Base 

Aérea de São Paulo (BASP). Otimiza as operações de pousos e decolagens 
através da redução da separação entre aeronaves; 

• VOR/DME BCO (Bairro Bonsucesso, Guarulhos); 
• NDB IB: Radiofarol Bonsucesso (exterior); 
• NDB IG: Radiofarol TUCA (exterior) localizado no Bairro Tucuruvi, São Paulo; 
• NDB PER: Radiofarol de Perus (exterior), localizado no Bairro Perus, São Paulo. 

 

Auxílios Visuais à 
Aproximação e 
Pouso: 

 

• Farol rotativo (L 19); 
• Luzes de Obstáculo (L23); 
• Indicador de direção de vento iluminado/ biruta (L26); 
• ALS F – Cat. II/Comprimento 900 m – Cabeceiras 09R e 09L; 
• ALS F – Cat I/Comprimento 900 m/Cabeceiras 27R e 27L; 
• PAPI; MEHT:57’ – Cabeceira 09L; 
• PAPI; MEHT:71’ – Cabeceira 27R; 
• PAPI; MEHT:63’ – Cabeceira 09R; 
• PAPI; MEHT:71’ – Cabeceira 27L; 
• Sinalização Vertical: constituída por painéis verticais, instalados ao lado das pistas, 

destinados a orientar o táxi das aeronaves e identificar as pistas de rolamento; 
• Balizamento Luminoso: 
• Pista 09R/27L 
• L14A – luzes laterais de pista, de alta intensidade; 
• L15 – luzes azuis de pista de táxi; 
• L19 – luzes de eixo de pista; 
• L20 – luzes de eixo de pista de táxi para saídas de alta velocidade. 
• Pista 09RL/27R 
• L14A – luzes laterais de pista, de alta intensidade; 
• L15 – luzes azuis de pista de táxi; 
• L19 – luzes de eixo de pista; 
• L20 – luzes de eixo de pista de táxi para saídas de alta velocidade. 
• Cabeceira 09L 
• L10 REIL – luzes indicadoras de cabeceira; 
• L11A – luzes de zona de contato; 
• L12A – luzes de cabeceira, de alta de intensidade. 
• Cabeceira 27R 
• L10 REIL – luzes indicadoras de cabeceira; 
• L12A – luzes de cabeceira, de alta de intensidade. 
• Cabeceira 09R 
• L10 REIL – luzes indicadoras de cabeceira; 
• L11A – luzes de zona de contato; 
• L12A – luzes de cabeceira, de alta intensidade. 
• Cabeceira 27L 
• L10 REIL – luzes indicadoras de cabeceira; 
• L12A – luzes de cabeceira, de alta de intensidade. 

 
 
Auxílios 
Meteorológicos 
 

• Radar meteorológico, não disponível no sítio do Aeroporto de Guarulhos, localizado 
em São Roque e pertencente ao Comando da Aeronáutica; 

• Estação Meteorológica de Superfície Classe I; 
• Telepsicômetro; 
• Anemômetro; 
• RVR (Runway Visual Range), nas cabeceiras 09R, 09L e 27L; 
• Telepluviômetro; 
• Tetômetro nas cabeceiras 09R,09Le 27L. 
• EMA não disponível no sítio do Aeroporto de Guarulhos, localizado em São Paulo, 

Campo de Marte e pertence ao Comando da Aeronáutica. 
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As condições operacionais do Aeroporto possibilitaram que 91% das operações no ano 
base fossem em condições instrumento (IFR), para um total de 176.625 movimentos e 9% 
em condições operacionais visuais (VFR), cerca de 17.469 movimentos. 

A utilização da cabeceira foi de: 42% Cab. 09L, 42% Cab. 09R, 8% Cab. 27L e 8% Cab. 
27R do movimento total do Aeroporto. 

A média anual do número de horas de fechamento em condições instrumento (IFR), no ano 
base, foi de apenas 65 (17 horas) e 2.865 (40 horas) em condições operacionais visuais 
(VFR). 

O número total de pousos e decolagens das aeronaves na hora-pico, do dia médio do mês 
pico do ano base 2000 foram: 

• 41 da aviação regular; 

• 05 da aviação não regular; e 

• 01 da aviação militar. 

=>  47 movimentos totais 

O intervalo médio entre as operações de pouso e decolagem nas horas de maior incidência 
do tráfego aéreo é de 1min.27seg. 

De acordo com os equipamentos disponíveis, as operações das aeronaves no Aeroporto 
estão homologadas para as condições de vôo por instrumento (IMC), disponibilizando de 
infra-estrutura, equipamentos e meios de controle que auxiliam as operações de 
aproximação das aeronaves em condições de aproximação e pouso de precisão Categoria I 
(IFR Cat. I), Cabeceiras 27L e 27R e Categoria II para as cabeceiras 09R e 09L, ou seja, 
compatível com as necessidades requeridas pelo tráfego do Aeroporto.  

4.9.9 Sistema de Transporte 

O Aeroporto dispõe de completo sistema de transporte, atendendo aos serviços de 
comissarias e embarque e desembarque de passageiros e bagagens, que operam no pátio 
de aeronaves, com veículos de vários tipos pertencentes a 56 empresas, perfazendo um 
total de: 139 caminhões, 01 caminhão escada, 05 caminhões service, 06 caminhões tanque, 
03 furgões, 39 pickups, 09 jeeps, 04 ambulâncias, 23 ônibus, 03 microônibus e 271 veículos 
de passageiros.  

Operando diretamente no Aeroporto existem linhas regularizadas pela prefeitura de 
Guarulhos, Departamento de Estradas de Rodagem e Aeroporto. As linhas especiais ou 
diretas (ponto a ponto) são concedidas pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano 
(EMTU) à empresa Pássaro Marrom S.A. que opera sob a marca Airport Service e interliga o 
Aeroporto aos seguintes locais: 

– Guarulhos - Congonhas - Guarulhos; 

– Guarulhos - Terminal Rodoviário Tietê - Guarulhos; 

– Guarulhos - Praça da República - Guarulhos; 

– Guarulhos - Avenida Paulista/Rua Augusta - Guarulhos; e 

– Guarulhos - Estação Bresser do Metrô - Guarulhos. 

A empresa Brasileira Ltda. possui uma linha Aeroporto - Litoral (São Vicente e Santos).  

Além das linhas citadas, existe o transporte fretado (Aeroporto - Campinas) e transporte 
para atender funcionários do Aeroporto, principalmente aqueles vinculados às empresas 
aéreas e prestadores de serviços.  
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Quanto ao transporte por táxi, atualmente existem operando no Aeroporto 653 veículos 
cooperativos pertencentes a motoristas cadastrados (Guarucoop) e 250 táxis comuns de 
outras cooperativas. Os táxis não cadastrados são proibidos de prestar serviço na área 
interna do Aeroporto, exceção feita quando da ausência de veículos cadastrados.  

Para a prestação de tal serviço, as companhias de táxi possuem contrato firmado com a 
INFRAERO.  

No que se refere ao acesso, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos está situado 
no entroncamento rodoviário de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, constituído pelas 
rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias. Seu principal acesso, para quem 
vai de São Paulo, é a Avenida Marginal do Rio Tietê, Rodovia Ayrton Senna ou Rodovia 
Presidente Dutra e Rodovia Hélio Smidt.  

A Rodovia Hélio Smidt (SP-019) é composta por duas pistas com duas faixas de tráfego 
cada, separadas por canteiro central. Com capacidade de tráfego de mais de 4 mil 
veículos/hora por sentido, oferece um nível de serviço adequado para o atendimento dos 
fluxos com origem e destino no Aeroporto.  

O modo de acesso predominante ao Aeroporto é o veiculo particular, estimando-se que 
chegue a metade do total, conforme Quadro I.26 a seguir.  

Quadro I.26 - Divisão Modal entre os Meio de Transportes 
Modo Participação (%) Taxa de Ocupação 

Veículo particular 48 1,6 
Veículo locado 6 1,2 
Ônibus especial 10 5,0 
Ônibus comum 3 - 
Táxi 32 1,7 
outros 1 - 

Fonte: ENGEVIX. PDA, 2002 

 

Ao considerar o número de acompanhantes por passageiro embarcado (0,6 para os vôos 
domésticos e 1,2 para os vôos internacionais) e mantidas as mesmas taxas de ocupação de 
veículo verificadas para o embarque de passageiro, estima-se em cerca de 
11.000 veículos/dia o afluxo médio de veículos particulares, alugados ou táxi ao Aeroporto.  

4.9.10 Sistema Comercial 

Tratando-se das atividades comerciais que, através de concessões de arrendamento, fazem 
a exploração comercial de áreas localizadas fora do sistema terminal de passageiros e 
terminal de carga, destacam-se as áreas exploradas por atividades comerciais não ligadas 
diretamente com a movimentação do sistema aeroportuário.  O Quadro I.27, a seguir, 
apresenta relação das áreas das edificações ocupadas por concessionárias. 
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Quadro I.27 - Áreas das Edificações Ocupadas por Concessionárias  

Concessionário Área Construída (m²) Área da Projeção da 
Cobertura (m²) 

Terminal de manutenção da VASP 2.097,95 1.693,33 

SATA – Oficinas Auxiliares 2.156,76 1.608,09 

SATA – Prédio da administração 1.397,60 698,80 

ECT 6.643,08 5.646,31 

TECA-VARIG 18.605,84 15.732,82 

TECA-TRANSBRASIL 13.270,69 10.727,95 

TECA-VASP 12.982,21 10.619,85 

COMISSARIA R.A. 15.816,51 12.648,16 

BRASIF - Depósito 2.330,77 3.083,83 

BRASIF – Escritório/ampliação do depósito 4.307,78 3.083,83 

PETROBRÁS – Posto de Abastecimento 1.154,45 1.154,45 

PETROBRÁS – Escritório do posto de abastecimento 108,10 148,75 

POOL DE ABASTECIMENTO – Adm. da Petrobrás (k8) 451,07 497,95 

POOL DE ABASTECIMENTO – Adm. da ESSO (k7) 437,18 497,97 

POOL DE ABASTECIMENTO – Adm. da SHELL (k6) 437,18 497,97 

POOL DE ABASTECIMENTO – Escritório (k2) 121,76 192,32 

POOL DE ABASTECIMENTO – Escritório (k3) 126,98 155,71 

POOL DE ABASTECIMENTO – Posto de Serviço (k5) 27,41 58,45 

CESAR PARK - Hotel 26.194,67 4.208,68 

CESAR PARK – Clube do Hotel 132,48 210,64 

COMISSARIA R.A. – prédio de apoio 2.552,31 3.499,02 

BASE DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL 17.077,18 0 

SHELL – Posto de Abastecimento 559,76 559,76 

POSTO DE ABASTECIMENTO 
PETROBRÁS/ESSO/SHELL 266,00 266,00 

VASP – Área de Manutenção – Obra inacabada 74.447,96 12.210,82 

Fonte: INFRAERO 
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Figura I.6 – Layout Geral do AISP/GUA (existente) 
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5. CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL ATUAL 

 

Essa atividade envolve todos os aspectos que decorrem da operação do Aeroporto 
conforme os itens a seguir.  

 

5.1 Evolução das Movimentações Operacionais  

As movimentações operacionais que ocorrem no Aeroporto Internacional de São Paulo/ 
Guarulhos referem-se a aeronaves, passageiros, carga e mala postal. No sentido de 
caracterizar essas movimentações, apresenta-se a seguir uma síntese de sua evolução nos 
últimos 5 anos e, em seguida, o detalhamento mensal de cada tipo de movimentação. 

O Quadro I.28, a seguir, apresenta a evolução das movimentações operacionais ocorridas 
nos últimos cinco anos no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Neste, pode-se 
verificar que de 2001 para 2002 ocorreu uma queda de 12% na movimentação de 
aeronaves e de 9% na movimentação de passageiros. Os dados demonstram ainda que a 
queda, tanto na movimentação de aeronaves quanto de passageiros foi mais significativa 
nos vôos domésticos (14%).  

Quadro I.28 - Evolução das Movimentações Operacionais no Aeroporto de Guarulhos (1998-2002) 
Movimentações 1998 1999 2000 2001 2002 

Aeronaves 187.845 187.154 186.108 182.474 160.451 
   Doméstico 118.489 119.826 119.149 116.110 100.117 
   Internacional 69.356 67.328 66.959 66.364 60.334 
Passageiros 14.708.469 13.364.608 13.173.611 13.098.609 11.902.990 
   Doméstico 7.744.157 7.266.260 6.706.404 6.945.572 5.996.378 
    Internacional 6.694.312 6.098.348 6.467.207 6.153.037 5.906.612 
Cargas 368.334.542 344.976.613 380.942.569 370.632.681 390.084.973 
   Doméstico 131.419.076 131.341.834 138.682.336 143.105.164 145.159.720 
    Internacional 236.915.466 213.634.779 242.260.233 227.527.417 244.925.253 
Mala Postal 56.588.097 55.515.265 47.443.207 25.818.405 18.988.347 
   Doméstico 49.252.415 48.491.984 40.956.209 20.1660923 13.074.896 
   Internacional 7.335.682 7.023.281 6.486.998 5.645.482 5.913.451 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 

Analisando as movimentações ocorridas em 2001 e 2002 nos aeroportos de Guarulhos, 
Viracopos e Congonhas, percebe-se que houve uma diminuição de 5% nos movimentos de 
aeronaves, enquanto a queda na movimentação de passageiros foi de apenas 2% no 
período. A queda de 14% dos passageiros de vôos domésticos de Guarulhos foi, em parte, 
compensada pelo aumento da movimentação em Congonhas e em Viracopos. 

Cabe destacar que a queda nos três aeroportos foi mais significativa nos vôos 
internacionais, tendo ocorrido uma diminuição de 10% na movimentação de aeronaves e 4% 
na movimentação de passageiros, o que pode ser explicado pelo atentado terrorista ocorrido 
em Nova York, em 11 de setembro de 2001. 

O Quadro I.29, a seguir, mostra a movimentação operacional dos três aeroportos no período 
2001-2002. 
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Quadro I.29 - Movimentações Aéreas em Guarulhos, Viracopos e Congonhas (2001-2002) 

Movimentações 
Guarulhos  Viracopos  Congonhas  TOTAL  

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Aeronaves 182.474 160.451 49.924 40.551 261.827 266.231 494.225 467.233 
  Doméstico 116.110 100.117 43.367 35.042 261.827 266.231 421.304 401.390 
  Internacional 66.364 60.334 6.557 5.509 0 0 72.921 65.843 
Passageiros 13.098.609 11.902.990 769.409 787.161 11.707.169 12.446.415 25.575.187 25.136.566 
  Doméstico 6.945.572 5.996.378 769.409 786.876 11.707.169 12.446.415 19.422.150 19.229.669 
  Internacional 6.153.037 5.906.612 0 285 0 0 6.153.027 5.906.897 
Cargas  370.632.681 390.084.973 225.686.218 173.158.361 34.229.082 39.001.783 630.547.981 602.245.117 
  Doméstico 143.105.164 145.159.720 38.152.533 150.707.557 34.229.082 39.001.783 215.486.778 334.869.060 
  Internacional 227.527.417 244.925.253 187.533.685 22.450.804 0 0 415.061.102 267.376.057 
Mala Postal 25.818.405 18.988.347 42.178 189.464 0 0 25.8606583 19.177.811 
  Doméstico 20.1660923 13.074.896 0 0 0 0 20.166.923 13.074.896 
  Internacional 5.645.482 5.913.451 42.178 189.464 0 0 5.687.660 6.102.915 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 
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5.2 Movimentação de Aeronaves em 2002 

Do total anual de 160.451 pousos e decolagens ocorrido no Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos em 2002, o mês de maior movimentação foi janeiro, tanto para os vôos 
domésticos quanto para os internacionais. No entanto, do total observado, 62% deveu-se 
aos vôos domésticos. O Quadro I.30, a seguir, mostra o movimento mensal de aeronaves 
ocorrido em 2002.  

Quadro I.30 - Resumo Anual do Movimento de Aeronaves - 2002 

Mês 
Aeronaves 

Doméstico Internacional TOTAL 

JAN 9.457 5.546 15.003 

FEV 7.896 4.887 12.783 

MAR 8.580 5.132 13.712 

ABR 8.391 4.931 13.322 

MAI 8.747 5.040 13.787 

JUN 8.543 4.803 13.346 

JUL 8.932 5.046 13.978 

AGO 8.932 5.036 13.968 

SET 8.097 4.810 12.907 

OUT 7.828 4.953 12.781 

NOV 7.127 4.921 12.048 

DEZ 7.587 5.229 12.816 

TOTAL 100.117 60.334 160.451 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 

 

5.3 Movimentação de Passageiros em 2002 

A movimentação de passageiros, que envolve embarques e desembarques, inclusive 
conexões, apresenta pequenas alterações sendo o mês de maior movimentação janeiro, 
seguido de julho, agosto e dezembro. Esses quatro meses concentraram 74% da 
movimentação anual de passageiros, cujo total atingiu 11,9 milhões em 2002. O Quadro I.31 
a seguir mostra o movimento mensal de passageiros ocorrido em 2002.  

Quadro I.31 - Resumo Anual do Movimento de Passageiros - 2002 

Mês 
Passageiros 

Doméstico Internacional TOTAL 

JAN 649.794 544.239 1.194.033 

FEV 492.014 470.787 962.801 

MAR 502.699 485.486 988.185 

ABR 461.568 436.587 898.155 

MAI 501.578 464.934 966.512 

JUN 512.253 483.240 995.493 

JUL 603.537 546.409 1.149.946 

AGO 513.761 519.569 1.033.330 

SET 459.262 479.749 939.011 

OUT 433.408 474.369 907.777 

NOV 409.630 452.831 862.461 

DEZ 456.874 548.412 1.005.286 

TOTAL 5.996.378 5.906.612 11.902.990 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 
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5.4 Movimentação de Carga em 2002 

A movimentação de embarque e desembarque, inclusive trânsito, de carga ocorrida em 
2002 apresenta um predomínio (63%) de cargas internacionais conforme demonstra o 
Quadro I.32, a seguir.  

Quadro I.32 - Resumo Anual do Movimento de Carga - 2002 

Mês 
Carga (kg) 

Doméstica Internacional TOTAL 

JAN 8.278.565 15.967.926 24.246.491 

FEV 8.035.390 17.582.497 25.617.887 

MAR 12.154.182 20.719.071 32.873.253 

ABR 9.661.559 20.119.727 29.781.286 

MAI 11.975.405 19.762.132 31.737.537 

JUN 12.040.441 19.162.036 31.202.477 

JUL 12.307.585 19.112.886 31.420.471 

AGO 13.518.216 19.678.523 33.196.739 

SET 11.383.331 21.340.845 32.724.176 

OUT 16.673.901 23.474.307 40.148.208 

NOV 15.368.299 24.804.768 40.173.068 

DEZ 13.762.846 23.200.534 36.963.380 

TOTAL 145.159.720 244.925.253 390.084.973 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 

  

5.5 Movimentação de Mala Postal em 2002 

A movimentação de embarque e desembarque, inclusive trânsito, da mala postal apresenta 
um incremento significativo a partir do mês de agosto, conforme demonstra o Quadro I.33, a 
seguir.  

Quadro I.33 - Resumo Anual do Movimento de Mala Postal - 2002 

Mês 
Mala Postal (kg) 

Doméstica Internacional TOTAL 

JAN 220.271 371.116 591.387 

FEV 247.753 360.210 607.963 

MAR 416.246 375.242 791.488 

ABR 304.991 397.442 702.433 

MAI 240.410 413.373 653.783 

JUN 198.520 412.919 611.439 

JUL 218.276 426.393 644.669 

AGO 2.346.098 440.576 2.786.674 

SET 2.136.867 514.900 2.651.767 

OUT 3.055.057 600.943 3.656.000 

NOV 640.016 709.274 1.349.290 

DEZ 3.050.391 891.063 3.941.454 

TOTAL 13.074.896 5.913.451 18.988.347 

Fonte: INFRAERO - Boletim de Informações Gerenciais 
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5.6 Atividades de Prestação de Serviços e Comerciais 

As empresas que mantêm contrato com a INFRAERO para desenvolver suas atividades 
dentro das instalações do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos chegam a 
465 operando permanentemente, e 31 em caráter temporário. Das permanentes cerca de 
80% são de prestação de serviços, com predominância de companhias aéreas, bancos,  
serviços de limpeza, manutenção, transportes, estacionamento, turismo, publicidade, entre 
outros. 

Cerca de 50 estabelecimentos comerciais encontram-se instalados no Aeroporto, 
destacando-se lanchonetes, cafés, restaurantes, farmácias, livrarias e lojas de presentes. 

Além desses, há 34 escritórios de importação e exportação de cargas operando nas 
instalações do Aeroporto e 966 despachantes de cargas aéreas que, embora atuem no 
Aeroporto, não se encontram permanentemente nas instalações da INFRAERO. 

5.7 Empregos no Aeroporto 

Informações da INFRAERO, de junho de 2003, revelam que trabalham no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos, em caráter permanente, 26.000 pessoas, das quais 
44% residem no Município de Guarulhos. 

Desse contingente, apenas 1.226 pessoas são contratados diretamente pela INFRAERO, 
sendo os demais funcionários das empresas que desenvolvem suas atividades dentro das 
instalações do Aeroporto.  

5.8 Impostos Recolhidos pela INFRAERO 

A INFRAERO é isenta de tributos estaduais e recolhe os seguintes tributos federais: 

a) Sobre a Receita: 

− Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), conforme Decreto nº 3.000/1999; 

− Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), conforme Decreto nº 4.524/2002; 

b) Sobre a Folha de Pagamentos: 

− INSS, Contribuições Sindicais e demais obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista. 

Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a INFRAERO goza de 
imunidade tributária intergovernamental por prestar, em nome da União, um serviço público 
federal, com base na Constituição Federal (artigo 150, parágrafo 4º, alínea a), que veda a 
União, Estados e Municípios cobrar tributos uns dos outros, e pelo fato de se constituir uma 
Empresa que presta um serviço público de competência da União (longa manus) e não uma 
concessionária de serviço público (artigo 21, parágrafo XII, alínea c), não se caracterizando 
a exploração econômica, pois os recursos obtidos são utilizados na melhoria dos bens da 
União e o saldo recolhido aos cofres públicos, compondo, indiretamente, os recursos 
administrados pela União para o bem-comum dos Estados e Municípios. 

Da mesma forma, não recolhe Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre o sítio 
aeroportuário por ser propriedade da União. 

A INFRAERO paga à Prefeitura de Guarulhos a Taxa de Licença de Funcionamento – TLIF, 
como objetivo de possibilitar o desenvolvimento das atividades de comércio e serviços nas 
instalações do Aeroporto.  
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6. CARACTERIZAÇÃO DAS AMPLIAÇÕES PRETENDIDAS 

 

6.1 Terminal de Passageiros TPS 3 

No sentido de atender a demanda até 2010, o TPS-3 deverá contar com uma área 
construída de cerca de 161.528 m2 distribuídos em seis pisos, conforme Quadro I.34 a 
seguir.  

Quadro I.34 - Terminal de Passageiros 3 

Piso Instalações/Atividades Área (m2) 

Sub-solo Galerias técnicas; casa de bombas, salas de quadros de elétrica, galerias 
de transporte de carrinhos de bagagens. 

 
7.588,00 

Térreo 
Nível +0,20 m 

Desembarque internacional e doméstico, triagem de bagagens, Polícia 
Federal, Saúde dos Portos, Alfândega e Agricultura, hall de desembarque, 
processamento semi-automático das bagagens embarcadas/ 
desembarcadas, áreas reservadas para equipamentos de rampa, 
subestações, depósitos de áreas comerciais e salas de embarque e 
desembarque das posições remotas das aeronaves. 

 
 
 
 

44.900,00 

1º Pavimento 
Nível 5,25m 

Corredores de desembarque e controle dos passaportes. 
17.273,00 

2º Pavimento 
Nível 9,70m 

Hall de acesso para embarque e check-in, salas das companhias aéreas e 
seus balcões de recepção, áreas comerciais, aeroshopping com 
elevadores panorâmicos e esteira rolante que conduz ao mezzanino, 
circulações de desembarque doméstico e internacional. 

 
55.050,00 

3º Pavimento 
Nível 14,60m 

Praça de alimentação, e salas VIPs, áreas de administração aérea, 
COE/COA, Tarifação, SAC/SERAC e AIS. 

 
22.560,00 

4º Pavimento 
Nível 19,50m 

Piso técnico. 14.157,00 

TOTAL  161.528,00 
 

6.1.1 Pontes de Embarque 

O TPS 3  contará com 13 pontes de embarque fixas, sendo que nove delas possuem duas 
pontes móveis, totalizando 22 posições de atracação.  

6.1.2 Acesso 

O sistema viário de acesso foi concebido de modo a propiciar atendimento adequado, 
incluindo viadutos, vias de acesso ao embarque e desembarque, vias de serviço do TPS 3, 
acesso ao pátio dos depósitos das concessionárias, vias de saída de emergência, acesso 
ao estacionamento remoto de táxi.  

– Via de Embarque: compreende 4 pistas de rolamento de 3,50 m de largura e 1 pista de 
espera de 3,0 m de largura. Esta via foi prevista defasada da via de desembarque em 
plano inferior para possibilitar melhor desenvolvimento de subida e descida de viaduto; 

– Via de Desembarque: foi previsto meio fio viário duplo para maior conforto do usuário, 
aumentando a capacidade de processamento dos fluxos de automóveis, táxis, locadoras 
de automóveis, linhas de ônibus regulares e de turismo, estacionamento de veículos 
especiais. As duas vias compreendem 4 faixas de rolamento de 3,5 m de largura e 1 
faixa de 3,0 m de largura para espera; e 

– Vias de Serviço: situadas no pátio de estacionamento de aeronaves.  
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6.2 Edifício Garagem 

O Quadro I.35, a seguir, sintetiza as informações sobre o Edifício Garagem a ser 
implantado. 

Quadro I.35 - Edifício Garagem 
Nível Área (m2) Vagas 

1,70 m 32.965,80 1.006 
2,10 m 34.027,92 1.048 
5,60 m 35.728,92 1.096 
9,70 m 35.748,08 1.040 
TOTAL 138.470,72 4.190 

 

Considerando que o Aeroporto, atualmente, apresenta um movimento anual de 11,9 milhões 
de passageiros, com a implantação do Terminal TPS 3 que deverá atender cerca de 
12 milhões de passageiros/ano, a capacidade de atendimento do Aeroporto Internacional de 
São Paulo será duplicada.  

6.3 Pista 3 

A terceira pista será implantada na cota 741,0m, sem declividade longitudinal, numa 
extensão de 1.800m e uma largura de 45,0 m. 

O sistema de drenagem da Pista 3 será do tipo tradicional, composto por canais a céu 
aberto, fora das áreas de segurança, integrado ao projeto de desvio do Rio Baquirivu-
Guaçu.  

A pista será construída em concreto asfáltico, da mesma forma que as pistas existentes, 
devendo seu a espessura ser menor que a das pistas existentes, uma vez que se destina a 
aeronaves de menor carga.  

6.4 Pista de Táxi e Pátio 

Trata-se de complementação da infraestrutura atual de pistas de táxi (paralela e de saídas 
rápidas) e pátio de aeronaves (permanência remoto), visando otimizar a operação em solo, 
permitindo maior dinâmica às operações pela redução nos tempos de ocupação das pistas 
e taxiamento das aeronaves e agilização das decolagens, resultando inclusive em 
economia de combustível de aeronaves e conseqüente redução na emissão de poluentes 
atmosféricos.  

O local onde se implantarão os melhoramentos envolve uma área de 383.537,40 m3, 
conforme detalhado no Quadro I.36 a seguir. 

Quadro I.36 - Características da Pista de Táxi 
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Área (m2) 

PR-A 2.380,00 45,00 107.100,00 
PR-AA 679,89 45,00 30.595,05 
PR-B 244,27 45,00 10.992,15 
PR-EE 387,33 45,00 17.429,85 
PR-F 257,22 45,00 11.574,90 
PR-FF 408,65 45,00 18.389,25 
PR-G 614,14 45,00 27.636,30 
PR-R 90,00 45,00 4.050,00 
PÁTIO 472,03 330,00 155.769,90 
TOTAL   383.537,40 
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As obras das pistas de táxi compreendem serviços de: 

− Pavimentação (Pavimento flexível CBUQ); 

− Terraplenagem; 

− Adensamento de solos moles; 

− Sistema de drenagem superficial e profunda; 

− Sistema de balizamento/sinalização noturna. 

As obras do pátio envolvem: 

− Pavimentação (Pavimento Rígido-Concreto Cimento Portland e Plavimento Flexível 
CBUQ); 

− Sistema de drenagem; 

− Sistema de balizamento/sinalização noturna; 

− Proteção do queroduto de abastecimento de aeronaves. 
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Figura I.7 – Lay-out geral destacando TPS 3, Edifício de Garagem, Pista 3 e Pistas de Taxi e Pátio 
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7. CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL FUTURA 

 

Os estudos elaborados pela Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo, desenvolvido 
para propiciar a INFRAERO diretrizes quanto à evolução física e operacional do Sistema 
Aeroportuário da Área Terminal São Paulo, envolvendo a repartição de tráfego para 
Congonhas, Viracopos e Guarulhos, adotou três cenários – pessimista, provável e otimista – 
e quatro horizontes temporais – 2005, 2010, 2015 e 2020. 

O Quadro I.37, a seguir, resume o movimento anual de passageiros e a infra-estrutura 
básica requerida, para os horizontes temporais citados. 

Quadro I.37– Movimentação de Passageiros Futura 

Horizonte 
  Passageiros  

Infraestrutura 
Básica Ligações 

Especiais Doméstico Internacional Total Anual 

2005 - 10.300.000 12.100.000 22.400.000 3 Pistas 
3 TPS 

2010 - 15.000.000 15.000.000 30.000.000 3 Pistas 
4 TPS 

2015 - 18.500.000 12.500.000 31.000.000 3 Pistas 
4 TPS 

2020 2.000.000 20.000.000 10.000.000 32.000.000 3 Pistas 
4 TPS 

Fonte: EPUSP, Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes 

 

8. CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS 

 

8.1 Canteiro de Obras  

Foram adotadas as seguintes normas, códigos e leis para a definição do programa e 
dimensionamento do canteiro de obras: 

• NB 1367 – Áreas de Vivência em Canteiro de Obras ABNT – RJ, 1991 

• NB 41 – Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes Finais 

• NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção – 
Ministério do Trabalho 

• NR 23 – Proteção contra Incêndios Construção – Ministério do Trabalho 

• NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho – Ministério do 
Trabalho 

• Código Municipal de Obras de Guarulhos 

• Código Sanitário Estadual 

• NSMA-85-7 – Administração e Obras e Serviços de Engenharia do Ministério da 
Aeronáutica 

• Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho 

• Legislação Ambiental 

• BT/PCC/178 – Recomendações Gerais quanto à localização e tamanho dos elementos 
do Canteiro de Obras (Boletim Técnico do Departamento de Construção Civil da Escola 
Politécnica da USP) 

 

O canteiro de obras, área fixa e temporária onde se desenvolvem operações de apoio às 
obras, divide-se em áreas de escritórios, depósitos, oficinas, refeitório e cozinha, vestiários e 
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sanitários, laboratório de concreto e solos e instalações complementares, dimensionadas de 
acordo com as normas vigentes e de forma que atenda as necessidades da obra, conforme 
apresentado a seguir.  

8.1.1 Escritórios 

Para o desenvolvimento das atividades gerenciais e técnicas-administrativas foi prevista a 
implantação de escritórios que serão descritos em seqüência. O sistema construtivo dos 
escritórios será em pré-fabricados de madeira de lei e painéis industrializados. 

• Escritório INFRAERO 

O escritório INFRAERO ocupa uma área isolada localizada nas proximidades da portaria à 
esquerda da via interna de acesso. Foi previsto um edifício de dois pavimentos com 16,20 m 
x 69,60 m, totalizando área de 2.255,04 m². 

• Escritório da empreiteira  

O escritório da Empreiteira 3 foi localizada na primeira quadra em que foi dividida a área do 
Canteiro e em frente ao escritório INFRAERO. Para os escritórios da Empreiteira está 
previsto um edifício térreo com duas unidades paralelas de 11,40 m x 42,00 m cada uma, 
interligadas por uma área de serviços de 9,00 m x 9,60 m, além de varandas cobertas com 
1,80 m x 103,20 m, totalizando uma área de 1.229,76 m². e mais um edifício térreo com 
13,80 m x 37,20 m, totalizando uma área de 513,36 m².  O sistema construtivo será em pré-
fabricados de madeira de lei e painéis industrializados. 

• Escritório do transporte 

A edificação destinada ao Escritório do Transporte foi localizada aproximadamente no centro 
da quadra administrativa do Canteiro de modo a ficar mais próximo dos principais 
estacionamentos da Empreiteira. Ocupará uma edificação térrea com 4,80 m x 13,20 m, 
totalizando área de 63,36 m².  

• Recrutamento e seleção 

A edificação do Recrutamento e Seleção foi localizada próximo do acesso de serviço do 
Canteiro de modo a facilitar a entrada dos candidatos minimizando a circulação dos 
mesmos. Está previsto um edifício térreo com 11,10 m x 16,80 m, totalizando uma área de 
186,48 m². 

• Ambulatório médico 

A edificação do ambulatório foi localizada entre o recrutamento e seleção e o treinamento. 
Está previsto um edifício térreo com 10,20 m x 15,60 m, totalizando uma área de 159,12 m². 

• Treinamento 

A edificação destinada ao treinamento, pela característica de suas atividades, foi localizada 
próximo ao Recrutamento com o objetivo de facilitar o acesso do pessoal a ser treinado, 
isolando-os das áreas mais movimentadas do Canteiro. Foram previstas edificações térreas 
ocupando terreno com 16,80 m x 20,40 m, totalizando área de 342,72 m². 

• Segurança do trabalho 

A edificação destinada a segurança do trabalho foi localizada na extremidade da quadra 
administrativa do Canteiro de modo a ficar mais próximo das áreas de produção e sem se 
distanciar dos locais onde os novos funcionários serão recrutados e treinados e para tanto 
deverão ser equipados e orientados sobre o uso dos EPIs e cuidados com a segurança. 
Ocupará uma edificação térrea com 11,10 m x 24,00 m, totalizando área de 266,40 m². 
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• Escritório de Sub-Empreiteiro I 

As edificações destinadas aos Sub-Empreiteiros foram localizadas na quadra dos pátios 
industriais como mostra o Arranjo Geral. Cada Sub-Empreiteiro I ocupará uma edificação 
térrea com 4,80 m x 13,20 m, totalizando área de 63,36 m. 

8.1.2 Depósitos 

Foram considerados neste item: 

• Almoxarifado Central 

O Almoxarifado Central foi localizado na quadra das instalações de apoio. O pátio do 
Almoxarifado fará divisa com o pátio da Oficina de Manutenção e com as instalações do 
Posto de Abastecimento de Combustíveis. 

O galpão medindo 12,00 m x 30,00 m com área de 360,00 m². As instalações foram 
dimensionada para receber uma ponte rolante. 

 Apoio do Almoxarifado Central 

Os escritórios e sanitários medindo 4,80 m x 12,00 m com área de 57,60 m² serão em 
painéis pré-fabricados em madeira. 

• Posto de Abastecimento de Combustível 

O Posto de Abastecimento de Combustíveis foi localizado na quadra das instalações de 
apoio. Fará divisa com o pátio do Almoxarifado e o pátio da Oficina. Os reservatórios de 
combustível serão de aço e como os demais equipamentos serão de propriedade da 
Concessionária de combustível.  

- Tanque de Contenção: em concreto armado, com traço a ser definido pela CONTRATADA. 

- Berço das Bombas: em concreto a ser definido pela CONRATADA. 

• Reservatório de Óleo Combustível 

O Reservatório de Óleo Combustível destinado ao abastecimento da caldeira do Pré-
Moldado, localizado próximo à edificação da caldeira.  

Os materiais a serem utilizados são: 

- Laje de Apoio do Reservatório: laje de concreto a ser definido pela Concessionária de óleo. 

- Tanque de Contenção: em concreto armado, com traço a ser definido pela Concessionária 

- Reservatório: Será fornecido pela Concessionária. 

8.1.3 Oficinas  

Neste item foram consideradas as seguintes instalações: 

• Oficina de manutenção 

A Oficina de Manutenção foi localizada na quadra das instalações de apoio. O pátio da 
Oficina fará divisa com o pátio do Almoxarifado, ocupando um galpão medindo 12,00 m x 
60,00 m com área de 720,00 m². As instalações em estrutura metálica dimensionada para 
receber uma ponte rolante serão metálicas e construídas de acordo com as normas e 
especificações.  
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Apoio da oficina de manutenção 

Os escritórios, ferramentaria e sanitários medindo 4,80 m x 13,20 m com área de 63,36 m². 
em painéis pré-fabricados em madeira. 

• Lavagem e lubrificação 

As dependências da lavagem e lubrificação foram localizadas na quadra das instalações de 
apoio, no pátio da oficina de manutenção. O galpão da lubrificação medindo 12,00 m x 9,60 
m com área de 115,20 m² será em estrutura metálica. Terá um módulo de 6,00 m x 9,60 m 
totalmente fechado para abrigar o laboratório, o depósito de filtros e componentes, e o 
depósito de óleo lubrificante. O outro módulo, onde se localiza o fosso de lubrificação, terá a 
frente e o fundo totalmente abertos.  

- Caixa de separação de óleo: concreto armado ou pré-moldado 

Compreende as operações de preparo do terreno, execução das fundações, levantamento 
das estruturas metálicas, cobertura, construção de canaletas e montagem de grelhas, 
montagem ou construção da caixa de separação de óleo, montagem dos equipamentos, 
instalações elétricas, telefonia e telemática, instalações hidrosanitárias, concretagem, 
acabamentos e pintura.  

• Sub-empreiteiro II 

O Sub-Empreiteiro II foi localizado na quadra dos pátios industriais na área reservada a os 
sub-empreiteiros, em galpão medindo 12,00 m x 25,00 m com área de 300,00 m². As 
instalações em estrutura dimensionada para receber uma ponte rolante serão metálicas. 

 Apoio da sub-empreiteira II 

O escritório, almoxarifado e ferramentaria, e sanitário, medindo 4,80 m x 12,00 m com área 
de 57,60 m². em painéis pré-fabricados em madeira. 

8.1.4 Refeitórios e Cozinha  

A edificação que abriga os refeitórios e a cozinha ocupará uma quadra localizada entre a 
quadra ocupada pelos pátios de produção, a quadra ocupada pelas instalações de apoio e 
pela área reservada para o canteiro da Empreiteira da 3a Pista e pela quadra das usinas e 
estacionamentos. A edificação dos Refeitórios e Cozinha, para atender ao contingente de 
mão se obra de 5.000 funcionários em um turno de trabalho, terá área de 2.925,93 m² com 
pé direito de 3,00 m e mais 48,54 m² de edificações de serviços com pé direito de 2,50 m. 
As edificações deverão ser construídas em madeira industrializada ou em estrutura metálica 
e painéis de madeira. 

8.1.5 Vestiários e Sanitários 

Serão instalados sanitários e vestiários nos seguintes locais: 

- duas unidades localizadas na quadra dos pátios industriais. 

- uma unidade localizada na quadra das usinas de produção 

 Outras unidades serão instaladas nas frentes de serviços nas proximidades das estruturas 
definitivas. 

As unidades instaladas no canteiro terão 10,00 m x 11,00 m com área de 110,00 m². As 
unidades de campo serão dimensionadas de acordo com a quantidade de funcionários 
existente em cada frente de trabalho.  

8.1.6 Laboratório de Concreto e Solos 

O Laboratório foi localizado na quadra das usinas de produção e estoque de agregados e 
ocupará uma edificação térrea com 10,80 m x 20,40 m, totalizando área de 220,32 m². O 
sistema construtivo será em pré-fabricados de madeira de lei e painéis industrializados.  
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8.1.7 Diversos 

Foram considerados neste item: 

• Guarita 

Foram previstas duas Guaritas, uma instalada no acesso de serviço do Canteiro e a outra 
instalada na pista de saída do Canteiro de Obra medindo 1,50 m x 3,60 m com área de 5,25 
m² deverá ser do tipo industrial de fibra de vidro com sanitário. 

• Portaria 

A Portaria foi localizada no acesso de veículos leves e visitantes, com 1,80 m x 5,10 m com 
área de 9,18 m² deverá ser em painéis de madeira contendo materiais idênticos aos 
recomendados para os escritórios. 

• Central de armação 

A Central de Armação foi localizada na quadra dos pátios industriais. O galpão principal 
medindo 12,00 m x 28,00 m com área de 336,00 m² onde estarão instaladas as máquinas 
de beneficiamento e o galpão secundário medindo 4,80 m x 28,00 m com área de 134,40 m² 
para abrigar a protensão, o almoxarifado / ferramentaria e o escritório. As instalações em 
estrutura metálica. 

• Central de capintaria 

A Central de Carpintaria foi localizada na quadra dos pátios industriais em seqüência ao 
Pátio de Armação, em um galpão em estrutura metálica medindo 12,00 m x 28,00 m com 
área de 336,00 m² onde estarão instaladas as máquinas de beneficiamento.  

 Construções anexas de apoio 

As construções anexas, compreendendo o depósito de compensado com 4,80 m x 7,20 m 
com área de 34,58 m² e o escritório e almoxarifado/ferramentaria com 4,80 m x 9,60 m 
perfazendo 46,08 m², serão em painéis pré-fabricados em madeira. 

• Pátio de pré-moldados 

O Pátio de Pré-Moldados foi localizado na quadra dos pátios industriais ao lado do Central 
de Carpintaria e parte do Pátio de Armação. Contará com duas linhas distintas de pórticos 
móveis que cobrem cada um as oito bases de fabricação de vigas, oito bases de pré-
armação de vigas, uma pista de circulação e área de estocagem de vigas e em uma delas 
foi deixada área para fabricação de pequenos pré-moldados. Entre as pistas dos pórticos foi 
localizada a instalação de produção de vapor para cura das peças.  

• Central de concreto 

A Central de Concreto foi localizada na quadra das usinas de produção nas proximidades da 
pista de acesso à Obra. 

•  Usina de solos 

A Usina de Solos foi localizada na quadra das usinas de produção entre a Central de 
Concreto e a Usina de Asfalto. 

• Usina de asfalto 

A usina de asfalto foi localizada na quadra das usinas de produção na proximidades da pista 
de acesso à Obra. 
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• Estocagem de agregados 

A Estocagem de Agregados ocupa praticamente o centro da quadra das usinas. Esta 
localização permite eqüidistância entre as pilhas de estocagens e as moegas de carga das 
usinas da central de concreto. 

• Lazer 

A edificação do Lazer foi localizada nas proximidades dos Refeitórios e Cozinha como pode 
ser verificado. Deverá ser previsto um edifício térreo com 10,20 m x 15,60 m, totalizando 
uma área de 159,12 m².  

O sistema construtivo será em pré-fabricados de madeira de lei e painéis industrializados e 
os materiais utilizados serão idênticos aos descritos para os Escritórios. 

8.1.8 Infraestrutura 

• Água potável 

Água potável proveniente do sistema INFRAERO será distribuída para todos os pontos de 
consumo do Canteiro de Obras diretamente ou através dos reservatórios elevados 
localizados na quadra administrativa próximo da cerca de divisa (3 unidades de 20.000 litros 
cada uma), na quadra dos pátios industriais próximo ao sistema de produção de vapor (1 
unidade de 20.000 litros), e na quadra das usinas de produção junto à central de concreto 
(duas unidades de 20.000 litros) e junto ao Refeitórios /Cozinha duas unidades de 20.000 
litros). O sistema é complementado por um reservatório enterrado localizado junto à 
instalação de lavagem de veículos (1 unidade de 7.500 litros).  

- Reservatório elevado: deverá ser metálico, com capacidade mínima de 1/5 do consumo 
diário. A estrutura suporte poderá se de madeira ou metálica. 

- Reservatório enterrado: deverá ser de alvenaria, com capacidade mínima de 1/3 do 
consumo diário. 

• Águas pluviais - drenagem 

As águas pluviais serão coletadas por canaletas e bueiros localizados respectivamente ao 
longo do sistema viário e junto ao meio fio das ruas. A água coletada será transportada por 
tubulação constituída por tubos de concreto para o rio Baquirivú.  

• Energia elétrica 

A energia elétrica obtida da subestação da Concessionária no sítio do Aeroporto será 
transmitida em rede aérea, tensão de 13,8 kV, para a cabine primária de medição localizada 
nas proximidades da portaria de onde será distribuída também por rede aérea para todo o 
canteiro.  

• Gás 

A Central de Gás (GPL) foi localizada nas imediações da Cozinha. O edifício da Central de 
Gás terá 3,60 m x 6,00 m com área de 18,00 m², construído em sistema construtivo em pré-
fabricados de madeira de lei e painéis industrializados.  

• Telefone 

A rede de telefone do Canteiro de Obras será implantada a partir de uma Central  Telefônica 
localizada no Escritório da Empreiteira do TPS de onde os cabos seguirão pelos postes da 
rede elétrica para os locais de uso.  
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 A rede de telefone estruturada compreende a ligação da Central da INFRAERO com a 
central do Canteiro de Obras. 

• Rede de incêndio 

A rede de proteção contra incêndio abrangerá todas as instalações do canteiro onde houver 
risco de incêndio.  

• Esgoto 

A rede de Esgoto Sanitário abrangerá todas as instalações do Canteiro de Obras onde 
houver geração de água servida e será encaminhada para a Estação de Tratamento de 
Esgoto.  

A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE terá capacidade para 5.000 pessoas, foi 
localizada na área designada pela INFRAERO, com 1.610 m², com uma edificação de 3,6 m 
x 6,00 m em painéis de madeira.  

- Uma estação compacta de tratamento de esgoto com capacidade para 5.000 pessoas. 

• Acessos, Pátios Internos e Estacionamento 

Compreende as pista de acesso do sistema viário existente até a entrada do Canteiro e as 
ruas e áreas de estacionamento internos. Além do preparo do terreno será realizado o 
lançamento de lastro de BGTC, produção e lançamento de Capa, espalhamento, 
assentamento de guias e sarjetas. 

As áreas não ocupadas por edificações constituem os pátios internos que deverão receber 
revestimento primário com brita, podendo ser utilizados como áreas de estocagem ou 
estacionamento.  

8.1.9 Preparação do Canteiro 

 Desmatamento, destocamento e limpeza 

A área destinada ao Canteiro possui atualmente trechos alagáveis, trechos cobertos com 
vegetação rasteira e estoques de entulhos em sua grande maioria proveniente de demolição 
de antigas pistas e pátios pavimentados. 

Para a área prevista de 212.800 m², os materiais escavados serão classificados em 
conformidade com as definições constantes dos itens seguintes. 

- Materiais de primeira categoria 

Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, as rochas em adiantado estado 
de decomposição, seixo rolado ou não, com diâmetro máximo inferior a 15 cm, qualquer 
que seja o grau de umidade que apresentem, excluídos os materiais brejosos. Sua 
escavação e carga não exigem o emprego de explosivo, mas poderá exigir escarificação. 
Incluem-se materiais estocados, por determinação expressa da fiscalização, para 
utilização posterior, qualquer que seja a classificação do primeiro corte. 

- Materiais brejosos 

Compreendem os solos argilosos superficiais de consistência muito mole, considerados 
solos de baixa capacidade de suporte, que devem ser removidos por não apresentarem 
em seu estado natural, submersos ou não, as condições necessárias à fundação do 
aterro. 

O serviço compreende a remoção de todo remanescente de cobertura vegetal, envolvendo 
destocamento e limpeza do terreno na área do Canteiro, que devem ser executados até 
0,20 m além dos off-sets. 
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Aterro compactado 

Material provenientes de jazida, totalizando 683.747,00 m³ (Considerando a cota média 
atual do terreno na 737,00 e a cota acabada do Canteiro na 740,00). 

8.2 Estimativa do Custo Total do Empreendimento 

 O custo previsto para a ampliação do Aeroporto é de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e 
quinhentos milhões de reais). 

8.2 Estimativa de Mão-de-Obra  

 

Com base no tipo de obra, 
na localização, na área total 
a ser construída e no prazo 
estimado de 73 meses para 
a construção estima-se que 
nos meses de pico (34º ao 
41º meses) total de efetivo 
seja de 2.120 trabalhadores 
de diversas qualificações, 
conforme histograma de 
mão de obra apresentado.  

 

Tendo em vista que esta 
obra está localizada dentro 
do perímetro urbano de uma 
grande cidade e nas 
proximidades da cidade de 
São Paulo considerou-se 
que não haverá pessoal 
alojado no Canteiro de 
Obras. 
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8.4 Cronograma de Implantação 

As obras de Ampliação do Sistema de Pistas e Pátio de Aeronaves (PRA) terão duração 
prevista de 30 meses.  

As obras do Terminal de Passageiros 3 e Edifício Garagem terão duração prevista de 71 
meses.  

As obras da Pista 3 terão duração prevista de 38 meses.  

Apresenta-se a seguir o cronograma de execução das obras. 
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Cronograma 
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8.5 Terraplenagem 

8.5.1 TPS 3 

Considerando as cotas de implantação das edificações e o levantamento topográfico 
realizado, será necessária a execução de aterros com relação à cota atual do terreno.  

Os perfis das sondagens realizadas indicam a presença de aluviões argilosos de baixa 
resistência e alta compressibilidade, com espessuras superiores a 2,0 m na maior parte da 
área. Devido às características geotécnicas desses aluviões, argilosos orgânicos, os aterros 
a serem  construídos deverão estar sujeitos a recalques por adensamento ao longo do 
tempo.  

Tendo em vista essas características e considerando a análise técnico-econômica realizada, 
optou-se pela execução da substituição do solo. Assim, para as camadas finas de 
terraplenagem foi previsto o emprego de materiais apresentando CBR mínimo de 4%, 
compatível com os valores apresentados pelos materiais ocorrentes na região.  

Dessa forma, a troca de solos envolve a retirada de 474.000 m3 de material, enquanto o 
aterro será da ordem de 1.233.000 m3. Considerando um coeficiente de empolamento será 
necessário o corte em jazida de 1.775.000 m3. 

8.5.2 Pista 3 

Para a implantação da Pista 3 será necessário: 

− Execução de colchão drenante de areia, executado com aterro compactado 
mecanicamente de 162.904 m3; 

− Instalação de 835.784 m de drenos verticais pré-fabricados em malha triangular de 2 m 
de distância; 

− Execução de colchão drenante de brita de 162.904 m3, executado como aterro 
compactado mecanicamente; 

− Aterro compactado com material de primeira categoria, com lâmina em camadas de 
20 cm de material adensado utilizando 5.248.991 m3 de material. 

8.5.3 Pista de Taxiamento (PRA) e Pátio 

Para a execução da Pista de Taxiamento (PRA), Pátio e macrodrenagem será necessário a 
escavação de 703.822 m3 de material de primeira categoria e 960.245 m3 de material 
brejoso e a execução de aterro compactado de 1.304.138 m3 e aterro de sobrecarga de 
71.238 m3.  

8.6 Rebaixamento do Lençol Freático 

O sistema de rebaixamento do lençol freático foi projetado visando ao controle do nível do 
lençol freático nas regiões onde foi prevista a execução de escavações abaixo do nível 
d’água detectado pelas sondagens.  

Foi prevista a implantação de ponteiras filtrantes a serem instaladas, no nível do topo dos 
taludes de escavação e lançamento das águas coletadas no sistema de drenagem 
existente.  

O sistema de ponteiras filtrantes deverá ser operado em associação com bombas de lama a 
serem posicionadas no fundo das escavações, para esgotamento de águas não captadas 
através de ponteiras e também devidas às precipitações meteorológicas.  

O sistema de rebaixamento foi concebido de forma a permitir sua implantação por etapas, 
em função da metodologia construtiva a ser adotada durante as obras, precedendo-se sua 
implantação somente após a liberação pela Fiscalização, constatada sua real necessidade.  
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8.7 Fundações 

O anteprojeto foi elaborado considerando os carregamentos aplicados às fundações pelas 
estruturas e as características geológico-geotécnicas dos solos correntes na área onde 
serão implantadas as obras.  

Para caracterização do sub-solo do local foram realizadas sondagens à percussão com 
determinação da resistência à penetração do amostrador padrão SPT a cada metro, 
parâmetro este que foi utilizado no dimensionamento das fundações. As prescrições da 
NBR-6122 Projeto e Execução de Fundações foram obedecidas na íntegra.  

Após extensa análise técnico-econômica foram adotadas duas alternativas para as 
fundações: estacas tipo hélice contínua e estacas escavadas de grande diâmetro.  

As estacas do tipo hélice contínua foram empregadas nas fundações dos edifícios do TPS 3. 
As estacas escavadas de grande diâmetro foram empregadas nos viadutos, considerando 
seu melhor desempenho e confiabilidade no caso dos esforços horizontais.  

8.8 Análise de Risco 

A aviação civil é regulada pelo DAC, autoridade competente que estabelece normas e 
procedimentos relativos a emergências aeronáuticas e atos ilícitos, segundo orientação 
internacionalmente adotada pela OACI – Organização de Aviação Civil Internacional. Os 
documentos pertinentes encontram-se no Volume II do Anexo. 
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II. PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta um exame da legislação incidente e aplicável à ampliação do 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, com ênfase para as questões ligadas ao 
controle e proteção ambientais e para os aspectos institucionais que lhe são inerentes. 

Procura-se, assim, compor um referencial básico que contribua para a compreensão, não só 
da natureza e objetivos deste Estudo de Impacto Ambiental, enquanto instrumento de 
planejamento necessário ao licenciamento administrativo, mas também das possibilidades e 
limitações de competência que o ordenamento jurídico-institucional impõe ao tratamento das 
diversas ações necessárias à sua consolidação. 

Desse modo, e por ser um estudo voltado a instrumentalizar as demais disciplinas, como 
apoio à compreensão e análise dos fatores legais e institucionais que conformam as 
atividades antrópicas existentes e/ou pretendidas naquela região, ele expressa um 
caráter de interação e complementaridade com os demais estudos ambientais que vêm 
sendo desenvolvidos no âmbito deste EIA/RIMA.  

Adicionalmente, apresenta uma dupla finalidade, tendo em vista que subsidiará não só o 
órgão ambiental competente pelo licenciamento ambiental pretendido – DAIA/SMA – 
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, mas também o próprio empreendedor – INFRAERO Empresa 
Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária1, em seus processos de tomada de decisão 
referentes ao aperfeiçoamento do projeto, visando, a partir do licenciamento ambiental 
prévio, consolidar sua instalação e operação. 

Antes, porém, de prosseguir ao levantamento e análise dos principais diplomas legais 
incidentes, faz-se importante consignar algumas premissas que caracterizam o 
empreendimento, o empreendedor, o sítio pretendido e o próprio processo de 
licenciamento ambiental intentado, e que devem orientar a leitura e a interpretação dos 
dispositivos legais adiante apresentados, para garantir sua correta compreensão e situar 
o presente EIA/RIMA: 

– O caráter de transversalidade da PNMA - Política Nacional de Meio Ambiente, instituída 
pela Lei Federal nº 6.938/81 e recepcionada em seus principais pontos pela Constituição 
Federal de 1988, presente na subordinação de todas as outras políticas setoriais aos 
seus instrumentos e formas de controle, com ênfase para a proteção ao meio ambiente 
tido como bem de uso comum do povo; e para o desafio de buscar um modelo de 
desenvolvimento sustentável apto a conservar os recursos naturais para esta e futuras 
gerações; 

– A observância da legislação federal sobre a área e natureza do empreendimento 
proposto bem como do arcabouço jurídico-institucional referente à proteção ambiental no 
Estado de São Paulo, com ênfase para a situação de inserção na RMSP – Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, cuja execução pertence hoje à SMA, sob o aval do 
CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente;  

– As especificidades do Município de Guarulhos, cujo crescimento e desenvolvimento 
devem pautar-se em obediência a sua Lei Orgânica, promulgada em 05.04.90, e pelo 
conjunto de suas leis urbanísticas com ênfase para as Leis Municipais nº 4.818 de 

                                                 

1 Instituída como empresa pública, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, pela Lei nº 5.862/72, compete à 
INFRAERO implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária 
que lhe for atribuída pelo Ministério da Aeronáutica (art.2º) 
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10.07.96, que dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo; e nº 5.880 de 
07.01.03 que instituiu o EPIV – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, observando a 
legislação estadual e federal incidentes em seu território; 

– A importante constatação de que se trata de empreendimento governamental e portanto 
de interesse coletivo, referente à infra-estrutura aeroportuária2, reservado à UNIÃO, que 
pode explorá-los diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, 
conforme imposto pela alínea d, inciso XII, do artigo 21 da Constituição Federal, cujos 
serviços são prestados pela INFRAERO especialmente constituída como empresa 
pública, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, pela Lei Federal nº 5.862 de 12.12.72 e 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 72.219 de 11.05.73, e que embora represente, 
como concessionária legal, a UNIÃO, com esta não se confunde;  

– O fato de ser um empreendimento de notado interesse coletivo e utilidade pública, o que 
faculta à INFRAERO a competência para invocar e ao órgão ambiental competente 
aprovar, se necessário, todas as hipóteses legais de exceção às restrições ambientais 
e/ou urbanísticas de uso dos recursos naturais e ocupação da área pretendida, para que 
o empreendimento possa ser instalado e operar, sem prejuízo da sua obrigação em 
adotar medidas de mitigação e compensação dos impactos ambientais que vier a dar 
causa; 

– A ampliação intentada (Terminal de Passageiros TPS 3 e a Pista 3), já estava aprovada 
e prevista nos planos e programas do setor, bem como no próprio Plano Diretor do 
Aeroporto3 de Guarulhos, de 1981, sendo certo que em seu processo de licenciamento 
ambiental a INFRAERO deseja regularizar todo o sítio existente, sujeitando-se à 
legislação ambiental baixada posteriormente à sua implantação e operação;  

– As especificidades da referida ampliação, de uma atividade que, em face de sua 
natureza – transporte aéreo de passageiros e de sua abertura internacional, internaliza 
sistemas de segurança e controle em consonância com as convenções internacionais4 
do setor, incluindo a permanente revisão e modernização de tecnologias, aeronaves e 
equipamentos, bem como tarefas de controle e monitoramento das condições 
ambientais, com ênfase em sistemas de prevenção de acidentes e contingenciamento 
de riscos e emergências, especialmente considerando suas áreas de vizinhança e 
aquelas subjacentes aos cones de aproximação de aeronaves; e, 

– As características de novas instalações a partir de sítio existente, que embora venham a 
demandar a desapropriação de áreas particulares, não demandará significativas 
alterações ou supressão de atributos naturais, tendo em vista estarem as atividades 

                                                 

2 Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565/86 Art 25: Constitui infra-estrutura aeronáutica o conjunto de 
órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a segurança, 
regularidade e eficiência, compreendendo: I - o sistema aeroportuário; II - o sistema de proteção ao vôo; III - o 
sistema de segurança de vôo; IV - o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro; V - o sistema de investigação e 
prevenção de acidentes aeronáuticos; VI - o sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte 
aéreo; VII - o sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à navegação aérea e à infra-estrutura 
aeronáutica; VIII - o sistema de indústria aeronáutica; IX - o sistema de serviços auxiliares; X - o sistema de 
coordenação da infra-estrutura aeronáutica 
 
3 Código Brasileiro de Aeronaútica - Lei nº 7.565/86 Art 39.:Os aeroportos compreendem áreas destinadas: I - à 
sua própria administração; II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves; III - ao 
atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas; IV - aos concessionários ou permissionários 
dos serviços aéreos; V - ao terminal de carga aérea; VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam 
funcionar nos aeroportos internacionais; VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos; VIII - aos 
serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário; IX - ao comércio apropriado para aeroporto 
 
4 O Brasil é signatário de todas as Convenções sobre Aviação Civil Internacional, desde Chicago/1944 (Dec nº 
21.713, de 27/08/ 1946) ; Roma/64; Viena/71; e Montreal/89 
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aeroportuárias de Guarulhos absolutamente absorvidas na dinâmica sócio econômica 
ambiental da RMSP e do Município de Guarulhos, sendo certo que no nível municipal, 
desde 1990, a Prefeitura adota, em seus planos de uso e ocupação do solo e 
zoneamento urbano, toda a área do Aeroporto Internacional de São Paulo como 
compartimento territorial especial, recepcionado da legislação federal como zona 
aeroportuária5, e no seu entorno, uma zona de influência aeroportuária com restrições 
municipais de uso e ocupação.  

Nesse contexto, tendo em vista a diversidade de temas a serem abrangidos neste capítulo, 
com o objetivo de constituir um amplo cenário jurídico-institucional6 que incide sobre o 
estudo, apto a subsidiar o empreendedor nos processos de tomada de decisão sobre os 
investimentos implicados no projeto, foram selecionados os diplomas legais mais relevantes 
conforme o recurso natural ou uso pretendido, estruturados em três grandes vertentes que 
são: 

– Licenciamento Ambiental e a Estrutura Constitucional de Competências; 

– Os Institutos Jurídicos para Aquisição de Áreas; e 

– Os Contornos Legais da Ocupação do Solo e Uso dos Recursos Naturais na Região. 

Buscou-se introduzir o cenário jurídico no qual se insere a Política Nacional de Meio 
Ambiente e a aplicabilidade de seus instrumentos de Planejamento, Controle e Proteção dos 
Recursos Naturais, com ênfase para o EIA/RIMA, analisando a questão da competência dos 
órgãos ambientais para tanto, e situando-o ao lado dos mecanismos jurídicos existentes, à 
disposição da sociedade, para proteção ambiental enquanto interesse difuso. 

Essas análises, assim estruturadas, além de revelar o arcabouço jurídico vigente e passível 
de ser acionado para consolidação da proteção ambiental, permitirão ainda, visualizar os 
obstáculos existentes ao projeto e a obtenção da sua licença prévia e que deverão após 
prognósticos e elenco de alternativas, induzir à adoção de medidas e programas de ações 
para sua devida superação e otimização. 

 

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTRUTURA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS 

 

2.1 Licenciamento Ambiental e seu Contexto de Inserção no Ordenamento Jurídico - 
Pertinência do Presente EIA/RIMA 

Em matéria ambiental, a intervenção do Poder Público tem o sentido principal da prevenção 
do dano. Aliás, a defesa do meio ambiente pelo Poder Público não é uma faculdade mas um 
dever constitucional.  

Este dever estende-se aos particulares que na qualidade de concessionários assumem a 
prestação de serviços e obras públicas essenciais.  

Com efeito, o Sistema Constitucional Brasileiro, ao impor como condicionante do 
licenciamento de atividades potencialmente degradadoras do ambiente, através do artigo 
225, parágrafo 1º inciso IV da Constituição Federal, a exigência de prévio Estudo de Impacto 
Ambiental, conferiu um "status" maior às normas vigentes sobre a matéria desde o advento 

                                                 

5 Lei Municipal nº 4.818/96 (zoneamento, uso e ocupação do solo, que revogou as Leis nº 3733/90 e 3999/91 
que também recepcionavam a zona aeroportuária)  de acordo com as zonas de proteção instituídas pelo 
Ministério da Aeronáutica por meio das Portarias nº 1141/GM5 de 08/12/87, nº 612 de 11/02/94 e 479/DGAC de 
17/12/92 
 
6 O presente estudo não adentra o universo das normas técnicas da ABNT, ainda que em um ou outro ponto 
estas possam ser citadas, atendo-se somente as normas jurídicas propriamente ditas. 
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da Lei nº 6.938 de 31/08/81 que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA e da 
Resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

A Constituição Estadual de São Paulo também conferiu tal status à questão, ao determinar 
em seu art.192, parágrafos 1º e 2º, a necessidade de EIA/RIMA para balizar o licenciamento 
prévio da instalação e/ou operação de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 
estando essa exigência também contemplada pela Lei nº 9.509/97.  

Cumpre notar que, já em 1976, através da Lei Estadual nº 997 de 31/05/76 regulamentada 
pelo Dec. n.º 8.468 de 08/09/76, o Estado de São Paulo impôs o licenciamento ambiental de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser analisado pela Companhia Estadual 
de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente – CETESB. Essa 
competência passa, em 08/12/87, à SMA, criada nesta data pelo Decreto Estadual 
n.º 27.924, e reorganizada pelo Decreto Estadual n.º 30.555/89. 

O CONAMA extraiu sua competência7 para dispor sobre os estudos e relatórios de impacto 
ambiental da retrocitada Lei Federal nº 6.938 de 31/08/81, Política Nacional do Meio 
Ambiente, que, ao instituir o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, o colocou 
como seu órgão consultivo e deliberativo, devendo-se enfatizar, entre outras conforme 
art.8º, a de: 

                      “determinar, quando julgar necessário a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados” (Inciso II), e a 
de “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos” (Inciso VII). 

Note-se que tal sistema8 aglutinou, em linha de cooperação, todos os órgãos públicos (em 
linha vertical ou horizontal) com atribuição e/ou responsabilidade pela proteção ambiental.  

Importa ressaltar que a diferença que o status constitucional trouxe para os dispositivos e 
instrumentos da PNMA (particularmente para as questões: do zoneamento voltado à 
preservação; da promoção da educação e conscientização ambiental; do licenciamento 
alicerçado na avaliação de impacto ambiental; bem como, para todo conjunto de normas 
emanadas do CONAMA), está no fato de que o arcabouço jurídico disponível por parte da 
sociedade imprimiu a esses instrumentos e normas uma importância maior, determinante da 
própria realização de obras ou atividades potencialmente degradadoras do ambiente, quase 
que uma pré-condição para os demais aspectos. 

Desse modo, os dispositivos e instrumentos da PNMA, são institutos de interesse coletivo e 
direito difuso, secundados pela força de institutos processuais como a ação civil pública, a 
ação popular, o mandado de segurança coletivo ou o mandado de injunção e a ação direta 
de inconstitucionalidade, que poderão levar atividades, obras, empreendimentos, 
conclusões do EIA/RIMA, e até mesmo as próprias licenças oficiais concedidas, ou ainda, 
planos e programas governamentais, ao Poder Judiciário. 

                                                 

7 As competências e composição do CONAMA estão fixadas no Dec 99.274/90 alterado pelo Dec 3.942/01 
 
8 O SISNAMA tem a seguinte estrutura: I - Órgão Superior: o Conselho de Governo; II - Órgão Consultivo e 
Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; III - Órgão Central: o Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, IV - Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; V - Órgãos Seccionais: os Órgãos ou Entidades da 
Administração Pública Federal direta ou indireta, as Fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades 
estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do uso de recursos 
ambientais, bem assim os órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e 
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; e VI - Órgãos Locais: os 
órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades referidas no inciso 
anterior, nas suas respectivas jurisdições.( leis 6938/81; 7804/89 e 8028/90;decretos 99274/90 e 9649/98) 
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Esse cenário de inserção jurídica da questão já foi vivenciado pela própria União e pelas 
suas diversas estatais (concessionárias de todos os setores), posto que o Ministério Público 
Estadual ou Federal, por diversas vezes e em diversas regiões do país, determinou a 
abertura de inquéritos civis e Ações Civis Públicas para apurar possíveis danos ao meio 
ambiente, com base em denúncias da imprensa, de ONGs ambientalistas e de diferentes 
segmentos sociais ambientalmente molestados pelas suas obras. 

Estas experiências são sobremaneira significativas para os órgãos da administração indireta 
e concessionários, permissionários ou autorizatários, enquanto cautela necessária em todas 
as suas estratégias de planejamento e execução, tendo em vista a expressa possibilidade 
de graves prejuízos que podem advir (multas; embargos; interdições; suspensões; 
condenações; extinção da concessão; etc ) em casos de danos e infrações ambientais que 
porventura vierem a dar causa, em face da responsabilidade objetiva imposta pelo § 1º do 
artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente -Lei nº 6.938/81, in verbis:  

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa9, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 
Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente. (gf) 

Além disso, a publicidade e todas as demais condições estabelecidas pelas Resoluções 
CONAMA (em especial as nº 001/86, 009/87 e 237/97 atinentes à matéria), não permitem 
que tais instrumentos e procedimentos sejam apenas peças burocráticas e técnicas que 
concluam pela viabilidade incondicional de empreendimentos e/ou atividades eventualmente 
polêmicos do ponto de vista ecológico. 

Vale salientar que o controle judicial dos atos administrativos (entre eles os atos afetos ao 
licenciamento ambiental; ao zoneamento x imposição de restrições aos usos dos recursos 
naturais; à fiscalização; e até mesmo à implantação de planos e programas), é unicamente 
de legalidade, mas neste campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais 
(Art. 5º Inciso XXXV da Constituição Federal), de que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, incluída aqui a possibilidade de argüição sobre 
a ilegalidade de licenciamento, alicerçado em Estudos de Impacto Ambiental arbitrários, 
insuficientes ou omissos tecnicamente, sem a eficácia da prevenção por meio de medidas 
mitigatórias e compensatórias aos danos ambientais. 

Lembre-se também, que pelo disposto no Artigo 5º. Inciso LXIX, da Constituição Federal 
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo do 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

Cabe considerar aqui que, no caso de grandes obras ou empreendimentos, a análise 
ambiental deve recair, pela sua própria abrangência conceitual (o ambiente "latu sensu"), 
como também pela própria regulamentação afeta ao EIA/RIMA, sobre todo o conjunto de 
intervenções pretendidas, principais e secundárias, locais e regionais, diretas e indiretas, 
que apresentem conexão com o empreendimento, devendo compreender "a priori" toda a 

                                                 

9A lei 6.938/81 introduziu na esfera da legislação ambiental brasileira a Teoria da Responsabilidade Objetiva, 
mediante a qual se configura a responsabilidade civil do poluidor bastando que se estabeleça um nexo de 
causalidade entre sua conduta e o dano ambiental havido, sem necessidade de qualquer discussão sobre dolo 
(intenção) ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência). Consideram-se conseqüências da adoção da 
responsabilidade objetiva em nosso ordenamento: - a irrelevância da licitude da atividade exercida; - a inversão 
do ônus da prova (na ação civil pública) e - a solidariedade passiva dos poluidores, que traduz a idéia de que 
qualquer um dos- e todos os - poluidores podem ser chamados a responder pelo dano ambiental, quando, por 
exemplo, seja difícil a identificação precisa do(s) causador(es), caso comum em regiões de aglomeração de 
fontes de poluição 
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magnitude das ações apontadas no projeto executivo, para evitar análises parciais, ainda 
que a urgência das obras e o seu ajuste ao cronograma técnico financeiro tenham imposto 
licenciamentos paralelos de obras complementares ao projeto maior do qual são partes 
integrantes e/ou licenciamentos pontuais e precoces sem a fundamentação própria da 
avaliação de impacto ambiental. 

Com efeito, conforme ensina o professor Luiz Sanches10:  

“A Avaliação de Impacto Ambiental, enquanto ferramenta de políticas públicas, só pode ser 
considerada eficiente se desempenhar quatro papéis complementares: 

a) instrumento de ajuda à decisão; 

b) instrumento de concepção de projeto e planejamento; 

c) instrumento de negociação social; e, 

d) instrumento de gestão ambiental”. 

Embora a maior parte do ordenamento jurídico vigente relacionado ao tema, faça referência 
apenas a estudos de impacto ambiental como peça fundamental do licenciamento de obras 
ou atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras, ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental11, prendendo-
o sempre a idéia do licenciamento, propriamente dito, de obras ou atividades, o 
desempenho dos quatro papéis da AIA acima indicados é exigência comum das agências 
internacionais de financiamento, e encontra-se implicitamente previsto pelo Dec. Federal  
nº 95.733/88. 

Isto porque o referido Decreto dispôs sobre a inclusão, no orçamento de obras ou projetos 
executados no todo ou parcialmente com recursos federais, de dotação correspondente a 
1% dos custos totais do empreendimento, para fazer face ao controle dos impactos 
ambientais adversos que este vier a causar (art 1º § único). O art 2º deste Decreto diz 
assim: “Os projetos e as obras já em execução ou em planejamento serão revistos para se 
adaptarem ao disposto no artigo anterior.” 

As obras e projetos de que trata o mencionado decreto são federais, mas poderão ser 
repassadas aos Estados e Municípios, e até mesmo concedidas às empresas privadas, e 
estas pessoas não poderão alegar ausência de recursos para fazer face à prevenção, 
mitigação ou compensação de danos ambientais, pois tais impactos devem ser previstos 
para que o dinheiro público seja reservado. 

Explicando, o ilustre mestre em direito ambiental Paulo Afonso Leme Machado12 assim se 
refere ao Decreto nº 95.733/98: “Poderá acontecer que o dinheiro seja insuficiente mas um 
mínimo deve estar previsto. Os administradores públicos que não observarem citado decreto 
devem ser responsabilizados civil e criminalmente. Inexistindo a verba para a prevenção e 
correção do dano ambiental nem por isso a Administração Pública se furta à sua 
responsabilidade objetiva ambiental”  

Desse modo, por exigência legal, os órgãos públicos devem proceder à necessária previsão 
de dotação orçamentária, sinalizando a internalização dos custos ambientais em todos os 
planos, programas ou projetos levados a cabo pelo governo federal, ou por seus prepostos, 
demandando, portanto, um processo de avaliação de impactos ambientais muito mais 
amplo, e de maior alcance do que aquele afeto exclusivamente à idéia de licenciamento, 

                                                 

10 SANCHEZ, L. E (1992) Os papéis da Avaliação de Impacto Ambiental - Revista de Direito Ambiental - Editora 
Revista dos Tribunais.  
 
11 CF art. 225, § 1º inciso IV - Lei nº 6.938/81 art 10, e Dec. 99.274/90 art. 17 - Resoluções CONAMA nº 001/86 e 
237/97. 
 
12 MACHADO, P.A.L. (1989). Direito Ambiental Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais - São Paulo. 
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posto que deverá subsidiar a própria concepção final dos planos, programas e projetos, 
negociando-se múltiplos aspectos com os diferentes setores e níveis de governo envolvidos, 
com a sociedade civil e com a população afetada, institucionalizando ágeis e transparentes 
mecanismos de controle. 

Esta questão é crucial para a INFRAERO, que enquanto empresa pública subordina-se aos 
parâmetros de avaliação contábil e financeira da administração federal, não só em face do 
mandamento legal que obriga a reserva de no mínimo 1% do valor total do projeto, mas 
também e principalmente porque a AIA – Avaliação de Impactos Ambientais - deve 
incorporar-se ao lado das tradicionais modelagens Custo-Benefício e Custo-Oportunidade 
em todos os seus planos, programas e projetos, subsidiando o processo de tomada de 
decisões. 

Desse modo, os estudos de impacto ambiental não devem ser apresentações genéricas e 
vagas da operação, que abordem pontualmente e ocasionalmente as questões dos 
prejuízos e das agressões ao meio, posto que se apresentam com um duplo aspecto 
instrumental: 

– por um lado, como instrumento técnico científico apto a avaliar os impactos de um 
determinado empreendimento, apontando medidas mitigadoras e subsidiando os 
processos administrativos do licenciamento; e, 

– por outro, como um documento democrático para discussão com a sociedade.  

Por todas estas razões, torna-se imprescindível que no planejamento de atividades, obras e 
serviços, com ênfase para as avaliações de impacto ambiental, especialmente nos 
empreendimentos de grande porte, como naqueles destinados ao transporte de 
passageiros, especialmente o transporte aéreo internacional, sejam priorizadas articulações 
inter, intra e extra-governamentais de forma a garantir em caráter permanente, a 
participação de todos os setores sociais envolvidos e interessados num processo de 
planejamento integrado, com ênfase para o controle da poluição e para as ações afetas à 
defesa civil em caso de eventuais acidentes. 

Esta questão assume no caso concreto uma condição de destaque, tendo em vista a 
incidência na RMSP e principalmente no Município de Guarulhos de uma população 
vigilante no que tange aos efeitos adversos da poluição ambiental que possa estar sendo 
gerada pelas atividades aeroportuárias.  

Deve-se registrar que o CONAMA, além de possuir representantes do Executivo Federal, é 
composto por representantes dos governos dos Estados e da sociedade civil e que é desta 
mesma forma estruturado, no Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
– CONSEMA, órgão consultivo e deliberativo da Política Estadual de Meio Ambiente. 

Com efeito, integrando o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental – 
SEAQUA criado pela Lei Estadual nº 9.509/97, que instituiu a Política Estadual de Meio 
Ambiente de São Paulo, e tendo a SMA como seu órgão técnico executor, que coordena as 
ações da CETESB para controle da poluição, fiscalização e monitoramento de atividades 
poluidoras, – compete ao CONSEMA - conselho social com composição paritária entre o 
poder público e a sociedade civil, enquanto órgão consultivo e deliberativo da Política 
Estadual de Meio Ambiente criado pelo Decreto Estadual n.º 20.903/83, e alterado pelo 
Decreto Estadual n.º 26.942/87, nos termos do Decreto Estadual n.º 30.555/89,  entre outras 
tarefas, “propor, acompanhar e avaliar a política do Estado na área de preservação, 
conservação, recuperação e melhoria do ambiente, bem como, propor normas e padrões 
estaduais de avaliação, controle e manutenção da qualidade ambiental”.  

Para assegurar à sociedade o direito de participar no processo de discussão do 
empreendimento o CONAMA, através das Resoluções retro citadas, na esteira do que já 
previra o Decreto nº 88.351/83 (que regulamentou a Lei nº 6.938/81 atualmente substituído 



 
 VOL I    FL   80 / 248 

 

I N F R A E R O   

pelo Decreto nº 99.274 de 06/06/90), impôs que o EIA/RIMA fosse acessível ao público, 
abrindo ainda a possibilidade de fazer realizar audiências públicas para debater o projeto.  

Compreende-se, assim, que as audiências públicas deverão prestar-se aos ajustes das 
medidas compensatórias e mitigadoras, aperfeiçoando o projeto, a partir da expressão de 
todos os segmentos sociais afetados ou envolvidos com o empreendimento e/ou com a 
região de sua instalação, seja a nível local, regional e/ou estadual e deverão balizar e 
legitimar as iniciativas que vierem ser adotadas pelo Poder Público. Em São Paulo, esta 
questão é normatizada13 no § 5º artigo 19 da Lei nº 9.509/97. 

Cumpre consignar, ainda neste item, que a recém promulgada Lei de Crimes Ambientais, 
Lei nº 9.60514 de 13/02/98, considera em seu artigo 60 como crime ambiental, sujeitando 
pessoas físicas e jurídicas à pena de detenção de um a seis meses, ou à pena de multa, ou 
ambas as penas cumulativamente: 

“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes”. 

2.2 Competência em Matéria Ambiental 

As questões relativas à política ambiental se inserem no grupo de normas sobre as quais 
incide a competência suplementar para estados e municípios (estes últimos sob a égide do 
interesse local, conforme artigo 30, Inciso I), como também acerca das quais a União só 
pode ditar “normas gerais”. 

Esses parâmetros estão localizados no art. 24 Incisos VI e VII da Constituição Federal, que 
autoriza expressamente os estados da Federação a legislar concorrentemente à União 
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio 
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; e no artigo 30, Incisos I e II, que autoriza 
os municípios a legislar supletivamente à legislação federal/estadual sobre assuntos de 
interesse local. 

Em seu parágrafo 1º, fixa a competência da União em estabelecer apenas normas gerais, 
não exclui a competência suplementar dos estados em seu parágrafo 2º e, no parágrafo 3º 
atribui competência legislativa plena aos estados, para atender as suas peculiaridades, em 
caso de inexistência de Lei Federal; em caso de superveniência, as normas gerais federais 
prevalecerão, suspendendo-se a eficácia de regras, que as contrariem. 

Isto quer dizer, que os estados e municípios têm plena competência para legislar em matéria 
ambiental, desde que não se contrariem preceitos estabelecidos pelas leis federais, ou seja, 
desde que as novidades não tragam disfarçada desobediência às regras gerais. Desse 
modo, governos estaduais e prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais 
restritivas, mas nunca menos restritivas do que aquelas válidas em todo território nacional.  

                                                 

13 Devem também ser observadas: a Resolução SMA nº 50/92 que disciplina as audiências públicas; a 
Resolução SMA nº 42 de 29/12/94 que dispôs sobre os procedimentos para análise de EIA/RIMA e instituiu o 
RAP – Relatório Ambiental Preliminar; a Resolução. SMA nº 11 de 17/02/98 que instituiu as reuniões técnicas 
para análise dos RAP’s; e a Portaria CPRN nº 4 de 17/02/99 que dispôs sobre a publicidade dos atos do 
licenciamento 
 
14 Regulamentada pelo Dec. Federal nº 3.179/99 as multas poderão variar de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 
10.000.000 (dez milhões de reais). Embora a eficácia dessa lei tenha sido abrandada pela Medida Provisória n º 
1.949-25, de 26 de junho de 2000, que permitia elaboração Termos de Compromisso com prazos de até 6 anos, 
para regularização dos empreendimentos, o STF em 03/08/2000 acatou parcialmente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, tornando nula a MP para empreendimentos posteriores à  promulgação da lei. Isto quer 
dizer que a lei de crimes ambientais poderá ser aplicada com todo seu rigor para empreendimentos posteriores à 
13.02.98 



 
 VOL I    FL   81 / 248 

 

I N F R A E R O   

Por outro lado, cumpre consignar que, muito embora a competência legislativa seja 
concorrente, a competência executiva para “proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas”, bem como, para “preservar as florestas, a fauna e a 
flora”, é comum, conforme determinado pelo artigo 23 da Constituição Federal, entre a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, cabendo a qualquer destes entes a 
atribuição/responsabilidade de promover ações aptas a tais fins.  

Assim, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente 
natural, artificial e do trabalho, são deveres dos estados e dos municípios, com a 
participação da coletividade, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em 
harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 

Isto quer dizer, que os órgãos pertencentes ao SISNAMA, dentro de suas esferas de 
competência, têm a obrigação legal de fazer valer os imperativos da PNMA, seus 
mecanismos e instrumentos, ainda que não exista, no nível estadual ou municipal, norma 
ambiental própria. 

2.3 Licenciamento Ambiental Pretendido 

O licenciamento ambiental é um procedimento jurídico administrativo caracterizado como 
um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, introduzido em nosso 
ordenamento jurídico, inicialmente, pela Lei Federal nº 6.803/80 e, posteriormente, ampliado 
e convalidado pela Lei Federal nº 6.938/81.  

Esse conceito de direito positivo integra igualmente: 

– a legislação do Estado de São Paulo, conforme preceitua a Constituição Paulista, em 
seu Art. 192 e parágrafos; a Lei n.º 997, de 31/05/76, Art. 5º, e seu Decreto 
Regulamentar n.º 8.468, de 08/09/76, Art. 57 a 75 (do Regulamento que ele aprova); 
o Decreto n.º 30.555, de 03/10/89, Artigos 2º, XVI, e 69, III; e por último os artigos 19 
e 20 da Lei n.º 9.509/97; e 

– a legislação municipal de Guarulhos, conforme reza em sua Lei Orgânica o inciso VII do 
artigo 160.  

Com efeito, as obras relativas à implantação de portos e aeroportos, estes conforme 
definidos pela Lei nº 7.565 de 19/12/86, são atividades consideradas potencialmente 
degradadoras do meio ambiente e sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme explicitado 
na Resolução CONAMA nº 001/86 (incisos III e IV), e reiterado pela Resolução CONAMA 
nº 237/97 Anexo I. 

Cumpre esclarecer que a licença ambiental é insubstituível e imprescindível para a 
instalação e operação de qualquer atividade real ou potencialmente poluidora, sem prejuízo 
de outras licenças legalmente exigíveis, expedidas por outros órgãos federais, estaduais ou 
municipais. Esta característica, muitas vezes, não é percebida mas é intrínseca ao espírito 
do licenciamento ambiental, presumindo um relacionamento biunívoco Estado/administrado. 

A expedição da licença representa a formalização de um compromisso firmado entre o 
empreendedor e o Poder Público. De um lado, o responsável pelo empreendimento se 
compromete a implantar e operar a sua atividade segundo as condicionantes constantes da 
licença; de outro, o órgão licenciador afiança que, durante o prazo de vigência da licença, 
desde que obedecidas as condições nela expressas, nenhuma outra exigência de controle 
ambiental será imposta ao licenciado.  

Observe-se, porém, que não há direito adquirido de poluir e se ajustes forem necessários o 
poder público poderá e deverá fazê-los para proteger a saúde pública e o meio ambiente 
ainda que tais medidas impliquem a possibilidade do empreendedor vir a discutir eventuais 
indenizações.  
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Peça fundamental do licenciamento ambiental, conforme já mencionado, é o Estudo de 
Impacto Ambiental, com seus critérios básicos e diretrizes gerais de formulação, 
normatizada pela Resolução CONAMA nº 001/86, cujo principal objetivo é avaliar os 
impactos positivos e negativos causados pela exploração de atividades tidas como 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e apontar 
medidas mitigadoras que deverão ser incorporadas ao empreendimento, conforme previsto 
no artigo 225, parágrafo 1º, Inciso IV da Constituição Federal. 

Tal procedimento, conforme disposto no artigo 19 do Decreto nº 99.274 de 06 de junho de 
1990, que regulamentou as Leis Federais nº 6.902/83 e nº 6.938/81, (e de modo 
semelhante, no âmbito de São Paulo, pela Lei n.º 9.509/97) constituirá por parte do 
empreendedor, na apresentação dos estudos de impacto ambiental e, do lado da 
administração pública, da outorga de atos administrativos, que receberam o nome de 
licenças ambientais, a saber: 

“I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de locação, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; (com validade 
máxima de 5 anos, conforme Resolução CONAMA nº 237/97); 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 
especificações constantes do Projeto Executivo aprovado (com validade máxima de 6 anos 
conforme Resolução CONAMA n.º 237/97); e 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da 
atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle da poluição, de 
acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação” (com prazo máximo de validade 
de 4 a 10 anos, conforme Resolução CONAMA no 237/97). 

Oportuno lembrar que a Resolução CONAMA Nº 237/97, em seu artigo 10 parágrafo 1º, 
determina que a abertura do procedimento de licenciamento deverá se dar com a 
caracterização do empreendimento constando obrigatoriamente: 

– certidão da Prefeitura de que o tipo de empreendimento ou atividade está em 
conformidade com a legislação municipal de uso e ocupação do solo;  

– autorização para supressão de vegetação pelo órgão ambiental competente; e  

– a outorga do direito de uso da água.  

Resta considerar, neste item, que a competência para o licenciamento ambiental do 
presente empreendimento, muito embora os impactos ambientais devam ficar circunscritos 
ao território municipal e o Município de Guarulhos possua uma Secretaria do Meio 
Ambiente, é do Estado de São Paulo, tendo em vista sua inserção na RMSP e o sistema de 
competências constitucionalmente deferidas, desenhadas pelas Leis Federais nº 6.938/81 e 
7.804/89, e explicitadas pela Resolução CONAMA nº 237/97. 

Esta afirmação se justifica ainda, em face do caso concreto, pela inexistência na Prefeitura 
de Guarulhos de arcabouço legal específico, estrutura administrativa e de recursos humanos 
aptos a lastrear a análise do presente EIA/RIMA e os respectivos procedimentos de 
licenciamento ambiental15. Cumpre consignar aqui a promulgação da Lei Municipal nº 5.880 
em 17/01/03, que instituiu o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIV, para 
empreendimentos ou atividades econômicas de impacto16, devendo-se notar que em sua 

                                                 

15 Não há notícia de nenhum convênio entre a PMG e a SMA para repartir atribuições e uniformizar 
procedimentos de fiscalização e licenciamento ambiental nos termos do Decreto Estadual nº 43.505/98 
 
16 Art. 2º Para efeito desta Lei considera-se “empreendimentos ou atividades econômicas de impacto” aquelas 
que: I - quando implantados sobrecarregarão a infra-estrutura urbana, interferindo direta ou indiretamente no 
sistema viário, sistema de drenagem, saneamento básico, eletricidade e telecomunicações; II - tenham uma 
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essência, tal estudo está totalmente abrangido no escopo da avaliação de impactos 
ambientais ora elaborada, sendo certo ainda, que sua edição não teve o condão de 
incrementar a capacidade administrativa e funcional da prefeitura para as análises e 
processamento necessários. 

Mas não é só, na realidade a área do empreendimento, é por excelência solo metropolitano, 
acessível somente pela Rodovia Hélio Smidt, projetada sem acessos viários secundários, 
por alça exclusiva das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna para o Aeroporto 
Internacional de São Paulo. 

Por outro lado, embora o empreendimento seja de notado interesse federal, a ser executado 
por empresa pública vinculada à UNIÃO, não se caracteriza em face da legislação acima 
citada, em especial a Resolução CONAMA 237/97, a competência do órgão federal de meio 
ambiente IBAMA, sem prejuízo de sua ação supletiva se necessário. 

Nesse cenário, sem prejuízo, para qualquer fator ou ator envolvido, dentro do espírito de 
integração e harmonia do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, o processo de 
licenciamento deverá ser efetuado pela SMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, órgão competente para proceder à análise do EIA/RIMA da ampliação 
pretendida pela INFRAERO no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, bem como 
proceder ao ato de outorga da referida licença. 

Cabe, portanto, ao DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental e ao DUSM – 
Departamento de Uso do Solo Metropolitano, da CPRN - Coordenadoria de Proteção aos 
Recursos Naturais, órgãos da SMA, se manifestarem sobre sua aprovação, invocando, 
supletivamente, o CONSEMA para referendar sua decisão, lembrando-se aqui a necessária 
oitiva da Secretaria de Recursos Hídricos17.  

Deve, também a SMA sujeitar todo o licenciamento pretendido à oitiva e manifestação da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, que poderá opor exigências adicionais, supletivas e 
específicas para garantir a satisfação dos índices de excelência ambiental em seu território, 
bem como para ajustar a inserção do empreendimento no ordenamento da ocupação e uso 
do solo do município e aos programas de controle ambiental porventura existentes e já em 
andamento naquela localidade.  

É nesse sentido que devem ser consideradas as exigências feitas pela instituição em 
Guarulhos do EPIV – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, observando-se que o 
empreendedor tem o direito, no que tange ao licenciamento ambiental, de sujeitar-se a uma 
só instância de poder político, e que os órgãos públicos tem o dever de articularem-se para 
tanto.  

Isto está expressamente oposto no artigo 7º da Resolução CONAMA nº 237/97 exatamente 
para coibir a duplicidade de licenciamentos ambientais que vinha ocorrendo entre os entes 
federados: “Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível 
de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores”. 

 

                                                                                                                                                                       

repercussão ambiental significativa, provocando alterações nos padrões funcionais e urbanísticos de vizinhança 
ou na paisagem urbana e patrimônio natural circundante; III - estabeleçam alteração ou modificação substancial 
na qualidade de vida da população residente na área ou em suas proximidades, afetando sua saúde, segurança 
ou bem-estar; IV - Alterem as propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente; V - Prejudiquem o 
patrimônio cultural, artístico, histórico, arqueológico e antropológico do Município; 
 

17 Responsável pela outorga das autorizações para captação e uso das águas, com fulcro na Lei Estadual n.º 
7.663/91 que instituiu a PERH - Política Estadual de Recursos Hídricos, através de um Plano Estadual lastreado 
por estudos de cada bacia hidrográfica onde foram instalados Comitês de Bacia e Agências da Água, conforme 
também adotado pela Lei Federal n.º 9.433/97, que por sua vez, instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 
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3. INSTITUTOS JURÍDICOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREAS - FORMAS DE INDENIZAÇÃO 

 

Tendo em vista que a ampliação do Aeroporto de Guarulhos demandará aquisição ou uso 
de novas áreas, o presente item levanta os principais pontos a serem observados para uma 
correta inserção do empreendimento e sua implantação.  

Trata-se de ação que traz consigo um grande impacto social e que deverá ocorrer dentro da 
ADA (Área Diretamente Afetada)18 pelo empreendimento, considerando-se aqui aquelas 
necessárias à engenharia e às faixas de segurança ditadas pelas zonas de proteção 
instituídas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pela Portaria – MA - nº 1.141/GM5 de 
08/12/87. 

A figura jurídica da INFRAERO, como empresa pública, ao mesmo tempo em que abre um 
grande leque de possibilidades jurídicas (formas usuais do direito público + formas usuais do 
direito privado) para aquisição e uso das áreas necessárias ao empreendimento, coloca de 
maneira irrefutável a responsabilidade em agir corretamente sob o ponto de vista social e 
ambiental tendo em vista sua imagem governamental.  

De forma genérica, é sob a denominação de Plano de Aquisição de Áreas/Indenização que, 
tradicionalmente, se desenvolvem estudos e medidas voltadas à aquisição das áreas 
necessárias à implantação dos empreendimentos de caráter público e dos decorrentes 
procedimentos de ressarcimento financeiro, não só das áreas diretamente ligadas à 
construção e operação, sob o ponto de vista da engenharia, mas também, quando couber, 
das áreas necessárias ao controle ambiental e compensação ecológica, ao eventual 
reassentamento das populações e a relocação e recomposição da infra-estrutura urbana e 
rural. 

Nesse sentido, diversos são os instrumentos jurídicos de possível aplicação para obtenção 
das áreas pretendidas, variando conforme a intensidade com que o projeto deverá afetar 
cada propriedade e com as oportunidades que poderão surgir na expressão de vontade dos 
particulares frente ao empreendimento. 

Esses instrumentos podem ser divididos, basicamente, em voluntários e contenciosos, como 
forma de distinguir que os primeiros presumem atos de acordo entre as partes e não 
envolvem o Poder Judiciário, e os segundos, lastreados nas prerrogativas do Poder Público 
em subordinar a vontade particular em nome do interesse coletivo, dependem diretamente 
do mesmo.  

Em ambas as hipóteses, no entanto, deve-se considerar que a INFRAERO poderá invocar o 
poder expropriatório, razão pela qual, algumas das formas negociais clássicas do direito 
privado, menos usuais no caso em estudo, (usufruto; enfiteuse e comodato) não são objeto 
de análise, ainda que, para situações pontuais e específicas, as mesmas possam vir a ser 
utilizadas pelo empreendedor no processo de consolidação da ampliação pretendida em 
face das possibilidades abertas pelo arcabouço jurídico vigente. 

Quadro II.1 - Formas Negociais 
Voluntárias Contenciosas 

compra e venda 
doação simples ou com encargos 
servidão amigável (temporária) 

desapropriação judicial 
servidão por imposição judicial 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

                                                 

18 O inciso III do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 01/86 impõe: “Definir os limites da área geográfica a ser 
direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;”. Desse modo, os estudos procuram definir 3 classes de 
áreas: área diretamente afetada - ADA; área de influência direta - AID e área de influência indireta do 
empreendimento – AII. 
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Esses instrumentos aqui selecionados, quando contenciosos, tem em comum a supremacia 
do interesse coletivo sobre o interesse particular, consubstanciado nas prerrogativas do 
Poder Público em limitar o direito de propriedade, por meio da Declaração de Utilidade 
Pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão, e revelam imposição, ato 
de força, subordinação e constrangimento pelo Estado sobre a vontade particular. 

Por estas razões, emerge que o caminho da aquisição por via negocial, antes, de difícil 
consecução para as Estatais - concessionárias, em face das restrições do direito 
administrativo público e de seus conselhos de acionistas, aos quais se sujeitam, é de mais 
fácil aplicação pelas entidades da administração indireta, sendo a alternativa mais apta a 
satisfazer as partes. 

Ao lado disso, o correto dimensionamento de seu universo de incidência, bem como do 
tempo necessário a seu desenvolvimento, através do exato conhecimento do total de áreas 
necessárias não só à engenharia como também daquelas necessárias às compensações 
para o reequilíbrio sócio-econômico – ambiental de cada imóvel, representando uma segura 
previsão orçamentária para desembolso de indenizações, poderá garantir excelência do 
programa no sentido de prevenir e mitigar talvez o mais grave dos impactos que é a perda 
da propriedade ou ainda pior, da mera posse, onde se mora e de onde não se pensava em 
sair. 

As experiências de aquisição de áreas em empreendimentos similares têm indicado que a 
imposição da desapropriação ou servidão das áreas é ação de grande impacto social, ainda 
mais quando se percebe no passado recente das grandes obras do País, nos diversos 
setores, uma enorme bateria de ações judiciais, que foram ajuizadas de última hora, em 
massa, e com ofertas iniciais de preço dos imóveis muito aquém da realidade, ou se verifica 
que até pouco tempo atrás grandes contingentes de pessoas não proprietárias foram 
simplesmente abandonadas a própria sorte ou transferidas compulsoriamente a programas 
de reassentamento empobrecidos e até hoje sem solução. 

Além disso, era comum o não conhecimento da situação fundiária da região onde deveria 
incidir a desapropriação/servidão e dos imóveis a serem adquiridos, o que provocava falhas 
de cadastramento e avaliação, permitindo a impugnação pelos proprietários por meio das 
vias judiciais, o que fazia aumentar sobremaneira os custos do projeto em indenizações ou 
na aquisição de remanescentes de potencial desconhecido que possivelmente restariam 
inúteis para os empreendimentos levados a cabo. 

Portanto, o Plano de Aquisição/ Indenização, para garantia de sua eficácia, deve considerar 
uma série de atividades que se interrelacionam, e que podem sob o ponto de vista  da 
concessionária admitir novas soluções, pontualmente, em cada imóvel afetado, e que 
resumidamente, são as seguintes: 

– exame da situação fundiária da região;  

– cadastramento e avaliação19; 

– conhecimento dos possíveis remanescentes a serem criados com a linha poligonal da 
desapropriação;  

– formação de justo preço mediante laudo técnico20; 

                                                 

19 A avaliação dos imóveis atingidos deve ter por base pesquisa mercadológica, consulta à órgãos públicos 
(Cartórios, Tabelionatos e Prefeituras), vistorias, análise das características físicas, econômicas, topográficas e 
particulares das propriedades atingidas, sempre elaborados à luz das Normas Técnicas Brasileiras – NBR 5676, 
NBR8799 e NBR8951 
 
20 Os Índices de Servidão adotados nos referidos Laudos Técnicos são determinados atualmente segundo 
orientações do X Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, em novembro de 
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– conhecimento dos imóveis para além da poligonal da desapropriação/servidão 
necessários à constituição de áreas “non aedificante” ou de controle ambiental;  

– conhecimento de direitos sub-rogados ao imóvel que deverão ser pagos;  

– adoção de uma política de tratamento das famílias não proprietárias;  

– negociação e/ou ajuizamento da desapropriação/servidão em prazo hábil;  

– parceria institucional (se necessário); e 

– ajuste com o cronograma físico-financeiro da obra.  

A declaração21 de utilidade pública, especificamente para o funcionamento do transporte 
público e para a criação de aeródromos e campos de pouso de aeronaves decorre das 
alíneas j e n, do art 5º , do Dec – Lei 3.365/4122 (casos de desapropriação por utilidade 
pública). 

A servidão, nos termos da lei, compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, 
na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e 
inspeção de seus equipamentos e instalações, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área 
da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável. 

A aquisição de áreas por via judicial, enquanto ato de força do Poder Público, só é utilizada 
caso existam obstáculos relativos à resistência dos proprietários em ceder áreas de seus 
imóveis ou ao preço oferecido, que deverá ser justo e que não poderá extrapolar os limites 
regionais causando especulação imobiliária. Desse modo, o uso das vias judiciais só será 
impingido para regular abusos ou vencer resistências. 

No que tange às restrições ao uso da terra em áreas atingidas pela proximidade às zonas 
de proteção do aeródromo cumpre observar as diretrizes fixadas pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica, lembrando, porém, que todas as interferências/ obstáculos já existentes 
deverão ser caso a caso analisados e indenizados, in verbis: 

“Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos e das instalações de auxílio à navegação 
aérea estão sujeitas a restrições especiais. 

Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas ao uso das 
propriedades quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza 
permanente ou temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações de aeronaves 
ou causar interferência nos sinais dos auxílios à radionavegação ou dificultar a visibilidade 
de auxílios visuais. 

Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior são as especificadas pela autoridade 
aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos, válidos, respectivamente, para cada 
tipo de auxílio à navegação aérea: 

I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos; 

II - Plano de Zoneamento de Ruído; 

III - Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos; 

IV - Planos de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea. 

                                                                                                                                                                       

1999, em Porto Alegre – RS,  intitulado  “Critérios e Método para a Determinação do Coeficiente de Servidão em 
Faixas de Domínio”, de autoria do Engenheiro Walter Zer dos Anjos.  
21 A declaração de utilidade pública produz os seguintes efeitos: a) submete o bem à força expropriatória do 
estado; b) fixa o estado do bem (condições, benfeitorias existentes, etc) ; c) confere ao poder público o direito de 
penetrar nos imóveis a fim de fazer verificações e medições necessárias; d) dá início ao prazo de caducidade de 
5 anos para propositura das pertinentes ações 

 
22 O decreto lei 3.365/41 foi parcialmente alterado pela medida provisória nº2.183 de 24/08/01 
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§ 1° De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, a cada 
aeródromo poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas as prescrições, que 
couberem, dos Planos Básicos. 

§ 2° O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento 
de Ruído, o Plano de Zona de Proteção de Helipontos e os Planos de Zona de Proteção e 
Auxílios à Navegação Aérea serão aprovados por ato do Presidente da República. 

§ 3° Os Planos Específicos de Zonas de Proteção de Aeródromos e Planos Específicos de 
Zoneamento de Ruído serão aprovados por ato do Ministro da Aeronáutica e transmitidos às 
administrações que devam fazer observar as restrições. 

§ 4° As Administrações Públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso do solo, nas 
áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais, constantes dos Planos Básicos e 
Específicos. 

§ 5° As restrições especiais estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam 
privados ou públicos. 

Art. 45. A autoridade aeronáutica poderá embargar a obra ou construção de qualquer 
natureza que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou exigir a 
eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os referidos planos, 
posteriormente à sua publicação, por conta e risco do infrator, que não poderá reclamar 
qualquer indenização. 

Art. 46. Quando as restrições estabelecidas impuserem demolições de obstáculos 
levantados antes da publicação dos Planos Básicos ou Específicos, terá o proprietário 
direito à indenização.” 

No entanto, outras restrições de uso da propriedade poderão ser opostas pelo Poder Público 
Aeronáutico a partir das especificidades e riscos que cada área pontualmente vier a 
apresentar, no Plano de Proteção específico do Aeroporto de Guarulhos. 

Estas restrições poderão ou não vir a constituir formas de servidão de terrenos desde que 
não incidam sobre o imóvel como um todo, ou sobre suas áreas principais, e desde que 
efetivadas em pertinente escritura pública23 de servidão administrativa, no caso, objetivando 
proteção de instalações e equipamentos aeronáuticos. 

Deve-se ainda consignar que especial tratamento indenizatório deverá ser conferido, pela 
INFRAERO, às famílias de baixa renda, posseiros e àquelas que não têm condições para 
recriar seus modos de vida ou reorganizar suas atividades produtivas, caso o projeto venha a 
incidir sobre suas áreas de trabalho ou moradia. Neste caso, os procedimentos expropriatórios 
e indenizatórios usuais são insuficientes para garantir-lhes, o mínimo que hoje possuem, 
sendo necessário idealizar novos procedimentos como a indenização assistida ou o 
reassentamento.  

Nos casos apelidados como indenização assistida, o empreendedor deposita a justa quantia 
indenizatória, mas auxilia o expropriado na compra de nova habitação, tendo em vista sua 
incapacidade para tanto. Já no reassentamento, deve-se conceber uma política que garanta 
condições de: organização comunitária; permanente assistência social; financiamentos 
acessíveis ao perfil da população beneficiária; infraestrutura e moradias adequadas; 
permanência na vizinhança para prevenir rompimento de laços de parentesco ou problemas 
de adaptação ou ainda de distância de postos de trabalho; contratação por família com 
cronograma ajustado com as obras, de modo a evitar alojamentos provisórios, e outras. 

                                                 

23 Uma vez expedido o decreto de utilidade pública, a constituição da servidão se realizará mediante escritura 
pública, em que o concessionário e os proprietários interessados estipulem, nos termos do mesmo decreto, a 
extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações de ambas as partes 
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A mera indenização, por família, ainda que fosse suficiente para a compra regular de outro 
imóvel, com condições mínimas de moradia, deve ser objeto de reflexão amparada pelo por 
estudo sociológico da população afetada, tendo em vista a concreta possibilidade de novas 
invasões, em áreas de risco ou de mananciais, criando novos problemas sócio - ambientais. 

Estes programas já são, há algum tempo, realizados pelo setor elétrico e pelo setor 
rodoviário quando em seus empreendimentos há necessidade de adquirir áreas ocupadas 
irregularmente, ou regularmente, por famílias de baixa renda. É o caso de áreas invadidas, 
favelas, loteamentos não regularizados e outros. 

Esta exigência é, recorrentemente, feita pelo BIRD e pelo BID24 nos diversos projetos 
financiados com recursos internacionais, por força de suas diretrizes operacionais e 
normativas tendo a finalidade de evitar impactos sociais que podem, em muito, depreciar os 
investimentos e transformar os benefícios gerados pelo empreendimento em pesadelo para 
todos os atores envolvidos. 

Na verdade, tal questão se insere na discussão do EIA/RIMA, por força do inciso II do artigo 
6º da Resolução CONAMA 001/86 que ao descrever o escopo e a metodologia dos estudos 
impõe:  

“Art. 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades 
técnicas: 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos 
e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; e a distribuição dos ônus e 
benefícios sociais. (gf)” 

Pela complexidade e magnitude deste assunto, o programa de reassentamento, caso seja 
necessário, deverá ser desenvolvido em apartado, por equipe de especialistas e assistentes 
sociais, especialmente contratados, sendo certo que os órgãos habitacionais do Estado, e 
até mesmo da Prefeitura de Guarulhos, podem e devem ser constituídos como parceiros e 
co-responsáveis pela sua execução, na medida em que forem convergentes os interesses. 

Especial atenção deve também ser conferida aos equipamentos públicos tais como 
hospitais; escolas; centros de convivência e lazer; postos de polícia e outros casos que 
poderão ensejar outras parcerias com órgãos estaduais e/ou municipais responsáveis 
pela sua implantação, operação e manutenção. Por último, o plano de desapropriação a 
ser elaborado, deve considerar a situação de estabelecimentos industriais, comerciais, e 
outros, sob o ponto de vista de eventuais impactos sobre a arrecadação municipal e 
enquanto frentes de trabalho que poderão cessar suas atividades gerando desemprego.  

 

4. CONTORNOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS NA 
REGIÃO PRETENDIDA  

 

Tendo em vista a diversidade de temas a serem abrangidos neste item, com o objetivo de 
constituir amplo cenário jurídico-institucional, que incide sobre a região de estudo no 
Município de Guarulhos, foram selecionados os diplomas legais mais relevantes, conforme o 
recurso natural ou espaço físico em estudo, estruturados nos sub-itens seguintes. 

                                                 

24 Norma Operacional do BID – OP nº 710 de 22/07/98; Norma Operacional do BIRD (redesenhada em DEZ/01) 
OP nº 4.12 – quesitos para aprovação de projetos 
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4.1 Recursos Hídricos  

A Constituição Federal reserva como bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes 
d’água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites 
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como 
os terrenos marginais e as praias fluviais (art. 20 inciso III). As demais coleções hídricas são 
consideradas como bens estaduais, ressalvando-se, entretanto, como pertencentes à união 
os potenciais de energia hidráulica (art. 20 inciso VIII). 

Por outro lado, a Carta Magna, instituiu no inciso XIX do artigo 21 o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos reservando à união sua regulamentação em lei. 

Dessa maneira, tanto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia vinculada 
ao Ministério das Minas e Energia, instituída pela Lei nº 9.427 de 26/12/96, (responsável 
pela supervisão, fiscalização e controle dos serviços de eletricidade, sejam estes prestados 
por concessionários, permissionários, autorizadas, produtores independentes ou 
autoprodutores), quanto a Agência Nacional da Água – ANA, autarquia vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente, instituída em 17 de julho de 2000, pela Lei nº 9.984, como 
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (responsável 
pelo planejamento, coordenação e execução de estudos hidrológicos em todo o território 
nacional, supervisão, fiscalização e controle das águas e usos que alterem seu regime) 
substituíram atribuições e competências antes conferidas ao extinto Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica – DNAEE. 

Portanto, as antigas diretivas emanadas do DNAEE, bem como a partir de 26/12/96 da 
ANEEL, e de 17/07/00 da ANA, devem ser consideradas, de certa forma, como legislação 
complementar da Política Nacional do Meio Ambiente, pois do ponto de vista da legislação 
ambiental, essas diretivas devem se conformar com as normas baixadas pelo CONAMA, a 
quem compete, expressamente, na forma do disposto no inciso VII do art. 8º da Lei 
nº 6.938/81, “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente, com vista ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos”.(gf) 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela Lei nº 9.433/97, adotou os princípios 
discutidos durante a ECO - 92 “o desenvolvimento e manejo de recursos hídricos deve ser 
planejado de forma integrada, levando em consideração necessidades de planejamento de 
longo termo, bem como as de horizontes mais estreitos, ou seja, deve incorporar 
considerações ambientais, econômicas e sociais baseadas no princípio da sustentabilidade; 
deve incluir as necessidades de todos os usuários, bem como aquelas relacionadas com a 
prevenção e a atenuação de perigos relacionados com a água; e deve constituir parte 
integrante do processo de planejamento do desenvolvimento socioeconômico” (UNCED, 
1992), e “incorporou a experiência internacional, apresentando muitas semelhanças com o 
sistema francês, principalmente no que tange ao poder de negociação e de formulação de 
diretrizes relativas ao gerenciamento de recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica 
exercido pelos Comitês de Bacia” (Calasans, J.T. et. al., 2002).   

Com efeito, a Lei nº 9.433/97 ao ser concebida adotou os princípios da “Convenção sobre o 
direito relativo aos usos dos cursos d’água internacionais, para fins outros que a 
navegação”, firmada em Nova Iorque, em 1997, que são: 

– reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de planejamento;  

– gestão que integra e pressupõe os usos múltiplos do recurso;  

– participação da sociedade no processo decisório;  

– descentralização;  
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– cobrança pela sua utilização e;  

– prioridade de uso para o consumo humano.  

“Foi tecida em uma conjuntura de muitos debates, envolvendo as três esferas de poder, a 
classe empresarial, as universidades, as ONG’s, as representações de classes, técnicos, 
professores, pesquisadores, o usuário comum da água, enfim, foi produzida pelo concurso e 
com a participação da sociedade brasileira, como um todo, seguindo a tendência nacional e 
mundial de reformulação do papel do Estado na gestão de bens e serviços públicos”. 
(Calasans, J.T. et. al., 2002).   

As principais inovações estabelecidas por esta lei são:  

– ser a água um bem de domínio publico25 (art. 1º, inciso I);  

– ser a água um bem limitado, por vezes escasso, que passa, portanto, a ser dotado de 
valor econômico (art. 1º, inciso II);  

– ser a água um recurso com múltiplos usos devendo sua gestão conjugá-los e 
proporcioná-los (art. 1º, inciso IV); e 

– ser a água um bem cuja gestão deva ser descentralizada (art. 1º, inciso VI). 

Para que sejam atingidos esses objetivos, a Lei promove uma radical descentralização da 
gestão: da sede do Poder Público para a esfera local da bacia hidrográfica, por meio dos 
comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de Água. Trata-se da implementação do princípio 
da subsidiariedade, já formalmente reconhecido em âmbito internacional, que modifica por 
completo o espírito o antigo Código de Águas de 1934. 

De forma pioneira, através da Lei nº 7.663/91, São Paulo fez instituir sua Política 
Estadual de Recursos Hídricos - PERH, adotando os princípios que foram em sua 
totalidade recepcionados pela legislação federal, sendo a Secretaria de Recursos 
Hídricos o órgão responsável pela sua implementação, por meio de Planos Diretores por 
Bacia Hidrográfica; Comitês e Agências; e sistema de outorga de direitos de uso. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e o Comitê Coordenador do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, foram criados, até mesmo antes da implementação 
da PERH, por meio do Decreto nº 27.576/ 87, tendo sido adaptados à Constituição Federal 
(1988) e Estadual (1989), e à Lei nº 7.663/91, pelo Decreto nº 36.787/93. O sistema de 
outorgas foi regulado pelo Decreto nº 41.258/96. 

A preservação de depósitos naturais de águas subterrâneas no Estado de São Paulo foi 
instituída pela Lei nº 6.134/8826, anterior a Constituição Estadual de 1989, e regulamentada 
pelo Decreto nº 32.955/91 e pela Portaria DAEE27 nº 12, de 14/03/ 91, dispondo sobre suas 
modalidades de outorga, detalhadas pela Portaria DAEE nº 717/96. 

                                                 

25 A água, que era tida res nullius – coisa sem dono, passível, conseqüentemente, de apropriação individual – 
passa a ser considerada res communis, um patrimônio comum. Revogou-se, portanto, o art. 8 do Dec. 24.643, 
de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), que previa a possibilidade de apropriação particular de determinada 
categoria de recursos hídricos (as nascentes e todas as águas situadas em terrenos particulares, desde que não 
estivessem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns) 

 
26 § 1º do art. 4º determina que “a preservação e conservação dessas águas implicam em uso racional, aplicação 
de medidas contra a sua poluição e manutenção do seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos 
demais recursos naturais”; art 5º, estabelece que “os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de 
atividades agropecuárias, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser conduzidos ou 
lançados de forma a não poluírem as águas subterrâneas” 
 
27 DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica foi criado pela Lei nº 1.350, de 12 de dezembro de 1951, 
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Três instrumentos básicos aptos a permitir a gestão integrada dos recursos hídricos forma 
criados pela PERH: 

– a) O Plano Estadual de Recursos Hídricos como ferramenta que define a alocação dos 
investimentos28; 

– b) O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO (criado pela Lei nº 7.663/91 e 
regulamentado pelo Decreto nº 37.300/93); e  

– c) o SIGRH - Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos como 
mecanismo político de articulação institucional com base nos Comitês de Bacia 
Hidrografica, montados com representantes dos municípios, usuários e a sociedade civil.  

Nesta montagem, o território do Estado de São Paulo foi dividido em 22 unidades 
hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos, as UGRHIs, (tendo sido instalados 20 
Comitês de Bacia). A bacia do rio Baquirivu-Guaçu faz parte da UGRHI - 6, ou seja, do Alto 
Tietê, classificada como industrial, com as seguintes prioridades: monitoramento da 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos, monitoramento das fontes poluidoras, 
cadastramento dos poços profundos, saneamento, Projeto de Despoluição do Rio Tietê, 
implementação da revisão da Lei de Proteção de Mananciais, promoção do uso racional da 
água, prevenção contra inundações e controle de erosão. 

Cumpre denotar também que o Código das Águas, nos seus artigos 98 e 109 a 116, 
veda expressamente qualquer tipo de “poluição” das águas prevendo, para tal, punições 
definidas pelo Código Penal, ressaltando-se aqui que a expressão “poluir” abrange a 
inutilização total ou parcial ou a contaminação da água por qualquer modo ou agente. 

Por sua vez, o Código Penal prevê a proteção das águas potáveis contra envenenamento, 
corrupção ou poluição (artigos 270 e 271).  

Mais atual, a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, em seu artigo 54 definiu como 
crime, sujeito a penas de detenção ou reclusão conforme as circunstâncias, todas e 
quaisquer ações que venham a: 

“    causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora”, deixando claro em seu parágrafo 3º que “incorre nas mesmas penas 
previstas no parágrafo anterior quem lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em 
leis ou regulamentos ou deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível” -  Multa de 
R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária, 
conforme Dec. nº 3.179/99. 

Lembra-se, ainda, que de acordo com a Resolução nº 20 de 18/06/86 do CONAMA, as 
águas doces, salobras e salinas, são classificadas, segundo seus usos preponderantes, 
em nove classes. Com efeito, o enquadramento das águas federais é procedido pelo 
IBAMA, ouvidos o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas - CEEIBH 
e outras entidades públicas ou privadas interessadas, e o enquadramento das águas 
estaduais é efetuado pelo órgão estadual competente, ouvidas outras entidades públicas ou 
privadas, para definição das condições específicas de uso de um dado curso d’água.  

O Estado de São Paulo, através da SMA/CETESB, por meio do Decreto nº 10.755/77, 
procedeu ao enquadramento de seus corpos hídricos e classificou o rio Baquirivu-Guaçu, 
onde são lançadas as águas utilizadas (e tratadas) pelo Aeroporto, como Classe 3, que 

                                                 

28 1º Plano cobriu o período 1994/95, e o 2º Plano ( 96/99) e o 3º Plano ( 2000/2003) encontram-se abrigados em 
projetos de lei ainda não aprovados na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Em tramitação, 
encontram-se também projetos de lei sobre a cobrança dos recursos hídricos de domínio estadual 
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são águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à 
irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; e à dessedentação de animais. 

Porém, os padrões de concentração máxima de substâncias aceitos para descarga de 
efluentes pela legislação estadual retrocitada são diferentes da legislação federal devendo-
se, portanto, adotar aqueles dados pela Resolução CONAMA nº 20 por serem mais 
restritivos: 

Quadro II.2 - Para Substâncias Não Prejudiciais 
materiais flutuantes/espumas não naturais                                virtualmente ausentes 

óleos e graxas                                                                            virtualmente ausentes 

substâncias que causem gosto ou odor                                     virtualmente ausentes 

substâncias que causem depósitos objetáveis                           virtualmente ausentes 

corantes artificiais                                    removíveis por coagulação, sedimentação ou filtração 

DBO  (em 5 dias) a 200 C                                                                  até 10 mg/L  

OD  (qq amostra)                                                                        não inferior a   4 mg/L 

Cor                                                                                                     até 75 mg Pt/L 

Turbidez                                                                                               até 100 UNT 

pH                                                                                                       entre 6,0 e 9,0 

coliformes fecais                                                                           NMP até 4.000/100ml 

para substâncias prejudiciais 
Amônia não ioniável                                  0,02  mg/L de NH 

Arsênio                                                      0,05  mg/L  

Bário                                                          1,0  mg/L  

Cádmio                                                      0,001 mg/L 

Cromo Total                                              0,05  mg/L 

Cianeto                                                      0,01  mg/L 

Cobre                                                        0,02  mg/L 

Chumbo                                                    0,03  mg/L 

Estanho                                                     2,0  mg/L 

Fenóis                                                       0,001 mg/L 

Fluoretos                                                    1,4 mg/L 

Mercúrio                                                    0,0002 mg/L 

Nitrato                                                      10,0   mg/L 

Nitrito                                                         1,0 mg/L 

Selênio                                                      0,01 mg/L 

Zinco                                                         0,18 mg/L 

Resolução CONAMA 20/86 
Métodos de análise ABNT ou APHA-WEF-AWWA 
 
Tais parâmetros, pertinentes à classe do corpo hídrico receptor, deverão ser 
compatibilizados, tendo em vista a sua não descaracterização, em face do art. 21 da 
Resolução CONAMA nº 20/86, que estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora 
somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’água desde que 
verificadas as seguintes condições: 
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Quadro II.3 - Resolução CONAMA 20/86 
Materiais flutuantes/espumas não naturais                                 ausentes 
Óleos e graxas                                          minerais até 20 mg/l   / vegetais e animais até 50 mg/l  
Temperatura                       inferior a 40 º C, desde que não ocasione variação > 3º C 
PH                                                                                                       entre 5,0 e 9,0 

Substâncias prejudiciais 
Amônia                                                    5,0 mg/L  
Arsênio                                                    0,5  mg/L  
Bário                                                        5,0  mg/L  
Boro                                                         5,0  mg/L 
Cádmio                                                    0,2 mg/L 
Cromo Total                                             2,0  mg/L 
Cianeto                                                     0,2  mg/L 
Cobre                                                       1,0 mg/L 
Chumbo                                                   0,5  mg/L 
Estanho                                                    4,0  mg/L 
Fenóis                                                       0,5 mg/L 
Fluoretos                                                 10,0 mg/L 
Ferro solúvel                                           15,0 mg/L 
Manganês solúvel                                     1,0 mg/L 
Mercúrio                                                    0,01 mg/L 
Níquel                                                       2,0   mg/L 
Prata                                                          0,1 mg/L 
Selênio                                                       0,05 mg/L 
Sulfetos                                                     1,0 mg/L 
Sulfitos                                                       1,0 mg/L 
Zinco                                                          5,0mg/L 
Organofosforados                                      1,0 mg/L 
Sulfeto de Carbono                                    1,0 mg/L 
Tricloroeteno                                              1,0 mg/L 
Clorofórmio                                                 1,0 mg/L 
Tetracloreto de Carbono                             1,0 mg/L 
Dicloroeteno                                                1,0 mg/L 
Organoclorados                                          0,05 mg/L 

OBS: índices admissíveis para outras substâncias deverão ser pesquisados junto ao CONAMA 
Fonte: Resolução CONAMA 20/86 
 

Com relação ao lançamento de efluentes em corpos d’água, o art. 21 estabelece que os 
efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente, nos corpos d’água, desde que não levem a uma queda da qualidade da água 
abaixo do padrão determinado pela sua classificação  destacando-se, que a temperatura do 
efluente deve ser inferior a 40º C, sendo que a elevação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3º C. 

De acordo com o art. 22 desta mesma Resolução, fica proibida a diluição de efluentes 
industriais em águas não poluídas, e o art. 38 estabelece ainda que o volume, tipo de 
efluente, equipamentos e dispositivos antipoluidores, bem como os planos de ação e 
emergência devem ser informados ao órgão ambiental competente. 

4.2 Florestas 

Tendo em vista a preponderância funcional da questão florestal, para a correta preservação 
dos solos e das águas, este item comentará a existência de alguns diplomas legais e 
mecanismos jurídicos incidentes que poderão ser acionados para o ordenamento e 
necessária recuperação da vegetação natural da região, caso o empreendimento incida 
sobre áreas com vegetação ou consideradas de preservação permanente pela sua condição 
geográfica, ensejando a constituição de programas de compensação. 
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Código Florestal - Lei Nº 4.771/65 e Suas Posteriores Alterações 

O Código Florestal promulgado no final da década de 60, acompanhado pelos Códigos de 
Proteção à Fauna e à Flora, marcou um momento de inovação, consolidação e compilação 
das normas que, desde meados da década de 1930, constavam no âmbito do Direito 
Agrário Brasileiro e do Direito Civil, e impunham algumas restrições aptas à proteção 
ambiental pontual de alguns recursos naturais ou espaços regionais. 

Em seu art. 2º, com as alterações e acréscimos procedidos pela Lei Nº 7.511 de 07/07/86 e 
pela Lei Nº 7.803/89, e sob os esclarecimentos e definições constantes das Resoluções 
CONAMA nº 302/02 e 303/02 (que substituíram a Res CONAMA nº 004/85), considera de 
preservação permanente, independentemente de qualquer outro ato ou formalidade, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

“a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja largura 
mínima será: 

- de 30 (trinta) metros, para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; 

- de 50 (cinqüenta) metros, para os cursos que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros 
de largura; 

- de 100 (cem) metros, para os cursos de água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 200 
(duzentos) metros de largura; 

- de 200 (duzentos) metros, para os cursos de água que possuam entre 200 (duzentos) e 
600 (seiscentos) metros de largura; e 

- de 500 (quinhentos metros), para os cursos de água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água, naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos-d’água”, seja qual for a sua situação 
topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou parte destas, com declividade superior `a 45º, equivalente a 100% (cem 
por cento) na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) em altitudes superiores a 1800 (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação.” 

Prescreve o art. 18, do mesmo Código, que, nas terras de propriedade privada, onde seja 
necessário o florestamento ou reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público 
Federal pode fazê-lo, sem desapropriá-las, se não o fizer o proprietário. 

Caso tais áreas estejam sendo utilizadas com cultura, o proprietário deverá ser indenizado 
de seu valor (parágrafo 1º), ficando as áreas isentas de tributação (parágrafo 2º). 

O Código Florestal constituía como contravenção penal, passível de três meses a um ano 
de prisão simples, ou multa de uma a cem vezes o salário mínimo mensal do lugar e da data 
da infração, ou ambas as penas, cumulativamente, destruir ou danificar florestas de 
preservação permanente ou nelas cortar árvores sem autorização da autoridade competente 
(art. 26 “a” e “b”).  

Mais atual, a Lei Federal nº 9.605/98 tipificou todas e quaisquer agressões à flora de 
preservação permanente ou em Unidades de Conservação, não mais como mera 
contravenção penal, mas sim como crime, sujeitando seus autores à detenção de um a três 
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anos e/ou multa variável de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais) por hectare ou fração, nos termos do Dec. 3.179/99.  

Pela legislação vigente, portanto, as florestas e demais formas de vegetação permanente 
(art. 2º. do Código Florestal – Lei Federal nº 4.771/65), poderão ser utilizadas racionalmente, 
desde que de forma compatível com os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local, objetivando a conservação ambiental, conforme normas e critérios estabelecidos pela 
autoridade pública competente.  

A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente também será admitida, 
porém somente com prévia autorização do Poder Executivo Federal, e quando for 
necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou 
interesse social (art. 3º Parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.771/65), devendo-se aqui enfatizar, 
conforme já dito inicialmente, que o projeto em estudo é serviço essencial, concessionado 
pelo Poder Público Federal, e por esta razão está revestido das prerrogativas de direito 
público para sua consecução.  

Isto quer dizer que o empreendimento reveste-se do caráter de utilidade pública, conforme 
já afirmado no início deste capítulo, enquadrando-se em todas as hipóteses de exceção 
abertas pelo Código Florestal para a supressão de vegetação. 

Esta afirmação se respalda ainda no art.1º § 2º inciso IV, alínea b da Medida Provisória 
nº 2.166, de 24 de agosto de 2001, (alterou parcialmente o Código Florestal) que ao definir 
empreendimentos de utilidade pública considerou de forma genérica, “as obras essenciais 
de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia”, 
definição esta que alcança obviamente o serviço público de transporte de passageiros via 
aérea.  

Deve-se, porém, em conformidade com a referida MP nº 2.166/01, explorar alternativas 
locacionais que minimizem tal hipótese de exceção para as áreas de preservação 
permanente priorizando-se áreas para o projeto com menores índices de desmatamento, 
conforme se vê na transcrição abaixo: 

"Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados 
e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto.”  

Além disso, a autorização para os desmatamentos que se fizerem necessários deverá 
ocorrer sempre a critério do IBAMA que interage em São Paulo com o órgão ambiental 
estadual competente (DEPRN/SMA), sendo importante fazer distinção, conforme imposto 
pelo Decreto Federal nº 750/93 que protege a Mata Atlântica, entre matas primárias e 
secundárias, e nestas observar os estágios avançado, médio e inicial de regeneração, 
evitando-se ao máximo, o desmatamento:  

– de florestas primitivas ou em Estados que possuam menos de 5% de sua cobertura 
original;  

– de florestas que sejam abrigo da flora e fauna ameaçadas de extinção;  

– de florestas que exerçam função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle 
de erosão;  

– de florestas que tenham excepcional valor paisagístico;  

– daquelas que se prestem como corredores entre remanescentes de vegetação; ou 

– que tenham a função de proteger o entorno das Unidades de Conservação.  

A Resolução do CONAMA nº 01, de 31/01/94, definiu a vegetação primária como “aquela 
vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos 
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das ações antrópicas mínimas, a ponto de não afetar significativamente suas características 
originais de estrutura e de espécie”, e descreve as características da vegetação secundária 
nos seus sucessivos estágios de regeneração. 

Por sua vez, a Resolução Conjunta SMA-IBAMA/SP nº 002, de 12/05/94, regulamentou o 
art. 4º do Decreto Federal nº 750/93, no que concerne ao corte, a exploração e a supressão 
de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, no Estado de 
São Paulo. 

Deve-se considerar também, que a referida MP nº 2.166 de 24/08/01 ao alterar o artigo 
16 do Código Florestal que disciplina a instituição de áreas de Reserva Legal nos imóveis 
rurais determinou: 

"Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área 
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização 
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam 
mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:  

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País;...” 

Esta questão deverá ser bem observada pela INFRAERO, em cada propriedade, caso a 
ampliação pretendida atinja áreas rurais, tendo em vista que estas áreas de reserva legal 
obrigatória devem estar averbadas à margem da inscrição da matrícula de cada imóvel, 
junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, nas diferentes Comarcas da região, para que o 
percentual fixado pela lei, de 20% de Reserva Legal, seja mantido ou recomposto, e para 
que sejam providenciados todos os ajustes de registro que se fizerem necessários.  

Cumpre apontar neste item a incidência do artigo 36 da Lei Federal nº 9.985 de 18 de 
junho de 2000, que instituiu o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
onde se prevê a alocação de 0,5% do valor total do empreendimento para a criação e 
manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, em área a ser 
apontada pelo presente EIA/RIMA ou pelo órgão ambiental competente, que poderá 
alternativamente decidir que o recurso deverá ser aplicado na manutenção de Unidades 
de Conservação já existentes na região29. 

4.3 Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 

Entende-se como poluição atmosférica “qualquer forma de matéria ou energia com 
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 
níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à 
saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - danoso aos materiais, à fauna e flora; IV 
- prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade.” 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 
qualidade do ar, válidas para todo o território nacional, conforme previsto na Lei nº 6.938/81, 
foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR30 pela 

                                                 

29 Existem em Guarulhos, embora alcancem outros municípios, áreas de Unidades de Conservação criadas pelo 
Estado de São Paulo, que são o Parque Estadual da Cantareira e a APA- - Área de Proteção Ambiental da 
Várzea do Rio Tietê. O município possui dois Hortos Municipais que, no entanto, devem ser reclassificados para 
atender aos tipos considerados na lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei 
nº 9985/00 art.55 
 
30 Constituem o PRONAR: os limites máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, o PROCONVE – 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Res. CONAMA 18/86), o PRONACOP - 
Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade do Ar, o 
Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar e os Programas Estaduais de Controle da Poluição 
do Ar 
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Resolução CONAMA nº 005/89, dando definições e diretrizes para prevenção e 
gerenciamento. 

Com base nesta norma foi editada, em 28/06/90, a Resolução CONAMA nº 003 que 
estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes 
atmosféricos e níveis de qualidade atinentes a um Plano de Emergência para Episódios 
Críticos de Poluição do Ar, visando providências dos governos Estaduais e municipais, com 
o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde pública. 

Esse trabalho de monitoramento é exercido no Estado de São Paulo, pela CETESB. 

De acordo com esta norma, o órgão ambiental estadual deve monitorar a qualidade do ar, e 
fornecer diretrizes aos municípios para a adoção de padrões de qualidade primários e 
secundários classificando áreas. O órgão ambiental também é responsável pelo 
desenvolvimento de Planos de Emergência que restrinjam as atividades poluidoras durante 
os períodos de inversão térmica ou outras situações emergenciais. 

São classificadas pela Resolução CONAMA nº 003/90 como Áreas de Classe I aquelas 
destinadas à preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e Estaduais, 
Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e Hidrotermais. Nestas áreas, 
deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a 
intervenção antropogênica. As Áreas de Classe II são aquelas onde o nível de deterioração 
da qualidade do ar é limitado pelo padrão secundário de qualidade. As Áreas de Classe III 
são as áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do ar é limitado 
pelo padrão primário de qualidade. 

Deve-se ponderar que, por princípio, nenhum empreendimento deve lançar poluentes 
atmosféricos de modo a provocar uma ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar na 
sua vizinhança. 

Logo, deve-se ter como pressuposto que o empreendimento, por si só, não venha a 
provocar a ultrapassagem do padrão legal. Uma boa estratégia é buscar modelos que 
assegurem que a emissão de um dado elemento químico não provoque concentrações de 
poluentes maior que 50% do padrão, nas piores condições de dispersão atmosférica, como 
medida para se obter um razoável grau de segurança de que o empreendimento não seja 
responsável pela má qualidade do ar.  

Se houver comprovada existência de outras fontes significativas de poluição atmosférica na 
região, é possível, inclusive, aumentar esta faixa de segurança para não vir a comprometer 
a qualidade do ar na área de influência do empreendimento. 

O Quadro II.4, a seguir, apresenta os padrões de emissão aérea, por fonte, segundo 
Resolução CONAMA no 003/90, para os principais poluentes atmosféricos.  

Quadro II.4 - Padrões de Emissão de Poluentes 
Poluente Tempo de Amostragem Padrão Primário (µg/m3) Padrão Secundário (µg/m) 

Partículas totais em 
Suspensão 

24 Horas1 

MGAl2 
240 
80 

150 
60 

Partículas Inaláveis 24 horas1 

MAA3 
150 
50 

150 
50 

Dióxido de Enxofre 24 horas1 

MAA3 
365 
80 

100 
40 

Dióxido de Nitrogênio 24 horas1 

MAA3 
320 
100 

190 
100 

Monóxido de Carbono 1 hora1 

8 horas1 
40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

Ozônio 1 hora1 160 160 
1 - Não deve ser excedido mais que uma vez por anos             2 - Média Geométrica Anual               3 - Média Aritmética Anual 
Fonte: Resolução CONAMA 003/90 
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Neste quadro, os valores de padrão primário representam o valor máximo de concentração 
de cada poluente tolerável na atmosfera, conforme o tempo de amostragem, porém ainda 
oferecem um mínimo de risco de efeitos adversos à saúde, constituindo-se nas metas a 
serem atingidas a curto prazo.   

Já o padrão secundário é o valor abaixo do qual se prevê segurança total contra danos 
ambientais e à saúde pública31, o que se constitui em metas de médio e longo prazos. 

Assim, caso a concentração de poluentes em um dado local venha a ultrapassar os valores 
da tabela acima, o ar é considerado inadequado. Para cada poluente são também fixados 
níveis para caracterização de estados críticos de qualidade do ar: níveis de alerta, atenção e 
emergência. 

No âmbito do Estado de São Paulo, os artigos 20 à 50 do Decreto nº 8.468/76, dispõem 
sobre a poluição do ar. Nesse sentido, para efeito de utilização e preservação do ar, o 
território do Estado  foi dividido em 11 (onze) regiões, denominadas Regiões de Controle de 
Qualidade do Ar – RCQA. 

Pelo art. 54 inciso II da Lei 9.605/98, constitui crime culposo “causar poluição atmosférica 
que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que 
cause danos diretos à saúde da população”. 

4.4 Poluição Sonora 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente através da Resolução Nº 001 de 08.03.90 (DOU de 
02.04.90) previu que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 
obedecerá, no interesse da saúde32 e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes 
estabelecidos nas NBR-10.151 e 10.152, Normas Técnicas da ABNT que fixam índices 
aceitáveis aos ruídos, visando o conforto da comunidade e à proteção da saúde.  

“Em razão do sistema constitucional de competências, deve-se perceber que as diretrizes 
da Resolução CONAMA nº 001/90, incorporando os valores da NBR – 10.152, são normas 
gerais conforme o art. 24 §1º da Constituição Federal. Assim, os estados e municípios 
podem suplementar estes valores, para exigir mais, isto é, fixarem índices menores de 
decibéis no sentido de aumentar a proteção acústica” (MACHADO, Paulo Afonso Leme. 
Direito Ambiental Brasileiro. Ed. Malheiros. Rondônia. 1995).  

A norma NBR 10.151 – Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da 
Comunidade, revisão de 2000, considera recomendável, para conforto acústico, os níveis 
máximos de ruído externo, conforme exposto no Quadro II.5. 

Quadro II.5 - Limites de Ruído conforme NBR 10.151 
Tipos de Áreas Diurno (dB(A)) Noturno (dB(A)) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o limite 
Fonte: NBR 10.151 

                                                 

31 Ressalvem-se os fenômenos de cumulatividade e sinergia que podem vir a  ocorrer em áreas industriais 
saturadas ou em vias de saturação 
 
32 A OMS - Organização Mundial de Saúde, em 1990, considerou que o excesso de ruído ou a poluição sonora 
interfere no equilíbrio das pessoas e de seu meio, vindo a causar perda de audição; interferência com a 
comunicação; dor; interferência no sono; efeitos clínicos sobre a saúde; efeitos sobre a execução de tarefas; 
incômodo; efeitos não específicos 
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A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite 
normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem. Como 
parâmetro geral, considera-se que a resposta estimada da comunidade a uma fonte sonora 
ocorre conforme mostrado no Quadro II.6 a seguir (extraída da NBR 10.151, revisão de 
1987). Em linhas gerais, é considerado significativo o impacto da poluição sonora se a sua 
intensidade for a partir de 10 dB(A) acima do padrão. 

Quadro II.6 - Resposta Estimada da Comunidade à Ultrapassagem dos Limites 
Valor (em dB(A)) pelo qual o nível sonoro 

ultrapassa o padrão 
Resposta estimada da comunidade 
Categoria Descrição 

0 Nenhuma Não se observa reação 
5 Pouca Queixas esporádicas 

10 Média Queixas generalizadas 
15 Enérgicas Ação comunitária 
20 Muito Enérgicas Ação comunitária vigorosa 

Fonte: NBR 10.151 

Para ruído aeronáutico aplicam-se normas e legislação específicas, levando em 
consideração a intensidade da fonte sonora e a freqüência da mesma, bem como o nível 
sonoro existente no local sem o ruído das aeronaves. 

A NBR-12.859, de 1993 – Avaliação do impacto sonoro gerado por operações aeronáuticas, 
estabelece como critério que o impacto sonoro é significativo caso o ruído aeronáutico 
ultrapasse o ruído de fundo em mais de 3 dB(A). Abaixo deste patamar o impacto sonoro é 
considerado desprezível. Além deste parâmetro, a citada norma considera o nível de 
incômodo gerado pelas aeronaves conforme a tabela a seguir. 

Quadro II.7 - Nível de Incômodo Gerado pelas Aeronaves 
Reclamações esperadas Período Diurno Período Noturno 

Sem reação ou queixas 
esporádicas 

Leq < 65 dB(A) Leq < 55 dB(A) 

Queixas generalizadas – 
Possíveis ações da comunidade 

 
75 dB(A)> Leq > 65 dB(A) 

 
65 dB(A)> Leq > 55 dB(A) 

Ações comunitárias vigorosas Leq > 75 dB(A) Leq > 65 dB(A) 
Fonte: NBR 12.859 

 

4.5 Resíduos Sólidos 

A Resolução CONAMA nº 006/88 dispondo sobre a geração de resíduos das atividades 
industriais, especifica que no processo de licenciamento ambiental de atividades industriais 
os resíduos gerados e/ou existentes deverão ser objeto de controle especifico. Portanto, as 
indústrias deverão submeter seus inventários de resíduos industriais, pesticidas e PCBs ao 
órgão ambiental estadual, incluindo seu plano de disposição final ainda que por empresas 
especialmente contratadas para tal fim. 

Mais específica para o presente estudo a Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 
199333 dispondo sobre normas mínimas para tratamento de resíduos sólidos oriundos de 
serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, dá definições, 
classificações e procedimentos para seu gerenciamento. 

Em seu artigo 1o inciso I define Resíduos Sólidos conforme a NBR no 10.004 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de 
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

                                                 

33 Complementada pela Res. CONAMA nº 283/01 tendo em vista serem os aeroportos considerados áreas de 
barreira sanitária 
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líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em 
face à melhor tecnologia disponível”. 

Os resíduos gerados nos estabelecimentos são classificados em : 

– Grupo A: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública devido à presença 
de agentes biológicos. Incluem-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; 
animais mortos em experimentação ou a bordo de meios de transporte; objetos 
perfurantes ou cortantes provenientes dos estabelecimentos de saúde, etc.; 

– Grupo B: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 
devido às suas características químicas (incluem-se aqui, dentre outros, os produtos 
considerados perigosos pela NBR-ABNT 10.00434); 

– Grupo C: Rejeitos radioativos provenientes de serviços de medicina nuclear e 
radioterapia; e 

– Grupo D: Resíduos comuns, como todos os demais que não se enquadram nos grupos 
acima descritos.  

Importa considerar que, por força do art. 4º da retrocitada Resolução caberá aos 
estabelecimentos geradores o gerenciamento de seus resíduos sólidos, desde a geração 
até a destinação final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública.  

Isto quer dizer que a INFRAERO deverá apresentar, aos órgão ambientais competentes, um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser submetido à aprovação, considerando 
em sua elaboração princípios que conduzam a reciclagem, bem como a soluções integradas 
ou consorciadas, para os sistemas de tratamento e disposição final. 

Deve-se lembrar aqui a incidência, no Município de Guarulhos da Resolução 
CONAMA nº 04/95 que determina a instituição de um raio de 20 quilômetros, a partir do 
centro geodésico do aeródromo, como Área de Segurança Aeroportuária, onde não são 
permitidas a implantação de atividades perigosas, entendidas como “foco de atração de 
pássaros”, tais como aterros sanitários, vazadouros de lixo, matadouros, curtumes, culturas 
agrícolas e outras.  

Deve-se consignar também que o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos já conta 
com um específico Plano Diretor de Resíduos Sólidos, embora não ainda implementado. 

4.6 Produtos Químicos e Perigosos 

Manuseio e Estocagem de Produtos Químicos e Perigosos 

A Resolução CONAMA nº 05/85 inclui entre as atividades potencialmente poluidoras o 
transporte, estocagem e uso do pentaclorofenol e pentaclorofenato de sódio.  

Já a Resolução CONAMA nº 09/93 estabelece definições e critérios relativos à reciclagem e 
destinação final de óleo lubrificante usado, considerado resíduo perigoso de acordo com a 
NBR 10.004. É proibida qualquer descarga de óleo usado no solo, águas superficiais, 
subterrâneas e esgotos domésticos. A Resolução estabelece ainda que o óleo usado seja 
reciclado através de processo de re-refino. Quando a reciclagem não for possível, o órgão 

                                                 

34 A NBR 10.004 apresenta uma relação detalhada de códigos dos resíduos classificados como perigosos, tais 
como solventes usados, lodos gerados por processos de tratamento de efluentes, óleo usado, materiais 
contendo PCBs (Bifenilas Policloradas) entre outros. Os resíduos perigosos (Classe I) deverão ser estocados 
temporariamente de acordo com a NBR 12.235. Em complementação, as NBR 10.005, 10.006 e 10.007 
estabelecem critérios para a amostragem e testes de lixiviação e solubilização que determinam a classificação 
dos resíduos como Classe I, II ou III 
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ambiental poderá autorizar o seu uso como combustível ou incineração em instalações 
licenciadas. 

Em casos de vazamento onde será utilizado dispersantes químicos deverá ser observada a 
Resolução CONAMA nº 06/90 

Cabe ainda citar que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 56, considera crime transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A pena é de reclusão e multa. Também é 
tipificado como crime o abandono de produtos ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, ou a utilização em desacordo com as normas de 
segurança. 

Transporte de Produtos Perigosos 

A atividade setorial de armazenagem, distribuição e transportes de produtos 
perigosos/combustíveis pressupõe o eqüacionamento estratégico de uma atividade de 
segurança nacional, articulada com a demanda e dinâmica dos grandes centros urbanos e 
industriais do país com os quais mantém estrita relação, como o uso e ocupação do solo; a 
dinâmica da distribuição demográfica, o sistema viário, e as condições de controle 
ambiental.  

Isto significa a necessidade de se estabelecer a viabilidade jurídico-institucional, onde todos 
esses fatores e funções possam ser contemplados de modo integrado, sob os ângulos 
normativo, administrativo e legislativo. 

Por estas razões, os serviços relacionados com produtos químicos perigosos/ combustíveis, 
foram tradicionalmente considerados de interesse federal, até o advento institucional das 
regiões metropolitanas, através da Carta de 1968, e da criação das áreas críticas de 
poluição, através do zoneamento industrial, Lei nº 6.803/80 pelos quais, essas atividades 
passaram a conformar-se com as especificidades dos Estados, respeitadas as linhas gerais 
traçadas pela união. A Resolução CONAMA nº 001-A/86 é clara nesse sentido. 

O transporte rodoviário de produtos perigosos é regulado pelo Decreto nº 96.044 de 
18/05/88, pela Portaria nº 291 de 31/05/88, bem como, normatizado por séries de normas 
técnicas da ABNT. O transporte ferroviário é regulado pelo Decreto nº 98.973, de 21 de 
fevereiro de 1990.  

Para estes casos, é necessário estabelecer um plano junto as autoridades viárias e 
ambientais que determinarão as condições de tráfego, rodovias, horários e paradas 
permitidos, bem como, condições de armazenamento e isolamento da carga perigosa, 
sendo certo que deve-se evitar sua passagem em áreas de adensamento populacional, e 
áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental como as áreas de proteção aos 
mananciais e as Unidades de Conservação. Em Guarulhos esse Plano de Emergência é 
exigido pela Lei nº 5.592 de 28/08/00. 

4.7 Patrimônio Histórico e Arqueológico 
 

A Lei nº 3.924 de 26.07.61 define quais sítios são considerados patrimônio, proibindo seu 
aproveitamento econômico; instruindo responsabilidades cíveis e penais; dando diretrizes 
para escavações por particulares e por instituições científicas públicas; e  tornando 
obrigatório o licenciamento de atos de transferência ou remessa de bens arqueológicos ou 
pré-históricos para o exterior, bem como procedimentos  em caso de descoberta fortuita. 

O assunto é disciplinado na Constituição Federal, destacando-se: 

- o artigo 20 da Constituição Federal que em seu inciso X estabelece os sítios de valor 
histórico ou arqueológico como bens da UNIÃO; 
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- o artigo 216 da atual Constituição Federal que define:  

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, 
entre outros: 

IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico, conforme definido pelo Dec.Lei n.º 25 de 
30.11.37 que estruturou o setor”. 

O Decreto nº 80.978 de 12.09.77 promulgou a Convenção relativa à proteção do patrimônio 
mundial, cultural e natural de 1972, enquanto uma grande carta de intenções e amplas 
diretrizes. 

Mais atual e com mais eficácia, a legislação ambiental também protege esses bens, 
conforme se depreende da Resolução CONAMA nº 001/86 que, ao dispor sobre os estudos 
de impacto ambiental determinou considerar no diagnóstico do meio sócio econômico a 
presença de sítios/monumentos arqueológicos, históricos e culturais. 

Sua administração é hoje objeto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, que recentemente, baixou a Portaria nº 230 de 17/12/2002 que dispõe sobre os 
trabalhos de levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico articulando-os 
com cada etapa do processo de licenciamento ambiental, vinculando sua realização e 
aprovação pelo IPHAN, como condição para a sucessão das licenças prévia, de instalação e 
operação.  

A lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98, em seus artigos 62 a 65, tipificou como crime atos 
de destruição ou mutilação de tais bens, prevendo penas de detenção e reclusão. 

4.8  Ordenamento Territorial da RMSP 

A RMSP foi instituída pela Lei Complementar nº 14/73, tendo em vista a consecussão de 
serviços de interesse comum tais como adução de água; esgotamento sanitário; disposição 
final de resíduos sólidos; transportes coletivos, e outros, englobando o território dos 
seguintes municípios: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, 
Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana 
do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul Suzano, Taboão 
da Serra e Vargem Grande Paulista.  

Seus dois grandes marcos foram: 

– a Lei de Zoneamento Industrial do Estado Lei nº 1817/78 que teve a preocupação de 
afastar da RMSP industria consideradas nocivas em face dos grandes taxas de emissão 
de poluentes e do grau de saturação da região; e  

– a Lei de Proteção aos Mananciais35 – Leis nº 898/75 e 1172/96 com a preocupação de 
impedir o adensamento populacional e a poluição ambiental no entorno das principais 
bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento da metropole. Por força desses 
diplomas legais, foram instituídas áreas de 1ª e 2ª categorias considerando-se 
basicamente a distância dos corpos hídricos Na área de 1ª categoria foram proibidas 
praticamente todas as atividades antrópicas que possam provocar degradação dos 

                                                 

35 Atinge aproximadamente 54% do solo metropolitano 
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recursos naturais, com exceção das voltadas ao lazer que não implique em instalações 
permanentes e outras edificações, sendo proibidos o desmatamento e movimentação de 
terra.  

Na área de 2ª categoria, foram criadas faixas A, B e C, com diferentes graus de restrições 
aos usos residenciais onde se limitou aos coeficientes de aproveitamento dos terrenos 
para evitar a impermeabilização do solo e o adensamento populacional. 

Em ambas, a execução de arruamentos, loteamentos, edificações e obras, bem como a 
prática de atividades agropecuárias, comerciais, industriais e recreativas dependem de 
licenciamento pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo DUSM - Departamento de Uso do 
Solo Metropolitano. 

Em face das recorrentes invasões por populações de baixa renda nessas áreas, em 
flagrante desrespeito a essas leis, e da conseqüente deterioração dos mananciais, bem 
como em face dos novos arranjos jurídicos e institucionais vigentes especialmente a Lei 
Estadual nº 7.663/91 que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH 
adotando a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e instuindo os 
Cômites de Bacia Hidrográfica como novo locus decisório, foi baixada a Lei nº 9.866/97, 
que vincula a proteção dos mananciais ao Sistema Estadual de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos e conseqüentemente aos Planos Diretores da cada bacia hidrográfica. 
Esses planos deverão propor um novo cabedal de normas para proteção dessas áreas. 
Até que assim se faça vigem as determinações legais anteriores. 

4.9 Ordenamento Territorial do Município de Guarulhos 

Preliminarmente, cumpre consignar a prevalência das diretrizes e instrumentos consignados 
pela Lei Federal nº 10.257/01, que instituiu o Estatuto da Cidade, e que devem subordinar 
todos os instrumentos de política urbana dos municípios, que apontam para o conceito de 
cidades sustentáveis, entendido como: - o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações; a gestão democrática por meio da participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; a garantia da alocação de serviços e equipamentos de modo a 
garantir a universalidade no seu acesso e distribuído de forma igual pelas regiões da cidade; 
e a ênfase conferida à proteção ambiental à saúde, bem estar e conforto de seus habitantes. 

O Município de Guarulhos possui uma boa base jurídica para a execução de políticas 
voltadas ao desenvolvimento urbano e proteção ambiental, sendo certo que as suas 
principais diretrizes estão asseguradas em sua lei maior – Lei Orgânica onde se encontram 
as seguintes previsões: 

– Urbanização e regularização de favelas com a participação obrigatória das comunidades 
incluindo casos de remoção por risco; 

– Regularização de lotamentos clandestinos e irregulares; 

– Utilização de terras municipais não aproveitadas ou subaproveitadas para 
assentamentos da população de baixa renda e instalação de equipamentos públicos; 

– Restrição à utilização de áreas de riscos geológicos; 

– Ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização inadequada de 
imóveis urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o 
adensamento inadequado à infra-estrutura urbana e aos equipamentos urbanos e 
comunitários existentes ou previstos; a ociosidade do solo urbano edificável; a 
especulação imobiliária; a ocorrência de desastres naturais; 



 
 VOL I    FL   104 / 248 

 

I N F R A E R O   

– Proibição para supressão da vegetação em projetos de parcelamento do solo com alta 
declividade; 

– Sistema viário evitando separação de regiões e voltado a permitir o escoamento de 
cargas e produtos, exigindo EIA/RIMA e aprovação da Câmara Municipal para ligações 
intermunicipais; 

– Planejamento viário nos empreendimentos que possam gerar aumento de tráfego; 

– Criação de espaços territoriais a serem especialmente protegidos para preservação de 
ecossistemas originais representativos do espaço original do Município; 

– Exigência de EIA/RIMA para obras ou atividades potencialmente impactantes como 
condicionante do seu licenciamento; 

– A criação de um Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente; 

– A limitação de uso das propriedades privadas para proteção de ecossistemas, Unidades 
de Conservação e qualidade de vida, a ser averbada em sua pertinente escritura junto 
ao Registro de Imóveis; 

– A prévia análise pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente da instalação de qualquer 
obra ou equipamento urbano através de organismos federais ou estaduais que 
impliquem ou causem impacto ambiental; e, 

– Proibição de mudança de destinação ou de uso de áreas verdes do Município, bem 
como de desmatamento, em área urbana ou rural, de florestas e demais formas de 
vegetação naturais, sejam qual for o pretexto ou finalidade.  

Seus principais diplomas legais, hierarquicamente abaixo da Lei Orgânica são: o Código de 
Posturas – Lei nº 3.573 de 03/01/90; o Código de Obras – Lei nº 09/11/00; e a Lei de 
Zoneamento Uso e Ocupação do Solo – Lei nº 4.818 de 11/07/96. 

Esta última lei, conforme já comentado nos itens inicias deste capítulo, instituiu entre outras 
áreas afetas à dinâmica urbanística do município áreas de zona aeroportuária (conforme 
legislação própria do setor aeronáutico) e zonas de influência aeroportuária, no entorno 
daquela, onde atividades e coeficientes de aproveitamento dos imóveis sujeitam-se a 
gradativas restrições. 

Entre as Zonas de Uso, mencionadas no art. 4º da Lei, destacam-se a Zona de Reserva 
Ambiental (ZRA conforme Área de Proteção aos Mananciais e Serra da Cantareira segundo 
explicitado no § 6º), a Zona de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Arquitetônico 
e do Meio Ambiente (ZPP onde deverão ser objeto de preservação os bens naturais e 
artificiais mencionados no § 7º) e a Zona Especial de Influência de Drenagem (ZEIVD – que, 
segundo § 11, estende-se por uma faixa de terra de 50 m de cada lado a partir do eixo das 
vias existentes ou em plano, integrantes do sistema viário). 

As zonas classificadas por esta lei e de interesse ao presente estudo por sua proximidade 
com a área do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos são: 

– ZH-4 Zona de Uso Habitacional 4 onde são permitidos os usos C3 e S3 e a indústria, 
com restrições quanto ao tipo de via de acesso; a área mínima de lote é de 125 m² (250 
para indústria); a taxa máxima de ocupação é de 70% (50% para indústria) e o 
coeficiente máximo de aproveitamento 3,5 (2 para indústria); 

– ZIA Zona de Influência Aeroportuária onde são permitidos todos os usos de interesse 
específico; a área mínima de lote é de 125 m² (500 para indústria); a taxa máxima de 
ocupação é de 70% e o coeficiente máximo de aproveitamento 3,5. Há gabarito máximo 
de 12 m; e, 
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– ZUI Zona de Uso Industrial onde são permitidos todos os usos de interesse específico; a 
área mínima de lote é 250m² (500 para indústria); a taxa de ocupação é 70% e o 
coeficiente máximo de aproveitamento 2 (1 para indústria). 

Cumpre apontar aqui que, a Câmara Municipal de Guarulhos, preocupada com os impactos 
sobre a saúde da população que habita áreas lindeiras ao Aeroporto, por diversas vezes 
tentou, por meio de lei exigir de seu Executivo, a realização de estudos de impacto 
ambiental. Isto revela o grau de preocupação da população e das autoridades existente 
naquela localidade com as atividades do Aeroporto e seus impactos ambientais, 
especialmente sobre ruídos. Nesse cenário, foram editadas as leis nº 5.529 de 09/05/00, e 
nº 5.666 de 08/05/01 ambas julgadas inconstitucionais36 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, obviamente por terem entre outros aspectos, envolvido legislação federal sobre 
EIA/RIMA. 

Voltando a tentar impor à Prefeitura a obrigação de estudar as conseqüências na saúde 
pública dos moradores em áreas vizinhas ao Aeroporto, a Câmara de Vereadores de 
Guarulhos fez aprovar a Lei nº 5.700 de 18/07/01 imputando, agora, a obrigação do 
Executivo em emitir relatórios estatísticos sobre a questão.  

Não se sabe se foi ou não proposta qualquer ação judicial contra a referida lei, mas acredita-
se que seja absolutamente desprovida de exeqüidade, tendo em vista não só custos, 
legitimidade e sua eficácia, posto que a Municipalidade certamente não dispõe de bases 
conceituais e científicas que um levantamento estatístico sobre doenças provocadas pelas 
atividades aeroportuárias na população deve ter e que esse tipo de estudo certamente 
demanda acompanhamento de longo prazo. 

Por último cabe registrar o advento da Lei nº 5.880/03 que instituiu o EPIV – Estudo Prévio 
de Impacto de Vizinhança, já comentado anteriormente, cujo escopo está absolutamente 
contemplado pelo presente EIA/RIMA e que não pode alterar a divisão de competências 
para o licenciamento ambiental, previsto pelas normas federais (Leis nº 6.938/81; 7.804/89; 
Decreto nº 9.9274/90 e Resolução CONAMA 237/97), quer para abarcar avaliações de 
impacto ambiental sob a égide do Estado, quer para duplicar o procedimento ambiental 
licenciatório. 

                                                 

36 ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 75.917-0/9 acolhida em 13/03/02 e ADIN nº 83.956.0/00 acolhida 
em 03/04/02 
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Figura II.1 - Zoneamento Municipal 
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5. LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE PARA O PRESENTE ESTUDO 

 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a INFRAERO, enquanto empresa pública vinculada 
ao Ministério da Aeronáutica, não detém poder normativo e fiscalizatório, que a este 
pertence e que é exercido, em seu nome, pelo Departamento de Aviação Civil – DAC37. Isto 
quer dizer que embora seja responsável pelo gerenciamento da infraestrutura aeroportuária 
em todo o país, coordenando todo o conjunto de negócios envolvidos entre indústria e 
aviação, não é responsável pela aprovação de planos, programas e projetos abrangendo 
aeródromos, equipamentos de auxílio, aeronaves e vôos, nem tampouco pelo controle do 
tráfego aéreo que recaí sobre a autoridade aeronáutica.  

Esta questão é de muita relevância para definição das responsabilidades envolvidas na 
atividade a ser licenciada, tendo em vista que no escopo do presente EIA/RIMA deverão ser 
formatados vários programas de mitigação e compensação dos impactos ambientais que 
vierem a ser identificados e mensurados e que poderão envolver decisões afetas não à 
empresa aeroportuária proponente da ampliação, a INFRAERO, mas sim ao próprio 
Comando Aeronáutico.  

Os principais comandos normativos sobre a atividade aeroportuária, de interesse para 
compreensão das limitações e possibilidades de ação requeridas para operação das 
atividades existentes e/ou para a ampliação pretendida do Aeroporto Internacional de São 
Paulo em Guarulhos são a seguir relacionadas.  

5.1 Lei nº 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica  

Neste Código estão assentados os princípios, objetivos, direitos, deveres, formas de 
articulação entre o Estado e os demais atores públicos e privados, obrigações financeiras, 
infrações e penalidades; 

Embora alguns de seus principais pontos de interesse para o presente estudo já tenham 
sido comentados nos itens iniciais deste trabalho, cumpre destacar os artigos constantes do 
Quadro II.8, a seguir. 

Quadro II.8 - Lei nº 7.565/86 – Código Brasileiro de Aeronáutica 
Art. 1° O Direito Aeronáutico é 
regulado 

pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil seja 
parte, por este Código e pela legislação complementar. 

§ 2° Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros, em todo o Território Nacional, assim como, 
no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade. 

Art. 12. Ressalvadas as atribuições 
específicas, fixadas em lei, 
submetem-se às normas de, 
orientação, coordenação, controle e 
fiscalização do Ministério da 
Aeronáutica: 

I - a navegação aérea;II - o tráfego aéreo; 
III - a infra-estrutura aeronáutica; 
IV - a aeronave; 
V - a tripulação; 
VI -os serviços, direta ou indiretamente relacionados ao vôo. 

Art. 15. Por questão de segurança 
da navegação aérea ou por 
interesse público, é facultado 

fixar zonas em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabelecer 
rotas de entrada ou saída, suspender total ou parcialmente o tráfego, 
assim como o uso de determinada aeronave, ou a realização de certos 
serviços aéreos. 

continua... 

                                                 

37 O Departamento de Aviação Civil (DAC) é subordinado ao Comando da Aeronáutica – Ministério da Defesa, cuja 
missão é estudar, orientar, planejar, controlar, incentivar e apoiar as atividades da Aviação Civil pública e privada, 
além de manter o relacionamento com outros órgãos no trato dos assuntos de sua competência. O DAC foi criado 
em 22/04/31, por meio do Decreto nº 19.902, assinado pelo então Presidente Getúlio Vargas. Hoje, o DAC, tem 
por finalidade a consecução dos objetivos da Política Aeroespacial Nacional no setor da Aviação Civil. Dentro da 
estrutura do DAC existem quatro Subdepartamentos: Planejamento, Infra-Estrutura, Operações e Técnico. 
Também fazem parte o Instituto de Aviação Civil (IAC), a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional (CERNAI) e ainda os Serviços Regionais de Aviação Civil (SERAC), sete ao todo espalhados pelo 
País 
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Art. 16. Ninguém poderá opor-se, 
em razão de direito de 
propriedade na superfície 

ao sobrevôo de aeronave, sempre que este se realize de acordo com 
as normas vigentes. 

Art. 20. Salvo permissão especial, 
nenhuma aeronave poderá voar no 
espaço aéreo brasileiro, aterrissar 
no território subjacente ou dele 
decolar, a não ser que tenha: 
 

I - marcas de nacionalidade e matrícula, e esteja munida dos 
respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade (artigos 109 
a 114); II - equipamentos de navegação, de comunicações e de 
salvamento, instrumentos, cartas e manuais necessários à segurança 
do vôo, pouso e decolagem; III - tripulação habilitada, licenciada e 
portadora dos respectivos certificados, do Diário de Bordo ; da lista de 
passageiros, manifesto de carga ou relação de mala postal que, 
eventualmente, transportar  

Art. 22. Toda aeronave 
proveniente do exterior fará 

 respectivamente, o primeiro pouso ou a última decolagem em 
aeroporto internacional. 

Art. 25. Constitui infra-estrutura 
aeronáutica o conjunto de órgãos, 
instalações ou estruturas terrestres 
de apoio à navegação aérea, para 
promover-lhe a segurança, 
regularidade e eficiência, 
compreendendo: 
 

I - o sistema aeroportuário (artigos 26 a 46); II - o sistema de proteção 
ao vôo (artigos 47 a 65); III - o sistema de segurança de vôo (artigos 66 
a 71); IV - o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro (artigos 72 a 
85); V - o sistema de investigação e prevenção de acidentes 
aeronáuticos (artigos 86 a 93); VI - o sistema de facilitação, segurança 
e coordenação do transporte aéreo (artigos 94 a 96); VII - o sistema de 
formação e adestramento de pessoal destinado à navegação aérea e à 
infra-estrutura aeronáutica (artigos 97 a 100); VIII - o sistema de 
indústria aeronáutica (artigo 101); IX - o sistema de serviços auxiliares 
(artigos 102 a 104); X - o sistema de coordenação da infra-estrutura 
aeronáutica (artigo 105). 

Art. 26. O sistema aeroportuário é 
constituído 

pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, 
pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga 
aérea, terminal de passageiros e as respectivas facilidades. 

Art. 34. Nenhum aeródromo poderá 
ser construído 

sem prévia autorização da autoridade aeronáutica. 

Art. 35. Os aeródromos privados 
serão construídos, mantidos e 
operados por 

seus proprietários, obedecidas as normas e planos da autoridade 
aeronáutica (artigo 30).. 

Art. 36. Os aeródromos públicos 
serão construídos, mantidos e 
explorados: 
 

I - diretamente, pela União; II - por empresas especializadas da 
Administração Federal Indireta ou  subsidiárias, vinculadas ao 
Ministério da Aeronáutica; III - mediante convênio com os Estados ou 
Municípios; IV - por concessão ou autorização 

§ 1° A fim de assegurar 
uniformidade de tratamento em todo 
o Território Nacional 

a construção, administração e exploração, sujeitam-se às normas, 
instruções, coordenação e controle da autoridade aeronáutica. 
 

§ 2° A operação e a exploração de 
aeroportos e heliportos, bem como 
dos seus serviços auxiliares, 
constituem 

atividade monopolizada da União, em todo o Território Nacional, ou das 
entidades da Administração Federal Indireta a que se refere este artigo, 
dentro das áreas delimitadas nos atos administrativos que lhes 
atribuírem bens, rendas, instalações e serviços. 

Art. 38. Os aeroportos constituem 
universalidades, equiparadas a 
bens públicos federais, 

enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha a 
União a propriedade de todos os imóveis em que se situam. 

Art. 43. As propriedades vizinhas 
dos aeródromos e das instalações 
de auxílio à navegação aérea estão 
sujeitas a restrições especiais. 
 

Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas 
ao uso das propriedades quanto a edificações, instalações, culturas 
agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporária, e tudo mais 
que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar 
interferência nos sinais dos auxílios à radionavegação ou dificultar a 
visibilidade de auxílios visuais. 

Art. 44. As restrições de que trata o 
artigo anterior são as especificadas 
pela autoridade aeronáutica, 
mediante aprovação dos seguintes 
planos, válidos, respectivamente, 
para cada tipo de auxílio à 
navegação aérea: 

I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos; 
II - Plano de Zoneamento de Ruído; 
III - Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos; 
IV - Planos de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea. 
§ 4° As Administrações Públicas deverão compatibilizar o zoneamento 
do uso do solo, nas áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições 
especiais, constantes dos Planos Básicos e Específicos. 

Art. 45. A autoridade aeronáutica 
poderá embargar a obra ou 
construção de qualquer natureza 
que 

contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou 
exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os 
referidos planos, posteriormente à sua publicação, por conta e risco do 
infrator, que não poderá reclamar qualquer indenização. 

continua... 
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Art.46. Quando as restrições 
estabelecidas impuserem demo-
lições de obstáculos 

levantados antes da publicação dos Planos Básicos ou Específicos, 
terá o proprietário direito à indenização. 
 

 
5.2 Portaria nº 1.141/GM – 5 (08/12/87)  

Esta Portaria define as regras básicas para a proteção da atividade aeroportuária 
instituindo diferentes zonas e faixas de segurança inclusive para proteção das 
comunidades ao ruído aprovando o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, o 
Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano Básico de Zona de Proteção de 
Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea, devendo-se 
destacar que em seus anexos é que foram estabelecidas as metragens mínimas dessa 
faixas de segurança. Os principais pontos são destacados no Quadro II.9. 

Quadro II.9 - Portaria nº1.141/GM-5(08/12/87) 
Art.5º- O Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromos contém 
as seguintes áreas: 
 

Faixa de Pista, Áreas de Aproximação, Áreas de Decolagem, Áreas de 
Transição, Área Horizontal Interna, Área Cônica e Área Horizontal 
Externa. E seu parágrafo único determina que “no aeródromo onde haja 
mais de uma pista, aplica-se o Plano Básico de Zona de Proteção 
separadamente, a cada uma delas.” 

Art.14- Nas Áreas de Aproximação, 
Decolagem e Transição não são 
permitidas 
 

implantações de qualquer natureza que ultrapassem os seus gabaritos, 
salvo as torres de controle e os auxílios à navegação aérea que, a critério 
do DEPV, poderão ser instalados nas Áreas de 
Transição mesmo que ultrapassem o gabarito desta área. 

Art.15- São permitidas, 
independente de autorização ou 
consulta ao Comando 
AéreoRegional – COMAR 

implantações que se elevem acima da superfície do terreno em, no 
máximo,8m (oito metros) na Área Horizontal Interna, 19m (dezenove 
metros) na Área Cônica e 30m (trinta metros) na Área Horizontal Externa, 
qualquer que seja o desnível em relação à Elevação do Aeródromo. 

Parágrafo Único- O disposto neste 
Artigo não se aplica 

a instalações ou construções de torres,redes de alta tensão, cabos 
aéreos, mastros, postes e outros objetos cuja configuração seja pouco 
visível a distância. 

Art.18- O Plano Específico de Zona 
de Proteção de Aeródromos, 
fundamentado nos procedimentos 
de Tráfego Aéreo, na Zona de 
Auxílios à Navegação Aérea, na 
Zona de Proteção dos Helipontos, 
nos acidentes naturais e artificiais 
existentes e no desenvolvimento 
da região, será elaborado  
 

pela Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV, submetido à 
apreciação do Comando Geral de Apoio e aprovado por ato baixado 
pelo Ministro da Aeronáutica para substituir, em determinado 
aeródromo, o Plano Básico de Zona de Proteção, devendo conter: 1 - 
localização e nome(s) do(s) aeródromo(s); 2 - ato oficial que aprovou o 
respectivo Plano Específico;3 – gabaritos; 4 - restrições a serem 
observadas; 5 - referência aos obstáculos que devam ser sinalizados 
ou retirados; 6 - referência aos pontos proeminentes, localizados na 
Zona de Proteção e considerados  perigosos à navegação, para efeito 
de sinalização; e 7- outros esclarecimentos e informações julgados 
necessários 

Art.16- Qualquer aproveitamento 
que ultrapasse os gabaritos das 
Áreas Horizontal Interna, Cônica e 
Horizontal Externa, não 
enquadrados no Artigo anterior,  

deverá ser submetido à autorização do Comando Aéreo Regional – 
COMAR. 

Parágrafo 1º- Nos pedidos de 
autorização para aproveitamento 
de propriedades, deverão 
constar:  
 
 

1 - identificação e natureza do aproveitamento;2 -localização em relação à 
pista de pouso do aeródromo, utilizando métodos topográficos ou 
geodésicos; 3 - altitude do terreno no local; 4 - altura, do solo ao topo, da 
implantação pretendida;5 -carta topográfica da região ou cópia, na escala 
de 1:100.000 ou maior, indicando o local da implantação, assinada por 
engenheiro devidamente qualificado;6 - outros elementos, quando 
solicitados. 

Parágrafo 2º- A altitude do terreno 
no local do aproveitamento deve 
ter 

precisão maior ou igual a 0,5m (zero vírgula cinco metros). 
 

Art.27- A sinalização de obstáculos 
tem a finalidade de reduzir os 
perigos para as aeronaves, 
indicando a presença deles. 
 

Parágrafo 1º- A sinalização será feita por meio de pintura em cores, 
balizas e luzes de baixa, média e alta intensidades. 
Parágrafo 2º- Pode ser dispensada, a critério do COMAR, a sinalização 
dos obstáculos que, por sua configuração e tamanho, sejam bem visíveis, 
assim como daqueles que estejam circundados por outros mais altos. 

continua... 
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Art.41- Quando uma implantação 
de qualquer natureza, temporária 
ou permanente, fixa ou móvel, 
elevar-se a 150m (cento e 
cinqüenta metros) ou mais de 
altura sobre o terreno ou nível 
médio do mar, localizado dentro ou 
fora da Zona de Proteção de 
Aeródromos ou de Helipontos, 
deverá o responsável prestar ao 
Comando Aéreo Regional – 
COMAR as seguintes informações: 

1 - tipo e endereço da implantação (incluindo o nome do município e sigla 
da Unidade da Federação); 
2 - nome e endereço do proprietário; 
3 - altura da implantação, isto é, da base ao topo; 
4 - altitude da base do local da implantação; 
5 - coordenadas do local da implantação; 
6 - tipo de sinalização empregada; e 
7 - carta da região ou cópia, na escala de 1:500.000 (um para quinhentos 
mil) ou maior, indicando o local da implantação. 
 

Art.42- O Princípio da Sombra é 
aqui estabelecido para permitir a 
aplicação de um critério mais 
adequado na liberação de novas 
implantações situadas nos 
Planos de Zona de Proteção de 
Aeródromos e Helipontos. 

Parágrafo 1º- O critério estabelecido neste Artigo se aplica quando algum 
obstáculo, de natureza permanente, natural ou artificial, já ultrapasse os 
gabaritos das Zonas de Proteção. 
Parágrafo 2º- Uma nova implantação não será considerada como 
obstáculo se estiver situada em um plano de sombra com referência 
ao obstáculo já existente, não dispensando, no entanto, a sinalização. 

Art.43- O Plano de Sombra inicia-
se no obstáculo, na direção do 
afastamento do aeródromo, e 
consiste numa superfície 
horizontal, iniciada no topo do 
obstáculo, que já ultrapasse o 
gabarito de uma determinada 
área, estendendo-se até o final 
desta ou até a intercessão deste 
Plano com o gabarito da Zona 
de Proteção. 

Parágrafo Único- A largura do Plano de Sombra deverá ser idêntica à do 
obstáculo que a determina, nos seus diversos níveis de altura. 
 

Art.44- A aplicação do Princípio 
de Sombra  

nas Áreas de Aproximação, Transição, Horizontais e Cônicas 

 
 
Art.46- Nas Áreas de 
Aproximação e Áreas de 
Transição dos aeródromos e 
helipontos, não são permitidas 
implantações de natureza 
perigosa, embora não 
ultrapassem os gabaritos fixados. 
 

Parágrafo 1º- Denomina-se Implantação de Natureza Perigosa toda 
aquela que produza ou armazene material explosivo ou inflamável, ou 
cause perigosos reflexos, irradiações, fumo ou emanações, a 
exemplo de usinas siderúrgicas e similares, refinarias de 
combustíveis, indústrias químicas, depósitos ou fábricas de gases, 
combustíveis ou explosivos, áreas cobertas de material refletivo, 
matadouros, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem 
pássaros, assim como outras que possam proporcionar riscos 
semelhantes à navegação aérea. 
Parágrafo 2º- Para garantir o cumprimento do disposto neste Artigo, os 
projetos para qualquer tipo de implantação ou aproveitamento de 
propriedades localizadas nessas áreas terão de ser submetidos à 
autorização do Comando Aéreo Regional – COMAR,  
Parágrafo 4º- Os depósitos de combustíveis destinados ao 
abastecimento de aeronaves poderão, a critério do Comando Aéreo 
Regional – COMAR, ser instalados nas Áreas de Transição, respeitando 
os gabaritos destas Áreas  

Art.50- Os Planos de Zona de 
Proteção de Auxílios à Navegação 
Aérea são estabelecidos de 
acordo com o formato requerido 
pelos equipamentos e constam 
das seguintes áreas: Área de 
Implan - tação Proibida e Área 
de Implantação Restrita. 

Parágrafo Único- A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV 
publicará, através de Instrução do Ministério da Aeronáutica – IMA, o 
Cadastro dos Auxílios à Navegação Aérea,contendo informações 
necessárias para aplicação dos referidos Planos. 
 

Art.51- Não caberá consulta, de 
qualquer natureza, sobre 

o aproveitamento na Área de Implantação Proibida. 

continua... 
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Art.52- Caberá, obrigatoriamente, 
consulta ao Comando Aéreo 
Regional – COMAR sobre o 
aproveitamento da Área de 
Implantação Restrita, nos 
seguintes casos: 

1 - aproveitamento do solo a menos de 1.000m  do sistema irradiante 
ou fonte de emissão, independente de sua natureza e elevação; 
2 - aproveitamento do solo para implantações que ultrapassem os 
gabaritos estabelecidos  numa distância compreendida entre 1.000m  e 
15.100m  do sistema irradiante ou fonte de emissão. 

Art.68- As restrições ao uso do 
solo estabelecidas pelo Plano 
Básico de Zoneamento de Ruído 
obedecerão 

aos parâmetros estabelecidos nos Artigos 69 e 70 desta Portaria. 
 

Art.69- Na Área I são permitidos 
a implantação, o uso e o 
desenvolvimento das seguintes 
atividades: 

I- Produção e extração de recursos naturais ( agricultura; piscicultura; 
silvicultura; mineração; atividades equivalentes) II- Serviços Públicos ou 
de Utilidade Pública: ( estação de tratamento de água e esgoto; 
reservatório de água; cemitério; e equipamentos urbanos equivalentes.) 
III- Comercial: ( depósito e armazenagem; estacionamento e garagem 
para veículos; feiras livres; e equipamentos urbanos equivalentes) IV- 
Recreação e lazer ao ar livre: ( praças, parques, áreas verdes; campos 
de esporte; e equipamentos urbanos e equivalentes) V- Transporte: ( 
rodovias; ferrovias;  terminais de carga e passageiros;  auxílio à 
navegação aérea; e equipamentos urbanos equivalentes. VI - Industrial: 

Parágrafo 1º- Na Área I, as 
atividades, edificações e os 
equipamentos já existentes e não 
relacionados neste Artigo não 
poderão 

ser ampliados a partir da vigência desta Portaria. 
 

Parágrafo 2º- A implantação, o 
uso e o desenvolvimento de 
atividades tratadas nos itens II – 
números 1 e 3, III – números 1 e 
2 e V – número 3 só poderão 

ser permitidos quando atendidas as normas legais vigentes para 
tratamento acústico nos locais de permanência de público e funcionários, 
mediante aprovação prévia do Departamento de Aviação Civil – DAC. 
 

Parágrafo 3º- A implantação, o 
uso e o desenvolvimento de 
atividades tratadas nos itens I – 
número 5, II – número 4, III – 
número 4, IV – número 3, V – 
números 1, 2 e 5 e VI só serão 

permitidos mediante aprovação prévia do Departamento de Aviação 
Civil – DAC. 

Art.70- Não são permitidos a 
implantação, o uso e o 
desenvolvimento na Área II das 
seguintes atividades: 
 

I- Residencial; II- Saúde:( hospital e ambulatório; consultório médico; 
asilo; e equipamentos urbanos equivalentes; III- Educacional: ( escola; 
creche; e equipamentos urbanos equivalentes.) IV- Serviços Públicos 
ou de Utilização Pública: ( hotel e motel;  edificações para atividades 
religiosas; centros comunitários e profissionalizantes; e equipamentos 
urbanos equivalentes. V- Cultural: ( biblioteca; auditório, cinema, 
teatro; e equipamentos urbanos equivalentes) 

Parágrafo Único- As atividades 
acima referidas poderão ser,  

eventualmente, autorizadas pelos órgãos municipais competentes, 
mediante aprovação do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

Art.71- As eventuais restrições ao 
uso do solo em Área III, 
decorrentes dos níveis de 
incômodo sonoro, serão 

estabelecidas em Plano Específico de Zoneamento de Ruído 
 

Art.72- As restrições a que se 
referem os Artigos 69 e 70 desta 
Portaria poderão 

ser alteradas na elaboração de um Plano Específico de Zoneamento de 
Ruído, em função de necessidades locais, mediante ato do Ministro da 
Aeronáutica. 

Art.73- Todo parcelamento do 
solo localizado em área do Plano 
de Zoneamento de Ruído 
observará 

as restrições estabelecidas nos Artigos 69 e 70 desta Portaria 
 

continua... 
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Art.74- Para o cumprimento desta 
Portaria, compete: 

I- Aos Comandos Aéreos Regionais – COMAR: 
1- fiscalizar, em conjunto com as entidades municipais, estaduais e 

federais competentes, as implantações e o desenvolvimento de atividades 
urbanas quanto à sua adequação aos Planos de que trata esta Portaria; 
2- promover a interdição, remoção ou demolição, por meio adequado, das 
implantações ou dos usos que contrariem o disposto nas normas aqui 
fixadas; 
3- enviar ao Departamento de Aviação Civil –DAC, para parecer na área 

de sua competência, os processos em que couber análise dos Planos de 
Zoneamento de Ruído de que trata esta Portaria,... 

Art.76- A autorização para 
aproveitamento de propriedades 
situadas dentro do Plano de 
Proteção de Aeródromo e 
Heliponto e do Plano de Proteção 
de Auxílios à Navegação Aérea é  

de competência exclusiva do Comando Aéreo Regional – COMAR sob 
cuja administração se encontre o aeródromo ou o auxílio à navegação 
aérea. 

Art.77- A autorização para 
aproveitamento de propriedades 
situadas dentro do Plano de 
Zoneamento de Ruído 

é de competência exclusiva do Departamento de Aviação Civil – DAC. 
 

Art.79- Não cabe consulta ou 
pedido de autorização ao 
Comando Aéreo Regional 
respectivo para o 
aproveitamento de áreas, desde 
que 

este obedeça aos gabaritos e às demais exigências estabelecidas na 
regulamentação e nas instruções concernentes à Zona de Proteção, 
bastando que o interessado declare, sob sua inteira responsabilidade, 
às entidades competentes para o licenciamento de obras, instalações 
ou qualquer outro tipo de implantações, que o aproveitamento respeita 
as restrições impostas pela legislação vigente, excetuando-se o 
disposto nos Parágrafos 2º e 3º do Artigo 69 e Parágrafo Único do 
Artigo 70. 

Art.80- Para a autorização de 
obstáculos, os Serviços 
Regionais (SERAC, SERENG e 
SRPV), ao assessorarem o 
Comando Aéreo Regional – 
COMAR respectivo, deverão 

explicitar o prejuízo que, neste caso, será causado à navegação aérea e 
à operação do aeródromo. 

 

Art.84- O cumprimento do que 
estabelece esta Portaria é 
atribuição conjunta das 
autoridades federais, estaduais 
e municipais. 

Parágrafo 1º- As entidades referidas neste Artigo deverão compatibilizar 
as normas referentes ao uso do solo às restrições existentes nas áreas 
que integram as Zonas de Proteção. 

Parágrafo 2º- As restrições estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, 
privados ou públicos. 

Art.86- O Comando Aéreo 
Regional – COMAR poderá 
embargar a obra ou construção, 
de qualquer natureza, que 
contrarie os Planos aprovados 
por esta Portaria ou exigir a 
eliminação dos obstáculos 
erigidos e usos estabelecidos 
em desacordo com os referidos 
Planos, posteriormente à sua 
aplicação, por conta e risco do 
infrator, que não poderá 
reclamar qualquer indenização. 

Parágrafo Único- O Comando Aéreo Regional – COMAR ou o 
Departamento de Aviação Civil – DAC, conforme o caso, poderá 
cancelar o cadastramento ou restringir a operação dos aeródromos ou 
helipontos privados que deixarem de satisfazer às exigências fixadas 
nesta Portaria, as quais devem ser atendidas pelo proprietário e sob 
sua exclusiva responsabilidade 

Art.88- Quando as restrições 
estabelecidas impuserem 
demolições de obstáculos 
erigidos antes da publicação dos 
Planos de Zona de Proteção 

terá o proprietário direito à indenização. 
 

 
5.3 Portaria nº 479/DGAC (07/12/92)  

Esta Portaria instituiu o Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos, definindo usos permitidos em sete diferentes zonas 
aeroportuária, correspondentes às áreas I e II das curvas de ruídos instituídas de forma 
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genérica pela Portaria nº 1.141/ GM-5 de 1987, acima detalhada. Para usos residenciais, 
entre outros, exige-se tratamento acústico. 

5.4 Portaria nº 26/EM (21/05/01)  

Esta Portaria dispõe sobre o Plano Específico e definitivo de proteção ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos e que se divide em memoriais descritivos das pistas 
de pouso e das respectivas faixas de segurança das próprias pistas, das áreas de 
aproximação, de transição, cônica, de auxílios à navegação e horizontal interna, e parte na 
localização e características precisas dos obstáculos à navegação e ao funcionamento dos 
equipamentos de auxílio.  

5.5 A Política Brasileira Quanto às Restrições às Aeronaves Ruidosas e Seus Reflexos no 
Setor Aeroportuário 

Em termos de ruído as aeronaves são classificadas conforme as normas e recomendações 
contidas no Anexo 16 – Volume 1 “ Aircraft Noise “, documento oficial  da  para 
homologação de aeronaves. Desse documento convém ressaltar: 

- Capítulo 2: aeronaves à reação subsônica cujo certificado de aeronavegabilidade do 
protótipo foi aceito antes de outubro de 1997 como B-727/100 e 200 (motor série JT8D), 
B-747/100 e 200 (motor JT9D), DC-9/30 (motor série JT8D) e DC-10/30 (motor série CF6 
50C); 

- Capítulo 3: aeronaves à reação subsônica cujo certificado de aeronavegabilidade do 
protótipo foi aceito após de outubro de 1997 ou aeronaves a hélice com mais de 5.700 kg 
cujo certificado foi aceito entre 1º de janeiro de 1985 e 17 de novembro de 1988;e 
aeronaves a hélice com mais de 9.000 kg, cujo certificado foi aceito depois de 17 de 
novembro de 1988 como A-300 B2 e B4; B-737/300;  
B-747/300 e  400; B-767; B-777, BA 146-100/200; DC-10/40; MD-80. 

A partir de janeiro de 2006 estará em vigor o Capítulo 4, contendo os novos requisitos de 
ruído para homologação de aeronaves, cujos limites são mais restritivos que as aeronaves 
Capítulo 3. 

As NC – Aeronaves Não Certificadas para Ruído não atendem ao Anexo 16 como B-
707/100/200/ 300/400 (motor sérieJT3C/D/E); B-727/100 (motor JT8D-1/7/9); DC-8/30/40/50 
(motor série JT3D); Concorde. 

Os Quadros II.10 e II.11 a seguir apresentam a evolução da legislação brasileira sobre o 
assunto, comparando-a com as diretrizes da OACI, EUA e Comunidade Européia.  

A observação dos quadros leva a constatação de que o Brasil, hoje, praticamente não 
impõem restrições às aeronaves do Capítulo 2, cuja desativação total ocorrerá somente em 
2010, época em que estas provavelmente não mais estarão voando por razões 
econômicas, em função da sua vida útil e custos associados. Este fato reforça a 
necessidade de se dispor de mecanismos que limitem a operação das aeronaves NC e 
Capítulo 2 nos aeroportos críticos, sob a condição de se sofrer fortes pressões comunitárias 
contra a operação desses equipamentos, com reflexos diretos na imagem da empresa. 
Ainda não existem restrições à operação das aeronaves Capítulo 3. 
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Quadro II.10 - Evolução da Legislação Quanto às Restrições à Operação das Aeronaves NC (Aeronaves 
Não Certificadas para Ruído) 

Portaria 
Data limite 
Matricula 

Aeronaves 

Inicio das 
Restrições 

Proibição Total (24H) 
Aeroportos 
Seletivos 

Proibição Total 

 
0220/GM5 

06/2/84 

 
 06/02/84 

 
01/01/92 
(noturna) 

 01/01/94   
GR, SP, GL, RJ, RF, PA, 

VT, FZ, BR 

 
    01/01/96 

 
0819/GM5 
30/10/85 

       
 01/01/88 

       
01/01/94 
(noturna) 

01/01/96  
GR, SP, GL, RJ, RF, PA, 

VT, FZ, BR 

  
01/01/98 

 
628/GM5 
25/08/92 

         
 25/08/92 

       
 01/01/94 
(noturna) 

01/01/96  
GR, SP, GL, RJ, RF, PA, 

VT, FZ, BR 

 
01/01/98 

13/GM5 
05/01/94 

      
 31/12/96 

      
 31/12/98 
(noturna) 

31/12/98  
SP, RJ, RF, VT, FZ 

 
31/12/2000 

OACI 
Resolução 

A23-10/1980 

 
Sem Comentário 

Sem 
Comentário 

Sem 
Comentário 

Não Antes de 
01/01/88 

EUA Sem Restrição 01/01/80 Vários 01/01/85 
EEC 21/01/80 01/01/84 Vários 01/01/88 

GR – Guarulhos     SP – Congonhas      GL – Galeão      RJ – Santos Dumont     RF – Recife    PA - Porto Alegre 
VT – Vitória      FZ – Fortaleza      Br - Brasília 
 

 
Quadro II.11 - Evolução da Legislação Quanto as Restrições à Operação das Aeronaves do 
Capitulo 2 

Portaria Data Limite 
Matricula 

Inicio das 
Restrições 

Proibição Total (24H) 
Aeroportos 
Seletivos 

 
Proibição Total 

 
0220/GM5 

06/2/84 

 
 06/02/84 

 
01/01/92 
(noturna) 

 01/01/94   
GR, SP, GL, RJ, RF, 

PA, VT, FZ, BR 

 
    01/01/96 

 
0819/GM5 
30/10/85 

       
 01/01/88 

       
01/01/94 
(noturna) 

01/01/96  
GR, SP, GL, RJ, RF, 

PA, VT, FZ, BR 

  
01/01/98 

 
628/GM5 
25/08/92 

         
 25/08/92 

       
 01/01/94 
(noturna) 

01/01/96  
GR, SP, GL, RJ, RF, 

PA, VT, FZ, BR 

 
01/01/98 

13/GM5 
05/01/94 

      
 31/12/96 

      
 31/12/98 
(noturna) 

31/12/98  
SP, RJ, RF, VT, FZ 

31 DEZ 
2000 

OACI 
Resolução 

A23-10/1980 

 
Sem Comentário 

 
Sem Comentário 

 
Sem Comentário 

Não Antes de 
01/01/88 

EUA Sem Restrição 01/01/80 Vários 01/01/85 
EEC 21/01/80 01/01/84 Vários 01/01/88 

GR – Guarulhos     SP – Congonhas      GL – Galeão      RJ – Santos Dumont     RF – Recife    PA - Porto Alegre 
VT – Vitória      FZ – Fortaleza      Br - Brasília 

 
O ordenamento do uso e ocupação do solo nas áreas de entorno dos aeroportos estão 
devidamente regulamentados pela Portaria de nº 1.141/ GM5 e, especificamente para o 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, foi elaborado o Plano Específico de 
Zoneamento de Ruído aprovado pela Portaria nº 479/DGAC, ambas citada anteriormente. 

 
 O Zoneamento de Ruído é a delimitação de áreas para a indicação das atividades 
compatíveis com os níveis de incômodo sonoro. Este zoneamento é estabelecido a partir do 
Plano de Zoneamento de Ruído que é um documento normativo do Comando da 
Aeronáutica que estabelece as restrições ao uso e a ocupação do solo nas áreas I, II e III, 
definidas pelas curvas de nível ruído I e II. 
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As duas curvas de ruído são definidas através de metodologia específica onde são 
considerados como dados de entrada os tipos de aeronaves que operam no aeroporto, a 
trajetória das aeronaves, os procedimentos de pouso e decolagem, utilização das 
cabeceiras, horário das operações, entre outros.   

Essas curvas representam na realidade o Nível de Incômodo Sonoro, que é uma medida 
cumulativa de incômodo causado pela operação das aeronaves em IPR (Índice Ponderado 
de Ruído). A utilização do IPR como a unidade de avaliação do incomodo sonoro, calculada 
a partir dos dados operacionais do aeródromo e das aeronaves que o utilizam, está definida 
na NBR-12.859 da ABNT; A metodologia explicitada nesta Norma é consagrada 
internacionalmente, sendo utilizada em diversos países para a definição do zoneamento de 
ruído em áreas aeroportuárias e no seu entorno.  

 A Curva de Nível de Ruído I é a linha traçada a partir dos pontos nos quais o nível de 
incômodo sonoro é igual a um valor pré – determinado e especificado pelo Departamento 
de Aviação Civil – DAC, em função da utilização prevista para o aeródromo. O nível de 
incômodo sonoro representado por esta curva é maior do que o representado pela curva de 
ruído de nível II; 

A Curva de Nível de Ruído é a linha traçada a partir dos pontos nos quais o nível de 
incômodo sonoro é igual a um valor pré – determinado e especificado pelo Departamento 
de Aviação Civil – DAC, em função da utilização prevista para o aeródromo. O nível de 
incômodo sonoro representado por esta curva é menor do que o representado pela curva 
de nível de ruído I; 

 As áreas contidas dentro das curvas I e II e a área após o limite da curva II são 
denominadas respectivamente de Área I, Área II e Área III. 

A Área I é a área interior a curva de nível de ruído I, onde o nível de incômodo sonoro é 
potencialmente nocivo aos circundantes, podendo ocasionar problemas fisiológicos por 
causa das exposições prolongadas; 

A Área II é área compreendida entre as curvas de ruído I e II, onde são registrados níveis 
de incômodo sonoro moderados; 

A Área III é área exterior à curva de ruído de nível de ruído II, onde normalmente não são 
registrados níveis de incômodo sonoro significativo. 

 

6.  LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTROLE SANITÁRIO DE INTERESSE PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRETENDIDO 

 

Embora a legislação, neste item apontada, incida sobre o controle sanitário, referindo-se à 
saúde pública, sua inclusão no presente EIA/RIMA interessa tanto ao empreendedor como 
ao órgão ambiental licenciador, tendo em vista sua inegável interface ambiental, devendo 
auxiliar na análise dos possíveis impactos do empreendimento em face dos sistemas e 
mecanismos de controle que já são executados e deverão ser incrementados com a 
duplicação intentada. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - foi criada pela Lei 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999. É uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora 
caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o 
período de mandato e autonomia financeira. A gestão da ANVISA é responsabilidade de 
uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros.  

Na estrutura da Administração Pública Federal, a Agência está vinculada ao Ministério da 
Saúde, sendo que este relacionamento é regulado por Contrato de Gestão. Deve pautar-se 
como agente da transformação do sistema descentralizado de vigilância sanitária em uma 
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rede, ocupando um espaço diferenciado e legitimado pela população, como reguladora e 
promotora do bem-estar social.   

O novo órgão incorporou as competências da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, adicionadas a novas missões: coordenação do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária - SNVS, do Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados e do 
Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares; monitoramento de 
preços de medicamentos e de produtos para a saúde; atribuições relativas à 
regulamentação, controle e fiscalização da produção de fumígenos; suporte técnico na 
concessão de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e controle da 
propaganda de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária.   

A finalidade institucional da Agência é promover a proteção da saúde da população por 
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 
das tecnologias a eles relacionados. Além disso, a Agência exerce o controle de portos, 
aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e 
instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância 
sanitária. 

As atividades de controle de vetores relativas aos aeroportos são executadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, sob orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde, 
§ 4º do Art. 2º da Resolução nº 1, de 26 de abril de 1999. 

Nesse cenário, a vigilância sanitária em aeroportos tem os objetivos específicos de: 

- Evitar a propagação de doenças transmissíveis, e riscos de danos ao meio ambiente e à 
saúde pública; e 

- Garantir condições higiênico-sanitárias satisfatórias nas aeronaves e infra-estrutura 
aeroportuária. 

Sua ação incide sobre: aeronaves; parqueamento e inspeção de pátio e de veículos; 
controle de viajantes, controle de vetores transmissores de doenças de notificação 
internacional, conforme Regulamento Sanitário Internacional. 

As principais normas que conferem sustentação legal à ação da vigilância sanitária nos 
aeroportos encontram-se listada no Quadro II.12 a seguir. 

 

Quadro II.12 - Legislação da ANVISA Relativa à Atividade Aeroportuária 
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, e dá outras providências. 

Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 

 

Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 
Imunizações, estabelece normas relativas à 
notificação compulsória de doenças, e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 
(regulamentada pelo Dec nº 79.094/77) 

 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes 
e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 

 

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá 
outras providências. 

continua... 



 
 VOL I    FL   117 / 248 

 

I N F R A E R O   

...Continuação do Quadro II.12 

Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 

 

Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos 
portos organizados e das instalações portuárias e dá 
outras providências. (Lei dos Portos). 

Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993 

 

Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito. 

Decreto n.º 2.018, de 1 de outubro de 1996 

 

Regulamenta a Lei no 9.294 de 15 de julho de 1996, 
que dispõe sobre as restrições ao uso e á 
propaganda de produtos fumígenos, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 40 do art. 220 da 
Constituição Federal. 

Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998 
(regulamentada pelo Dec nº 3.411, de 12/04/ 00) 

Dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e 
dá outras providências. 

Portaria SVS/MS nº772 de 2 de outubro de 1998  

 

Aprovar os Procedimentos a serem adotados nas 
importações dos produtos e matérias-prima sujeitos 
a controle sanitário previstos no Anexo I desta 
Portaria. (Atualizada pela Resolução - RDC n.º 19, 
de 18 de janeiro de 2002, que altera seus anexos) 

Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 

 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá 
outras providências (alterados pela Medida 
Provisória nº 2.190/01 – regulamentada pelo Dec nº 
3.029/99 - alterado pelo Dec 3.571/00)  

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 

 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 
águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências. (regulamentada pelo Decreto nº 
4.136/02) 

Resolução RE nº 176, de 24 de outubro de 2000  Determina a publicação de Orientação Técnica 
elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre 
Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, 
em ambientes climatizados artificialmente de uso 
público e coletivo, em anexo.  

Portaria nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000 Estabelece os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle e a vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade, e dá outras providências.  

Instrução Normativa nº 26, MAA - Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, de 12/06/01 

Manual de Procedimentos Operacionais da 
Vigilância Agropecuária Internacional, a ser utilizado 
na fiscalização e inspeção do trânsito internacional 
de produtos agropecuários, nos aeroportos 
internacionais, portos estruturados, postos de 
fronteira e aduanas especiais. 

Portaria/MS nº 1.943, de 18 de outubro de 2001 Define a relação de doenças de notificação 
compulsória para todo território nacional. 

Portaria n° 1.986, de 25 de outubro de 2001 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vacinação nas 
áreas portuárias, aeroportuárias de terminais e 
passagens de fronteira e a exigência do Certificado 
Internacional de Vacinação. 

Resolução - RDC n° 217, de 21 de novembro de 
2001 

 

 

Aprova o Regulamento Técnico, Anexo a esta 
Resolução, com vistas à promoção da vigilância 
sanitária nos Portos de Controle Sanitário instalados 
no território nacional, embarcações que operem 
transportes de cargas e ou viajantes nesses locais, e 
com vistas a promoção da vigilância epidemiológica e 
do controle de vetores dessas áreas e dos meios de 
transporte que nelas circulam. 

Continua...
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...Continuação Quadro II.12 

Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a 
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao 
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou 
drogas ilícitas que causem dependência física ou 
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e 
dá outras providências. 

GMC/RES/30 /2001, de 13 de junho de 2002 Critérios para a Gestão Sanitária de Resíduos Sólidos 
em Portos, Aeroportos, Terminais Internacionais de 
Carga e Passageiros e Pontos de Fronteiras no 
Mercosul. 

Resolução - RDC nº 342, de 13 de dezembro de 2002 Institui e aprova o Termo de Referência, em anexo, 
para elaboração dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos a serem apresentados a ANVISA 
para análise e aprovação.  

Resolução - RDC nº 341, de 13 de dezembro de 2002 Estabelece o prazo até 30 de junho de 2003, para que 
os Portos de Controle Sanitário apresentem o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

Resolução - RDC nº 351, de 20 de dezembro de 2002 

 

Para fins da Gestão de Resíduos Sólidos em Portos, 
Aeroportos e Fronteiras define-se como de risco 
sanitário as áreas endêmicas e epidêmicas de Cólera 
e as com evidência de circulação do Vibrio cholerae 
patogênico 

Resolução - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002  Aprova, conforme anexo I, o Regulamento Técnico 
para a Autorização de Funcionamento de empresas 
interessadas em prestar serviços de interesse da 
saúde pública em veículos terrestres que operem 
transportes coletivos internacional de passageiros, 
embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, 
portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e 
recintos alfandegados.  

Decreto nº 4.581, de 27 de janeiro de 2003 Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos 
VIII e IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do 
Movimento Fronteiriço de Resíduos Perigosos e seu 
Depósito 

Resolução - RDC nº 02, de 08 de janeiro de 2003  Aprova o Regulamento Técnico, para fiscalização e 
controle sanitário em aeroportos e aeronaves, anexo 
a esta Resolução. 

Resolução - RDC nº 33, de 25 de fevereiro de 2003 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 



 
          VOL I    FL   

 

I N F R A E R O   

119 / 248

III. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Esse capítulo inicia-se com a definição das áreas de influência que serão adotadas nos 
estudos ambientais. Seguem-se os diagnósticos das áreas de influência indireta, direta e 
diretamente afetada. 

1. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A partir da caracterização do empreendimento torna-se possível definir as áreas de 
influência indireta (AII), direta (AID) e diretamente afetada (ADA).  

1.1 Área de Influência Indireta (AII) 

Para o presente estudo foram adotados dois cortes espaciais para a Área de Influência 
Indireta: 

− Meio Antrópico: envolvendo o Município de Guarulhos, onde se rebaterão, 
predominantemente, os impactos sobre as atividades relativas às fases de construção e 
operação do Aeroporto; e 

− Meio Físico-Biótico: correspondente à Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, tendo em vista as 
interferências previstas no projeto para este corpo d’água.  

A Figura III.1, apresentada na página seguinte, ilustra tal recorte geográfico. 

1.2 Área de Influência Direta (AID) 

Considerando as instalações existentes e a serem implantadas, a Área de Influência Direta 
foi definida com dois cortes espaciais a seguir relacionados: 

– Meio Antrópico: 

Para a delimitação espacial da AID, no âmbito dos estudos sócio-econômicos, utilizou-
se a projeção das Curvas de Ruído 2 das pistas existentes (P1 e P2), no que diz 
respeito à situação atual, e da Curva de Ruído 2 da configuração de pistas futuras (P1, 
P2 e P3), considerando a capacidade máxima do Aeroporto e a adoção de aeronaves 
menos ruidosas para subsidiar a avaliação de impactos futuros. 

A partir dessas projeções, foram mapeados os setores censitários contidos, ainda que 
parcialmente, na área da projeção das Curvas de Ruído 2.  

– Meio Físico-Biótico: 

Para delimitação da AID, no âmbito dos estudos físicos e biológicos foi definida uma 
área no entorno da Área Diretamente Afetada, suficiente para revelar a avaliação da 
significância dos fragmentos vegetais existentes (com conseqüente rebatimento à fauna 
local).  

A Figura III.2, apresentada na seqüência, ilustra o recorte geográfico da AID. 

1.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada foi definida como aquela referente às novas instalações 
pretendidas (TPS 3, Pista 3), ao canteiro de obras, a área integrante do Decreto de 
desapropriação – Decreto Estadual nº 46.499/2002.  

A Figura III.3, apresentada na seqüência, mostram a configuração espacial da Áreas 
Diretamente Afetada.  
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Figura III.1 Área de Influência Indireta 
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Figura III.2 Área de Influência Direta 
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Figura III.3 Área Diretamente Afetada 
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2. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

2.1 Meio Antrópico 

2.1.1 Guarulhos no Contexto Metropolitano 

Guarulhos é um dos municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
e o entendimento de sua organização social e de sua dinâmica econômica passa 
necessariamente pelo contexto metropolitano. A RMSP constitui a maior concentração 
urbano-industrial do país e uma das maiores aglomerações urbanas em âmbito planetário.  

O processo de conurbação, que deu origem a RMSP, ocorreu principalmente a partir da 
década de 1940, quando a cidade de São Paulo crescia aceleradamente e seus arredores 
iam se expandindo através de um intenso processo de abertura de novos loteamentos e da 
ocupação dos interstícios, promovendo relativa compactação da mancha urbana. Para o 
caso de Guarulhos, a implantação da rodovia Presidente Dutra, no início da década de 
1950, foi de importância fundamental para a consolidação como subúrbio industrial e para 
atração de população. As modernas rodovias passaram a desempenhar (o que 
anteriormente era reservado apenas às ferrovias) importante papel como eixos de 
desenvolvimento em escala regional e, desse modo, contribuíram fortemente para a 
promoção de grandes alterações na localização industrial e na criação de uma nova 
paisagem.  

Nesse momento, também se verificava a aceleração de um segundo processo de vital 
importância para a consolidação de Guarulhos como subúrbio industrial: o grande 
reajustamento da organização industrial, que permitiria uma profunda mudança nas 
características da estrutura produtiva da Região Sudeste, e que se concentraram na RMSP. 
Os grandes investimentos que foram realizados entre 1955 e 1962, no âmbito do Plano de 
Metas, alteraram de modo radical o padrão de acumulação pré-existente, através da 
implantação de um forte segmento industrial de bens de capital assim como de bens de 
consumo final de alto valor agregado, com destaque para o setor automobilístico.  

Nessa seqüência, alguns municípios da RMSP apresentaram taxas de desenvolvimento 
extraordinárias, diversificando funcionalmente suas atividades, situando-se entre estes, o 
Município de Guarulhos. É importante reter, neste contexto, que a integração de Guarulhos 
no tecido e economia metropolitanos, ocorreu no bojo de um processo que veio a alterar as 
bases materiais da sociedade brasileira: a criação de uma sociedade urbano-industrial, com 
o aprofundamento da heterogeneidade estrutural do modo anterior, inclusive dos processos 
de segregação espacial e da forma de criação das periferias.  

No período econômico seguinte, que pode ser datado de 1964 até o início do processo de 
estagnação que marca a década de 1980, verificou-se outro movimento de forte crescimento 
econômico, com a intensificação da concentração industrial na RMSP. Esse momento foi 
marcado pela implantação dos segmentos mais complexos da indústria pesada, com 
destaque para os ramos de Química, Mecânica, Material Elétrico e Comunicações, Material 
de Transporte, especializando-se a RMSP por concentrar as indústrias produtoras de bens 
de capital e de consumo durável.  

A intensidade da industrialização e da integração do território de Guarulhos neste processo 
(em parte também como cidade dormitório) teve como reflexo um extraordinário crescimento 
demográfico. No período inter censitário 1950/1960 o incremento populacional foi de 192%, 
tendo por eixo principal o entorno da rodovia Presidente Dutra, tendo sido a acessibilidade e 
a comunicação com a Capital os requisitos essenciais para a localização tanto industrial 
como residencial.  

Ainda no final deste período, foi fortemente significativa no quadro da metropolização, a 
perspectiva de descentralização industrial proposta no âmbito do II PND (Segundo Plano 
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Nacional de Desenvolvimento). A par da intensificação e aprofundamento do processo de 
industrialização e de mudanças substantivas na matriz energética (álcool e energia nuclear), 
este programa se propunha subsidiar a desconcentração industrial da RMSP, através de 
diversos mecanismos, com fundos de desenvolvimento regional, apoio às exportações, etc. 

Mesmo perdendo inúmeras plantas industriais já instaladas e grande parte dos 
investimentos em novas plantas – que em sua maior parte se deslocaram para áreas 
próximas localizadas ao longo dos grandes eixos viários a não mais de 200 km da capital, e 
passando a apresentar taxas de incremento inferiores, a RMSP se manteve como maior 
pólo industrial, reforçando diversas de suas funções metropolitanas. Paralelamente, e de 
acordo com tendências que já vinham se manifestando na década de 1970, avançou 
intensamente o processo de terciarização. Verificou-se uma grande diversificação das 
atividades terciárias, tornando-se a capital, também, a principal praça financeira do país. 
Apesar de centrar-se no Município de São Paulo, o processo de terciarização passou a 
caracterizar todos os principais núcleos industriais da RMSP, com destaque para Guarulhos, 
onde esse processo teve como reforço de capital a implantação do Aeroporto Internacional.  

Na década de 1980, o Município de Guarulhos englobava 6,7% da indústria metropolitana, 
com destaque para o segmento de produtos frigoríficos (instalada no Município na década 
de 1950), de couros e peles e similares, mobiliário, minerais não metálicos, material elétrico 
e indústrias diversas, destacando-se grandes unidades fabris.  

Guarulhos é considerado atualmente o sexto município mais dinâmico do país, sendo sua 
sede municipal a maior cidade não capital em termos demográficos. Emergindo de um 
passado rural e extrativista, a economia atual do Município de Guarulhos é essencialmente 
urbana e organiza-se a partir de uma sólida base industrial, que se caracteriza pela 
diversificação e está apoiada em forte estrutura comercial e de serviços. Englobadas em um 
amplo parque industrial composto por mais de 2 mil pequenas, médias e grandes plantas, 
destacam-se diversas grandes empresas nacionais e multinacionais, tais como: Visteon, 
Renner Dupont, Cummins, Asea Brown Boveri, Borlem, Degussa, Pfizer, Phibro, Bardella, 
Aché, Stiefel, NEC,VDO, Yamaha, SEW, Quaker, Mannesmann, Bauduco, entre outras.  

A constituição desse amplo parque industrial levou Guarulhos a alcançar a posição de 
segundo Município do Estado de São Paulo em arrecadação do imposto sobre circulação de 
mercadoria (ICMS), assim como a responder por respectivamente 4,3% e 2,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana de São Paulo e do Estado de São Paulo 
(RMSP). Guarulhos é também o quarto município exportador paulista, com uma participação 
de 5% do montante estadual e um movimento anual de cerca de US$ 1,1 bilhão, para o qual 
contribuem 316 empresas localizadas em seu território. A participação no montante das 
importações é semelhante, sendo o movimento médio da ordem de US$ 1,2 bilhão.  

Os dados mais recentes confirmam que Guarulhos atravessa processos econômicos 
estruturais semelhantes ao do Município de São Paulo, ao qual se encontra conurbado, 
destacando-se a perda de certo número de plantas industriais importantes, assim como um 
forte crescimento dos serviços, apontando para a intensificação da terciarização da 
organização produtiva. Destaca-se neste contexto, a implantação do Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos, e um grande desenvolvimento dos serviços e atividades voltados 
para transporte, logística, armazenamento e carga, assim como para shopping centers, lojas 
de conveniência, franquias e empresas ligadas ao comércio exterior e turismo de negócios. 
Vincula-se a este último a implantação de um setor hoteleiro com empreendimentos de alto 
nível, destacando-se unidades das redes Caesar Park, Mercure, Marriot, Panamby, Sol 
Meliá, Choice e Pathernon/Ibis. 
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2.1.2 Histórico da Ocupação 

A ocupação do território do atual Município de Guarulhos ocorreu graças à mineração, mas 
não foi esta atividade o fator determinante para sua colonização na segunda metade do 
século XVI.  

Ela ocorreu em função da necessidade de proteção do Colégio Piratininga dos constantes 
ataques dos Tamoios, que eram aliados dos franceses. Os padres da Companhia de Jesus 
criaram, então, doze aldeamentos de índios amigos ao redor do núcleo original, e os Guarus 
eram um desses núcleos. Eles tinham esse nome por serem barrigudos, assim como a 
espécie de peixe que leva o mesmo nome, que tem como característica marcante o ventre 
proeminente. Os Guarus dominavam a margem direita do Rio Tietê e pertenciam à família 
dos Guaianazes. A palavra Guaru começou a ser alterada aos poucos, até resultar em 
Guarulhos.  

Existe desencontro de informações a respeito da data e do fundador de Guarulhos, porém, a 
história oficial atribui a fundação ao Padre Jesuíta Manuel de Paiva, no dia 8 de dezembro 
de 1560, dia de Nossa Senhora da Conceição. Por esse fato a nova nucleação indígena 
(que se originou a partir da capela construída pelo jesuíta) passou a ser chamada de Nossa 
Senhora da Conceição dos Guarus.  

O Município de Guarulhos foi criado pela Lei Provincial nº 34 de 24 de Março de 1880 e 
transformado em Comarca pela Lei Estadual nº 2.456 em 3 de Dezembro de 1953. A 
mineração, como visto, teve papel fundamental no início da expansão econômica de 
Guarulhos, desde o ano de 1590, quando da descoberta de minas de ouro por Afonso 
Sardinha. A atividade aurífera foi explorada sem muita consistência até meados do 
século XVIII.  

Desde as sesmarias (forma de apropriação das terras responsável pela ocupação e pelos 
assentamentos na época do Brasil Colônia nos séculos XVII e XVIII) ocorria a exploração 
aurífera. Nesta época, os colonos exploravam a mineração juntamente com a agricultura e a 
criação de gado e cavalos. A produção do açúcar e da aguardente pelos engenhos existe 
desde o século VXII e foi desenvolvida até o início do século XX. Em grande parte desse 
período, utilizou-se mão de obra de índios e negros. A base econômica de Guarulhos nos 
séculos XVI a XVIII foi a mineração e a agricultura, com destaque para a cana-de-açúcar, 
para a obtenção de seus derivados.  

O sistema ferroviário chegou a Guarulhos apenas no século XX, tendo sido efetivamente 
implantado em 1915. Foram implantadas cinco estações em Guarulhos, as quais deram 
origem a novos bairros, destacando-se Vila Galvão, Torres Tibagy, Gopoúva, Vila Augusta e 
Guarulhos. Posteriormente a linha foi prolongada até a Base Aérea.  

A energia elétrica chegou no início do século XX, assim como a instalação da rede 
telefônica, entre outros. O parque industrial começou a ser instalado também nesta época, 
com a concessão das primeiras licenças. A década de 40 é marcada pelo início de um forte 
desenvolvimento do Município, principalmente a expansão do setor industrial, mas esse 
desenvolvimento é sempre bastante vinculado e dependente à cidade de São Paulo. Nas 
décadas seguintes o Município continua com processo acelerado de desenvolvimento.  

A vinda de imigrantes, principalmente portugueses e japoneses, começa também no início 
do século XX, com a implantação do sistema ferroviário em Guarulhos. Grande parte deles 
se instala em chácaras e sítios e se dedicam a atividades ligadas a terra, tendo-se verificado 
significativo progresso econômico nessa atividade.  

Fato extremamente importante para a história recente do Município, ocorrido na década de 
1950, mais precisamente em 1952, foi a inauguração da Rodovia Presidente Dutra (BR-
116), importante elo de ligação entre São Paulo, pólo de crescente desenvolvimento 
econômico, e o Rio de Janeiro, ainda capital federal e centro das decisões políticas do país. 
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Sem dúvida, este foi um dos pontos fundamentais para o acelerado desenvolvimento de 
Guarulhos, principalmente pela política de isenção de impostos adotada pelo Governo, para 
as empresas que se instalassem no parque industrial às margens da Via Dutra, o que foi 
muito bem aceito pelo empresariado, tendo em vista a saturação das antigas áreas 
industriais vinculadas às ferrovias dentro do Município de São Paulo. Outro fator facilitador 
foi o valor atraente dos terrenos, tanto para as empresas, como para a população. 
Rapidamente ocorreu a valorização das terras e conseqüentemente a especulação 
imobiliária e a Rodovia Presidente Dutra, paralelamente, passava a ser largamente utilizada, 
ligando São Paulo e Guarulhos a outras partes do Brasil, escoando a produção das 
empresas de toda a Grande São Paulo. Todos estes fatores associados possibilitaram o 
rápido crescimento de Guarulhos a partir da rodovia.  

Um segundo fator decisivo na trajetória econômica do Município de Guarulhos, é a 
implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo. A história da aviação em Guarulhos 
começa no início do século, mais especificamente em 1912, quando Eduardo Pacheco 
Chaves construiu um campo de pouso e decolagem e uma escola de aviação na Fazenda 
Guapira. A vocação do local é de tal forma favorável à aviação que, anos mais tarde, na 
propriedade vizinha - Fazenda Cumbica - seria implantado o Aeroporto Internacional de São 
Paulo.  

Em 1930, parte da Fazenda Cumbica tinha sido transformada em campo de pouso para 
planadores. E em 1940 ela é escolhida como local para implantação da Base Aérea de São 
Paulo, inaugurada em 20 de Janeiro de 1945.  

Com o acelerado desenvolvimento econômico da RMSP, veio a necessidade de uma via de 
acesso ao exterior mais próxima. Até o final da década de 1970, as vias de acesso ao 
exterior mais próximas eram o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, ou o Aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro. Surge então um projeto de construção de um aeroporto 
internacional em São Paulo e o local escolhido foi a Fazenda Cumbica, por sua geografia 
privilegiada (topografia favorável, proximidade de São Paulo ao mesmo tempo com distância 
relativa ao centro urbano). Certamente, a Via Dutra também teve seu peso na escolha do 
local. As obras do Aeroporto começaram em Abril de 1979 e se estenderam por quase mais 
seis anos. A inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo ocorreu no dia 20 de 
Janeiro de 1985. A pista do Aeroporto foi estreada com o pouso de um Boeing 747 da Varig 
procedente de Nova York, e logo em seguida, por um Airbus-300, vindo de Congonhas 
trazendo as autoridades para a festa de inauguração.  

2.1.3 Principais Atividades Econômicas 

Com o progressivo declínio da agricultura, tradicionalmente a principal atividade econômica 
do Município, e que se fazia acompanhar de um prolongado arrefecimento das atividades 
locais de transformação da produção agropecuária, com destaque para os engenhos de 
cana de açúcar, a Administração Municipal passou a procurar alternativas de relançamento 
da economia.  

Data de 1920 o registro da instalação de duas pequenas empresas industriais, uma 
tecelagem e uma malharia, tendo elas recebido lotes doados pela Prefeitura Municipal, bem 
como isenção do recolhimento dos tributos municipais por 15 anos. Algum tempo mais tarde 
foram implantadas duas novas empresas, dessa vez de maior porte, voltadas à tecelagem e 
à produção de alimentos. Levantamento datado de 1930 indica a presença das seguintes 
empresas industriais: duas têxteis, uma de polainas, uma de farinha, uma de calçados 
(alpargatas) e uma última de galões para urnas funerárias, demonstrando o pequeno avanço 
dos esforços realizados para incrementar a estrutura produtiva.  

O grande crescimento da demanda por insumos para a Construção Civil originado da 
expansão do mercado imobiliário na capital estadual, que ocorria desde o início dos anos da 
década de 1930, produziu efeitos muito mais significativos. As várzeas existentes no curso 
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do Rio Tietê em território do Município foram ocupadas por diversas olarias, que alcançam o 
número de 31 em 1934.  

O ano de 1940 corresponde a outro momento significativo, pois presidiu a doação ao 
Governo Federal, pela Empresa Agrícola Mavilis Ltda, de uma área de pouco mais de 400 
alqueires, destinada à implantação da Base Aérea de São Paulo. Paralelamente, essa 
empresa obtinha o direito de implantar um loteamento destinado exclusivamente à 
construção de plantas industriais, tendo este empreendimento recebido o nome de Cidade 
Satélite Industrial - Cumbica. A implantação da Base Aérea na antiga Fazenda Cumbica, 
contribuiu para novo surto de desenvolvimento econômico, tendo atraído um prolongamento 
o Tramway da Cantareira, que chegava só até Guarulhos em 1947. 

Em 1950 a população do Município de Guarulhos, 34.683 pessoas, era ainda 
eminentemente rural, pois apenas 35,4% habitavam no distrito sede. Para 1954 a população 
estimada era ainda inferior a 40 mil pessoas. Nesse momento a estrutura produtiva urbana 
apresentava uma ampla predominância do comércio e serviços, centrando-se as atividades 
secundárias na extração e manufatura de bens minerais não metálicos. Segundo 
levantamento realizado pelo Instituto Geográfico da Secretaria da Agricultura de São Paulo, 
as firmas industriais, comerciais e de serviços, assim como os profissionais liberais 
devidamente registrados e em atividade, num total de 881 registros, estavam assim 
distribuídos: 

– Firmas comerciais: 441 50,1%; 
– Firmas industriais: 223 25,3%; 
– Firmas de serviços: 160 18,1%; 
– Profissionais liberais:   57   6,5%; 

 

O comércio era essencialmente constituído por pequenos estabelecimentos voltados para o 
varejo local. Destacavam-se as vendas de Secos e Molhados e os Bares e Padarias, 
complementados por outros estabelecimentos voltados para a comercialização de alimentos 
e/ou bens de consumo e insumos para a Construção Civil, de menor valor agregado. Os 
estabelecimentos voltados para o comércio de móveis eram apenas em número de 04, 
sendo reduzida ou inexistente a oferta de bens mais sofisticados ou de maior valor 
agregado, como pode ser observado no Quadro III.1, a seguir.  

Quadro III.1 - Estabelecimentos Comerciais Presentes no Município de Guarulhos em 1954 
Setor Número de Firmas Distribuição (%) 

Secos e Molhados 139 31,5 
Bar-Padaria 104 23,6 
Quitandas 22 5,0 
Açougues 26 5,9 
Carvão e lenha 40 9,1 
Material de Construção 16 3,6 
Farmácia 12 2,7 
Tecidos, armarinho, calçados e bazar 27 6,1 
Postos de Gasolina 8 1,8 
Material Elétrico 5 1,1 
Móveis 4 0,9 
Outros 38 8,7 
Total 441 100,0 

Fonte: Instituto Geográfico da Secretaria da Agricultura de São Paulo, 1954 

As empresas industriais voltadas à transformação eram em sua quase totalidade de 
pequeno porte e abarcando uma ampla diversidade de atividades voltadas ao atendimento 
da demanda local. A grande especialização produtiva era a Extração Mineral, com destaque 
para a extração de areia e cascalho e a produção de brita. Do lado da transformação dos 
minerais, destacavam-se as olarias, como pode ser observado no Quadro III.2, a seguir.  

 



 
          VOL I    FL   

 

I N F R A E R O   

128 / 248

Quadro III.2 – Estabelecimentos Industriais Presentes no Município de Guarulhos em 1954 
Setores Número de Firmas Distribuição (%) 

Frigorífico 2 0,9 
Construção Civil 8 3,6 
Malharia 3 1,3 
Têxtil 6 2,7 
Metalúrgica 3 1,3 
Outros 56 25,1 
Oficinas de Serralharia 13 5,8 
Extração e Transformação de Minerais  132 59,2 
       Olarias 67 30,0 
       Extração de Areia e Cascalho 53 23,8 
       Caulin  4 1,8 
       Pedreiras 4 1,8 
       Telhas 2 0,9 
       Giz 2 0,9 
Total 223 100,0 

Fonte: Instituto Geográfico da Secretaria da Agricultura de São Paulo, 1954 

Entre os Serviços, com 160 firmas registradas, tinham grande participação os serviços de 
consumo pessoal (alfaiatarias, barbearias, lavanderias, salões de beleza, etc., que 
representavam cerca de 40% do total), além de uma grande diversidade de tipos de 
atendimento à demanda urbana. Do conjunto destaca-se a presença de cinco agências 
bancárias, duas empresas de transporte, três cinemas e um balneário. Entre os profissionais 
liberais havia um significativo número de engenheiros, seguindo-se dentistas, médicos e, 
curiosamente, apenas dois advogados.  

• Situação em 1980 

Os dados disponíveis remetem para situação presente em 1980, quando já se faziam sentir 
em sua totalidade os efeitos da implantação da rodovia Presidente Dutra e da efetiva 
conurbação e integração do Município de Guarulhos dentro da Região Metropolitana de São 
Paulo. Neste momento, como pode ser observado na Quadro III.3, Guarulhos já possui um 
parque industrial com 1.516 plantas, ocupando uma força de trabalho de mais de 90 mil 
trabalhadores. Em termos proporcionais, o pessoal ocupado na indústria na RMSP era de 
1,7 milhões, o que representava 65,8% do montante do Estado de São Paulo. A participação 
de Guarulhos no montante metropolitano era de 5,32% no que se refere à mão de obra e 
6,4%, no que se refere ao Valor da Transformação Industrial (VTI).  

No âmbito municipal, o setor metalúrgico era o mais importante em termos do número de 
empresas implantadas e da mão de obra absorvida, ocupando 22,5% da força de trabalho e 
18,4% do VTI, seguindo-se os ramos Material Elétrico (que apesar de apresentar apenas 88 
plantas e englobar pequena parcela da força de trabalho, já respondia pela maior porção do 
VTI - 29,6%), Material de Transporte e Química. Nesse momento já se observava uma 
ampla diversificação do parque industrial de Guarulhos. Os dados do Quadro III.4 relativos 
aos anos de 1985, apesar da diferenciação na metodologia da coleta de dados 
comparativamente ao levantamento de 1980, apontam para a mesma estrutura industrial, 
destacando-se incrementos na participação de Guarulhos no montante metropolitano, que 
se eleva para 6,6% do pessoal ocupado e para 7,7% do VTI.  

No que se refere ás atividades comerciais (ver Quadros III.5 e III.6), o Município de 
Guarulhos contava em 1980 com 2.262 estabelecimentos comerciais, dos quais apenas 
111 do ramo atacadista, sendo os demais voltados ao varejo. A participação nas Receitas 
comerciais no âmbito da RMSP era de apenas 2,1%, reduzindo-se a 1,5% no caso do 
comércio atacadista, muito inferior à participação no VTI. Em 1985, verifica-se um 
incremento notável no comércio de Guarulhos, que passa a responder por 3,35% do 
movimento comercial da RMSP, com especial destaque para o comércio atacadista, cujo 
movimento de receitas atinge a quase 4% do movimento metropolitano, mantendo um 
reduzido número de estabelecimentos.  
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No âmbito metropolitano os serviços englobavam em 1980 a 475 mil empregos (17,6%), 
contra 1.761.802 (65,2%) no segmento industrial e 465.719 (17,2%) vinculados ao 
comercial. Os sub-setores mais significativos eram os de Alojamento e Alimentação (24,3% 
da força de trabalho e 17,4% das receitas), Reparação, Manutenção e Instalação e Serviços 
Pessoais de Higiene e Estética Pessoal.  

No Município de Guarulhos essas atividades eram ainda pouco desenvolvidas, respondendo 
os Serviços por apenas 6,6% da força de trabalho registrada nos três grandes setores da 
economia. O segmento mais significativo era o de Alimentação, abarcando 
1.084 estabelecimentos (58,6% do total) e 40% da força de trabalha registrada nos serviços. 
Em 1985 mantinha-se situação semelhante, demonstrando um desenvolvimento e uma 
diversificação ainda bastante lenta dos serviços, e que só viria a ser ultrapassada mais 
recentemente (Quadros III.7 e III.8). 
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Quadro III.3 - Variáveis Ligadas a Indústria, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de São Paulo e Guarulhos, 1980 

Unidades e Gêneros da Indústria 

Censo de 1980 

Número de 
Estabelecimentos 

Pessoal Ocupado 
em 31-12-1980 Ano de 1980 

Total Ligado a 
Produção 

Salários retiradas e 
outras remunerações 

Valor Bruto da 
Produção Industrial 

Valor da Transformação 
Industrial 

Estado de São Paulo 74.147  2.679.530  1.960.008  585.057.226  5.315.052.459  2.273.102.455  
Região metropolitana 41.468  1.761.802  1.258.264  419.752.736  3.115.891.801  1.426.752.840  
São Paulo 31.732  1.133.484  784.892  261.770.855  1.602.966.219  795.130.466  
Guarulhos 1.516  93.842  72.082  20.540.124  177.232.795  92.045.879  
     metalúrgica 296  21.014  16.714  4.333.561  40.580.478  16.940.219  
     mecânica 212  14.377  11.114  4.144.188  22.468.763  12.605.039  
     material elétrico 88  13.442  10.791  3.483.304  41.797.298  26.796.666  
     transporte 61  7.827  6.051  1.697.327  11.339.594  4.180.364  
     química 65  3.384  2.028  914.623  11.500.393  5.888.419  
     demais gêneros 794  33.798  25.384  5.967.121  49.546.269  25.635.172  
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 

 

Quadro III.4 - Variáveis Ligadas a Indústria, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de São Paulo e Guarulhos, 1985 

Unidades e Gêneros da 
Indústria 

Censo de 1985 

Número de 
Empresas com Sede 

no Município 

Número de 
Estabelecimentos 

Pessoal Ocupado em  
31-12-1985 Ano de 1985 (mil cruzeiros) 

Total Ligado a 
Produção 

Salários Retiradas e 
Outras Remunerações 

Valor Bruto da 
Produção Industrial 

Valor da Transformação 
Industrial 

Estado de São Paulo 47.806  59.343  2.527.141  1.883.821  54.514.859.173  547.498.185.697  248.321.122.851  
Região metropolitana 25.076  31.470  1.565.873  1.123.166  37.186.149.176  292.400.168.643  140.433.554.601  
São Paulo 19.003  23.425  939.821  642.493  21.686.712.931  137.962.961.440  74.032.118.281  
Guarulhos 960  1.351  103.561  79.850  2.226.924.674  20.074.591.511  10.871.899.108  
     metalúrgica 200  273  20.213  16.732  402.836.009  3.531.620.479  1.736.292.060  
     mecânica 108  184  14.422  10.381  417.606.798  2.618.011.184  1.572.529.144  
     material elétrico 46  87  17.609  12.875  506.839.135  4.928.591.328  2.991.395.992  
     transporte 45  59  7.446  6.138  142.027.601  1.072.059.196  547.458.630  
     química 41  79  4.485  3.072  110.466.798  1.450.424.458  662.421.203  
     demais gêneros 520  669  39.386  30.652  647.148.333  6.473.884.866  3.361.802.079  
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 
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Quadro III.5 - Variáveis ligadas ao Comércio Atacadista e Varejista, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de São Paulo e Guarulhos, 1980 

Unidades e Classes do Comércio 

Censo de 1980 

Número de 
Estabelecimentos 

Pessoal Ocupado em 
31-12-1980 Ano de 1980 

Total 
Ligado a 

Comerciali- 
zação 

Salários, Retiradas e 
Outras Remunerações 

Receitas 

Total Venda de Mercadorias 

Estado de São Paulo 156.813  838.315  405.897  116.989.544  2.560.114.813  2.538.658.779  
     Comércio Varejista 141.684  643.087  334.612  72.098.289  1.357.507.009  1.345.441.401  
     Comércio Atacadista 13.289  141.852  68.838  27.396.673  1.202.607.804  1.193.217.374  
Região Metropolitana 74.955  465.719  226.275  75.293.804  1.571.769.336  1.557.294.632  
     Comércio Varejista 65.585  323.957  176.471  41.489.505  745.236.795  738.240.804  
     Comércio Atacadista 8.301  99.430  47.873  20.988.393  826.532.541  819.053.884  
São Paulo 57.871  378.253  182.484  64.613.520  1.291.302.056  1.278.261.719  
     Comércio Varejista 49.328  250.837  137.644  33.648.591  582.323.572  576.238.690  
     Comércio Atacadista 7.606  88.820  42.976  18.996.729  708.978.484  702.023.029  
Guarulhos  2.262  10.462  4.949  1.227.473  31.886.977  31.698.040  
     Comércio Varejista 2.140  8.537  4.197  879.036  19.451.035  19.295.122  
     Comércio Atacadista 111  1.692  734  297.661  12.435.942  12.402.918  
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 

 

Quadro III.6 - Variáveis ligadas ao Comércio Atacadista e Varejista, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de  São Paulo e Guarulhos, 1985 

Unidades e Classes do Comércio 

Censo de 1985 
Número de 

Empresas com 
Sede no 

Município 

Número de 
Estabelecimentos 

Pessoal Ocupado em 31-12-1985 Ano de 1985 

Total Ligado a 
Comercialização 

Salários, Retiradas 
e Outras 

Remunerações 

Receitas (mil cruzeiros) 

Total Venda de 
Mercadorias 

Estado de São Paulo 164.755  181.606  1.073.950  615.677  11.702.863.072  256.659.366.948 252.889.933.815 
     Comércio Varejista 151.482  165.064  836.915  496.758  7.467.271.189  127.128.530.878 125.191.612.735 
     Comércio Atacadista 13.273  15.381  188.548  116.952  2.960.670.339  129.448.352.687 127.698.321.080 
Região Metropolitana 74.774  82.145  586.207  336.200  7.493.536.635  150.888.506.792 148.401.668.480 
     Comércio Varejista 66.344  71.969  415.789  254.064  4.182.358.814  65.824.633.361 64.763.670.291 
     Comércio Atacadista 8.430  9.512  131.441  80.574  2.226.971.240  85.010.303.906 83.637.998.189 
São Paulo 54.790  60.659  464.594  265.065  6.269.289.547  120.928.221.941 118.989.697.628 
     Comércio Varejista 47.188  51.557  314.017  193.915  3.282.702.693  51.290.052.251 50.470.849.605 
     Comércio Atacadista 7.602  8.536  114.827  69.663  1.963.706.352  69.585.180.900 68.518.848.023 
Guarulhos 2.653  2.812  15.123  9.228  137.146.870  5.058.914.661 5.026.584.452 
     Comércio Varejista 2.512  2.633  12.101  7.164  97.234.643  1.716.393.880 1.689.363.788 
     Comércio Atacadista 141  168  2.755  2.064  36.360.909  3.342.045.922 3.337.220.664 
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 
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Quadro III.7 - Variáveis Ligadas às Atividades de Serviços, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de São Paulo e Guarulhos, 1980 

Unidades e Classes de Serviços 

Censo de 1980 
Número de 
Estabeleci 

mentos 

Pessoal Ocupado em 31-12-1980 Ano de 1980 (mil cruzeiros) 

Total 
Ligado a Atividade da 
Prestação de Serviços 

Salários, Retiradas e 
Outras Remunerações 

Total da 
Receita 

Estado de São Paulo 130.372  740.312  465.243  110.050.830  444.622.137  
     Alojamento e Alimentação 64.286  206.988  92.188  16.452.780  100.551.542  
     Reparação, Manutenção e Instalação 24.671  94.104  51.881  11.185.175  34.466.438  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 8.575  27.674  14.924  2.733.144  8.016.929  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 1.938  17.356  10.975  2.752.408  16.776.094  
     Auxiliares Diversos 25.415  358.549  275.168  71.437.031  251.232.596  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 5.487  35.641  20.107  5.490.292  33.578.538  
Região Metropolitana 71.951  475.061  308.221  84.892.498  338.952.162  
     Alojamento e Alimentação 32.755  115.578  56.373  10.608.400  58.923.489  
     Reparação, Manutenção e Instalação 13.370  51.971  28.137  7.125.489  21.628.985  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 5.950  20.475  11.494  2.112.364  6.159.389  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 914  10.309  6.372  2.048.987  14.110.899  
     Auxiliares Diversos 15.380  250.849  190.510  58.820.016  212.806.519  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 3.582  25.879  15.335  4.177.242  25.322.881  
São Paulo 56.109  394.156  256.960  74.512.230  296.784.784  
     Alojamento e Alimentação 23.342  88.580  45.041  8.086.860  44.414.071  
     Reparação, Manutenção e Instalação 10.735  41.800  22.608  5.914.954  17.512.188  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 5.066  17.930  10.221  1.825.161  4.996.716  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 773  9.215  5.597  1.869.456  13.511.600  
     Auxiliares Diversos 13.246  213.627  159.544  52.990.794  194.691.561  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 2.947  23.004  13.949  3.825.005  21.658.648  
Guarulhos 1.850  7.423  4.082  907.457  5.908.977  
     Alimentação 1.084  2.960  1.231  278.663  1.756.678  
     Reparação, Manutenção e Instalação 309  1.384  772  160.906  503.199  
     Auxiliares dos transportes 23  116  67  7.417  23.300  
     Demais Gêneros 434  2.963  2.012  460.471  3.625.800  
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 
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Quadro III.8 – Variáveis Ligadas às Atividades de Serviços, Estado de São Paulo, RMSP e Municípios de São Paulo e Guarulhos, 1985 

Unidades e Classes de Serviços 

Censo de 1985 
Número de 

Empresas com Sede 
no Município 

Número de 
Estabelecimentos 

Pessoal Ocupado em 31-12-1985 Ano de 1985 (mil cruzeiros) 

Total Ligado a Atividade de 
Prestação de Serviços 

Salários, Retiradas e 
Outras Remunerações Total da Receita 

Estado de São Paulo 122.515  127.339  852.324  601.809  10.509.034.967  39.640.709.453  
     Alojamento e Alimentação 61.767  62.917  221.080  111.695  1.517.574.308  8.620.452.156  
     Reparação, Manutenção e Instalação 23.286  23.814  82.880  45.180  742.598.962  2.482.802.083  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 6.362  6.537  25.103  15.404  183.845.615  533.178.694  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 1.326  1.632  19.097  13.308  426.647.661  2.062.887.553  
     Auxiliares Diversos 25.301  27.804  474.885  398.089  7.274.023.851  24.371.005.149  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 4.473  4.635  29.279  18.133  364.344.570  1.570.383.818  
Região Metropolitana 62.203  64.881  507.271  360.822  7.179.685.602  28.698.365.516  
     Alojamento e Alimentação 28.576  29.211  121.631  67.403  969.906.144  4.904.032.288  
     Reparação, Manutenção e Instalação 11.916  12.144  45.303  24.838  467.226.936  1.564.209.937  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 3.990  4.088  18.014  11.752  140.230.323  403.814.698  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 657  803  12.317  8.281  353.925.783  1.693.909.907  
     Auxiliares Diversos 14.190  15.647  288.694  235.103  4.952.285.298  18.780.558.894  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 2.874  2.988  21.312  13.445  296.111.118  1.351.839.792  
São Paulo 45.481  47.575  372.516  261.347  5.936.300.143  24.242.211.185  
     Alojamento e Alimentação 19.127  19.547  91.426  53.224  726.716.190  3.619.067.098  
     Reparação, Manutenção e Instalação 8.637  8.809  34.300  18.941  372.735.104  1.237.057.325  
     Pessoais de Higiene e Estética Pessoal 3.176  3.262  14.858  9.798  113.112.188  324.577.711  
     Radiodifusão, Televisão e Diversões 479  612  11.306  7.632  341.731.546  1.627.307.557  
     Auxiliares Diversos 11.757  12.939  201.792  159.741  4.108.694.741  16.168.751.505  
     Compra, Venda, Administração Bens Imóveis 2.305  2.406  18.834  12.011  273.310.374  1.265.449.989  
Guarulhos 1.773  1.871  13.061  9.841  107.790.691  525.002.374  
     Alimentação 1.055  1.095  4.075  2.272  30.222.523  180.336.009  
     Reparação, Manutenção e Instalação 323  332  1.205  676  9.004.773  68.475.834  
     Auxiliares dos tranportes 8  18  2.111  2.070  31.193.018  126.500.437  
     Demais Gêneros 387  426  5.670  4.823  37.370.377  149.690.094  
Fonte: Censos Econômicos de 1985, IBGE 
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• Evolução no Período 1980 - 2000 

No âmbito metropolitano as duas décadas compreendidas neste período foram marcadas 
pela sucessão de crises e de ensaios de retomada econômica, que tiveram por saldo um 
balanço negativo. Um crescimento médio reduzido e beirando a estagnação, e a perda de 
mais de meio milhão de empregos industriais. A desconcentração industrial que, 
anteriormente, atingira com profundidade apenas o Município de São Paulo, alcançou o 
conjunto dos segmentos mais industrializados da RMSP, aprofundando-se também o 
processo de terciarização da economia metropolitana. O Município de Guarulhos esteve 
integrado neste processo, porém com algumas particularidades, destacando-se entre elas a 
implantação de um grande equipamento metropolitano, o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos.  

Tendo em vista caracterizar a evolução da economia urbana de Guarulhos no decorrer 
dessas duas décadas, foram selecionados alguns indicadores e pesquisado suas trajetórias 
no período considerado. Foram assim considerados: (i) o movimento de abertura e 
fechamento de empresas comerciais, industriais e de serviços, (ii) a evolução do número de 
consumidores e do consumo de energia elétrica e, (iii) a evolução da arrecadação de 
tributos, especialmente do ICMS.  

A análise da trajetória desses indicadores indica que a evolução da economia municipal 
apresenta uma tendência ascendente em praticamente todo o período, verificando-se um 
arrefecimento apenas nos anos finais da série. Considerando-se inicialmente o saldo do 
movimento de fechamento e abertura de novas empresas (ver Quadro III.9 e Gráfico III.1), 
verifica-se um extraordinário dinamismo no setor de serviços, onde o montante anual de 
novas empresas elevou-se de 387 em 1980, para 5.001 em 1999. Movimentos de maior 
aceleração no surgimento de novos serviços se verificaram especialmente entre 1985 e 
1986, entre 1988 e 1989, entre 1993 e 1996 e finalmente entre 1998 e 1999, sendo os dois 
últimos os mais intensos.  

Quadro III.9 - Movimento de Abertura e Fechamento de Empresas Comerciais, Industriais e de Serviços 
no Município de Guarulhos – 1980 / 2002 

Ano 
Serviços Comércio Indústria 

Abertura Fecham. Saldo Abertura Fecham. Saldo Abertura Fecham. Saldo 

1980 1.083  696  387 228  126  102 52  29  23 
1981 1.252  786  466 290  185  105 54  26  28 
1982 1.549  1.016  533 341  212  129 32  19  13 
1983 1.576  1.012  564 409  259  150 56  21  35 
1984 1.451  893  558 453  295  158 57  25  32 
1985 1.739  1.038  701 484  307  177 62  33  29 
1986 2.448  1.389  1.059 588  372  216 105  59  46 
1987 2.694  1.558  1.136 589  376  213 81  44  37 
1988 2.696  1.515  1.181 577  351  226 95  55  40 
1989 3.749  2.221  1.528 883  535  348 120  68  52 
1990 3.616  1.999  1.617 1.287  686  601 171  110  61 
1991 3.278  1.660  1.618 1.100  537  563 125  71  54 
1992 2.581  1.090  1.491 871  359  512 121  60  61 
1993 2.730  979  1.751 942  359  583 135  50  85 
1994 3.099  935  2.164 998  345  653 134  41  93 
1995 3.834  1.144  2.690 1.041  380  661 116  45  71 
1996 4.317  1.061  3.256 1.132  348  784 126  42  84 
1997 4.430  785  3.645 1.125  246  879 113  20  93 
1998 4.149  441  3.708 1.204  137  1.067 115  14  101 
1999 5.283  282  5.001 1.068  45  1.023 167  26  141 
2000 3.818  84  3.734 542  7  535 66  2  64 
2001 4.788  84  4.704 582  7  575 97  0  97 
2002 1.228  6  1.222 63  0  63 9  0  9 

Fonte: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Abastecimento de Guarulhos 
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Gráfico III.1 – Movimento de Abertura e Fechamento de Empresas Comerciais, Industriais e de Serviços 
no Município de Guarulhos, 1980 – 2002 

 

O saldo no surgimento de novos estabelecimentos comerciais, por sua vez, manteve-se 
também positivo por todo o período, mas foi muito menos intenso, elevando-se de 102 em 
1980, para um máximo de 1.067 em 1998. Ocorreram movimentos de aceleração 
localizados, especialmente entre 1988 e 1990 e entre 1997 e 1999. Por último, no que se 
refere ao setor industrial, o saldo também é positivo e crescente, partindo de 23 novos 
estabelecimentos em 1980, para 141 em 1999, para decair na seqüência. Para o conjunto 
da economia urbana do Município de Guarulhos, o período de maior celeridade no 
surgimento de novas empresas é o triênio 1997-1999, com um posterior arrefecimento nos 
três últimos anos da série (2000 a 2002).  

A série 1980-1997, relativa ao consumo de energia elétrica, confirma francamente a 
trajetória ascendente da economia urbana de Guarulhos. Nos 18 anos considerados, o 
volume de energia elétrica consumida cresceu 2,4 vezes, elevando-se de 837 mil para 
2.022 mil Mwh. Proporcionalmente o maior incremento coube ao uso residencial, cujo 
montante consumido elevou-se 3,4 vezes, com o incremento de sua participação 
proporcional de 21,3% em 1980, para 30,2% em 1997. A maior taxa de crescimento no 
consumo (300%) coube ao setor terciário da economia municipal, tendo sua participação 
proporcional se elevado de 7,4% em 1980, para 12% em 1997. O segmento industrial 
apresentou também uma evolução altamente positiva, com um incremento do consumo de 
cerca de 100%, malgrado perdesse participação proporcional no montante consumido, que 
caiu de 71,4% em 1980, para 57,8% em 1997.  

Os dados da série relativa à evolução do número de consumidores, confirmam claramente a 
ocorrência de um significativo processo de terciarização da economia municipal, pois 
durante todo o período é intenso o surgimento de novos consumidores vinculados ao 
comércio e aos serviços, sendo de mais de 10 mil o incremento no período considerado. 
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Esse processo ocorre, no entanto, dentro de um movimento em que a economia urbana do 
Município continua sob a hegemonia do segmento industrial, que permanece respondendo 
por parcela preponderante do emprego e da geração de valor adicionado (ver Quadros III.10 
e III.11 e Gráficos III.2 e III.3).  

Considerando, por último, a arrecadação no território municipal do principal tributo de alçada 
estadual, o ICMS, verifica-se uma estabilização entre os anos de 1980 e 1985, seguindo-se 
um crescimento contínuo até 1990, sendo particularmente significativo o incremento entre os 
anos 1988 e 1989 (36%). Na seqüência, verificam-se pequenos decréscimos, e uma 
pequena retomada em 1995, quando a arrecadação atinge seu volume máximo, seguindo-
se uma queda significativa na arrecadação, que em 1999 é de apenas 66% 
comparativamente a 1995 (ver Quadro III.12 e Gráficos III.4, III.5 e III.6).  
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Quadro III. 10 - Série Histórica dos Consumidores de Energia Elétrica, Município de Guarulhos, 1980 a 1997 
Consumidores de Energia Elétrica 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Residencial 81.837 115.077 134.615 140.210 148.606 160.414 171.713 185.511 195.541 201.949 217.105 229.888 
Rural  39 78 90 70 69 73 75 75 75 75 75 72 
Industrial  1.510 1.814 2.288 2.500 2.576 2.630 2.637 2.634 2.571 2.502 2.560 2.623 
Comércio, Serviços, Outras Atividades 6.269 8.155 9.617 10.201 10.842 11.848 12.375 12.840 13.643 14.020 15.434 16.435 
Fonte: http://www.seade.gov.br, 14/08/2002 

Quadro III.11 - Série Histórica do Consumo de Energia Elétrica, Município de Guarulhos, 1980 a 1997 
Consumo de Energia Elétrica 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Residencial (Em Mwh)  178.443 247.696 313.710 335.384 352.776 392.578 402.764 422.242 451.769 521.948 567.238 611.102 
Rural (Em Mwh)  420 1.013 1.171 953 866 922 934 897 927 969 2.097 920 
Industrial (Em Mwh)  597.575 871.026 942.700 988.956 940.785 937.140 931.001 1.009.029 1.073.987 1.150.335 1.140.883 1.168.087 
Com, Serv ,Outras Ativ. (Em Mwh)  60.607 89.135 102.649 109.296 113.891 124.307 137.715 150.581 163.669 197.395 216.056 241.976 
Fonte: http://www.seade.gov.br, 14/08/2002 

Quadro III.12 - Finanças Públicas do Município de Guarulhos, 1980 a 1999 
Finanças Públicas Arrecadação de ICMS (Em Reais de 1999) 

1980 461.455.411 
1981 Dado não disponível 
1982 Dado não disponível 
1983 Dado não disponível 
1984 Dado não disponível 
1985 465.429.474 
1986 632.264.063 
1987 696.798.923 
1988 664.162.711 
1989 903.187.304 
1990 913.326.805 
1991 809.310.346 
1992 839.504.362 
1993 835.509.125 
1994 1.053.566.904 
1995 1.131.316.459 
1996 980.166.006 
1997 873.285.849 
1998 738.719.241 
1999 744.422.067 

Fonte: http://www.seade.gov.br, 14/08/2002 
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Gráfico III.2 – Série Histórico dos Consumidores de Energia Elétrica, Município de Guarulhos, 1980 a 1997 
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Gráfico III.3 – Série Histórico do Consumo de Energia Elétrica, Município de Guarulhos, 1980 a 1997 
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Gráficos III.4 - Recolhimento do ICMS 
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Gráfico III.5 - Receita Municipal – Cota Parte do ICMS 
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Gráfico III.6 - Receita Municipal – Cota Parte do FPM 
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• Situação Atual 

A cidade de Guarulhos é cortada por duas das mais importantes rodovias do País, a 
Presidente Dutra e a Fernão Dias, tendo acesso privilegiado aos Portos de Santos e Rio de 
Janeiro, ao conjunto do Vale do Paraíba e aos três principais mercados consumidores 
representados pelas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e é ainda 
servido pela rodovia Ayrton Senna. Essa localização privilegiada se manteve como 
importante fator de atratividade, ao que se acrescentou mais recentemente a presença do 
Aeroporto Internacional, equipamento de âmbito metropolitano. Com a implantação do 
Rodoanel, a expectativa é de que seja ampliada a capacidade de escoamento de cargas 
com a instalação de novas empresas. Guarulhos possui ainda rede de gás natural fornecido 
pela COMGÁS, para uso comercial, industrial e residencial, estando incluído na rota do 
Gasoduto Brasil-Bolívia, aspecto que permite uma redução no custo da distribuição desse 
combustível. Atualmente são em número de 40 as empresas que utilizam esse sistema de 
abastecimento. Neste contexto de crescimento, o Município tornou-se o 13º mercado 
consumidor do país e o terceiro de SP.  

O Município apresenta atualmente amplo parque industrial (cerca de 2.200 plantas de 
grande, médio e pequeno porte), cuja principal característica é a diversidade, permitindo 
ganhos por complementaridade com inúmeros segmentos industriais. Onze ramos de 
atividades respondem por mais de 75% das plantas, com os seguintes destaques: 

– Metalurgia:     329 indústrias; 

– Vestuário:     212 indústrias; 

– Plástico:      184 indústrias; 

– Química:      115 indústrias; 

– Mecânica:         9 indústrias; 

– Minerais Não Metálicos:     91 indústrias; 

– Eletroeletrônica:       90 indústrias; 

– Têxtil:        79 indústrias; 

– Alimentícia:       76 indústrias; 

– Madeira/Mobiliário:      74 indústrias; 

– Papel / Celulose:      59 indústrias;  

– Indústrias com prestação de serviços:  429 indústrias. 

Nesse contexto podem ser destacados os ramos Metalúrgico, Plásticos, Químico, 
Farmacêutico, Alimentos e Vestuário, seja pelo número de indústrias instaladas, seja pelo 
porte de algumas plantas. Comparando-se os perfis 1991 e 2002 da indústria localizada no 
Município, observa-se uma crescente participação do setor de Metalurgia e Fundição, que 
incorporou no período mais 192 novas plantas, seguindo-se os setores Química, Material 
Plástico e Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicações, com respectivamente 61, 66 e 
47 novas plantas. Em contrapartida os setores de Vestuário e Calçados e Minerais Não 
Metálicos passaram por perdas significativas (respectivamente 38 e 31 plantas), e os 
tradicionais setores Têxtil e de Alimentos mantiveram-se praticamente estáveis.  

Onze bairros com 50 ou mais plantas industriais instaladas em seus respectivos territórios, 
englobam mais de 80% do parque industrial municipal. As duas mais importantes 
concentrações, consideradas distritos industriais, localizam-se nos bairros de Cumbica e 
Bonsucesso, com respectivamente 730 e 142 plantas. O primeiro, como visto, é o mais 
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antigo loteamento industrial e possui uma localização privilegiada, junto à rodovia Presidente 
Dutra. Bonsucesso vincula-se também a esse mesmo eixo rodoviário.  

São também considerados pólos industriais (malgrado não sejam considerados distritos), os 
bairros de Itapegica, Taboão e Centro, com respectivamente 156, 64 e 50 plantas. O mais 
denso dentre eles é de Itapegica, que abriga empresas de grande porte tais como a Borlem, 
Siemens VDO, Eletromecânica Dyna e Bauduco, além de grande número de plantas 
descentralizadas, muitas vezes inseridas juntamente com o comércio e os serviços, assim 
como com áreas residenciais. Sua localização é lindeira às rodovias Dutra e Fernão Dias. O 
bairro do Taboão e o Centro vinculam-se diretamente com a via Dutra.  

Destacam-se ainda as seguintes concentrações industriais, que a exceção de Vila Galvão, 
lindeira à Rodovia Fernão Dias, colocam-se na área de influência da via Dutra: 

_ Pimentas:  141 indústrias;  

_ Presidente Dutra: 107 indústrias com predominância de pequenas e micro empresas;  

_ Vila Galvão: 79 indústrias com predominância de pequenas e micro empresas;  

_ Ponte Grande: 75 indústrias com predominância de pequenas e micro empresas;  

_ Vila Augusta: 73 indústrias com predominância de pequenas e micro empresas;  

_ Água Chata: 56 indústrias. 

Da mesma forma como vem acontecendo com o Município de São Paulo, em Guarulhos 
vem se observando a saída de diversas plantas industriais, que foram encerradas ou 
deslocadas para áreas afastadas, em geral do mesmo eixo, por motivos já amplamente 
discutidos e em geral denominados de deseconomias criadas pelo efeito aglomerativo muito 
intenso. Em 1997 quatro grandes empresas fecharam suas portas ou deslocaram-se de 
Guarulhos: Electrolux, Penedo e a Metalúrgica Ribeiro, Philips e Olivetti.  

No âmbito do movimento de terciarização em curso, apresenta relevo em termos 
econômicos a expansão dos setores comercial e de serviços, porém, especialmente, o 
surgimento de segmento comercial e de prestação de serviços modernos. Destacam-se por 
sua localização os segmentos novos localizados no Centro tradicional, no Aeroporto 
Internacional e no Internacional Shopping. Na primeira localização destaca-se a implantação 
do shopping center Poli, com 60 lojas e o shopping center Internacional, que é o segundo 
maior do Estado de São Paulo e o quarto do País, com 300 lojas e 15 salas de projeção de 
filmes. No Aeroporto Internacional se verifica uma movimentação anual de cerca de 
11.7 milhões de passageiros, com destinos internacionais e internos, com o embarque-
desembarque de cerca de 500 aeronaves por dia e uma movimentação anual de cargas de 
cerca de 200.000 toneladas.  A área comercial conta com 161 pontos comercias, 41 lojas e 
20 serviços bancários, além de uma estação aduaneira com mais de 60 mil metros 
quadrados de área alfandegada. Para seu funcionamento normal o Aeroporto conta com 
465 empresas que empregam cerca de 26 mil pessoas.  

Como pode ser observado no Quadro III.13, na seqüência, a implantação do Aeroporto 
Internacional de São Paulo, além das atividades voltadas ao atendimento direto ao fluxo de 
passageiros e respectivos serviços de apoio, também propiciou o surgimento de inúmeras 
atividades, com destaque para aquelas voltadas para a logística, em suas diversas 
dimensões.  
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Quadro III.13 - Serviços Correlatos à Atividade Aeroportuária, Instalados no Município de Guarulhos, 2002 
Atividades Número de Empresas 

Escolas de Aviação 3 
Armazenamento, Carga, Descarga e Logística 68 
Serviços Portuários e Aeroportuários: Cias Aéreas, Fornecimento de Refeições, 
Limpeza, Despachos Aduaneiro e Serviços Diversos  

200 

Transporte, Coleta e Remessa de Bens 1.182 
Hotéis (3 estrelas ou mais) 12 
Total 1.465 

Fonte: Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças de Guarulhos 

Entre os serviços, o segmento hoteleiro foi um dos que mais se desenvolveu, tendo atraído 
investimentos muito significativos, contando atualmente com oito hotéis de padrão 
internacional. Complementam essa rede dois centros de convenções (Open Hall e o Centro 
de Convenções e Eventos Santa Mônica). O setor financeiro também se desenvolveu de 
modo acentuado, o que pode ser visualizado através do fato de que Guarulhos possui 
atualmente 67 agências bancárias.  

No Quadro III.14, na seqüência, pode-se avaliar a evolução recente do conjunto do setor 
terciário. Destaca-se o fato de que entre 1991 e 2002 tenham sido registrados 15.297 novos 
empreendimentos do ramo dos serviços, tendo atingido o montante e 43.534 empresas. Os 
novos comércios somaram 2.461 empresas, totalizando 10.649. Em conjunto, pouco mais 
de 50 mil empresas.  

Quadro III.14 - Evolução do Número de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços no Município de 
Guarulhos – 1991- 2002 

 
a b c d 

d-a 
1991 1995 2000 2002 

Prestação de Serviços 28.237 28.475 40.682 43.534 15.297 
Comércio 8.188 9.092 11.382 10.649 2.461 
Principais Serviços      
Agenc./Corretagem e Intermed. 908 1.023 1.577 1.675 767 
Bancário/Financeiro/Securitário 227 204 219 242 15 
Construção Civil 3.902 3.152 3.915 3.875 -27 
Diversões Públicas 897 708 543 599 -298 
Educação 459 598 1.077 1.218 759 
Saúde 1.245 1.346 2.201 2.441 1.196 
Guarda e Locação 544 748 1.947 2.791 2.247 
Conservação/Limpeza/Reparação 6.758 6.848 8.333 8.313 1.555 
Higiene e Apresentação Pessoal 3.320 2.721 3.421 3.539 219 
Instalação/Montagem Equipamentos 198 219 534 797 599 
Júridicos/Econ./Tecnicos/Científic. 1.717 1.845 3.075 3.181 1.464 
Representação 1.118 1.155 1.534 1.578 460 
Transporte e Atividades Afins 4.512 5.020 9.029 9.629 5.117 
Turismo/Hospedagem/Afins 126 172 443 742 616 
Principais Comércios      
Combustíveis e Lubrificantes 68 92 219 218 150 
Gêneros Aliment/Bebidas/fumo 3.758 3.865 4.339 3.950 192 
Veículos/Peças/Acessórios 264 403 562 549 285 
Tecidos e Artefatos de Tecidos 943 1.251 1.496 1.407 464 
Madeira/Mat.Const./Pintura 603 711 912 848 245 
Maquinas/Peças/Acessórios 101 96 226 217 116 

Fonte: Secretaria Municipal de Fianças de Guarulhos, 2.002 

Entre os Serviços, o maior crescimento proporcional no número de empresas ocorreu no 
ramo de Turismo/Hospedagem/Afins, com um incremento de cerca de 500%, dado que a 
base inicial ainda era muito reduzida em 1991. O maior incremento em termos absolutos 
ocorreu no ramo de Transporte e Atividades Afins, com a implantação de mais de cinco mil 
novos empreendimentos, englobando 33,5% do incremento total do setor. Elevados ritmos 
de expansão também se verificaram nos ramos de Guarda e Locação e de 
Conservação/Limpeza/Reparação, com participações de respectivamente 14,7% e 10,2% no 
incremento total. Outro destaque significativo refere-se aos serviços Jurídicos/Econômicos/ 
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Técnicos e Científicos, com amplo crescimento e tendo englobado quase 10% do 
incremento total do setor. Em contraposição, outros serviços que em 1991 já apresentavam 
fortes participações, mantiveram-se estagnados ou recuaram, destacando-se entre estes, os 
serviços de Higiene e Apresentação Pessoal, os serviços voltados à Construção Civil e os 
serviços de Diversões Públicas.  

No setor comercial, os maiores incrementos proporcionais couberam aos ramos de 
Veículos / Peças e Acessórios e Maquinas / Peças e Acessórios, com a implantação de 
unidades comerciais grandes e modernas nestes segmentos. O maior incremento 
quantitativo foi para o ramo comercial de Tecidos e Artefatos de Tecido, com o surgimento 
de quase 500 novas unidades de comercialização, destacando-se ainda o fato de que ramo 
dos Gêneros Alimentícios/Bebidas e Fumo, o mais denso da cadeia comercial, o incremento 
foi de apenas 192 novas unidades.  

Para complementar a análise da situação atual e da dinâmica recente da economia 
municipal, foram considerados ainda dois indicadores relevantes: a geração de Valor 
Adicionado e o Emprego Formal.  

A análise da tendência de evolução do primeiro desses indicadores parece indicar que a 
dinâmica econômica do Município de Guarulhos é de crescimento, especialmente quando 
observado dentro do contexto da economia paulista, aspecto que vem ocorrendo desde o 
início da década de 1990. Entre 1990 e 1997 a participação do Município na geração do 
Valor Adicionado total do Estado de São Paulo evoluiu de 3,37% para 4,56%. Não obstante, 
como pode ser observado nos Quadros III.15 e III.16, a seguir, em termos absolutos o Valor 
Adicionado Fiscal do Município de Guarulhos atingiu sua posição mais elevada em 1994, 
apresentado-se decrescente na seqüência. Em 2000, a geração do VA foi 14% inferior ao do 
início da série em 1993 e 37% inferior ao ponto mais elevado alcançado em 1994. Em 
termos inter-setoriais, observa-se que as atividades terciárias, malgrado algumas 
oscilações, mantiveram-se ascendentes, especialmente os Serviços, cuja produção de VA 
elevou-se 60% entre 1993 e 1999. O segmento comercial apresentou desempenho mais 
modesto, depois de um incremento atípico e isolado em 1994, e que foi o principal 
responsável pelo incremento total do VA neste ano. Como a participação da Agricultura é 
extremamente reduzida, as perdas concentraram-se no segmento industrial, que apresenta um 
decréscimo continuado de sua participação. Em termos absolutos, a geração de VA pela 
indústria em 1999 foi de apenas 66% em comparação com 1993, uma perda, portanto, de 34%. 

Esse movimento diferenciado levou a que a participação do setor industrial na geração do VA 
caísse de 73,2% em 1993, para 57,7% em 1999 (ver Quadro III.17). Em contrapartida, a 
participação dos Serviços praticamente duplicou (passando de 9,4% para 18,1%), 
paralelamente à elevação da participação do comércio, de 17,3% para 24,0%. Conjuntamente, a 
participação do terciário avançou de 27,7% para 42,1%, enquanto a agricultura se mantinha 
sem maior significado e o segmento industrial recuava na mesma proporção.  

Esses resultados devem ser vistos no quadro mais geral da crise econômica em que se 
mantêm o País há um longo período, e dentro da perspectiva de uma redução no ritmo da 
atividade econômica, especialmente a industrial, uma vez que os demais indicadores 
demonstram uma dinâmica positiva, onde o segmento produtivo de Guarulhos parece vir 
sofrendo menos do que a média do Estado de São Paulo. Os dados relativos ao Emprego 
(ver Quadros III.18 e III.19) tendem a confirmar essa perspectiva, pois entre 1991 e 2000 o 
volume total do emprego formal foi crescente no Município em estudo. De acordo com as 
estatísticas do Ministério Trabalho (Rais – CAGED), o número de trabalhadores registrados 
em carteira e que contribuem para a Previdência Social – trabalhadores englobados no 
segmento formal da economia – vem se mantendo estável com pequeno incremento nos 
últimos anos (5% entre 1991 e 2000).  
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Quadro III.15 - Série Histórica do Valor Adicionado Fiscal do Município de Guarulhos, 1993 a 2000 
Valor Adicionado Fiscal 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total (Em Reais de 2000) 11.819.955.209 14.591.516.923 10.068.201.995 10.995.933.874 10.707.036.149 9.843.045.179 10.360.063.695 10.174.485.188 

Industria (Em Reais de 1999) 7.163.538.105 7.343.332.537 5.076.055.808 5.505.104.443 5.420.132.683 4.828.576.848 4.701.029.821   

Comercio  Em Reais de 1999)  1.697.189.806 3.194.738.977 1.927.753.344 1.894.378.702 1.792.353.986 1.765.041.777 1.951.201.360   

Agricultura (Em Reais de 1999) 11.726.192 15.605.641 1.478.748 1.657.179 5.338.983 10.373.244 22.451.683   

Serviços (Em Reais de 1999)  919.788.917 1.224.701.519 716.760.113 895.891.321 1.286.614.202 1.332.465.770 1.471.693.935   
Fonte: http://www.seade.gov.br 

 

Quadro III.16 - Série Histórica do Valor Adicionado Fiscal do Município de Guarulhos, 1993 a 2000. Números Índice 
Valor Adicionado Fiscal 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total (Em Reais de 2000) 100 123 85 93 91 83 88 86 
Industria (Em Reais de 1999) 100 103 71 77 76 67 66  
Comercio (Em Reais de 1999) 100 188 114 112 106 104 115  
Agricultura (Em Reais de 1999) 100 133 13 14 46 88 191  
Serviços (Em Reais de 1999) 100 133 78 97 140 145 160  
Fonte: http://www.seade.gov.br 

 

Quadro III.17 - Série Histórica do Valor Adicionado Fiscal do Município de Guarulhos, 1.993 a 2.000. Distribuição Proporcional 
Valor Adicionado Fiscal 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total (Em Reais de 2000) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Industria (Em Reais de 1999) 73,2% 62,3% 65,7% 66,4% 63,7% 60,8% 57,7% 
Comercio (Em Reais de 1999) 17,3% 27,1% 25,0% 22,8% 21,1% 22,2% 24,0% 
Agricultura (Em Reais de 1999) 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 
Serviços (Em Reais de 1999) 9,4% 10,4% 9,3% 10,8% 15,1% 16,8% 18,1% 
Fonte: http://www.seade.gov.br 
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Quadro III.18 - Série Histórica de Empregos, segundo setores de atividade do Município de Guarulhos, 1991 a 2000 
Trabalho 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total de empregos ocupados 189.796 169.956 180.380 184.961 183.791 186.574 200.200 

Empregos ocupados na indústria 113.576 91.996 89.547 88.807 81.670 82.790 88.646 

Empregos ocupados no comércio 16.065 21.267 21.963 22.847 25.837 25.918 28.601 

Empregos ocupados nos serviços 51.530 54.837 68.527 73.211 76.200 77.755 82.841 

Demais empregos ocupados 8.625 1.856 343 96 84 111 112 
Fonte: http://www.seade.gov.br 

 

Quadro III.19 - Série Histórica de Empregos, segundo Setores de Atividades do Município de Guarulhos, 1991 a 2000. Números Índice 
Trabalho 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total de empregos ocupados  100 90 95 97 97 98 105 

Empregos ocupados na indústria  100 81 79 78 72 73 78 

Empregos ocupados no comércio  100 132 137 142 161 161 178 

Empregos ocupados nos serviços  100 106 133 142 148 151 161 

Demais empregos ocupados  100 22 4 1 1 1 1 
Fonte: http://www.seade.gov.br 

 

Quadro III. 20 - Série Histórica de Empregos, segundo setores de atividades do Município de Guarulhos, 1.991 a 2000.  Distribuição Proporcional 
Trabalho 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total de empregos ocupados  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Empregos ocupados na indústria  59,8% 54,1% 49,6% 48,0% 44,4% 44,4% 44,3% 

Empregos ocupados no comércio  8,5% 12,5% 12,2% 12,4% 14,1% 13,9% 14,3% 

Empregos ocupados nos serviços  27,2% 32,3% 38,0% 39,6% 41,5% 41,7% 41,4% 

Demais empregos ocupados  4,5% 1,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 
Fonte: http://www.seade.gov.br 
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2.1.4 Finanças Públicas Municipais - Evolução das Receitas e Despesas Municipais no 
Período 1980/2000 

• Fatores Incidentes sobre as Finanças Públicas Municipais do Município de 
Guarulhos 

No decorrer dos 20 anos considerados, verificaram-se transformações substantivas na 
sociedade brasileira, com fortes reflexos na questão tributária municipal. Na seqüência 
serão abordados rapidamente dois desses aspectos, destacados pela intensidade de 
seus respectivos impactos. O primeiro deles se refere às mudanças introduzidas pela 
Constituição de 1988 com relação à distribuição dos recursos e encargos constitucionais. 
O segundo se relaciona à retomada da discussão dos processos de metropolização e 
terciarização da organização econômica e social de Guarulhos, procurando correlações 
com os diferentes itens das finanças públicas municipais.   

Quanto ao primeiro desses aspectos, observa-se que no Brasil o federalismo fiscal é a 
forma como as diferentes instâncias governamentais se organizam em termos de 
atribuições de encargos e receitas para a execução das funções governamentais. 
Segundo DA SILVA (Vera Martins da Silva – Os Municípios Paulistas e o Federalismo 
Fiscal Brasileiro. São Paulo: IMESP; CEPAM, 1995), na seqüência de forte centralização 
tributária acompanhada de descentralização das funções alocativas que se verificou no 
segundo qüinqüênio da década de 1960, o período posterior à Constituição de 1988 foi 
caracterizado pela descentralização das receitas constitucionais e pela elevação da 
autonomia para a definição das políticas públicas locais.  

As mudanças definidas na Constituição passaram a ter vigência em março de 1989 com 
desenvolvimentos até o ano de 1993, tendo por principal produto um significativo 
aumento da receita tributária disponível para os municípios, com relevo para a criação de 
dois novos impostos municipais (IVVC e ITB) e para o papel desempenhado pelas 
transferências provenientes das instâncias Federal e Estadual. Os municípios em seu 
conjunto, mesmo arrecadando menos (entre 1960 e 1990 a arrecadação própria dos 
municípios caiu de 4,7% para 3,6% da massa tributária), passaram a dispor de uma 
receita significativamente maior (no mesmo período a participação na receita disponível 
elevou-se de 6,5% para 15,9%), correspondendo a porções crescentes do PIB: de 17,4% 
para 26,4%. 

Com a constituição de 1988 ficou assim definida a base tributária e financeira municipal: 

– Impostos de Competência Municipal: 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano; 

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos; 

IVVC - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustível. 

– Transferências da União para os Municípios: 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 21% em 1990, elevando-se a 22,5% 
de 1993 em diante; 

ITR - Imposto Territorial Rural – 50% da arrecadação; 

IRF - Imposto de Renda na Fonte – montante retido relativo a pagamentos dos 
municípios, suas fundações ou autarquias. 

– Transferências dos Estados para os Municípios: 
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ICMS - Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – 25% da arrecadação; 

IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - 50% da arrecadação; e 

IPI – EXPORTAÇÃO - Imposto sobre Produção Industrial - (25% da cota recebida 
pelo Estado).  

Desse modo, fica explicitamente caracterizado que determinadas evoluções nas receitas 
municipais são derivadas de aspectos político-institucionais de âmbito nacional, 
apresentando relativa independência dos processos locais. Esse é o caso das 
Transferências da União, especialmente do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, cujas fontes de arrecadação (IPI e IR) pouco dependem das bases municipais, e 
cujo princípio é distributivo, com base no porte demográfico. Como se verá mais adiante, 
a contribuição proporcional deste tributo é pouco significativa no caso de Guarulhos. 

Já no que se refere à principal transferência dos Estados, a Cota Parte Municipal do 
ICMS, a afirmação inicial só é válida parcialmente. Por um lado, a elevação da Cota 
Municipal para 25% do montante do imposto recolhido (em contraposição aos anteriores 
20%) é um aspecto claramente político-institucional e com impacto direto nas finanças 
dos municípios. Já eventuais mudanças no Quociente de Participação de cada município 
na referida Cota Parte, são movimentos derivados de evolução diferenciada da base 
econômica municipal, pois se trata de uma transferência de caráter compensatório (em 
contraposição ao princípio distributivo do FPM), onde o Quociente de participação é 
função principalmente da intensidade do movimento econômico local.  

Como pode ser observado na tabela a seguir, no período 1980-2002 se verificou um 
incremento de 18,2% no Quociente de Participação de Guarulhos, cujo ponto de máximo 
ocorre em 1998, quando o incremento total era de 24%. Por suas condições específicas, 
especialmente a dinâmica de seu movimento econômico, que foi superior á média dos 
municípios paulistas, houve um incremento significativo no Quociente de Participação de 
Guarulhos, resultando em aumento de suas receitas.  

Apresenta-se a seguir a evolução do quociente de participação do Município de 
Guarulhos na Cota Parte Municipal do ICMS entre 1980 e 2002 (SEADE): 

1980 – 3,26113 

1985 – 3,00063045 – variação (-8,0%) 

1986 – 3,06201489 

1987 – 3,23214383 

1988 – 3,19257643 

1989 – 3,15051703 

1990 – 3,16262779 – variação (+ 5,4%) – variação acumulada (-3,02) 

1991 – 3,20532414 

1992 – 3,21864129 

1993 – 3,14220621  

1994 – 3,22855977  

1995 – 3,68457073 – variação (+16,5%) – variação acumulada (+13%) 

1996 – 3,96164537  

1997 – 4,04226433  
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1998 – 4,04446056 – variação (+ 9,8%) – variação acumulada (+ 24%) 

1999 – 4,01576938 

2000 – 3,81317134 – variação (- 5,7%) – variação acumulada (+16,9%) 

2001 – 3,7646010 

2002 – 3,85511541 – variação (+1,1%) – variação acumulada (+18,2%) 

Considerando a série em apreço a partir de períodos qüinqüenais é fácil verificar que o 
primeiro desses períodos, coincidente com a prolongada crise do início dos anos 80, é 
bastante negativo para Guarulhos, pois foram mais afetados os municípios fortemente 
industrializados. No segundo qüinqüênio, já se verifica uma recuperação parcial do 
Quociente de Participação, que se confirma ao final do terceiro qüinqüênio, com uma 
variação positiva de 13%, e que se acentua na seqüência. A partir de 1987 pode-se 
concluir que o Município de Guarulhos recuperou a posição que detinha antes do 
agravamento da crise econômica, e já começava a desenvolver uma dinâmica econômica 
mais intensa que a média dos municípios paulistas, incrementando com isso suas 
receitas. 

Analisando esse mesmo processo com base nos dados relativos às Transferências dos 
Estados, Cota Parte Municipal do ICMS a preços constantes, se observa que os valores 
transferidos até 1988 são inferiores aos de 1980 (exceto para 1986 e 1987) tanto pela 
redução do Quociente, como pela redução do bolo total a ser repartido. Essa situação só 
inverte de uma maneira efetiva a partir de 1989 sob a dupla ação, tanto do aumento do 
Quociente como do incremento da massa total recolhida do tributo e da maior 
participação dos municípios (25% no lugar de 20%) na mesma.  

Já no que se refere aos impostos de alçada municipal, como o IPTU ou o ISSQN, eles 
dependem exclusivamente da base e da eficiência tributária de cada município, pois tanto 
a Planta Genérica de Valores como a alíquota do imposto sobre serviços, são definidos 
localmente (com base em parâmetros nacionais no que se refere ao ISS mais 
recentemente). Trata-se de impostos, especialmente o ISS, que claramente podem ser 
correlacionados com o desempenho das economias locais vistas isoladamente. 
Obviamente que mesmo neste último caso não se pode deixar de considerar o conjunto 
do tema sob uma visão sistêmica, pois é um antigo tema de discussão, o fato de que o 
aumento das Transferências da União e dos Estados seria uma das principais causas 
para a diminuição do esforço arrecadador do Poder Local, com evidente impacto no 
estreitamento das receitas próprias municipais. 

É nesse ponto que também precisam ser recuperadas as transformações que se 
verificaram na RMSP especialmente ao longo das décadas de 1980 e 1990. Essas 
transformações tiveram por origem as mudanças no sistema de produção “fordista” nas 
“economias centrais” ocorridas nos anos das décadas de 1970 e 1980, tendo por 
conseqüência a reestruturação da geografia dos grandes centros urbanos globalizados. 
As grandes empresas verticalizadas foram se transfigurando em complexos e 
emaranhados sistemas de redes de relações entre fornecedores e distribuidores, dotados 
de núcleos centrais de tomada decisão. Nesse contexto as grandes cidades continuaram 
a crescer e a concentrar novas funções que aceleraram a divisão social do trabalho.  

A incorporação da RMSP a esse processo de âmbito planetário deu-se de forma mais 
ampla durante os anos da década de 1990, quando também se acelerou bruscamente o 
movimento de internacionalização da economia, verificando-se ainda forte crescimento 
dos setores de produção flexível.  Aspecto especialmente marcante no processo 
vivenciado pela RMSP foi a concentração local da quase totalidade das matrizes do 
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sistema bancário, fato que induziu à implantação de novos serviços, especialmente 
daqueles ligados à tecnologia da informação e à gestão de negócios empresariais e 
financeira. 

Para o conjunto da RMSP destacaram-se aspectos tais como: 

− Uma inserção privilegiada na cadeia dos fluxos internacionais, financeiros, produtivos 
e culturais, verificando-se significativo incremento dos serviços de apoio à produção; 

− A reestruturação produtiva e a renda urbana gerada no período criaram inúmeras 
atividades econômicas e novas ocupações de natureza urbana, fundamentais para a 
formação do enorme mercado de consumo e trabalho da metrópole; 

− Ocorreu uma alternância entre atração e espraiamento de empresas, que parece não 
ter significado uma “desindustrialização”, mas sim o produto de um processo de 
reestruturação produtiva (ou tecnoprodutiva) associada a um desempenho muito 
fraco do conjunto da economia.  

Como resultado desses processos verificaram-se no Município de Guarulhos mudanças 
inter e intra-setoriais na estrutura de produção e ocupacional que acompanharam as 
alterações na base técnica da produção industrial e a expansão das atividades terciárias. 
Verificou-se uma desconcentração mais do emprego industrial de baixa qualificação do 
que da indústria propriamente dita, pois: 

− a indústria continuou sendo a base da estrutura econômica, porém gerando 
proporcionalmente menos empregos e uma parcela menor do conjunto do Valor 
Adicionado; a demanda por força de trabalho tornou-se mais qualificada, além de 
terem sido  criadas as condições para a implantação de diversas atividades de apoio 
(à produção industrial), tais como serviços técnicos, financeiros, de telecomunicação, 
de transporte, etc, que passaram a constituir-se enquanto setores de ponta do 
processo de terciarização do perfil produtivo do Município; 

− o intenso aumento do emprego no terciário, assim como da participação deste setor 
na geração do Valor Adicionado, com amplo destaque para os Serviços, 
especialmente dos Serviços Especializados e dos Serviços Pessoais. 

Esse processo de reestruturação produtiva não apresentou resultados homogêneos, 
penalizando alguns setores e levando a que outros mais tecnificados e capitalizados, se 
bem que minoritários, avançassem rapidamente. Socialmente, foi um processo 
fortemente excludente, pois fechou grande número de ocupações com baixo nível de 
qualificação, paralelamente a proporcionar altas taxas de crescimento (em termos 
proporcionais) para as ocupações em serviços auxiliares e produtivos. O fraco 
desempenho da economia nesse período fez com que esse processo fosse 
acompanhado de um amplo crescimento da miséria. 

• Finanças Públicas de Guarulhos no Período 1980 – 2000 

Confrontando os dados relativos às receitas e despesas municipais totais entre os anos 
de 1980 e 2000, verifica-se a presença de um desequilíbrio orçamentário, que parece 
estar vinculado ao rápido crescimento populacional que ocorreu nesse período e que 
levou a intenso aumento das demandas por serviços públicos sociais, bem como à 
necessidade de ampliação/reformulação das infra-estruturas urbanas. As despesas da 
Administração Municipal ano a ano foram superiores às receitas, de modo que a cada 
novo exercício o endividamento tendia a ser ainda mais acentuado.  



 
 VOL I   FL  153  / 248 

 

I N F R A E R O   

Os dados relativos ao período 1.980 – 2.000 a preços constantes (ver Gráfico III.7, a 
seguir), indicam um saldo acumulado de 787 milhões de reais de déficit total. Em 1985 o 
saldo negativo era ainda de 81,9 milhões, passando em 1990 para 295,8 milhões.  

Gráfico III. 7 

 

Paralelamente verifica-se a presença de déficits constantes seja nos valores correntes, 
seja na conta capital (diferença entre as receitas de capital e as despesas de capital). 
Esses déficits orçamentários geraram um crescente endividamento, que se traduziu em 
Dívida Flutuante e Passivo Permanente cuja expansão foi ainda mais estimulada pela 
Dívida Fundada. Esta é uma situação que se faz presente em praticamente todos os 
grandes municípios brasileiros e que atualmente se encontra consolidada. Antes de 
avançar nesse tipo de análise baseada no confronto entre receita e despesa, far-se-á 
previamente um estudo individualizado da evolução do desempenho de cada uma dessas 
variáveis. 

• Análise da Receita Municipal 

No período 1980-2000, as receitas cresceram expressivamente. A arrecadação estadual 
do ICMS no território do Município de Guarulhos manteve-se estável até 1985, elevando-
se aceleradamente nos dois qüinqüênios seguintes. A preços constantes de 1999, os 
valores coletados duplicaram entre 1985 e 1990, sofrendo ainda um incremento de mais 
50% entre 1990 e 1995. Na seqüência, ocorreram seguidas reduções, atingindo-se o ano 
de 2000 numa situação inferior àquela do início dos anos da década de 1990.  

No que se refere aos tributos federais (IR + IPI + Contribuições Sociais + Demais receitas 
federais) recolhidos na mesma base territorial, observam-se movimentos menos intensos 
e mais estáveis, como se pode observar no Quadro III.21, na seqüência, onde os valores 
citados foram organizados sob a forma de números índice. Os dados disponíveis relativos 
à última década indicam que: (i) o IR se mantém sempre inferior ao volume alcançado em 
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1987 além de apresentar flutuações significativas; (ii) uma constante flutuação com 
persistente decréscimo do IPI (menos 18% entre 1987 e 1997 e queda de mais 7,5% 
entre a última data e 1999); (iii) um forte crescimento das Contribuições Sociais, que se 
elevam de cerca de 50 milhões em 1987 para um máximo de 395 milhões dez anos 
depois - tudo a preços de 1999, decaindo para 328 milhões neste último ano; (iv) 
verificando-se por último uma elevação continuada do conjunto das demais receitas 
federais, que praticamente duplicam a valores constantes entre 1987 e 1999, sendo que 
nessa última data passa a representar cerca de 24% do montante das receitas federais. 
São essas duas últimas rubricas que garantem um desempenho positivo em termos reais 
na receita federal coletada em Guarulhos. 

Quadro III.21 - Tributos Federais e Estaduais Arrecadados no Município de Guarulhos – 1980/2000 – 
Números Índice 

Tributos 1980 1985 1990 1995 2000 
Federais 100 109 130 175        174 (1999) 
ICMS 100 101 196 245 159 

Fonte: SEADE 

A participação das Receitas Municipais no bolo tributário total arrecadado no Município, 
seguindo os parâmetros nacionais verificados no período, apresentaram uma expansão 
extremamente significativa, como pode ser observado na seqüência: 

   1980   16,0% 

   1985   14,0% 

   1990   19,5% 

   1995   22,8% 

   1999   27,6% 

Para essa evolução contribuíram fortemente as Transferências Intergovernamentais, que 
durante todo o período analisado corresponderam á maior parcela das Receitas 
Correntes (Receitas Próprias+Transferências da União+Transferências dos Estados) e 
das Receitas Totais, assim como o avanço das Receitas Próprias. Para a elevada 
proporção verificada no último ano, contribuiu adicionalmente a acelerada queda da 
arrecadação do ICMS, conforme observado anteriormente. As receitas correntes a preços 
de 1999 passaram de 169,2 milhões em 1980, para 486,2 milhões em 2000, com um 
incremento de cerca de 200%. Em 1980 elas representavam 84,5 da receita total, 
passando em 1999 a representar cerca 87%. 

Essa crescente participação do Município no montante da massa tributária arrecadada 
em sua base territorial, refletiu-se em grande expansão de suas receitas, que traduzidas 
em números índice, apresentam a configuração que se pode observar na seqüência, 
destacando-se claramente o período posterior a 1985: 

   1980    100 

   1985     92 

   1990    194 

   1995    291 

   2000    377 

Entre os itens que respondem pela maior proporção dessas receitas destacam-se: 
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− Transferências Constitucionais (Total, Fundo de Participação dos Municípios e Cota 
Parte Municipal do ICMS), onde o tributo de maior expressão é a Cota Parte do 
ICMS, que responde por mais de 90% das transferências e por mais da metade da 
Receita Total; e 

− Receitas Próprias. 

Sob a forma de números índice, o comportamento dessas variáveis no período constam 
do Quadro III.22 a seguir. 

Quadro III.22 - Comportamento das Variáveis (1980-1997) 
Variáveis 1980 1985 1990 1995 1997 

Transferências Intergovernamentais 100 112 196 252 303 
Transferências do Governo Federal 100 498 540 717 1138 
Transferências dos Estados 100 101 186 238 279 
Receitas Próprias 100 80 240 436 461 

Fonte: Fundação SEADE 

As Transferências do Governo Federal chamam a atenção pelos grandes incrementos 
que se verificam no primeiro e no último qüinqüênio, sendo essas variações fruto de 
mudanças de caráter institucional. O componente mais constante e globalmente mais 
importante é o FPM, que se apresenta crescente até 1986, estabilizando-se na 
seqüência, em torno 7 a 9 milhões de reais a preços constantes de 1997. As 
transferências do IRRF se tornam mais significativas a partir de 1991 e, especialmente a 
partir de 1995, quando passam a representar mais da metade das transferências da 
União. Dadas as características urbanas do Município, as transferências do Imposto 
Territorial Rural – ITR, sempre representaram um montante reduzido. 

Para as finanças municipais de Guarulhos as repercussões foram de pequena monta, 
pois as Transferências da União pouco representam no cômputo total: em 1980 sua 
participação é de apenas 1,2%, atingindo seu ponto de máximo em 1985, quando 
representou 6,5% da Receita Total, caindo depois progressivamente devido á relativa 
estabilidade da contribuição em termos reais, dentro de um montante de receita com 
tendência ascendente (3,3% em 1990, 2,9% em 1995 e 3,9% em 1997). 

As Transferências do Estado que cresceram cerca de 180% no período, são a principal 
rubrica da receita municipal durante todo o período analisado, representando quase 
sempre mais de 40% de seu montante. A Cota Parte Municipal do ICMS constitui a 
parcela claramente mais importante dessas transferências, mesmo descontados os 15% 
destinados ao Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério. Sua evolução no 
período, especialmente nos dois últimos qüinqüênios, foi efeito de uma variação positiva 
na economia, isto é, na geração de maior Valor Adicionado. Compõem ainda essa rubrica 
a cota parte do IPI para Estados Exportadores, com aportes anuais variando entre 2 e 3  
milhões de reais (a preços de 1997) a partir de 1990 (representando sempre menos de 
1% da receita total), e a cota parte do IPVA, que só soma valores significativos a partir de 
1995 (2,3% da receita total em 1997, como ponto de máximo). 

As Transferências Intergovernamentais em seu conjunto equivaliam em 1981 a 2,6 vezes 
as Receitas Municipais Próprias, proporção que em 1997, apesar de seu intenso 
crescimento, passou a situar-se em 1,58 vezes. Desse modo, comparativamente á 
Receita Total Corrente, as Transferências, malgrado ainda representem a parcela maior, 
tem participação e decrescente: 

1981   71,9% 

1985   77,2% 
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1990   63,9% 

1995   56,6% 

1997   59,8% 

Comparativamente à Receita Total, o comportamento foi o seguinte, mantendo a mesma 
tendência: 

1981   61,0% 

1985   67,9% 

1990   56,1% 

1995   48,1% 

1997   51,1% 

Destacam-se especialmente dentro deste contexto as Receitas Próprias, que 
demonstraram grande avanço com um incremento em termos real superior a 350%, 
passando de 38,2 milhões em 1980, para 176,2 milhões em 1997 (em reais de 1997). Na 
primeira data as Receitas Próprias representavam 19,8% da Receita Total, passando a 
27,9% em 1997. Em números índice foi a seguinte a evolução das principais rubricas no 
período considerado: 

Quadro III.23 - Receitas Próprias do Município de Guarulhos 
Variáveis 1980 1985 1900 1995 2000 

Receitas Tributárias 100 95 266 418 333 
Impostos Municipais 100 98 288 474 560 (1997) 
IPTU 100 78 159 407 227 (1999) 
ISSQN 100 123 302 438 514 (1999) 
Arrecadação de Taxas 100 84 193 230 357 (1997) 
Receitas Municipais de capital 100 2 2,5 262 67 (1999) 

Fonte: Fundação SEADE 

As Receitas Tributárias cresceram no período 233%, tendo passado por um máximo de 
440% em 1996. Em 1980 a Receita Tributária representava 19,5% das Receitas 
Correntes, passando a representar 21,7 % em 1999. A mudança de padrão ocorreu entre 
1989 e 1990, quando as receitas praticamente triplicaram; um novo crescimento ocorreu 
a partir de 1.993, com incremento de cerca de 50%, atingindo um máximo em 1996, para 
depois cair ao nível anterior, em 1.999. Em 1996 as receitas tributárias representaram 
quase 32% das receitas correntes.  

Além dos principais tributos municipais, cujo desempenho será discutido mais adiante, o 
ISSQN e o IPTU (IPU + ITU), devem ser citados o Imposto de Transmissão de Bens 
Intervivos (ITBI) que a partir de 1989 apresentou recolhimentos próximos a 6 milhões de 
reais a preços de 1999 (representando cerca de13% do montante da  arrecadação de 
impostos municipais nesta data), e o Imposto (sobre) Vendas a Varejo de Combustível 
(IVVC), que permitiu recolhimentos entre 1989 e 1996 de até 10 milhões de reais a 
preços de 1.997. 

A Arrecadação de Taxas apresentou também um perfil oscilante. Aparece com tendência 
decrescente entre 1980 e 1989, quando em seu ponto mais baixo (1989), representa 
apenas 1,62% das Receitas Municipais Próprias. No período seguinte a tendência é de 
crescimento, atingindo seu ponto máximo em 1.997, quando representou 14 % daquele 
tipo de receita. A rubrica mais significativa e quase exclusiva desta conta é a cobrança  
de taxas por Prestação de Serviços, verificando-se ainda pequenos e irregulares aportes 
de taxas por Contribuições de Melhorias. 
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No Gráfico III.8, apresentado na seqüência, pode ser visualizada trajetória das principais  
variáveis componentes das Receitas Correntes, destacadamente as Transferências  do 
Estado e da União, e as Receitas Municipais Próprias em seu conjunto, podendo-se 
antecipadamente afirmar que as Receitas de Capital são pouco significativas. 

Gráfico III.8 

 

As Receitas de Capital envolvem as receitas por Operações de Crédito, por Alienação de 
Bens Municipais, Amortizações de Empréstimos, e Transferências de Capital. No período 
estudado as Receitas de Capital foram elevadas apenas esporadicamente, em função de 
determinadas Operações de Crédito, particularmente significativas em 1987 e 1993, com 
valores acima de 70 milhões a preços de 1997. Em 1989 foram encontrados valores 
elevados por Alienação de Bens municipais, e entre 1993 e 1996, coincidem 
Transferências de Capital mais significativas, com a tomada de Operações de Crédito. 
Devem ser ainda consideradas as receitas por Multas e Juros de Mora, Indenização e 
Restituição, da Dívida Ativa Municipal (significativas nos últimos anos da série). 

Desse modo, mesmo que pouco significativas no cômputo global, verifica-se que 
esporadicamente, ocorrem participações marcantes das Receitas de Capital no conjunto 
das receitas globais. Tal se verifica em especial a partir de 1991, tendo as Receitas de 
Capital alcançado em 1993 a 23,28% da Receita Total. Note-se que nas Despesas de 
Capital, cerca de 35% são relativas á Transferências de Capital, para empresas públicas, 
através de contribuições a fundos. 

No Gráfico III.9 na seqüência, apresenta-se a comparação entre a trajetória da Receita 
Municipal Total e as Operações de Crédito efetuados no período em análise.   
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Gráfico III.9 

 

A segunda maior fonte de receitas do Município de Guarulhos na maior parte dos anos da 
década de 1990 foi a cobrança do IPTU, tendo o mesmo apresentado um crescimento 
expressivo: cerca de 300% em 1995, refluindo significativamente nos anos mais recentes. 
Observando-se o conjunto da série, verifica-se que o recolhimento do IPTU é fortemente 
oscilante, provavelmente em função dos processos de atualização da Planta Genérica de 
Valores, podendo ser consideradas quatro diferentes fases: entre 1980 e 1986, quando 
se situa entorno de 10 milhões de reais de 1997; entre 1987 e 1989, quando cai para o 
nível mais baixo, em torno de 3 milhões; 1990 e 1997, quando é atualizado, 
respectivamente, para cerca de 22 milhões e depois flutua entre 50 e 80  milhões (o 
ponto máximo é em 1996, com 79 milhões), caindo posteriormente para 29 milhões. No 
ponto de máximo, que também é o ponto de máximo da Receita Municipal Total, o IPTU 
representou cerca de 15% das Receitas Correntes; em 1989, quando atingiu seu menor 
valor, sua participação era de 0,8%. 

No Balanço Financeiro e Patrimonial, são apresentados dados que comprovam a 
elevação da Divida Ativa, que já era de cerca de 135 milhões de reais em 1998, dada a 
elevada inadimplência no pagamento do IPTU, podendo tomar partido ainda mais 
ascendente. 

O ISSQN acusa também uma variação extremamente expressiva no período. Trata-se do 
imposto por excelência termômetro do nível de atividades no âmbito municipal, 
demonstrando um aumento no volume de serviços. Entre 1980 e 1989 o ISSQN oscilou 
com tendência ascendente, entre 10 e 20 milhões, a preços de 1999; entre 1990 e 1994, 
oscilou numa plataforma superior, entre 30 e 45 milhões. Por último, a partir de 1996, 
ultrapassou os sessenta milhões de reais, decaindo no fim da série. Em 1997 quando o 
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recolhimento desse tributo atinge seu nível mais elevado na série considerada, ele 
correspondia a 12,1% das Receitas Correntes. Em 1989 representava 6,4%. No 
Gráfico III.10 abaixo, apresenta-se a trajetória dos dois principais tributos municipais no 
período estudado. 

Gráfico III.10 

 

• Análise da Despesa Municipal 

O Total de Despesas do Município de Guarulhos apresenta uma trajetória crescente e, 
como visto, freqüentemente ultrapassou o montante das Receitas. Apenas nos últimos 
anos verificou-se uma quebra mais duradoura na tendência de expansão dos gastos, 
predominante nas duas décadas do período em estudo.  

Considerando-se o período 1980-1997 em que as despesas são ascendentes, o 
incremento em valores constantes é de 337%.  Para o principal componente da Despesa, 
o Custeio da Administração e dos Serviços municipais, verificou-se no mesmo período 
um incremento bastante superior, de 468%, indicando uma participação proporcional 
crescente no montante das despesas. De fato essa participação eleva-se de 57,4% em 
1980 para 74,7% em 1997, malgrado a trajetória seja marcadamente irregular. 

Dentre as Despesas de Custeio, as Despesas com Pessoal é a rubrica mais significativa, 
com uma participação média no montante das despesas variável entre 30% e 35%. No 
período 1980-1997 o incremento dessa conta situou-se em posição intermediária (382%), 
abaixo do custeio e acima da despesa total. As Despesas com Materiais de Consumo, 
com participação variando entre 4% e 8% do montante das despesas, apresentou 
tendência proporcionalmente declinante, com um incremento de apenas 262%.  

Por fim, as Despesas com Serviços de Terceiros e Encargos, foi o componente com 
crescimento mais intenso: 690%, refletindo a tendência de terceirização de parte das 
atividades da administração. Partindo de uma participação de média de cerca de 15% da 
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Despesa Total, essa conta progressivamente se assenhoreou de quase 30%, duplicando 
seu espaço. No Gráfico III.11 a seguir, apresenta-se a trajetória dos principais 
componentes das Despesas de Custeio. 

Gráfico III.11 
 

 

O segundo componente em importância nas Despesas Municipais se refere às Despesas 
de Capital, com uma participação média de cerca de 33% do montante. A distribuição 
ano a ano, no entanto, foi muito irregular, variando de 12% a 45%. Verificaram-se assim 
anos como os de 1991 e 1993 em que as Despesas de Capital se igualaram ou se 
aproximaram bastante do montante das Despesas de Custeio. 

Os Investimentos foram constantemente a principal rubrica da conta Capital, englobando 
cerca de 28% do montante das despesas, aparecendo também com um perfil muito 
irregular. Como pode ser observado no Gráfico III.12 na seqüência, a distribuição 
cronológica dos investimentos é bastante concentrada, com destaque para o ano de 1986 
e para o período 1990-1995. O Gráfico III.13, na mesma seqüência, mostra a participação 
proporcional dos investimento comparativamente á Despesa Total. 
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Gráfico III.12 

 

Gráfico III.13 

Os principais componentes dessa conta são os Investimentos em Obras e Instalações, 
em Equipamentos e Materiais Permanentes, Inversões Financeiras e Transferências de 
Capital. Os investimentos em Obras e Instalações são significativos apenas a partir de 

Evolução das despesas municipais com investimentos (Em Reais de 1999), 1980-1999
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1990 e correspondem aos anos onde os investimentos foram proporcionalmente maiores. 
As despesas para a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes apresentam 
um desempenho reduzido. As Transferências de Capital, incluindo Amortizações de 
Dívidas internas ou externas mostraram-se significativas a partir de 1991. 

As Transferências é a terceira principal conta das despesas, englobando como maiores 
rubricas o Pagamento de Inativos e Pensionistas e os Encargos da Dívida Interna e 
Externa. Apresenta também um perfil muito irregular, com participações no montante das 
despesas variando de 3,9% até esporádico 38,3%. 

O pagamento de inativos é crescente, elevando-se de 3 milhões de reais em 1983 
(quando representa 1,6% da despesa total), para quase 30 milhões em 1997, momento 
em que sua representatividade se eleva para cerca de 4%. Em termos dos volumes 
envolvidos, o referido pagamento de inativos se torna significativo no último qüinqüênio. 
No que se refere ao pagamento de Encargos da Dívida, apenas nos anos de 1987 a 1989 
e em 1994 os valores foram proporcionalmente muito elevados, variando entre 10% e 
30% da Despesa Total. 

• Contas Públicas e Movimento Econômico 

Com base no Diagnóstico Sócio-Econômico do Município de Guarulhos realizado pela 
R. Amaral & Associados, e publicado em dezembro de 1999, e nos dados da série 
histórica podem ser ressaltados alguns aspectos qualitativos das contas municipais de 
Guarulhos: 

– A origem principal das precatórias judiciais ou dívidas contraídas para a realização de 
obras encontra-se na promulgação da Constituição de 1988, onde foi estabelecido o 
prazo de oito anos para o pagamento das precatórias judiciais pendentes, 
possibilitando ás entidades devedores (União, Estados e Municípios), a emissão de 
títulos da dívida pública não computáveis para efeitos do limite global de 
endividamento. Entre 1990 e 1998 o saldo negativo apurado entre as Receitas e as 
Despesas de Capital foi da ordem 1 bilhão e 35 milhões. Deduzindo-se desse 
montante o superávit orçamentário desse período (de 48 milhões e 755 mil), fica-se 
com R$ 986.999 mil a mais do que o potencial de investimento permitido pelas contas 
municipais. No período as Receitas de Capital somaram 304 milhões e 996 mil reais, 
contra um volume de Despesas de Capital de 1bilhão 407 milhões 461 mil, 
proporcionando o déficit de 1 bilhão e 102 milhões; 

– Em 1997 a Dívida Fundada Interna (de longo prazo) já alcançava a faixa de 157 
milhões e 642 mil. Nessa hipótese, a soma do saldo orçamentário positivo das 
Receitas Correntes (48755 mil) somado ao volume das Receitas de Capital 
efetivamente executadas (304.996 mil), alcançou a importância de 353751 mil, 
equivalente a apenas 34,15% do dispêndio total de R$ 1 bilhão e 35 milhões 
atribuídos aos investimentos efetivados no período, com investimentos propriamente 
ditos;  

– Do total das Despesas de Capital executadas (1.407.457 mil) deduzidas as Despesas 
de Capital efetivamente registradas com destinação a investimentos (1.035.000 mil), 
ficaram 371.703 mil, que devem ter sido utilizados para o pagamento de juros e 
precatórias pendentes ou juros decorrentes dos empréstimos contraídos; 

– As Despesas de Capital superaram o limite de 30%, pois uma parcela desses gastos 
foi efetuada para amortização da dívida. Isso ocorre num quadro em que o custo fixo 
legal não é algo que venha pressionando as contas municipais pois a relação entre 
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Despesas com Pessoal Ativo e Receitas Correntes vem sendo inferior a 40%, exceto 
no últimos anos; e 

– Os inativos, por último, somam uma parcela crescente das despesas, e se não for 
criada uma conta específica para eles, tende a ser gerada uma situação  difícil, a 
médio – longo prazo.  

A conclusão desses comentários centrados na questão do gerenciamento da dívida 
pública é a de que as administrações municipais, especialmente na última década, não 
centraram suas preocupações no controle do crescimento do nível de endividamento.  

Independentemente da forma como essa questão foi tratada, assim como do conjunto de 
pressões e demandas a que essas administrações foram submetidas, os dados 
analisados mostram claramente que entre 1985 e 1997/99 ocorreu uma ampla expansão 
das receitas, as quais foram acompanhadas e eventualmente sobrepujadas pelo avanço 
dos gastos de custeio e investimentos.  

É importante realçar, quanto a essa questão, que o Município de Guarulhos apresentou 
um comportamento extremamente dinâmico, especialmente se comparado a outros 
grandes municípios industrializados da RMSP. Tomando-se por base de comparação os 
municípios de Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, 
observa-se o seguinte quadro: 

 Quadro III.24 - Evolução das Receitas Municipais em Números Índice (a preços constantes de 2000) 
 Diadema Santo André S. B. do Campos S. C. do Sul Guarulhos 

1980 100 100 100 100 100 
1999 232 134 211 203 290 
2000 228 si 228 200 377 

Fonte: Fundação SEADE 

Partindo em 1980 de uma situação em que suas receitas representavam, 
respectivamente, 69,5% e 54% dos montantes relativos a Santo André e São Bernardo 
do Campo, passadas as duas décadas sob análise, as receitas de Guarulhos superaram 
as de Santo André em cerca de 50%, paralelamente a alcançar quase 90% da de São 
Bernardo. 

Para esse tipo de desempenho, onde a evolução da Cota Parte do ICMS e do ISSQN 
teve papel fundamental, foram determinantes os fatos de Guarulhos: 

– se manter como um município fortemente industrializado, suportando com perfil 
ascendente o  processo de  reajuste/reformulação da base produtiva, mantendo 
elevada a geração de Valor Adicionado e, com isso, incrementando de modo mais 
que proporcional seu Quociente de  Participação na Cota Municipal do ICMS; e 

– adentrar em profundidade no processo de terciarização da economia metropolitana, 
apresentando um perfil específico capaz de atrair investimentos significativos.  

Este tipo de perfil, a vinculação ao transporte de cargas e passageiros e grandes infra-
estruturas voltadas ao turismo de negócios, entre outros de menor alcance, permitiu uma 
alavancagem das atividades terciárias extremamente ampla, e que se refletiram no 
intenso crescimento dos recolhimentos do ISSQN. 

O modo comparativamente privilegiado com o qual a economia de Guarulhos se inseriu 
no processo de reformulação da geografia e estrutura produtiva da metrópole responde 
pelo comportamento proporcionalmente privilegiado de suas receitas, e está fortemente 
correlacionado à presença do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que contribuiu de 
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modo determinante para a posicionar o Município na divisão social do trabalho 
metropolitano. 

2.1.5 Uso e Ocupação do Solo 

A ocupação mais recente do Município de Guarulhos teve forte vinculação com o 
processo de industrialização ocorrido na Região Metropolitana de São Paulo. Esse 
processo foi potencializado pela implantação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na 
década de 1950, colocando esse Município numa posição privilegiada para seu 
desenvolvimento econômico. 

Esta vantagem locacional, associada à existência de grandes glebas, com topografia e 
preços adequados, além da oferta de incentivos fiscais, condicionou o surgimento de uma 
das mais importantes aglomerações industrial da RMSP, que cresceu mais intensamente 
nas décadas de 1960 e 1970.  

A área de urbanização mais consolidada do Município de Guarulhos limita-se pelo Rio 
Cabuçu, a oeste, pela Rodovia Presidente Dutra, ao sul, pelo Aeroporto Internacional de 
São Paulo, a leste, e pela Serra da Cantareira, a norte. 

A área central, incluindo sua área de expansão de onde saem os principais eixos viários 
municipais e corredores de comércio e serviços, aglutina no seu entorno os bairros de 
ocupação mais antiga ocupados pela população de maior classe de rendimentos. 

A Rodovia Presidente Dutra concentra, no seu entorno, os usos industriais e de comércio 
atacadista, com a presença de loteamentos residenciais de padrão mais popular, como 
ocorre com o bairro de Cumbica. 

A conurbação com o Município de São Paulo evidencia-se pela expansão de Guarulhos 
ao longo de vias urbanas como as avenidas Guarulhos e Timóteo Penteado, que 
interligam a área central aos bairros paulistanos de Jaçanã e Penha, e a Rodovia Juvenal 
Ponciano (SP-036), antiga Estrada Guarulhos-Nazaré, que percorre Guarulhos ao 
interligar a zona leste de São Paulo com Nazaré Paulista. 

A urbanização se espraia para além das áreas planas das várzeas, atingindo faixas de 
colinas e morros, divisores das sub-bacias dos afluentes da margem direita do Rio Tietê. 
O tecido urbano da área periférica é descontínuo e se constitui de loteamentos 
residenciais isolados por grandes espaços desocupados ou áreas de lavras de 
mineração. 

Ao longo da década de 1990, os assentamentos localizados na periferia nordeste do 
Município invadem as encostas serranas, onde as declividades são mais acentuadas e a 
rede de drenagem natural é mais densa, com baixa capacidade de suporte para 
ocupação urbana. 

A Rodovia Presidente Dutra e o Aeroporto Internacional de São Paulo que constituíram 
importantes fatores de atração de atividades, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico municipal, também se configuram como fortes barreiras físicas às conexões 
locais e intermunicipais. A interrupção da malha urbana provocada pela área do 
Aeroporto é de tal ordem que os bairros localizados na porção leste do Município de 
Guarulhos são polarizados pelo Município de Arujá. 
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Figura III.4 - Uso e Ocupação do Solo urbano 
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2.1.6 Arqueologia 

 

• A Ocupação Pré-Colonial 

A ausência de pesquisa arqueológica na região da área de estudo remete as 
informações sobre a ocupação indígena pré-colonial da região apenas ao que 
registraram os primeiros europeus a penetrarem no território paulista. Tais fontes 
consistem, segundo Fernandes (1948), em documentos oficiais, cartas e impressões de 
missionários, colonos e jesuítas. 

Diz Ribeiro (1911: 183), que “uma das questões mais arduas e complicadas da 
ethnographia brazilica tem sido, até aqui, a da classificação ethnica e linguística da 
nação indígena que habitava o litoral e os campos de Piratininga, na occasião do 
descobrimento, e da qual procedem, directa ou indirectamente, muitas familias paulistas. 
Varias circunstancias ou factos concorrem para a dificulade do problema. A ausencia de 
documentos escriptos ou architetonicos indigenas, a deficiencia das informações dos 
expedidionarios ou descobridores, pela ignorancia das linguas ou dialectos, a variedade 
extraordinaria daquellas e destes, a multiplicidade das denominações de cada tribu ou 
nação, ora adoptadas por ellas proprias, ora attribuidas por outras, amigas ou inimigas, 
ora verdadeiros alcunhas ou apellidos de diversas origens, suas migrações, e 
instabilidade de habitação dellas, as guerras e scisões constantes entre as tribus, todos 
esses factos lastimaveis têm feito o tormento de investigadores competentes e sérios”. 

Segundo as fontes disponíveis, portanto, quando da chegada dos primeiros portugueses 
ao território paulista, a região encontrava-se ocupada por índios originários de diversas 
nações, divididos, segundo os colonizadores seiscentistas, em duas grandes 
nacionalidades: tupi e tapuia. 

“Eram ‘tupis’ os que falavam a língua que desde então se chamou ‘geral’, porque era 
falada ao longo da costa do norte ao sul, tendo-se como pertencendo a uma ‘raça tupi’ 
os povos que a falavam. Eram ‘tapuyas’ os indígenas que não compreendiam ou não 
falavam a língua geral” (Sampaio, 1911: 199). 

Segundo Monteiro (1984), na atual região metropolitana de São Paulo localizavam-se 
sobretudo indígenas de fala tupi: os Tupiniquim. Nos arredores da Mantiqueira, 
localizavam-se os Maromimi ou Guarulhos. 

As aldeias Tupi compunham-se de grandes habitações retangulares, com teto 
abobadado, recoberto por folhas de palmeira, distribuídas irregularmente no espaço. Os 
produtos pescados ou caçados eram moqueados e assados em espetos colocados 
sobre fogueiras externas às habitações. 

Também o enterramento dos mortos em igaçabas de cerâmica, dispostas próximas às 
cabanas ou em seu interior, distingüiam os Tupi de seus vizinhos. Suas vasilhas de 
cerâmica eram confeccionadas pela técnica do acordelamento, apresentando-se ora 
simples, ora decoradas com motivos digitais, ungueais, impressos, estriados, roletados, 
nodulados ou incisos. A decoração mais complexa era a pintada, que consistia na 
pintura de linhas retas ou curvas, pretas, vermelhas ou pretas e vermelhas, formando 
motivos variados, aplicadas sobre um fundo branco. As formas e tamanho das vasilhas 
variavam de acordo com suas funções. 

Sobre os Maromimi ou Guarulhos, pouquíssimas são as informações existentes sobre 
sua organização social e econômica. Diz Monteiro (1984) que sabe-se que eram de 
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língua não-Tupi e que resistiram bravamente à colonização dos portugueses e à 
escravização. 

• A Colonização do Território 

Segundo Pinto (1903), os rumos da expansão paulista no período colonial foram sempre 
pré-determinados pelos caminhos indígenas organizados, tendo sido a posse das 
cabeceiras dos caminhos pré-cabralinos muito mais importante para a definição territorial 
política da colônia do que os tratados firmados entre as metrópoles européias. “Sabe-se 
que, além dos trilhos ou caminhos rudimentares mais ou menos batidos, pondo em 
communicação as varias tribus que habitavam regiões proximas, havia estradas 
extensas, construídas pelo gentio, communicando varios pontos do litoral com o mais 
longinquo interior do paiz” (Pinto, 1903: 9). 

Os fatores que atraíram os colonos portugueses para o planalto foram a existência de 
uma cobertura vegetal mais aberta (os "campos" de Piratininga), portanto muito mais 
fácil de explorar, se comparada ao denso revestimento florestal do litoral; solo muito 
melhor para o desenvolvimento de atividades agrícolas e existência de mão-de-obra 
farta, representada pelas tribos indígenas lá estabelecidas (Prado Jr., 1989). 

Os indígenas apresados eram quase sempre de tribos distintas daquelas com as quais 
os colonos travaram relações de amizade e mesmo parentesco, das quais dependiam 
para a exploração do território que desconheciam. 

Para os jesuítas, o interesse pelo campo residia, antes de tudo, no fato de este 
constituir-se em verdadeiro “viveiro de catecúmenos”. Outro interesse, no entanto, devia-
se ao fato de que os campos de Piratininga possuíam um papel estratégico dentro dos 
quadros de povoamento pré-colombiano, cumprindo importante função em relação com 
as comunicações com o interior, em particular com a mesopotâmia paraguaia. O 
primitivo caminho indígena para o interior, o Peabiru, cedo foi conhecido e aproveitado 
pelos jesuítas, que o denominaram “caminho de São Tomé” (Petrone, 1995: 43/44). 

De acordo com o autor acima, o mais significativo instrumento utilizado pelos europeus 
para a colonização do território foi a criação de aldeamentos indígenas, onde populações 
nativas em processo de "civilização" eram reunidas, inicialmente sob responsabilidade 
de ordens religiosas, principalmente jesuíticas, mas também sob responsabilidade de 
leigos, em especial a partir do início do século XVII, os quais eram nomeados 
administradores pela Câmara da Vila de São Paulo.  

A distribuição geográfica dos aldeamentos, implantados geralmente em terras elevadas, 
próximas a cursos d'água, não era aleatória, mas obedecia aos seguintes fatores: 

- localização tradicional de aldeias indígenas pré-existentes, para as quais já se podia 
contar com as próprias trilhas criadas pelos índios; 

- necessidade de defesa da Vila de São Paulo, em particular, e de todo o sertão de 
Piratininga, em geral, dos ataques de outros grupos indígenas. 

Este último fator levou à formação, entre a 2ª metade do século XVI e a 1ª metade do 
século XVII, de um verdadeiro cinturão de aldeamentos em torno do núcleo urbano de 
São Paulo, localizados nas proximidades dos rios Tietê, Pinheiros e Paraíba, os quais 
deram origem a alguns dos núcleos urbanos. Interessa aqui, especialmente, o 
aldeamento de Guarulhos, no vale do rio Tietê, criado em 1560, como elemento de 
defesa da vila de São Paulo de Piratininga. 

Os rios eram importantes estradas nessa época. Segundo Sampaio (1978: 163): 
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“eles demandavam o menor esforço para os grandes transportes, eram estradas seguras 
para as investidas nos sertões, oferecendo sempre defesa contra os ataques súbitos dos 
selvagens, e proporcionando alimento inesgotável com o peixe e com a caça sempre 
abundantes. Embarcados na sua canoa, o padre, o negociante, o fazendeiro, o simples 
homem do povo podiam atingir qualquer ponto dentro da zona povoada em torno de 
Piratininga. Navegando rio acima, alcançavam a Conceição dos Guarus, o Maqueribu 
onde depois se estabelecera João Pires, S. Miguel e Taquaquicetuba, onde mais tarde o 
Padre João Álvares aldeou alguns índios Guaianases, e atingia-se o sítio de Boigy da 
sesmaria de Brás Cubas, no lugar em que alguns moradores tinham já iniciado uma 
pequena povoação que foi a origem da atual cidade de Mogi das Cruzes”. 

O aldeamento de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, ao qual se tinha acesso 
pelo Rio Tietê, apresentou problemas desde sua criação, devido à hostilidade da 
população de colonos da vizinhança contra os índios de "fala travada" que lá foram 
reunidos (muiramomis e guarus, os quais eram os únicos indígenas aldeados não 
filiados ao tronco linguístico tupi-guarani, pertencendo provavelmente à família linguística 
Macro-Gê). 

Estes indígenas eram constantemente retirados do aldeamento para prestar serviços a 
particulares, sempre em péssimas condições, fato que não apenas esvaziava o 
aldeamento, como também estimulava a fuga dos nativos. 

Outro motivo de interesse dos colonos pelo aldeamento de Guarulhos era a boa 
qualidade de suas terras, melhores para a lavoura do que as que as cercavam. O 
resultado deste processo foi o desaparecimento do aldeamento de Guarulhos no início 
do século XVIII. 

A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, criada por volta de 1688, 
que abrigava o aldeamento, era constituída por uma população resultante de 
mestiçagem entre brancos, índios e negros, desenvolvendo também características da 
denominada "cultura caipira" (Petrone, 1995). 

A terra em si, no século XVII, possuía pouco valor intrínseco - a valorização do fundo 
agrário relacionava-se proporcionalmente ao acesso à mão-de-obra indígena. Com o 
aumento do número de expedições de apresamento, a expansão territorial, a partir de 
1600, assumiu novas características. As modestas doações de terrenos municipais 
cedem lugar a vastas sesmarias, como o principal modo de distribuição do solo rural. 
Entre 1600 e 1644, pelo menos 250 sesmarias foram concedidas na região de São 
Paulo (Monteiro, 1994: 103/4). 

Segundo Morais (1945: 826), a sesmaria foi um dos processos mais comuns de 
povoamento de São Paulo: 

“Requeria-se uma sesmaria, alegando alguém não ter terras suficientes para manter a 
família, pretender ir povoar determinado lugar, etc. (...) Estabelecia-se o povoador no 
lugar mais apropriado e começava a cultivar. Dessa fazenda é que vai nascer mais tarde 
o núcleo do povoamento”. 

Diz o autor que a sesmaria, entretanto, foi mais importante para o povoamento rural, 
esparso, que para o povoamento concentrado em forma de cidade. 

Bruno (1991: 184/5) comenta que: 

“de fins do século dezesseis em diante a zona rural ou semi-rural de São Paulo de 
Piratininga foi-se estendendo de forma considerável. (...) Na segunda metade do século 
dezessete os sítios e as fazendas já se estendiam não apenas pelas zonas do Ipiranga, 
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do Ibirapuera, dos Pinheiros, do Butantã, do Mandaqui, de Santo Amaro, de Tremembé, 
mas também pelas de Guapira, de Guarulhos, de Itaquaquecetuba, de São Miguel, de 
Quitaúna, de Carapicuíba, de Cotia, de Juqueri, de Parnaíba”. 

Essas fazendas dedicavam-se à criação de porcos e de gado vacum e eqüino, além de 
desenvolver o cultivo de frutas e a fabricação de marmeladas e vinhos. 

Sobre a vida rural paulista nos séculos XVII e XVIII, comenta Machado (1980) que era 
nas grandes propriedades rurais, ligadas sempre a uma vila, que se obtinha os materiais 
para as edificações, para a fabricação dos utensílios agrícolas e domésticos, para a 
confecção de vestuários e para a obtenção de meios de transporte e comunicação 
(canoas, carros de boi e tropas). 

“A pobreza da vila (...) resulta da supremacia inconteste do meio rural sobre o meio 
urbano, supremacia que não entra a declinar senão mais tarde, com o advento do 
Império. No momento só uma profissão existe, que dá riqueza e ascendência: é a 
exploração da terra. (...) Viver na fazenda, constituindo de começo uma povoação 
imposta pelas circunstâncias, afinal se transforma em timbre de importância e distinção” 
(Machado, 1980: 60). 

 “O grande domínio rural dos primeiros séculos constitui em verdade um mundo em 
miniatura. A população que abriga, equivale, quando não se avantaja, às dos núcleos 
urbanos que vegetam à proximidade. As lavouras e os currais abastecem à farta a mesa 
do senhor e a dos agregados e escravos. É a própria fazenda que fornece os materiais 
para as construções, para os utensílios agrícolas, para o mobiliário, para a iluminação, 
para o vestuário comum. É ela que os transforma e aparelha em sua olaria de cozer 
telha, em sua tenda de ferreiro, em sua carpintaria, em sua sapataria, em seus teares” 
(Machado, 1980: 61). 

Com o declínio das expedições bandeiristas, a capitania entrou num processo de 
estagnação na segunda metade do século XVIII, o qual começou a reverter-se apenas 
no final do século, com a introdução da agricultura do algodão e do açúcar, entre outros 
produtos. A era das bandeiras cede lugar à das monções e tropas de mulas. Segundo 
Morse (1975: 37), “situada favoravelmente para essas atividades, São Paulo tornou-se, 
não um entreposto opulento, é certo, mas ao menos um modesto entreposto”. 

No começo do século XVIII, o movimento maior e mais constante nos caminhos 
paulistas era, portanto, o das tropas de burros. Os caminhos que irradiavam da cidade 
de São Paulo continuavam, no entanto, com algumas variações, a percorrer sempre as 
velhas trilhas indígenas e permaneciam rudimentares como na era setecentista. 

Nas fazendas, continuava a produção de gêneros alimentícios para abastecimento da 
cidade de São Paulo. Segundo Mawe, que percorreu os arredores de São Paulo em 
1809: 

“a fertilidade da região que circunda São Paulo pode ser avaliada pela quantidade de 
produtos com os quais, como afirmei, abarrotam o mercado. Há quase um século, este 
terreno era rico em ouro, e foi somente quando o exauriram, pela lavagem, que os 
habitantes pensaram em dedicar-se à lavoura” (Mawe, 1978:66). 

O ouro a que Mawe faz menção era o ouro aluvionar, explorado do final do século XVI 
ao início do século XIX. Embora modestas em comparação com as ricas minas de Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso, as lavras paulistas tiveram uma certa expressão na 
economia colonial paulista, em especial no século XVIII. A localização das antigas lavras 
de ouro na região de Guarulhos é fornecida por Knecht (1950), que aponta nesse 
sentido o ribeirão das Lavras, afluente do rio Baquirivu-Guaçu. 
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A descoberta das minas na região de Guarulhos, em 1590, deve-se a Afonso Sardinha. 
Segundo Ferreira (1958), por volta de 1750 existiam mineiros extraindo ouro nas “Lavras 
Velhas do Geraldo”, as quais ainda podem ser vistas na margem direita da estrada que 
se dirige de Cumbica para Nazaré. 

De acordo com Noronha e Romão (1980): 

"houve pelo menos seis lavras em território guarulhense que se localizam em pontos 
diferentes de uma vasta área, compreendendo algumas dezenas de quilômetros 
quadrados, onde se acham os bairros de Lavras, Catas Velhas, Monjolo de Ferro (esta 
deve ter sido a chamada 'Lavras Velhas do Geraldo'), Campo dos Ouros, Bananal e 
Tanque Grande" (In: www.guarulhos.sp.gov.br). 

Juliani et al. (1995), em pesquisas nas Serras de Itaberaba e da Pedra Branca, no 
município de Guarulhos, encontraram e mapearam canais e tanques construídos para a 
exploração aurífera em alvenaria de pedra, contemporâneos àqueles descritos para a 
região do Jaraguá. Esses autores ressaltam o grau de preservação dessas estruturas e 
o seu potencial informativo para compreensão da história das técnicas de mineração nos 
séculos XVI e XVII. 

De acordo com Juliani et al. (1995:16), o método utilizado na lavra do leito dos rios e 
córregos era simples: 

“consistindo na lavagem direta dos cascalho, através do desvio da drenagem da área a 
ser lavrada, pela construção de pequenos disques de cascalhos e blocos, de modo 
análogo ao que é feito nos garimpos manuais atuais. Nestas áreas o aluvião foi cavado 
manualmente, retirando-se a cobertura argilo-arenosa até alcançar-se o cascalho. Nesta 
parte os seixos, calhaus e matacões eram removidos pelos escravos e depositados nas 
bordas da escavação, e o material restante era concentrado mecanicamente através de 
bateias.” 

A busca de ouro foi um dos principais objetivos dos colonizadores paulistas nos séculos 
XVI e XVII, a par da preia de índios para constituição de mão-de-obra para as atividades 
domésticas e econômicas da colônia. 

Segundo Eschwege (1979: 21), “a história da descoberta de ouro na Província de São 
Paulo, como a de outras províncias brasileiras, está em tão íntima relação com a das 
primeiras entradas dos habitantes do litoral no interior do país, que se não podem 
separar perfeitamente uma da outra”. 

No entanto, o apresamento de índios para abastecer de mão-de-obra as lavouras 
canavieiras logo acabou por tornar-se a prática econômica mais vantajosa para os 
paulistas, uma vez que “deste comércio não lhes era exigido o quinto como ocorria no 
caso do ouro” (Maffei & Nogueira, 1966: 21). 

A agricultura e a mineração foram as principais atividades econômicas da região durante 
o período colonial e, como atividade de apoio, era também criado gado vacum e cavalar. 
Os engenhos de açúcar, que se iniciaram nos anos seiscentistas, estenderam-se até o 
início do século XX, com a produção de álcool e aguardente.  

No final do século XIX, sentiu-se a necessidade de a região ser servida pela estrada de 
ferro, em função, principalmente, da produção de madeira, pedra e tijolos, produção esta 
direcionada às crescentes edificações da capital do estado, o que justificava a 
implantação do ramal ferroviário, o qual se efetivou somente em 1915, com a 
inauguração do Ramal Guapyra - Guarulhos, o trem da Cantareira. 
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Foram cinco as estações em território guarulhense: Vila Galvão, Torres Tibagy, 
Gopoúva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento até a Base Aérea. 

O início do século XX foi marcado pela chegada da Estrada de Ferro, da energia elétrica 
(Light & Power), dos pedidos para instalação da rede telefônica, licenças para 
implantação de indústrias de atividades comerciais e dos serviços de transporte de 
passageiros (www.guarulhos.sp.gov.br). 

Infelizmente, pouquíssimos vestígios históricos restam preservados dos momentos 
significativos da história do município de Guarulhos. 

A consulta ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN indicou que até o 
momento, não foram registrados sítios arqueológicos no município de Guarulhos, SP, 
não havendo, portanto, registro oficial da existência de sítios arqueológicos na AII, o que 
não pode ser interpretado como ausência de vestígios, mas como um reflexo da falta de 
pesquisas arqueológicas sistemáticas na região. 

2.1.7 População 

O presente diagnóstico apresenta os aspectos demográficos do Município de Guarulhos, 
comparando-o, quando possível, com o desempenho da Região Metropolitana de São 
Paulo e do Estado de São Paulo. A fim de compor esse quadro, foram utilizadas 
basicamente as informações provenientes da Fundação IBGE - Censos Demográficos de 
1970 até 2000, além da Contagem de 1996, que se encontram disponíveis. 
Adicionalmente, foram utilizados os dados da Fundação SEADE e da EMPLASA, bem 
como os da Pesquisa Origem Destino do METRÔ.  

• Dinâmica Demográfica 

A redução no ritmo de crescimento demográfico foi uma característica comum ao País e 
também ao Estado de São Paulo, cuja taxa de crescimento da população evoluiu de 
cerca de 3,5 % ao ano, entre 1970 e 1980, para aproximadamente 1,8% a.a., entre 1991 
e 2000.  

A RMSP, que contava com cerca de 8 milhões de habitantes em 1970, e chegou a 
17,8 milhões em 2000, apresentou retração no seu ritmo de crescimento nas últimas 
décadas, passando de uma taxa de crescimento anual de 4,5% entre 1970 e 1980 para 
1,6%, entre 1991 e 2000 (Quadro III.25). 

Quadro III.25 - Evolução da População Residente, 1970-2000 
Local População Residente TGCA 

1970 1980 1991 2000 70/80 80/91 91/00 
ESP  17.771.948 25.040.712 31.588.925 36.966.527 3,5  2,1  1,8 
RMSP  8.139.730 12.588.725 15.444.941 17.833.511 4,5  1,9  1,6  
Guarulhos   236.811 532.726 787.866 1.072.717 8,5  3,6  3,5  
Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 

Quando se insere o Município de Guarulhos nesse contexto, verifica-se que, apesar de 
acompanhar a tendência de queda apresentada pelo Estado e pela RMSP, esse 
Município mantém sua taxa de crescimento ainda em um patamar elevado, evoluindo de 
8,5% a.a. entre 1970 e 1980 para 3,5% a.a. no período 1991-2000, conforme se visualiza 
no Gráfico III.14 a seguir. 
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Gráfico III.14 - Evolução do Crescimento da População Residente, 1970-2000 
Fonte: Fundação IBGE- Censos Demográficos 1970 a 2000 

 

Os Gráficos III.15 e III.16, a seguir, demonstram o ritmo ascendente da base 
populacional de Guarulhos e o arrefecimento desse contingente na RMSP, ao longo dos 
períodos em análise. 

Gráficos III.15 e III.16 - Evolução da População Residente -  RMSP e Guarulhos, 1970 – 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE Censos Demográficos 1970 – 2000 

 

A desaceleração no ritmo de crescimento da população brasileira se explica pela queda 
das taxas de fecundidade. Na década de 1980 essa taxa que era de 3,4 filhos por mulher, 
vem mostrando uma redução significativa, atingindo taxa inferior à reposição (menos de 2 
filhos por mulher) na década de 1990. A migração também contribui para a redução do 
ritmo de crescimento demográfico da RMSP, principalmente na RMSP onde se nota a 
sensível redução do componente migratório que foi diminuindo significativamente sua 
participação no crescimento metropolitano ao longo do tempo. (Gráfico III.17).  
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Gráfico III.17 - Evolução da População por Componentes - RMSP – 1970/1996 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE -Censos Demográficos 1960 a 1991 e Contagem da População 1996  

 

Ao se analisar o crescimento por componentes, de 1970 a 1996 verifica-se que o 
Município de Guarulhos apesar da diminuição da atração migratória ocorrida da RMSP, 
continua a exercer forte fator de atração mantendo uma composição de fatores vegetativo 
e migratório diferente da tendência verificada na RMSP, com destaque para a atração 
migratória exercida no último período, conforme se observa nos Gráficos III.18.  

 

Gráfico III.18 - Evolução da População por Componentes – Guarulhos  – 1970/1996 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fundação IBGE - Censos Demográficos 1960 a 1991 e Contagem da População 1996 

 

• Composição da População 

Observando a distribuição da população por grupos de idade, entre 1991 e 1996, verifica-
se que o perfil metropolitano permanece presente no Município de Guarulhos, onde a 
tendência é de aumento das faixas mais elevadas, denotando o acréscimo da esperança 
de vida, e diminuição da população abaixo de 4 anos, refletindo a queda generalizada 
das taxas de fecundidade, conforme se observa nos Gráficos III.19 e III.20 a seguir.  
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Gráfico III.19 - Distribuição da População por Grupos de Idade - Guarulhos – 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Demográfico 1991  

 

Gráfico III.20 - Distribuição da População por Grupos de Idade - Guarulhos – 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE- Contagem da População 1996 

 

2.1.8 Condições de Vida da População 

Alguns indicadores foram selecionados para demonstrar as condições de vida da 
população do Município de Guarulhos. No que se refere a trabalho e renda, de um modo 
geral, o que se observa, através dos dados a seguir, é que a indústria emprega 
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proporcionalmente mais que os demais setores e a presença do setor secundário em 
Guarulhos é superior à da Região Metropolitana. 

Quanto à renda, a distribuição da população por faixas de rendimento nos municípios 
industrializados é mais equilibrada e semelhante ao total metropolitano. Ainda assim, 
nota-se um arrefecimento da população com rendimentos médios, principalmente entre 5 
e 10 salários mínimos, e um acréscimo proporcional das menores faixas, entre 1991 e 
2000, denotando um empobrecimento da população. 

O acréscimo, também proporcional, das faixas de maior renda (mais de 15 salários 
mínimos), demonstra que o empobrecimento citado acima foi acompanhado de um 
processo de concentração de renda. O desempenho desse indicador do Município de 
Guarulhos acompanha a tendência verificada para a Região Metropolitana. 

A dotação e o desempenho de equipamentos sociais de saúde, educação, bem como de 
saneamento básico, também são avaliadas de forma comparativa. 

• Emprego e Renda 

A mão de obra residente na RMSP apresenta um perfil coerente com seu porte 
metropolitano aproximando-a das regiões econômicas mundiais mais dinâmicas. O 
Quadro III.26 mostra que, no seu conjunto, os empregos concentram-se 
predominantemente no setor serviços, que passa de 45,4% em 1991 para 59,4% em 
2001, seguido pelo industrial, que apresenta uma queda de 35,2% para 24,7% e em 
menor grau pelo comércio, que apresenta uma ascensão de 11% para 15,7% no mesmo 
período.  

Guarulhos ainda apresenta uma maior proporção de empregos do setor secundário 
referendando a vocação industrial do Município, porém apontando para uma tendência de 
queda de 59,9% em 1991 para 45% em 2001. Ainda assim, a indústria no Estado e na 
RMSP emprega em menor proporção que no Município de Guarulhos. 

Em contrapartida, o crescimento dos empregos no setor de serviços cresce de 27,2% 
para 39,4% e aqueles relativos às atividades comerciais também apresentam uma 
expansão de 8,5% para 15,6%.  

Quadro III.26 - Empregos por Setor 

Local Ano 
Empregos Ocupados 

Total 
Indústria Comércio Serviços Demais Empregos 

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 
ESP 1991 7.621.133 2.746.987 36,0 935.196 12,3 3.193.173 41,9 745.777 9,8 

2001 8.185.857 2.235.747 27,3 1.391.299 17,0 4.248.179 51,9 310.632 3,8 
RMSP 1991 4.749.101 1.672.814 35,2 523.789 11,0 2.154.014 45,4 398.484 8,4 

2001 4.665.377 1.153.174 24,7 731.782 15,7 2.769.547 59,4 10.874 0,2 
GUA 1991 189.796 113.576 59,8 16.065 8,5 51.530 27,2 8.625 4,5 

2001 197.560 88.886 45,0 30.832 15,6 77.743 39,4  99 0,1 
Fonte: SEADE – Informações dos Municípios Paulistas 

Esses dados revelam um processo de terciarização da economia em curso na RMSP, 
que vem sendo acompanhado por Guarulhos, conforme demonstram os Gráficos a 
seguir. 
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Gráficos III.21 e III.22 - Empregos por Setor – RMSP e Guarulhos - 1997 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa Origem Destino 1997 

Considerando ainda os dados do Cadastro RAIS – Relação do Ministério do Trabalho, 
nota-se que a presença do setor industrial em Guarulhos é bem mais marcante que no 
Estado e na RMSP, conforme pode ser visualizado nos Gráficos III.23, III.24 e III.25 que 
se seguem.  

Gráfico III.23 - Emprego por Setor - ESP - 1998 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais – 1998 

 

Gráfico III.24 - Emprego por Setor- RMSP – 1998 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais – 1998 
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Gráfico III.25 - Emprego por Setor - Guarulhos - 1998 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais – 1998 

 

A distribuição das pessoas por faixas de renda média mensal, no Município de Guarulhos 
acompanha a média da metrópole, com padrão ligeiramente inferior, concentrando 
proporcionalmente mais pessoas que a RMSP nas faixas mais baixas e praticamente 
zero na faixa mais alta. Ainda assim possui distribuição que confere maior peso aos 
rendimentos médios, conforme padrão dos municípios mais industrializados. 

 

Gráfico III.26 - População Por Faixa de Renda – RMSP - 1997 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa OD 1997 

 

Gráfico III.27 - População Por Faixa de Renda – Guarulhos - 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa OD 1997 
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Considerando apenas o rendimento médio mensal da pessoa responsável pelo domicílio 
em 1991 e 2000, nota-se um processo de concentração de renda e pauperização das 
famílias tanto na RMSP quanto em Guarulhos principalmente pelo acréscimo 
proporcional, ainda que pequeno das classes de maior rendimento e uma diminuição das 
de menor renda, estas, acompanhadas de uma maior proporção dos que se declararam 
sem rendimento (Quadro III.27).  

Quadro III.27 - Rendimento Médio do Chefe do Domicílio 

Classes de 
Rendimento (em 

Salários Mínimos) 

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes 
ESP Guarulhos 

1991 2000 1991 2000 
Número % Número % Número % Número % 

até 1 sm 934.430 11,62 1.002.534 9,67 12.584 6,53 21.116 7,28 
Mais de 1 a 2 sm 1.658.932 20,63 1.529.954 14,76 36.702 19,04 41.119 14,18 
Mais de 2 a 5  2.725.987 33,91 3.374.264 32,56 75.272 39,05 101.301 34,93 
Mais de 5 a 10  1.344.917 16,73 2.048.893 19,77 35.290 18,31 57.283 19,75 
Mais de 10 a 20 632.990 7,87 917.288 8,85 13.187 6,84 22.026 7,60 
Mais de 20  319.674 3,98 564.577 5,45 4.143 2,15 8.480 2,92 
Sem Rendimento 422.731 5,26 926.642 8,94 15.571 8,08 38.654 3,33 
Total 8.039.661 100,0 10.364.152 100,0 192.749 100,0 289.979 100,0 
Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000 

Ainda comparando o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios no Estado de 
São Paulo e em Guarulhos, em 2000, chama a atenção a proporção de chefes de família 
sem rendimento no Município de Guarulhos, que aumentou de 8% para 13% entre 1991 e 
2000, provavelmente reflexo do processo recessivo da economia e da desconcentração 
industrial, aumentando o número de desempregados e de atividades informais 
subjacentes ao acréscimo proporcional do setor serviços, conforme pode ser observado 
no Gráfico III.28 a seguir. 

Gráfico III.28 - Rendimento Médio do Chefe do Domicílio, 2000 

Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000 
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• Saúde 

Analisando os dados referentes à saúde, nota-se o predomínio da oferta de 
equipamentos e serviços da rede privada, em 1999. Ao longo do tempo, no entanto 
percebe-se, principalmente na RMSP, um decréscimo na oferta da rede particular, 
enquanto que a pública mantém-se praticamente estável (Quadro III.28).  

 

Quadro III.28 - Estabelecimentos de Saúde, 1999 
Entidade Mantenedora RMSP Guarulhos 

Pública 865                      60  
Federal 3   
Estadual 208                       1  
Municipal 654                      59  

Privada 2.708                    114  
Total 3.573                    174  
Fonte: Fundação IBGE – Pesquisa de Assistência médico-Sanitária; e EMPLASA – Sumário de Dados da Grande São 
Paulo – 2001 

O número de leitos por 1.000 habitantes diminuiu entre 1992 e 1999 tanto na RMSP 
como um todo, quanto em Guarulhos, sendo o setor privado o que mais determina essa 
queda, conforme demonstra o Quadro III.29 a seguir. 

 

Quadro III.29 - Número de Leitos, 1992 – 1999 
Leitos por Entidade Mantenedora RMSP Guarulhos 

1992 1999 1992 1999 
Público 
Privado 
Total 
Por mil habitantes 

47.903 
14.332 
33.571 

3,04 

39.177 
14.122 
25.055 
2,24 

2.927 
215 

2.712 
3,58 

2.112 
220 

1.892 
2,02 

Fonte: Fundação IBGE – Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária; e EMPLASA – Sumário de Dados da Grande São 
Paulo – 2001 

Quanto aos dados de número de leitos do Sistema Único de Saúde – SUS, verifica-se 
que no Estado de São Paulo há um acréscimo da oferta na administração de âmbito 
estadual e tendência decrescente da oferta de leitos municipais em todas as modalidades 
analisadas: cirurgia, obstetrícia, clínica médica e pediatria. Em Guarulhos, ao contrário, 
os de competência municipal aumentam entre 1995 e 1998 (Quadro III.30).  
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Quadro III.30 - Número de Leitos SUS, 1995 – 1999 
Principais Tipos e Dependência 

Administrativa 
Leitos SUS 

ESP RMSP Guarulhos 
1995 1998 1995 1998 1995 1998 

Cirurgia 
   Estaduais 
   Municipais 
   Contratados 
   Filantrópicos 
   Universitários 
Obstétrica 
   Estaduais 
   Municipais 
   Contratados 
   Filantrópicos 
   Universitários 
Clínica médica 
   Estaduais 
   Municipais 
   Contratados 
   Filantrópicos 
   Universitários 
Pediatria 
   Estaduais 
   Municipais 
   Contratados 
   Filantrópicos 
   Universitários 

 
1.934 
1.179 
2.435 
6.206 
3.050 

 
959 

1.090 
1.490 
3.813 

888 
 

2.423 
1.817 
3.158 

 
3.992 

 
1.290 
1.710 
1.586 
4.512 
1.468 

 
2.163 

873 
1.329 
6.985 
3.420 

 
1.057 
1.086 
1.009 
4.444 

970 
 

2.730 
1.810 
1.920 

 
5.466 

 
1.356 
1.406 

974 
5.029 
1.697 

 
1.696 

857 
1.190 
1.426 
1.617 

 
781 
750 
697 
539 
456 

 
1.904 

931 
1.346 
1.041 
2.417 

 
1.046 
1.154 

889 
576 
781 

 
1.932 

386 
625 

1.848 
1.873 

 
871 
636 
518 
694 
548 

 
2.177 

630 
856 

1.020 
3.826 

 
1.120 

677 
541 
562 
929 

 
43 
20 
26 
47 

 
 

4 
8 

49 
40 

 
 

101 
15 
45 
49 

 
 

3 
17 

201 
64 

 

 
43 
38 
34 
47 

 
 

4 
45 
80 
40 

 
 

101 
37 
65 
49 

 
 

3 
55 

251 
64 

Fonte: Fundação SEADE 

Observando-se os dados de óbitos no Município de Guarulhos, nota-se alta incidência de 
doenças do aparelho circulatório, também apontada como a principal causa das mortes 
na maioria das cidades brasileiras.  

Chama a atenção, no entanto, que a segunda posição encontrada é atribuída a causas 
externas (20% do total). Essas taxas observadas entre 1985 e 2000 denotam um 
crescimento bastante considerável do número de homicídios, principalmente em 
Guarulhos (Gráfico III.29).  

Gráfico III. 29 - Taxa de Mortalidade por Causas Externas - 1985 – 1990 – 1995 – 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fundação SEADE 

As taxas de mortalidade geral (óbitos por mil habitantes), embora estáveis, têm revelado 
queda sutil no período entre 1980 e 2001, enquanto que a queda nas taxas de 
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Região Metropolitana de São Paulo e em Guarulhos. No entanto, as taxas de Guarulhos 
estão acima das estaduais e as metropolitanas na última década (Gráfico III.30).  

 

Gráfico III. 30 - Taxas de Mortalidade Infantil - 1980 – 1990 – 2000 – 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação SEADE 

 

• Educação 

Um dos fatores que interfere na inserção da mão de obra no mercado de trabalho é o 
grau de instrução. O que se observa, de um modo geral, tanto no Estado quanto no 
Município de Guarulhos é um acréscimo proporcional, entre 1991 e 2000 dos chefes de 
família nas faixas de maior instrução enquanto que os chefes com um ano de estudo ou 
sem instrução são em menor proporção no mesmo período (Quadro III.31 e 
Gráfico III.31).  

 

Quadro III.31- Anos de Estudo das Pessoas Responsáveis pelo Município, 1991 – 2000 
Grupos de anos de estudo 

da pessoa responsável pelo 
domicílio 

ESP Guarulhos 
1991 2000 1991 2000 

Número % Número % Número % Número % 
Sem instrução e menos de: 
1 ano de estudo 
1 a 3 anos 
4 a 7 anos 
8 a 10 anos 
11 a 14 anos 
15 anos ou mais 
Não determinados 
Total 

 
1.024.791 
1.406.793 
2.972.829 

971.990 
991.384 
671.874 

 
8.039.661 

 
12,7 
17,5 
37,0 
12,1 
12,3 

8,4 
 

100 

 
850.515 

1.539.990 
3.535.893 
1.596.200 
1.857.397 

966.162 
17.995 

10.364.152 

 
8,2 

14,9 
34,1 
15,4 
17,9 

9,3 
0,2 

100 

 
24.880 
32.977 
77.558 
26.482 
21.171 
9.681 

 
192.749 

 
12,9 
17,1 
40,2 
13,7 
11,0 

5,0 
 

100 

 
23.326 
42.265 

105.027 
51.578 
51.534 
15.673 

576 
289.979 

 
8,0 

14,6 
36,2 
17,8 
17,8 

5,4 
0,2 

100 
Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000 
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Gráfico III. 31- Anos de Estudo de Chefe do Domicílio – Guarulhos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fundação IBGE. Censos Demográficos 1991 e 2000 
 

Os maiores investimentos, principalmente municipais, da área de educação têm sido na 
pré-escola e creches. Provavelmente a crescente inserção da mulher no mercado de 
trabalho é a maior causa do acréscimo de matrículas entre 1980 e 2000. No âmbito do 
Município de Guarulhos esse acréscimo é de mais de 100% (Quadro III.32).  

Quadro III.32 - Matrícula Inicial na Pré- Escola e Creches 

Unidade 
Geográfica 

Pré- escola Creche 

Total 
Dependência Administrativa 

Total 
Dependência 

Administrativa 
Estadual Municipal Particular Municipal Particular 

ESP 
    1980 
    1990 
    2000 
RMSP 
    1980 
    1990 
    2000 
Guarulhos 
    1980 
    1990 
    2000 

 
390.402 
790.720 

1.130.293 
 

223.715 
394.711 
499.218 

 
6.144 

12.429 
25.892 

 
39.077 
71.000 

 
 

12.467 
16.023 

 
 

187 
335 

 
220.486 
547.676 
940.703 

 
124.486 
271.566 
393.131 

 
4.273 
9.349 

20.058 

 
130.839 
172.044 
189.271 

 
86.762 

107.122 
105.794 

 
1.684 
2.745 
5.777 

 
 
 

258.949 
 
 
 

128.606 
 
 
 

1.522 

 
 
 

143.776 
 
 
 

47.119 
 
 
 

351 

 
 
 

114.501 
 
 
 

81.158 
 
 
 

1.141 
Fonte: Fundação SEADE – Perfil dos Municípios Paulistas 

No ensino fundamental nota-se, mais uma vez, a presença dos investimentos municipais 
em 2000, tendo sido ascendente em todos os períodos. No caso de Guarulhos a rede 
particular também merece destaque entre 1980 e 2000 (Quadro III. 33).  

No ensino médio essa presença de investimentos particulares é menos marcante, pois ao 
se observar as matrículas iniciais e nesse nível de ensino, nota-se forte presença de 
investimentos públicos, provavelmente devido a altas taxas de evasão, que 
historicamente acompanham o ensino médio, tornando o investimento menos rentável 
(Quadro III. 34).  
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Quadro III.33 - Matrícula Inicial no Ensino Fundamental 

Unidade Geográfica Total 
Dependência Administrativa 

Estadual Municipal Particular 
ESP 
    1980 
    1990 
    2000 
RMSP 
    1980 
    1990 
    2000 
Guarulhos 
    1980 
    1990 
    2000 

 
4.343.567 
6.232.782 
6.225.204 

 
2.137.051 
3.107.343 
3.068.225 

 
102.960 
166.268 
193.434 

 
3.473.758 
4.917.227 
3.865.320 

 
1.530.890 
2.204.234 
1.901.610 

 
98.963 

152.529 
171.042 

 
453.433 
587.196 

1.595.881 
 

380.013 
473.311 
764.975 

 
 
 

3.482 

 
416.376 
728.359 
763.810 

 
226.148 
429.798 
401.447 

 
3.997 

13.739 
18.910 

Fonte: Fundação SEADE – Perfil dos Municípios Paulistas 

Quadro III.34 - Matrículas Iniciais no Ensino Médio 

Unidade Geográfica Total 
Dependência Administrativa 

Rede Pública Rede Particular 
ESP 
    1980 
    1990 
    2000 
RMSP 
    1980 
    1990 
    2000 
Guarulhos 
    1980 
    1990 
    2000 

 
730.665 

1.069.008 
2.079.141 

 
361.520 
533.649 

1.050.897 
 

10.082 
22.909 
55.836 

 
433.636 
799.471 

1.798.298 
 

197.893 
384.053 
906.314 

 
6.355 

17.337 
49.149 

 
297.029 
269.537 
280.843 

 
163.627 
149.596 
144.583 

 
3.727 
5.572 
6.687 

Fonte: Fundação SEADE – Perfil dos Municípios Paulistas 

A evasão no ensino médio é sempre superior à do ensino fundamental, provavelmente 
pela necessidade de inserção do adolescente no mercado de trabalho. Ainda assim, essa 
taxa, observada no período entre 1980 e 1999, decresceu consideravelmente 
(Gráfico III.32).  

Gráfico III. 32- Taxa de Evasão no Ensino Público, Fundamental e Médio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Fundação SEADE. Perfil dos Municípios Paulistas 
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Um retrato recente das matrículas no ensino superior denota forte predominância das 
matrículas nas redes particular e comunitária. No caso de Guarulhos não existem 
equipamentos públicos de nível superior no Município (Gráfico III.33).  

Gráfico III.33 - Matrículas no Ensino Superior  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fundação SEADE – Perfil dos Municípios Paulistas 

• Saneamento Básico 

Analisando os dados de abastecimento de água nos domicílios do Estado de São Paulo e 
no Município de Guarulhos verifica-se que o acréscimo da oferta de ligações à rede geral 
foi bastante importante no período entre 1980 e 2000.  

Quadro III.35 -% do Abastecimento de Água nos Domicílios Particulares 
Tipo ESP RMSP Guarulhos 

1980 1991 2000 1980 1991 2000 1980 1991 2000 
domicílios 5.800.817 8.039.661 10.364.152 2.991.325 3.960.843 4.994.933 119.785 192.749 289.979 

rede geral 82,30 91,09 93,50 87,75 95,59 96,61 67,59 85,71 94,51 

Poço/nascente 15,58 7,75 5,64 10,19 3,29 2,46 29,36 12,34 3,98 

outro (1) 2,12 1,15 0,85 2,06 1,12 0,93 3,05 1,95 1,52 
Fonte : Fundação IBGE – Censos Demográficos 

Chama atenção o desempenho do atendimento municipal que em 1980 contava com 
apenas cerca de 67% dos domicílios abastecidos com água de rede, saltando para quase 
95% em 2000. Esse desempenho é representado no Gráfico III.34 a seguir. 

 
Gráfico III.34 - Abastecimento de Água  - Guarulhos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE. Censos Demográficos 

- 

50.000

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

Rede Federal Rede 

Estadual 
Rede 

Municipal
Rede

Particular
Rede 

Comunitária 

ESP 

RMSP

Guarulhos

- 
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1980 1991 2000

rede geral poço ou nascente outro 



 
 VOL I   FL  185  / 248 

 

I N F R A E R O   

 

O atendimento da rede de esgotamento sanitário foi também significativo entre 1980 e 
2000, com a ampliação da rede geral, tanto no Estado quanto na RMSP e em Guarulhos, 
com ênfase para esse Município entre 1991 e 2000, período em que houve uma 
expansão na coleta de esgoto domiciliar de 29,7% para 75,9% (Quadro III.36 e Gráfico 
III.35).  

Quadro III.36 - % dos Domicílios Particulares por Tipo de Instalação Sanitária 
Tipo ESP RMSP Guarulhos 

1980 1991 2000 1980 1991 2000 1980 1991 2000 

Domicílios 5.800.817 8.039.661 10.364.152 2.991.325 3.960.743 4.994.933 119.785 192.749 289.979 

Rede Geral 55,49 76,11 81,69 52,89 78,35 81,39 29,70 57,43 75,90 

Fossa Séptica 16,07 7,21 6,54 20,36 7,37 6,17 10,13 16,58 7,08 

Fossa Rudimentar 20,98 11,09 6,38 19,28 8,18 4,90 52,10 17,63 5,78 

Outro (1) 3,16 4,15 4,96 5,97 5,32 7,23 5,25 6,53 10,89 

Não Tem 2,79 1,44 0,43 1,49 0,78 0,31 2,83 1,83 0,35 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 
(1) inclusive sem declaração 

 

Gráfico III.35 - Instalação Sanitária por Tipo - Guarulhos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 

Os dados de coleta de lixo nos domicílios entre 1991 e 2000 mostram um acréscimo 
desse serviço e diminuição das demais formas de tratamento. Ainda assim, nem todos os 
domicílios possuem serviços de coleta. Nesta situação verificação a disposição dos 
resíduos sólidos doméstico junto a corpos d’água, terrenos baldios etc. 

Quadro III.37 - Destino do Lixo dos Domicílios Particulares 
Destino do lixo ESP RMSP Guarulhos 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Coletado 91,02 95,83 96,44 98,50 91,61 98,19 
Queimado (na propriedade) 4,81 2,87 1,32 0,69 2,40 0,54 
Enterrado (na propriedade) 0,88 0,41 0,31 0,08 0,32 0,05 
Jogado (terreno baldio, rio, lago etc) 3,04 0,70 1,85 0,62 5,22 1,07 
outro destino 0,25 0,20 0,08 0,12 0,45 0,14 

Fonte: Fundação IBGE. Censos Demográficos 

Resumindo, o Gráfico a seguir apresenta a evolução do saneamento básico no Município 
de Guarulhos, podendo ser notado o acréscimo dos serviços em relação ao crescimento 
dos domicílios com ênfase para a situação em 2000 em relação àquela de 1980.  
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Gráfico III.36 - Saneamento Básico - Guarulhos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Criado originalmente para medir o nível de desenvolvimento humano de países, o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) foi concebido a partir de indicadores de educação 
(taxa de alfabetização de adultos e número médio de anos na escola), longevidade 
(expectativa de vida e taxa de mortalidade infantil) e renda (PIB per capita). 

Variando de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano 
elevado), considera-se que países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano 
considerado baixo; índices entre 0,500 e 0,799 são de médio desenvolvimento humano; 
e IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado elevado. 

Apresenta-se a seguir uma síntese esquemática do Índice de Desenvolvimento Humano: 
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Fonte: “Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil”. IPEA, Fundação João Pinheiro, MG e PNUD 

O aumento relativo no IDH brasileiro, verificado no período 1970-1980, tem na chamada 
"década do milagre econômico" sua razão de ser. Neste período, o índice teve um 
crescimento de 48,5%, devido quase que totalmente ao incremento do PIB per capita, 
que foi de 115% no período. Os índices de longevidade e de educação tiveram um 
desempenho fraco, aumentando apenas 33% e 15%, respectivamente.  

No período posterior, entre 1980 e 1991, a chamada "década perdida", o IDH do Brasil 
aumentou apenas 7,3%. Todavia, ao contrário do período anterior, esse aumento se 
deveu quase exclusivamente à educação e longevidade, que cresceram 8,7% e 11,8%, 
respectivamente, enquanto a renda ficou praticamente inalterada, crescendo apenas 
2,9% nesses onze anos.  

A avaliação do presente índice, no período 1970-1991, ratifica o fato de que na década 
do "milagre" houve apenas crescimento econômico e de que a "década perdida" ocorreu 
baixo desenvolvimento econômico, mas houve algum avanço nos parâmetros sociais, 
representados por longevidade e educação. 

Quanto aos estados brasileiros, verifica-se que em 1991 todas as unidades da federação 
situavam-se na faixa de desenvolvimento humano médio. A alteração significativa ocorre 
em 2000 quando cinco estados apresentaram-se na faixa de desenvolvimento humano 
elevado: Distrito Federal (0,844), São Paulo (0,814), Rio Grande do Sul (0,809), Santa 
Catarina (0,806) e Rio de Janeiro (0,802). A análise da variação do IDH, no período 
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1991-2000, revela que o incremento é maior nos estados que apresentaram índices 
menores de IDH em 1991, com predominância daqueles integrantes das regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. 

Quadro III.38 - Índice de Desenvolvimento Humano dos Estados (IDH) – Período de 1991 e 2000 

UF 
IDH Variação no IDH Classificação Classificação 

1991 2000 1991-2000 (%) 1991 2000 

Distrito Federal 0,798 0,844 5,9 1 1 

São Paulo 0,773 0,814 5,3 2 2 

Rio Grande do Sul 0,757 0,809 6,9 3 3 

Santa Catarina 0,740 0,806 8,9 5 4 

Rio de Janeiro 0,750 0,802 6,9 4 5 

Paraná 0,719 0,786 9,3 6 6 

Goiás 0,707 0,770 8,8 9 7 

Mato Grosso do Sul 0,712 0,769 8,0 7 8 

Mato Grosso 0,696 0,767 103,2 12 9 

Espírito Santo 0,698 0,767 9,7 10 10 

Minas Gerais 0,698 0,766 9,7 11 11 

Amapá 0,691 0,751 8,8 13 12 

Roraima 0,710 0,749 5,5 8 13 

Rondônia 0,655 0,729 11,3 16 14 

Tocantins 0,635 0,721 13,5 17 15 

Pará 0,663 0,720 8,6 15 16 

Amazonas 0,668 0,717 6,8 14 17 

Rio Grande do Norte 0,618 0,702 13,6 19 18 

Ceará 0,597 0,699 17,1 23 19 

Bahia 0,601 0,693 15,3 22 20 

Acre 0,620 0,692 10,4 18 21 

Pernambuco 0,614 0,692 12,5 20 22 

Sergipe 0,607 0,687 13,2 21 23 

Paraíba 0,584 0,678 16,1 25 24 

Piauí 0,587 0,673 14,6 24 25 

Maranhão 0,551 0,647 17,4 26 26 

Alagoas 0,535 0,633 18,3 27 27 

Fonte: Novo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. IPEA. Fundação João pinheiro e UNDP. 

 

De acordo com o Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, “para aferir o nível 
de desenvolvimento humano de municípios as dimensões são as mesmas – educação, 
longevidade e renda -, mas alguns dos indicadores usados são diferentes. Embora 
meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDH municipal 
(IDHM) são mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores”. 
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Quadro III.39 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos Municípios Integrantes da 
RMSP – 1991-2000 

Município 
IDHM Variação 1991/2000 

(%) 
Classificação dos 
Municípios - 2000 1991 2000 

Arujá 0,745 0,788 5,8 21 

Barueri 0,777 0,826 6,3 6 

Biritiba-Mirim 0,698 0,75 7,5 34 

Caieiras 0,762 0,813 6,7 9 

Cajamar 0,737 0,786 6,6 22 

Carapicuíba 0,763 0,793 3,9 19 

Cotia 0,784 0,825 5,2 7 

Diadema 0,745 0,79 6,0 20 

Embu 0,748 0,772 3,2 27 

Embu-Guaçu 0,724 0,812 12,2 10 

Ferraz de Vasconcelos 0,712 0,772 8,4 27 

Francisco Morato 0,711 0,738 3,8 37 

Franco da Rocha 0,735 0,778 5,8 25 

Guararema 0,706 0,798 13,0 17 

Guarulhos 0,762 0,797 4,6 18 

Itapecerica da Serra 0,746 0,784 5,1 23 

Itapevi 0,715 0,759 6,2 32 

Itaquaquecetuba 0,703 0,744 5,8 36 

Jandira 0,741 0,801 8,1 16 

Juquitiba 0,666 0,754 13,2 33 

Mairiporã 0,763 0,803 5,2 14 

Mauá 0,753 0,781 3,7 24 

Moji das Cruzes 0,762 0,801 5,1 16 

Osasco 0,783 0,818 4,5 8 

Pirapora do Bom Jesus 0,707 0,767 8,5 29 

Poá 0,766 0,806 5,2 13 

Ribeirão Pires 0,775 0,807 4,1 12 

Rio Grande da Serra 0,726 0,764 5,2 31 

Salesópolis 0,694 0,748 7,8 35 

Santa Isabel 0,702 0,766 9,1 30 

Santana de Parnaíba 0,792 0,853 7,7 2 

Santo André 0,807 0,836 3,6 4 

S. Bernardo do Campo 0,806 0,834 3,5 5 

São Caetano do Sul 0,841 0,919 9,3 1 

São Lourenço da Serra 0,724 0,771 6,5 28 

São Paulo 0,804 0,841 4,6 3 

Suzano 0,734 0,775 5,6 26 

Taboão da Serra 0,768 0,809 5,3 11 

Vargem G. Paulista 0,738 0,802 8,7 15 
Fonte: FIBGE. IDH, 2003 
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Dados históricos revelam que pelo IDHM de 1970 mais de 90% dos municípios 
brasileiros situavam-se no patamar de desenvolvimento humano baixo, e nenhum 
município atingia o índice elevado. No nível médio situavam-se 361 municípios, onde 
viviam 38% da população total do país. Essa situação se repete em 1980. 

Em 1991, 80 municípios do Sul e Sudeste, além do Distrito Federal, situavam-se no 
patamar do IDHM elevado. Neles, viviam cerca de 20% da população brasileira. A 
porcentagem da população residente em municípios de IDHM baixo caiu de 62%, em 
1970, para 22% em 1991, enquanto o percentual de municípios com IDHM baixo passou 
de 91% em 1970 para 40% em 1991. 

Ao analisarmos o comportamento do IDHM dos municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo, verificamos que em 1991 apenas 10,3% dos municípios apresentaram IDHM 
elevado tendo evoluído em 2000 para 43,6%. O Município de Guarulhos embora tenha 
apresentado uma melhora no índice de 4,6%, no contexto da RMSP caiu da 15ª para a 
18ª colocação, apresentando um índice de desenvolvimento humano médio, tanto em 
1991 quanto em 2000. Essas informações podem ser observadas no Quadro III.39 já 
apresentado. 
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2.2 Meio Físico 

Os aspectos estudados para a caracterização do meio físico são apresentados a seguir. 

2.2.1 Clima e Meteorologia 

O clima e condições meteorológicas de uma determinada área são governados 
substancialmente por fatores geográficos e continentais, tais como a latitude e a 
proximidade das grandes massas líquidas dos Oceanos. A topografia interfere nessas 
condições gerais, diferenciando ou particularizando alguns elementos climáticos a nível 
local. 

Nessa abordagem global, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos insere-se 
na Região Sudeste do Continente Sul Americano e, do ponto de vista do clima, 
apresenta os mesmos padrões de comportamento observado em regiões mais amplas, 
por exemplo, na Região Metropolitana de São Paulo. A área da RMSP, praticamente 
coincidente com a Bacia do Alto Tietê, dista cerca de 100 km do Oceano Atlântico, 
situando-se a sotavento da atuação da Massa Tropical Atlântica (quente e úmida) dada 
a barreira representada pela Serra do Mar. 

Com atuação marcante durante todo o ano, suas alternâncias com as massas polares, 
individualizadas pelo Anticiclone Migratório Polar, causam o abaixamento da 
temperatura e das ocorrências das chuvas frontais, principalmente, no período de 
outono-inverno. Durante o verão a atuação da massa Tropical Continental, 
individualizada pela Depressão Continental do Chaco, precede os avanços da Frente 
Polar, sendo responsável pelas intensas ondas de calor e tempo seco. 

São esses os mecanismos de larga escala com maior presença e/ou atuação na área da 
Bacia do Alto Tietê e que dão origem às características climáticas observadas em sua 
área. Esse comportamento regional pode ser observado nos dados registrados nas 
estações climatológicas relacionados no Quadro III.40, a seguir. 

Quadro III.40 - Relação das Estações Climatológicas de Interesse para o Estudo 
Estação Entidade 

Operadora 
Localização 

Altitude (m) 
Código Nome Município Latitude Longitude 

02345053 Casa Grande DAEE Biritiba Mirim 23º38'  45º57' 880,0 
02346152 Barr. Guarapiranga ELETROPAULO São Paulo 23º40'  46º43' 739,0 
02346410 Guarulhos INEMET Guarulhos 23º26'  46º28' 765,0 
02346198 Barr. E. de Souza ELETROPAULO Santana do 

Parnaíba 
23º27'  46º54' 709,0 

02346353 Cid. Universitária DAEE São Paulo 23º34'  46º44' 790,0 

Quanto à caracterização climática local, dispõe-se de dados de monitoramento na 
própria área do Aeroporto e de uma outra estação localizada nas suas proximidades, 
dando maior representatividade para as análises efetuadas. O Quadro III.41, a seguir 
apresenta os dados disponíveis nas estações. 

Quadro III.41 - Relação das Estações Climatológicas 
Estação Entidade 

Operadora 
Localização Altitude 

(m) Código NOME Município Latitude Longitude 

02646132 São Paulo (Guarulhos) INFRAERO Guarulhos 23o. 26’ 46.º 28’ 750,00 
02346410 Guarulhos (83075) INEMET Guarulhos 23o. 28’ 46o. 45’ 765,00 

Fonte: Inventário das Estações Pluviométricas – (DNAEE) ANA – Agência Nacional de Águas 

Além dos dados observados nas estações climatológicas, outros elementos serão 
consultados e apresentados neste estudo, cujas fontes são relacionadas a seguir: 

− Precipitações Intensas no Estado de São Paulo – DAEE – Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – FCTH – Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica; e 
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− Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê – R0 – CBH-AT / 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

• Condições Gerais do Clima 

A Bacia do Alto Tietê (quase que coincidente com a área abrangida pela RMSP), 
fisicamente representada pela área de drenagem do Rio Tietê, a montante da Barragem 
de Pirapora (Município de Pirapora do Bom Jesus), encontra-se posicionada entre os 
meridianos de 45º e 47º W e os paralelos de 23º e 24º de latitude sul. 

Nessa região, a distribuição espacial das chuvas é fortemente influenciada pela 
presença da grande massa líquida do Oceano Atlântico a leste. Assim, constatam-se 
precipitações mais elevadas na faixa mais próxima ao divisor de águas entre a região do 
planalto e da encosta litorânea (Serra do Mar). Nessa área, as chuvas anuais podem 
atingir valores entre 3.000 mm a 3.500 mm, diminuindo, progressivamente, quando se 
caminha para o interior do Continente. 

Na extremidade oriental da Bacia, as chuvas médias são da ordem de 1.300 mm anuais. 
Esses valores sofrem uma ligeira elevação tomando-se os rumos norte e sul, para 
valores da ordem de 1.500 mm a 1.600 mm anuais. 

O regime anual das chuvas permite identificar um forte componente sazonal, com 
chuvas concentradas nos meses de verão (inclui os meses de final de primavera), 
destacando-se o período seco, correspondente aos meses de inverno, quando em julho 
e agosto ocorrem as menores médias de precipitações. 

Com o auxílio dos dados de precipitação e temperaturas médias observadas em 
estações localizadas na Bacia do Alto Tietê (Quadros III.42 e III.43), é possível 
identificar e classificar as classes e tipologias climáticas ocorrentes nessa região. 

 
Quadro III.42 - Temperaturas Médias - em Estações Climatológicas da Bacia do Alto Tietê 

Localidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Biritiba Mirim 20,4 21,1 20,0 18,0 16,2 14,3 14,4 14,9 15,2 17,3 18,7 19,8 
São Paulo – Cidade 
Universitária 

21,6 22,7 21,7 19,6 17,9 16,2 16,7 17,1 17,3 19,4 20,5 22,2 

Santana do Parnaíba 22,8 23,5 22,6 20,4 18,6 16,6 16,6 18,0 18,5 20,3 21,8 22,3 
São Paulo – Barr. 
Guarapiranga 

23,1 23,4 22,6 20,5 18,6 17,4 16,8 17,6 18,0 19,4 21,0 22,1 

Guarulhos 23,6 22,9 22,4 21,4 18,1 16,3 15,5 17,1 17,9 19,7 21,4 22,3 
Fonte: Biritiba Mirim e Cidade Universitária – DAEE 

Santana do Parnaíba e Guarapiranga – ELETROPAULO 
Guarulhos - INEMET 

 
Quadro III.43 - Chuvas Médias Mensais - Estações Climatológicas da Bacia do Alto Tietê 

Localidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Biritiba Mirim 283,7 229,3 248,5 180,0 104,6 92,7 70,8 96,9 128,5 150,1 185,8 242,2 
São Paulo – 
Cidade Univ. 

236,4 181,3 148,7 94,0 90,3 86,3 32,2 36,2 82,6 108,9 153,5 181,6 

Santana do 
Parnaíba 

231,7 196,3 136,2 85,0 93,1 80,9 38,2 41,2 81,8 124,4 163,0 218,1 

Guarulhos 312,6 232,8 240,5 106,8 120,0 64,7 58,8 38,1 64,1 105,0 119,5 217,1 
Fonte: Biritiba Mirim e Cidade Universitária – DAEE 

Santana do Parnaíba e Guarapiranga – ELETROPAULO 
Guarulhos - INEMET 

 

Adotando-se a classificação climática de Köeppen, na Bacia do AltoTietê predomina a 
ocorrência de clima da Classe C (clima quente), subdividido nos seguintes tipos: 

Cw (clima quente e tropical), onde as temperaturas médias são reduzidas pelo fator 
altitude, apresenta inverno seco, a precipitação do mês mais úmido é superior a cerca 
de 10 vezes a do mês mais seco e a precipitação do mês mais seco é, em geral, inferior 
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ou próximo a 30 mm. Na bacia do Alto Tietê, predomina, ainda a variedade Cwb, 
indicando verão ameno, com temperatura do mês mais quente não superando 22ºC. As 
noites são frias e apresentam grandes amplitudes térmicas diárias. 

Cf (clima quente temperado), com sua variedade predominante Cfb, caracteriza-se por 
ser menos seco que o tipo anterior, onde a precipitação do mês mais seco é superior a 
30 mm, apresentando, também, temperatura do mês mais quente inferior a 22ºC e 
temperatura média do mês mais frio inferior a 18º C. 

O tipo climático Cwb é o que predomina na área do Município de São Paulo e nos 
municípios que compõem a região do ABCD e, também, em boa parte dos tributários da 
margem esquerda do Rio Tietê. 

Já o tipo Cfb ocorre na região franco-continental da Serra do Mar, estendendo-se na 
área compreendida entre as bordas superiores da escarpa da serra e a parte alta do 
vale do Tietê (nascentes dos afluentes da margem esquerda do Rio Tietê). 

• Caracterização Climática na Área do Aeroporto 

Os itens seguintes apresentam uma breve descrição, acerca do comportamento dos 
principais elementos do clima na área do Aeroporto, amparada nos dados disponíveis 
para as estações climatológicas relacionadas no Quadro III.40. 

Pluviometria 

Da análise dos dados disponíveis, conforme Quadro III.44 e no Gráfico III.37, a seguir, 
nota-se que a área em que se insere o Aeroporto tende a apresentar totais médios 
anuais de precipitação ligeiramente superiores à média geral da Região Metropolitana 
de São Paulo. Enquanto na estação de monitoramento de Guarulhos a média anual é 
igual a 1.680 mm, a RMSP apresenta valores médios da ordem de 1.300 mm a 
1.500 mm anuais. 

Quadro III.44 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica de Guarulhos (83075) – Período 
1986/1991 

Mês Chuva Média (mm) Chuva Max. (24 h) Nº Dias de Chuva 
Jan 312,6 140,0 16,0 
Fev 232,8 61,4 18,0 
Mar 240,5 88,2 16,0 
Abr 106,8 65,6 11,0 
Mai 120,0 74,1 11,0 
Jun 64,7 55,4 7,0 
Jul 58,8 53,2 6,0 
Ago 38,1 32,8 6,0 
Set 64,1 40,3 10,0 
Out 105,0 76,2 11,0 
Nov 119,5 72,3 12,0 
Dez 217,1 95,3 16,0 
Ano 1.680,2 140,0 11,7 

Fonte: INEMET 

A sazonalidade é marcante. O quadrimestre de dezembro a março concentra cerca de 
60% do total das chuvas do ano. Já o trimestre mais seco, de julho a setembro, 
responde por menos de 10% das chuvas anuais. 
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Gráfico III.37- Precipitação 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Síntese elaborada a partir de dados fornecidos pelo INEMET 

 

A incidência de dias chuvosos é bastante elevada no período úmido que se estende de 
dezembro a março, meses em que as médias mostram que são registradas chuvas em 
mais da metade dos intervalos. 

A ocorrência de chuvas intensas, acumuladas em intervalos de curta duração, tem 
comportamento idêntico ao da RMSP, tendo sido registrado 140 mm em 24 horas no 
mês de janeiro. Esse valor representa quase 45% do total médio do mês. 

Quanto às chuvas intensas concentradas em intervalos de curta duração, estas podem 
ser estimadas a partir de equações matemáticas desenvolvidas para o Município de São 
Paulo, uma vez que não se dispõem desse tipo de equacionamento desenvolvido para 
estações localizadas próximas à área do Aeroporto. 

As equações relacionam as grandezas intensidade, duração e freqüência de chuvas 
intensas, conforme apresentado abaixo: 

 
It,TR = ( t + 20 )-0,914  x { 31,08 – 10,88 x In [ In ( TR / ( TR – 1 ) ) ] } 
 
Para 10 < t < 60 minutos 
 
It,TR  =  t -0,821  x { 16,14 – 5,65 x In [ In ( TR / ( TR – 1 ) ) ] } 
 
Para 60 < t < 1.440 minutos 

 
Fonte: Precipitações Intensas no Estado de São Paulo – DAEE-FCTH, Magni et alli. 
 
I = ( 27,96 x TR0,126) / [ ( t + 20 ) ^ ( 0,86 x TR –0,0144 ) ] 

 
Fonte: Chuvas Intensas na Cidade de São Paulo – Occhippinti, A.G.O., Santos, P.M. 
 
Nas expressões acima: 
 I= intensidade máxima de precipitação (mm/min), para uma duração t (minutos) e para 
um determinado período de retorno – TR (anos). 
 
Admitindo-se uma duração da chuva intensa igual a 60 minutos e para um período de 
retorno TR = 10 anos, a precipitação máxima resulta igual a 63 mm. Já para 24 horas a 
altura máxima de chuva chega a valores da ordem de 112 mm. 
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Temperatura 

Conforme os dados dos Quadros III.45 e III.46, a temperatura média anual varia entre 
19,3ºC e 19,9ºC, considerando os dados de monitoramento registrados nas estações 
climatológicas do Aeroporto e do Município de Guarulhos. Os valores médios são muito 
próximos, referendando os dados registrados na estação do Aeroporto para a 
caracterização dos dados locais. 

 

Quadro III.45 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica do Aeroporto Internacional de São 
Paulo / Guarulhos – Período 1972/ 2001 

Elemento Unidade Valor 
Temperatura média ºC 19,3 
Temperatura máxima média ºC 25,4 
Temperatura mínima média ºC 15,1 
Temperatura máxima absoluta ºC 37,0 
Temperatura mínima absoluta ºC -2,0 

Fonte: INFRAERO 

Os dados disponibilizados para a estação localizada no Aeroporto não contemplam os 
valores mensais, exigindo a consideração dos dados da estação do Município de 
Guarulhos para a avaliação do comportamento sazonal. 

Conforme os dados do Quadro III.44 e Gráfico III.38, a seguir, o comportamento sazonal 
é bem definido, com valores máximos observados entre os meses de novembro a março 
e mínimos no mês de julho. Vale lembrar que para o local do Aeroporto já houve 
ocorrências de valores de temperaturas mínimas absolutas inferiores a zero. 

 
Quadro III.46 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica de Guarulhos (83075) – Período 
1986/1991 - Temperaturas (ºC) 

Mês Média 
Média das 
Máximas 

Média das 
Mínimas 

Máxima 
Absoluta 

Mínima 
Absoluta 

Jan 23,6 29,5 19,1 35,2 15,3 
Fev 22,9 23,7 18,8 33,4 14,7 
Mar 22,4 28,2 18,3 35,0 11,7 
Abr 21,4 26,9 17,3 33,0 7,9 
Mai 18,1 23,4 14,2 30,0 5,0 
Jun 16,3 22,3 11,8 28,8 2,6 
Jul 15,5 21,6 11,1 29,6 2,4 
Ago 17,1 23,8 12,1 32,8 4,8 
Set 17,9 24,1 13,3 35,8 3,8 
Out 19,7 25,9 15,1 35,2 8,5 
Nov 21,4 27,6 16,7 35,4 10,7 
Dez 22,3 28,0 18,1 35,4 12,5 
Ano 19,9 25,4 15,5 35,8 2,4 

Fonte: INEMET 
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Gráfico III.38 - Comportamento Sazonal da Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Síntese elaborada a partir de dados fornecidos pelo INEMET 

 

Circulação dos Ventos 

Para a caracterização dos ventos em superfície dispõe-se de dados de monitoramento 
da estação do Aeroporto, conforme apresentado no Quadro III.47. 

Para a localidade do Aeroporto as velocidades médias dos ventos oscilam entre 
7,3 km/h e 12,5 km/h, sendo mais freqüente a direção E. As direções SE e S 
comparecem logo a seguir com as maiores freqüências. Estas características 
assemelham-se às médias do Estado de São Paulo, inclusive, com as direções menos 
freqüentes de W e NW. 

 

Quadro III.47 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica do Aeroporto Internacional de São 
Paulo / Guarulhos – Período 1972/ 2001 

Ventos – Velocidade Média e Freqüência por Direção 
Direção Velocidade (km/h) Freqüência (%) 
N 11,8 7,1 
NE 8,7 5,4 
E 8,9 33,2 
SE 7,3 16,3 
S 8,3 16,3 
SW 7,4 3,9 
W 9,5 3,3 
NW 12,5 7,5 
Calmo --- 6,8 

Fonte: INFRAERO 
 

Os gráficos III.39 e III.40, apresentados a seguir, ilustram o comportamento dos ventos 
na localidade do Aeroporto, no que concerne às direções mais freqüentes e velocidades 
médias. 
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Gráfico III.39 - Freqüência Média dos Ventos por Direção (%) 
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Gráfico III.40 - Velocidades Médias por Octante (km/h) 
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Demais elementos do clima 

Os Quadros III.48 e III.49 e o Gráfico III.41, a seguir, apresentam os valores disponíveis 
para os demais elementos climáticos. 

 

Quadro III.48 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica do Aeroporto Internacional de São 
Paulo / Guarulhos – Período 1972/ 2001 

Elemento Unidade Valor 
Umidade Relativa Média % 80,0 
Pressão Média hpa 930,9 

Fonte: INFRAERO 

 

Quadro III.49 - Normais Climatológicas – Estação Meteorológica de Guarulhos (83075) – Período 
1986/1991 

Elemento Unidade Valor 
Umidade relativa média % 76,0 
Insolação h/mês 133,9 
Evaporação mm 91,2 

Fonte: INEMET 

 

Gráfico III.41 - Insolação, Evaporação e Umidade Relativa               

 

 

 

 

Fonte: Síntese elaborada a partir de dados fornecidos pelo INEMET 

 

 

2.2.2 Suscetibilidade a Erosão 

Geologia 

A área do Aeroporto de Guarulhos situa-se na zona limítrofe entre duas macro-unidades 
geológicas, as quais encontram-se separadas por grande descontinuidade tectônica 
representada por zona de transcorrência que recebe a denominação de Falha do Rio 
Jaguari. Ao norte dessa falha dominam rochas pertencentes ao Grupo São Roque, 
enquanto a parte sul representa área de domínio de rochas do Complexo Embu, 
pertencente ao Grupo Açungui. Ambas essas unidades têm idade proterozóica superior, 
correspondente a pouco mais de 600 milhões de anos, tendo sido submetidas a 
dobramentos e diferentes graus de metamorfismo, desde a fácies “xistos verdes” até 
“anfibolitos” - Figura III.5. 

As rochas do Complexo Embu, tendo em vista o fato de se situarem no bloco ao sul da 
Falha do Rio Jaguari, abatido tectonicamente devido a reativação da falha no Terciário, 
encontram-se quase totalmente soterradas por espesso pacote de sedimentos terciários 
e quaternários, esses últimos associados à drenagem do Rio Baquirivu-Guaçu, no 
âmbito do graben ou fossa tectônica que recebeu o seu nome.  
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O Grupo São Roque é representado principalmente, na região, por um conjunto de filitos, 
quartzo-filitos e filitos grafitosos em sucessão rítmica, com ocorrência subordinada de 
metassiltitos, quartzo-micaxistos e, mais raramente, quartzitos. Em contanto geralmente 
transicional com esse conjunto de rochas, existem áreas de ocorrência de muscovita ou 
biotitaxistos, cloritaxistos e quartzo-xistos, com intercalações de metassiltitos, filitos, 
metagrauvacas, calcários dolomíticos e rochas calciossilicatadas, dispostas em faixas 
paralelas ao conjunto das rochas predominantes. São comuns, no âmbito das unidades 
do Grupo São Roque, encraves de rochas metabásicas, constituídas sobretudo por 
anfibolitos. 

O Complexo Embu, que, juntamente com o Complexo Pilar, faz parte do Grupo Açungui, 
é constituído essencialmente por migmatitos homogêneos oftalmíticos, nebulíticos e 
facoidais, com núcleos paleossomáticos representados por corpos de rochas 
metabásicas e, mais raramente, calciossilicáticas. 

Associados tanto à área de domínio do Grupo São Roque como à do Complexo Embu, 
existem numerosos batólitos e intrusões menores de granitos da fácies Cantareira. 
Aparecem sob a forma de corpos alongados, os quais foram igualmente afetados pelas 
grandes falhas transcorrentes que secionaram as rochas encaixantes mais antigas, e se 
associam a antiformas estruturais geradas durante a fase de dobramento dos 
metassedimentos. As relações de contato com as rochas encaixantes são tanto 
transicionais como, localmente, discordantes, com o desenvolvimento eventual de 
auréolas de contato, manifestadas pela presença de injeções pegmatíticas e de veios 
aplíticos. As rochas graníticas têm composição e textura variadas, sendo mais comum o 
tipo granítico-gnáissico, com foliação concordante com a estruturação regional. 
A granulação é fina a média e a composição é granítica a granodiorítica, sendo comum a 
presença de megacristais de feldspato potássico, conferindo à rocha característica 
textura porfiróide. 

As direções de foliação e xistosidade das unidades rochosas, tanto do Grupo São Roque 
como do Complexo Embu, seguem o padrão ENE, acompanhando as direções das 
grandes zonas de transcorrência, com inflexões ocasionais para NNE e NW. As falhas 
transcorrentes compartimentam o Pré-cambriano paulista em blocos com distintas 
unidades litoestratigráficas, mostrando a atuação de intensa movimentação que 
provocou grandes deslocamentos.  
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Figura III.5 - Mapa Geológico  
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As zonas de cisalhamento correspondem a faixas cataclásticas que podem atingir 
grande largura, de até mais de 1,5 km, e caracterizam-se pela presença de milonitos e 
ultramilonitos com marcante foliação cataclástica, geralmente verticalizada, com 
lineações de atrito de pequeno mergulho. A zona de transcorrência representada pela 
Falha do Rio Jaguari tem traçado ENE, passando ao norte da área do Aeroporto de 
Guarulhos (Fotos III.1 a III.4), e a sua reativação, no Terciário Médio/Inferior, deu origem 
ao Graben do Rio Baquirivu-Guaçu, que foi sendo preenchido com sedimentos terciários 
da Bacia de São Paulo.  

O Graben do Rio Baquirivu-Guaçu delineia-se a partir da área do Parque Ecológico do 
Tietê e se estende na direção NE, até a altura do córrego Cocho Velho, passando pela 
área de ligação entre a Rodovia Ayrton Senna e o Aeroporto de Guarulhos. A partir do 
córrego Cocho Velho, o graben subdivide-se em dois braços, um dos quais dirige-se a 
NNE, englobando as regiões do Aeroporto de Guarulhos, Ribeirão da Lavra e 
proximidades do Ribeirão Guaraçaú, no limite do Município de Arujá. O outro braço tem 
direção NE e é nele que se instalou o Rio Baquirivu-Guaçu. Também exclui uma área 
que se estende até próximo ao Ribeirão Guaraçaú (Fotos III.5 a III.13). 

O Graben do Rio Baquirivu-Guaçu é resultado de reativação tectônica, durante o 
Terciário Inferior, da Falha do Rio Jaguari ao longo da direção ENE, através de 
deslocamentos verticais que rebaixaram o bloco a SSE, no qual se instalou, no 
Quaternário, a bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu. Após essa atividade 
tafrogênica inicial, ocorrida provavelmente no Oligoceno, a composição de esforços 
tectônicos resultou num sistema de falhamentos na direção NE, dando origem a uma 
sucessão de “horsts” e “grabens” por extensões de até 4 km (Figura III.6). Nos grabens 
acumularam-se grandes espessuras de sedimentos, geralmente grosseiros, com grãos 
angulosos e presença de feldspato, refletindo um processo deposicional rápido e 
concomitante à movimentação tectônica. 

Figura III.6 - Secção Geológica AA’ 

 

Nas áreas onde o embasamento pré-cambriano encontra-se exposto, as rochas 
mostram-se muito cisalhadas e profundamente intemperizadas, fazendo com que as 
estruturas tectônicas resultem bastante obliteradas e deixem de se refletir no relevo 
colinoso que caracteriza essa áreas. Já nos locais em que há cobertura sedimentar, a 
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espessura do manto de intemperismo das rochas pré-cambrianas do substrato é 
pequena, sugerindo o seu rápido sepultamento, sob clima de semi-aridez, pelos 
depósitos cenozóicos. 

A Bacia Sedimentar de São Paulo, por sua vez, pertence ao sistema de riftes da Serra 
do Mar, desenvolvido no Sudeste do Brasil a partir de meados da Era Mesozóica. A 
principal fase de sedimentação se deu no Oligoceno, e corresponde aos depósitos do 
Grupo Taubaté, que englobam as Formações Resende, Tremembé e São Paulo. Ao 
Grupo Tremembé sobrepõe-se, discordantemente, a Formação Itaquaquecetuba.  

Na área da bacia do Rio Baquirivu-Guaçu não foram observados os sedimentos 
correspondentes à Formação Tremembé. Próximo às bordas da bacia, a perfuração de 
poços tubulares, para exploração de água subterrânea, revelaram a presença de uma 
seqüência de camadas argilosas, consideradas como pertencentes à Formação São 
Paulo. São constituídas de argilas com colorações creme e esbranquiçada, de 
consistência mole, plásticas, que em profundidade passam a argilas cinza esverdeadas 
rijas, podendo conter intercalações e lentes de areia argilosa ou areia grossa, além de 
conglomerados, com poucos metros de espessura. Na superfície do terreno essas 
camadas argilosas encontram-se intemperizadas, adquirindo intensas tonalidades 
avermelhadas, rosadas, amareladas e variegadas, mascarando as estruturas 
sedimentares (Fotos III.14 a III.18). As seqüências argilosas foram detectadas, através 
de poços, a profundidades de até 100 m, apresentando diversas intercalações arenosas. 
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Foto III.1  

Foto III.2 
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Foto III.3 

Foto III.4 
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Foto III.5 

Foto III.6 
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Foto III.7 

Foto III.8 
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Foto III.9 

Foto III.10 
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Foto III.11 

Foto III.12 
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Foto III.13 
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Foto III.14 
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Foto III.15 
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Foto III.16 
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Foto III.17 

Foto III.18 
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Próximo à borda norte da Bacia Sedimentar de São Paulo e na sua parte mais central e 
profunda, podem ser encontradas espessas camadas de areias finas a grossas, friáveis 
ou compactas, quartzosas, com grãos sub-arredondados, branco-acinzentadas, 
pertencentes à Formação Resende (Fotos III.19 e III.20).  

Nas partes mais profundas, que podem chegar a mais de 220 m abaixo da superfície do 
terreno, ocorrem areias grossas, argilosas, feldspáticas, com grãos angulosos e 
coloração cinza escura a cinza esverdeada, de alta consistência e rijas, eventualmente 
associadas a espessos pacotes de areias quartzosas mal selecionadas, finas a grossas, 
cinza claras e com grãos arredondados. Essa seqüência arenosa inferior também 
corresponde à Formação Resende, e indica ambiente deposicional de corridas de 
detritos em leques aluviais, no caso das areias feldspáticas, ou predominância de 
sedimentação em regime de rios entrelaçados, no caso das areias quartzosas, mais bem 
arredondadas. Os depósitos terciários da Bacia de São Paulo podem atingir, em 
conjunto, espessuras de até mais de 200 m. 

Associados à drenagem atual do Rio Baquirivu-Guaçu, existem depósitos aluviais 
constituídos por uma camada superficial de argila siltosa ou arenosa, com até 12,0 m de 
espessura, de coloração castanha, amarelo-amarronzada ou vermelho-amarelada. Nas 
baixadas podem ocorrer delgadas coberturas, com espessuras entre 2,0 e 8,0 m, de 
argila negra ou cinza escura, contendo matéria orgânica, muito moles e plásticas 
(Foto III.21). Nesses aluviões, existem camadas basais de cascalho, geralmente grosso, 
com seixos de quartzo mal arredondados, acumulando pequenas espessuras 
(Fotos III.22 e III.23). 

Todas as unidades litológicas da região enfocada encontram-se afetadas de maneira 
generalizada pela ação intempérica, dando origem a espessos mantos de material 
decomposto. Os gnaisses e granitos dão origem a solos residuais maduros, argilo-
arenosos, avermelhados ou amarelados, de boa coesão e plasticidade, que não 
guardam quaisquer vestígios da mineralogia e textura originais. Podem atingir 
espessuras de até 20,0 m. Em profundidade, os solos residuais passam a solos de 
alteração ou saprolíticos, de natureza areno-siltosa ou saibrosa, com baixa coesão, nos 
quais ainda se encontram preservadas a textura e o contorno dos minerais originais, que, 
porém, já se transformaram em minerais argilosos de alteração. A cor dos solos 
saprolíticos é geralmente acinzentada ou esbranquiçada, devido a caulinização dos 
minerais feldspáticos. A camada de solo de alteração chega a alcançar 20 m de 
espessura e, em conjunto com os solos residuais superficiais, pode formar coberturas de 
solos com até mais de 40 m de espessura.  

As rochas metapelíticas e xistosas originam solos superficiais argilosos e plásticos, de 
coloração vermelha ou amarela, geralmente pouco espessos, recobrindo grandes 
espessuras de solo de alteração e, mais comumente, rocha alterada mole, de coloração 
rosada ou arroxeada, em que a foliação é nitidamente preservada e pode condicionar a 
estabilidade de taludes. Nos anfibolitos e metabasitos praticamente não se forma solo de 
alteração, passando a rocha sã bruscamente a solos residuais argilosos e plásticos, 
vermelhos ou amarelos ocre. 

Entre os solos de alteração e a rocha totalmente sã e preservada, podem existir zonas 
de alteração incipiente, com até 40 m de espessura, em que os cristais de feldspato 
perdem o brilho nas faces de clivagem e os de mica e de minerais máficos mostram-se 
apenas ligeiramente alterados. A resistência mecânica desse horizonte é, contudo, da 
mesma ordem de grandeza daquela da rocha fresca. 

As maiores espessuras dos mantos de decomposição ocorrem associadas às elevações 
e morros, diminuindo nas partes mais baixas do relevo, deixando praticamente de existir 
abaixo do nível de base da drenagem atual, ao redor da cota 725 m. Sob a cobertura 
sedimentar terciária embutida no Graben do Baquirivu-Guaçu, contudo, a alteração se 
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processou até cotas bem abaixo do nível de base da drenagem da região, tendo sido 
detectada a presença de rocha alterada até o nível de 600 m. 

Os sedimentos terciários da Bacia de São Paulo, mesmo quando não alterados, têm 
características, com relação à consistência, semelhantes às dos solos residuais e de 
alteração das rochas cristalinas. Os sedimentos arenosos são incoesos e soltos, 
enquanto os de natureza silto-argilosa e argilosa são bastante consistentes, 
diferentemente do comportamento das argilas moles das planícies aluvionares 
quaternárias.          

Nas áreas mais acidentadas existem coberturas coluvionares que, localmente, podem 
conter pequenos blocos rochosos na base. Esses colúvios geralmente têm natureza 
argilo-arenosa e costumam ser bastante coesos, podendo recobrir tanto rochas do 
embasamento pré-cambriano como terciárias, da Bacia de São Paulo (Fotos III.24 e 
III.25). 
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Foto III.19 

Foto III.20 
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Foto III.21 

Foto III.22 
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Foto III.23 

Foto III.24 
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Foto III.25 
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Geomorfologia 

A área do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos insere-se, no contexto da 
divisão geomorfológica do Estado de São Paulo, no domínio da unidade de 1a ordem 
representada pelo Planalto Atlântico. Faz parte da Zona do Planalto Paulistano, em 
região de predomínio da Subzona Colinas de São Paulo, próximo aos limites com a 
Subzona da Morraria do Embu, ao sul, e com a Zona da Serrania de São Roque, ao 
norte. 

Predominam formas de relevo de degradação em Planaltos Dissecados, com estreita 
faixa, ligada à drenagem do Rio Tietê e principais afluentes, de relevo de agradação, que 
corresponde às planícies aluviais dessa rede hidrográfica, sujeitas a inundações 
periódicas.  

Na região sobressaem-se os terrenos com relevo colinoso, caracterizado por Colinas 
Pequenas com Espigões Locais, onde predominam interflúvios sem orientação, com 
área inferior a 1 km2, de topos aplainados e arredondados e vertentes ravinadas, com 
perfis convexos a retilíneos. A drenagem é de média a baixa densidade, com padrão 
subparalelo a dendrítico, vales fechados e planícies aluviais interiores restritas. Nesse 
relevo colinoso predominam baixas declividades, inferiores a 15%, e as amplitudes locais 
do relevo são inferiores a 100 m. 

Logo ao norte, a área do aeroporto delimita-se com relevo de Morrotes, onde 
predominam declividades médias a altas, acima de 15%. O relevo corresponde ao de 
Morrotes Baixos, sendo ondulado, com predominância de amplitudes locais menores que 
50 m. Os topos das elevações são arredondados, com vertentes de perfis convexos a 
retilíneos, e a drenagem é de alta densidade, com padrão em treliça, vales fechados a 
abertos, planícies aluviais interiores restritas e presença eventual de colinas nas 
cabeceiras dos cursos d’água principais. 

O relevo de Morrotes Baixos forma estreita faixa que logo cede lugar, mais ao norte, a 
relevo de Morros, onde predominam declividades médias a altas, acima de 15%, e 
amplitudes locais de 100 a 300 m. Mais especificamente, esse relevo corresponde ao de 
Morros com Serras Restritas, com topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos, 
por vezes abruptos, e presença de serras restritas. A drenagem é de alta densidade, 
com padrão dendrítico a pinulado, vales fechados e planícies aluviais interiores restritas. 
Esse relevo de transição passa, mais ao norte, ao relevo Montanhoso da Serra da Cantareira, 
constituído por Serras Alongadas, com topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis 
retilíneos, às vezes abruptas. As amplitudes locais superam os 300 m, com declividades acima 
de 15%, e a drenagem é de alta densidade, com padrão paralelo pinulado e vales fechados. 

Na unidade correspondente às Colinas e Patamares Aplanados, as altitudes situam-se 
no intervalo entre 700 e 800 m e as declividades dominantes alcançam valores entre 
20 e 30%. Esse relevo foi esculpido em argilas, areias e cascalhos da bacia terciária de 
São Paulo, em região de predomínio, sob o ponto de vista pedológico, de Latossolos 
Vermelho-Amarelos. 

No Planalto Paulistano e Serra da Cantareira, as altitudes variam de 800 até 2.000 m, 
com declividades de 10 a 20% no primeiro caso, e superiores a 30% na Serra da 
Cantareira. No Planalto Paulistano, no relevo de Morros Altos e Médios, os solos 
dominantes correspondem a Podzólico Vermelho-Amarelo e Cambissolos, enquanto na 
Serra da Cantareira, com relevo de Escarpas e Morros Altos, dominam Cambissolos, 
Litólicos e afloramentos rochosos. 

As planícies aluviais do Rio Baquirivu-Guaçu e afluentes são horizontalizadas e 
constituem unidade geomorfológica que faz parte da Planície do Rio Tietê, onde as 
altitudes não chegam a alcançar a cota de 750 m (Fotos III.26 e III.27). 
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Foto III.26 
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Foto III.27 
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Hidrogeologia 

Na área da bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu foram perfurados algumas 
centenas de poços tubulares profundos para captação de água subterrânea. Com base 
no resultado de 206 poços cadastrados, Diniz e Duarte (1996) empreenderam uma 
caracterização geológica e hidrogeológica da bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, na região 
de Guarulhos.  

Figura III.7 - Mapa Geológico Simplificado da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, contendo a Localização 
dos Poços Cadastrados e da Secção Geológica AA’ apresentada na Figura III.6 

 

 

Dos 206 poços cadastrados foi constatado que 90 apenas captam água do sistema 
aqüífero sedimentar, representado pelas Formações Resende, São Paulo e, 
possivelmente, Itaquaquecetuba. Dos poços restantes, 98 captam água do sistema 
aqüífero cristalino, sendo que os outros 18 correspondem a poços mistos, que captam 
água em parte do sistema sedimentar e em parte do cristalino. 

No sistema aqüífero cristalino foi verificada a existência de vários poços que resultaram 
secos, sendo que, entre os produtivos, foi obtida uma vazão máxima de 25 m3/h. 
O cristalino caracteriza-se por representar um aqüífero de grande heterogeneidade e 
vazões baixas, estando os poços produtivos associados a zonas fraturadas e de 
cisalhamento ao longo de falhas (Figura III.8). A profundidade média dos poços 
perfurados no cristalino é de 200 m, tendo sido verificado que as maiores captações se 
dão no intervalo de profundidade entre 150 e 210 m. 

No sistema aqüífero sedimentar os poços são marcantemente mais produtivos que no 
cristalino, fornecendo vazões médias de 25 m3/h, com profundidades médias de 
perfuração da ordem de 130 m, tendo sido alcançada a profundidade máxima de 220 m. 
As vazões dos poços no sistema sedimentar vão desde valores inferiores a 15 m3/h, nos 
trechos mais argilosos, até da ordem de 120 m3/h, nas áreas com espessas 
acumulações de sedimentos grosseiros (Figura III.9). Nesse sistema, os níveis dinâmicos 
e piezométricos encontram-se geralmente profundos, em função dos rebaixamentos 
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decorrentes da excessiva exploração e deficiente recarga natural. As camadas aqüíferas, 
correspondentes aos níveis arenosos mais permeáveis, situam-se no intervalo entre 60 e 
150 m de profundidade. 

As vazões dos poços perfurados no Aeroporto de Guarulhos variaram entre 30 e 
56 m3/h, com valores de transmissividade entre 2,8 e 6,1 m³/h e de coeficiente de 
armazenamento entre 0,04 e 6,0x10-4. Esses dados mostram que o aqüífero sedimentar 
na área do aeroporto tem comportamento essencialmente livre, representando excelente 
aqüífero, se bem que embutido em rochas cristalinas através de contatos de falha, com 
forte condicionamento geométrico imposto pelos blocos altos e baixos do graben do Rio 
Baquirivu-Guaçu. 

Voltando ao aqüífero cristalino, os poços perfurados revelaram que, ao longo do graben 
do Rio Baquirivu-Guaçu, as rochas do embasamento são bastante fraturadas e, 
freqüentemente, apresentam fendas saturadas. Os poços que interceptam as fraturas 
com direção N60oW, mais abertas em função do estado atual de tensões a que está 
submetido o maciço rochoso, são os que proporcionam maiores vazões no âmbito das 
rochas cristalinas. A transmissividade desse sistema de fraturas orientadas segundo NW 
varia entre 0,2 e 0,8 m2/h. 

No sopé de algumas encostas, próximo à planície do Rio Baquirivu-Guaçu e de algumas 
drenagens afluentes, existem surgências d’água que ocorrem localizadamente, 
preferencialmente associadas a níveis arenosos e/ou conglomeráticos e à base de 
depósitos coluvionares (Foto III.28). 
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Inserir Figuras III.8 e III.9 
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 Foto III.28  



 
 VOL I     FL  228/248 

 

I N F R A E R O                                                                                                                   

2.2.3 Recursos Hídricos 

• Inserção Regional – Bacia do Alto Tietê 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê com uma superfície igual a 5.985 km2, correspondente 
à drenagem do Rio Tietê desde suas nascentes, no Município de Salesópolis, até a 
Barragem de Rasgão, no Município de Pirapora do Bom Jesus. 

Incluindo nesse total, parcial ou integralmente, as áreas de 35 municípios constituintes 
da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, tem como principal “pano de fundo” o 
crescente acirramento dos conflitos sobre os usos dos recursos hídricos, que surgem em 
decorrência de políticas inadequadas, ou da sua inexistência no passado, para o controle 
do uso e ocupação do solo urbano. 

A expansão urbana ocorre quase sempre desacompanhada da implantação de infra-
estrutura, passando a exercer pressões crescentes sobre a qualidade e quantidade dos 
seus cursos d’água. A forte poluição dos corpos hídricos e a ocorrência de enchentes 
cada vez maiores em magnitude, freqüência e em relação às áreas e populações 
atingidas, passaram a exigir do Poder Público a criação de mecanismos que 
viabilizassem o planejamento da gestão territorial e da gestão dos recursos hídricos de 
forma integrada e centrada em objetivos voltados para assegurar ou recuperar a 
qualidade e quantidade da água para o abastecimento da população e mitigar e/ou 
controlar as cheias urbanas, através de medidas estruturais e não estruturais de maior 
alcance e abrangência. 

Desse contexto surgiu o Plano Diretor da Bacia do Alto Tietê, concluído em 
outubro/2001, o qual é apresentado sucintamente a seguir. 

− Relatório de Situação e Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê 

O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos correspondeu à fase de levantamento de 
dados e elaboração do diagnóstico integrado dos recursos hídricos, caracterizando os 
principais aspectos quantitativos e qualitativos e as respectivas pressões representadas 
pelo próprio crescimento das demandas e pelos reflexos decorrentes da expansão e 
adensamento da urbanização na Bacia. 

Reservou-se para o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Alto Tietê a conceituação da 
problemática atual, propondo-se soluções nos mais diversos níveis, abarcando medidas 
estruturais, que em vista dos graves problemas detectados correspondem a ações de 
grande porte e que exigem altos investimentos, e medidas não estruturais, estas 
abrangendo desde ações de educação ambiental, medidas de restrição à 
impermeabilização do solo até ações de cunho institucional, preconizando uma 
necessária integração entre a gestão territorial e a gestão dos recursos hídricos. 

A problemática dos recursos hídricos do Alto Tietê é um reflexo direto do alto grau de 
adensamento urbano ocorrido ao longo das últimas décadas. A expansão rápida e 
desordenada da mancha urbana, da qual a causa principal tem sido a expulsão da 
população de baixa renda para as zonas mais periféricas das cidades, não é 
acompanhada da implementação de infra-estrutura urbana adequada, via de regra, pela 
própria incapacidade dos municípios de gerarem e/ou captarem recursos nessa mesma 
velocidade, agrava a degradação ambiental além de potencializar problemas decorrentes 
da ocupação de áreas de mananciais e de várzeas naturais. 

Nesse sentido, o Plano identificou os principais fatores impactantes à utilização dos 
recursos hídricos: a escassez da água; o comprometimento dos mananciais de 
superfície; a desorganização da exploração e a ameaça ao manancial subterrâneo; o 
comprometimento da qualidade das águas superficiais; a ameaça do lixo; e, a 
impermeabilização do solo e a ocupação indevida das várzeas. 
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Independente da relevância dos diversos tópicos tratados no referido Plano, para os 
estudos ambientais em desenvolvimento, têm maior importância as questões 
relacionadas com a macro drenagem das sub-bacias hidrográficas do Alto Tietê. 

Nesse contexto o documento conceitua a problemática das cheias em áreas urbanas 
introduzindo o conceito de vazão de restrição. 

Identificadas as singularidades mais relevantes nos cursos d’água da Bacia, ou seja, os 
trechos dos cursos d’água em que haja uma limitação física ou em que os custos sociais 
e/ou econômicos sejam proibitivos para as ampliações estruturais, determinam-se as 
respectivas capacidades restritivas ou, em outras palavras, as contribuições máximas 
que podem ser geradas a montante e que afluem para esses trechos. 

Dessa diretriz resulta a necessária busca de soluções na própria bacia, nos trechos mais 
a montante, para que não seja ultrapassada a vazão de restrição definida a jusante. Para 
situações em que a vazão de restrição já seja um fato na atualidade, as soluções 
deverão obrigatoriamente considerar a retenção de águas pluviais em reservatórios de 
montante. 

Essa conceituação é por demais importante para o presente estudo, valendo, portanto, 
apresentá-la destacadamente, conforme é feito a seguir: 

− Diretriz fundamental para a macro drenagem conceituada no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos do Alto Tietê. 

Para os trechos mais problemáticos dos cursos d’água ou que para esses afluam, são 
definidas as vazões de restrição ou capacidades restritivas, que representam as 
máximas vazões que deverão transitar pelos mesmos, após a consecução do Plano de 
Macro Drenagem da sub-bacia respectiva. 

Definidas as vazões de restrição, as alterações físicas provocadas nas áreas de 
drenagem a montante não podem produzir incrementos que alterem essa condição. 

Para o caso da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, a sua capacidade restritiva é definida em 
função da defluência máxima admissível da Barragem da Penha, resultando a vazão de 
145 m3/s, para o Rio Baquirivu-Guaçu junto a foz no Rio Tietê, já no Reservatório do 
Parque Ecológico. 

Outra diretriz fortemente considerada no Plano Diretor, ainda em fase de proposição, 
trata da questão da outorga de direito de impermeabilização das áreas das bacias 
hidrográficas em processo de urbanização. É claro que esse tipo de conceito somente 
deve ser aplicado para os casos relevantes, onde a magnitude das intervenções urbanas 
seja capaz de aumentar os coeficientes de escoamento superficial direto. 

Os processos que requerem a outorga de usos dos recursos hídricos até o presente têm 
sido restritos, prioritariamente, aos casos em que haja uma interferência física direta nos 
corpos hídricos. Entretanto, o conceito básico do instrumento de outorga está vinculado à 
concessão do direito de interferir no regime hidrológico da bacia, portanto, validando, em 
tese, a possibilidade de outorga para a impermeabilização extensiva de áreas das bacias 
hidrográficas. 

Independente do fato de que esta nova diretriz exija ainda toda a tramitação jurídico-legal 
para que seja regulamentada e passe a fazer parte do instrumento de outorga de usos 
dos recursos hídricos, há a recomendação expressa no Plano Diretor do Alto Tietê, 
portanto, justificando e a embasando para uma viável e rápida implementação. 

Esse conceito, mesmo que ainda não regulamentado, deverá ser retomado mais adiante 
nestes estudos dada a sua extrema relevância. 
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• Bacia do Baquirivu-Guaçu 

A Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu amealha, durante o seu percurso pelas 
áreas dos municípios de Arujá e Guarulhos, uma drenagem igual a 163 km2. O traçado 
do curso principal desenvolve-se quase que em paralelo à Rodovia Presidente Dutra, 
desde as nascentes até as imediações da área do Aeroporto Internacional de Guarulhos.  

A partir daí, as obras de canalização realizadas para a implantação do Aeroporto, 
conferiram um traçado regular para o canal. Em seguida, o canal tem sua orientação em 
paralelo a Rodovia Hélio Smidt, onde ocorre uma travessia na alça de acesso à via 
mencionada. A jusante dessa travessia, cerca de 450 m, o Rio Baquirivu-Guaçu é 
interceptado pela Rodovia Presidente Dutra, através de uma travessia em ponte, indo 
alcançar o Rio Tietê, aproximadamente 2,5 km à frente. O Rio Tietê, nesse ponto de 
afluência, é constituído pelo estirão formado pela Barragem da Penha, no Parque 
Ecológico (Figura III.10). 

Figura III.10 - Mapa com o Contorno da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, contendo as 
principais Drenagens, Rodovias e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 

 

A acentuada urbanização nos municípios de Arujá e Guarulhos trouxe consigo uma série 
de intervenções estruturais na rede de drenagem da Bacia do Baquirivu-Guaçu. Essas 
implementações localizadas em trechos de montante da Bacia, realizadas, quase 
sempre, em resposta ao crescimento dos deflúvios de superfície decorrente da 
impermeabilização e que passam a causar inundações localizadas, atendem aos 
objetivos pretendidos localmente, porém, transferindo problemas para jusante.  

Muitos pontos na Bacia são conhecidos pela freqüência e magnitude das inundações. 
Nem mesmo a área do Aeroporto de Guarulhos está livre dessas ocorrências, conforme 
é mencionado no documento fornecido pela INFRAERO (Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos – Implantação da Terceira Pista de Pouso e Decolagem – Estudos de 
Relocação do Canal de Desvio do Rio Baquirivu, abril/00). 
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− Plano Diretor de Macro Drenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Bacia do 
Rio Baquirivu-Guaçu 

É indispensável a consulta dos Planos de Macro Drenagem, desenvolvidos sob a tutela 
do DAEE, extraindo e/ou reconhecendo nos mesmos as diretrizes e embasamentos, de 
natureza conceitual, que nortearam os respectivos desenvolvimentos e que podem ser 
antecipados quanto à possibilidade de estarem considerados, também, no futuro Plano 
para a Bacia do Baquirivu-Guaçu. 

Esses conceitos, observados nos Planos de Macro Drenagem desenvolvidos para as 
Bacias Hidrográficas do Rio Pirajussara, do Rio Tamanduateí (Bacia Superior do 
Ribeirão dos Meninos) e do Rio Aricanduva, já foram comentados anteriormente e dizem 
respeito a: 

− Definição de vazões restritivas para a Bacia, no caso igual a 145 m³/s para a vazão 
do Rio Baquirivu-Guaçu em seu exultório no Rio Tietê no reservatório da Barragem 
da Penha; 

− Decorrente do conceito anterior, a fixação das afluências máximas permissíveis 
para os tributários do curso d’água principal, no caso, para o Córrego Cocho Velho 
que recebe toda a drenagem da área do Aeroporto; 

− Solicitação e obtenção de outorga, junto ao DAEE, para a realização das obras de 
drenagem previstas pela INFRAERO; 

− Consideração da possibilidade de inserção da outorga de direito de 
impermeabilização para as obras de ampliação das instalações do Aeroporto de 
Guarulhos previstas pela INFRAERO. 

2.2.4 Qualidade da Água 

De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 
(2001), existem 17 pontos de amostragem na Bacia do Rio Tietê Alto. 

O ponto de amostragem BQGU03200 corresponde ao Rio Baquirivu-Guaçu. Está 
localizado sob a ponte da Rua Tamatsu Iwasse, na altura do número 500, no município 
de Guarulhos e apresenta os resultados constantes do Quadro III.50, a seguir. 

 

Quadro III.50 - Índice de Qualidade das Águas – IQA – 2001 
Código 

do 
Ponto 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez IQA 
médio 

Tendência 
1992-2001 

BQGU 
03 200 

28*  32*  22*  20*  20*  24*  24* Sem 
tendência 

* IQA = Qualidade Ruim 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo (2001) 

 

O Quadro III.51 a seguir apresenta os resultados não conformes com os padrões 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86. 
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Quadro III.51 - Resultados não conformes com os padrões de qualidade de água estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 20/86 e 2001- Ponto de Amostragem - BQGU 03 200 

No.de Resultados que Não Atendem ao Limite da Classe / No de Determinações por Parâmetro  
PH 
OD 
DBO 
NO3 

NO2 

NH3 

PT 
RF 
Turbidez 
Cl 
Surf 
Al 
Cd 
Pb 
Cu 
Cr 
Ni 
Hg 
Zn 
Mn 
Fenol 
Cf 

0/6 
5/6* 
5/6* 
0/6 
0/6 
6/6* 
6/6* 
0/6 
0/6 
0/6 
6/6* 
4/4* 
0/4 
0/3 
0/4 
0/4 
1/4* 
0/4 
0/4 
1/5* 
4/4* 
6/6* 

* Resultados não conformes 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo (2001) 

 

 

A diminuição de vazão deste rio implica em queda acentuada da qualidade de suas 
águas. Isto pode ser verificado no gráfico a seguir, no qual se apresenta a evolução das 
médias anuais do Oxigênio Dissolvido ao longo do tempo. 

 

Gráfico III.42 - Médias Anuais – Oxigênio Dissolvido – Rio Baquirivu-Guaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo (2001) 
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É sabido que as águas desse rio são utilizadas na irrigação de culturas existentes ao 
longo de sua bacia (Relatório de Qualidade de Águas Interiores do Estado de São Paulo 
– 2001). A montante do ponto de lançamento do efluente do Aeroporto, o Rio Baquirivu-
Guaçu é utilizado tanto para a captação de água para irrigação, como também é 
receptor dos lançamentos de cargas poluidoras “in natura”, lançadas clandestinamente, 
o mesmo ocorrendo à jusante. 

Verificação do Atendimento da Classificação do Corpo Receptor 

Em geral, os estudos de concepção de sistemas de tratamento de esgotos consideram a 
legislação pertinente sobre os padrões de emissão de efluentes líquidos (Artigo 18, 
Decreto 8.468/76), preservando-se sempre o enquadramento do respectivo corpo 
receptor na classificação das águas. 

Para garantir que o lançamento de efluentes de ETE’s não confira ao corpo receptor, 
características em desacordo com seu enquadramento, podem ser desenvolvidos 
estudos de diluição e de autodepuração dos cursos d’água. 

No presente caso, devido às diversas contribuições orgânicas existentes ao longo do 
caminhamento do rio Baquirivu-Guaçu, e à complexidade do equacionamento da 
capacidade de autodepuração do curso d’água em análise, aliadas à falta de elementos 
para o estudo, esta metodologia não deve ter sido utilizada. 

Portanto, o projeto da ETE foi desenvolvido visando atender ao Artigo 18 citado 
anteriormente. 

Estudo de Autodepuração 

A avaliação expedita da capacidade de autodepuração do corpo receptor foi efetuada 
com objetivo de ilustrar a possibilidade de ocorrência de determinadas condições 
críticas. 

Embora a situação ideal envolva o desenvolvimento de uma série de atividades, entre 
elas, um amplo programa de monitoramento da qualidade do corpo receptor, 
identificação e caracterização das atuais fontes poluidoras e determinação dos principais 
parâmetros cinéticos envolvidos na modulação matemática da curva de depleção de 
oxigênio dissolvido, o emprego de uma análise simplificada é válida para uma estimativa 
preliminar das prováveis conseqüências de descargas de efluentes. 

O estudo ainda pode ser útil para análise das possíveis estratégias de controle de 
poluição a nível regional da bacia hidrográfica, com objetivo de se atingir a qualidade 
desejada para o corpo receptor considerado. 

Grau de Tratamento Requerido 

Para a disposição superficial do esgoto tratado no rio Baquirivu-Guaçu, a qualidade do 
efluente não deve modificar a classificação do curso de água. 

De acordo com o Decreto n.º 10.755/77, o rio Baquirivu-Guaçu está enquadrado como 
corpo de água pertencente à Classe 3, ou seja, águas destinadas ao abastecimento 
doméstico após tratamento convencional, à preservação de peixes em geral e de outros 
elementos da fauna e da flora e dessedentação de animais e por isso requer tratamento 
a nível secundário. 

Por meio do Decreto nº 8.468/76, nas águas de Classe 3 não poderão ser lançados 
efluentes, mesmo tratados, que prejudiquem sua qualidade pela alteração dos seguintes 
parâmetros ou valores: 

I - Virtualmente ausentes:  

 materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais; 
 substâncias solúveis em n-hexana; 
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 substâncias que comuniquem gosto ou odor; 

II - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em 5 dias, a 20ºC em qualquer amostra, 

até 10mg/l; 

III - Número Mais Provável (NMP) de coliforme até 20.000, sendo 4.000 o limite para os 
de origem fecal, em 100 ml, para 80% de pelo menos 5 amostras colhidas, num 
período de até 5 semanas consecutivas; 

IV - Oxigênio Dissolvido (OD), em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/l. 

 
A seção II – Dos Padrões de Emissão, Artigo 18, determina que os efluentes de 
qualquer fonte poluidora não poderão conferir ao corpo receptor características em 
desacordo com o enquadramento do mesmo, na Classificação das Águas, e somente 
poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de água desde que 
obedeçam as condições estabelecidas por índices máximos de vários parâmetros, dos 
quais se destaca para o presente caso a DBO: 

 DBO 5 dias, 20ºC no máximo de 60 mg/l. Este limite somente poderá ser 
ultrapassado no caso de efluentes de sistema de tratamento de águas residuárias 
que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20ºC do despejo, em no 
mínimo 80%. 

 

2.2.5 Qualidade do Ar 

A melhor maneira de caracterizar a qualidade do ar é por meio dos dados de 
monitoramento da CETESB. Nesse sentido, os dados apresentados a seguir foram 
extraídos do Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2002, 
ano-base 2001 (última edição disponível), referentes à estação de monitoramento de 
Guarulhos. Visto que esta estação só monitora as partículas inaláveis, para os demais 
poluentes emitidos pelas aeronaves e veículos automotores, não monitorados pela 
CETESB na região - Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de 
Nitrogênio (NOx), e Óxidos de Enxofre (SOx) - foram calculados a partir das principais 
fontes de emissão atmosférica. 

• Efeitos dos Poluentes na Saúde 

São descritos a seguir os principais efeitos dos poluentes na saúde.   

O material particulado (MP) pode ter diversas origens, inclusive matéria inerte. Nestes 
casos o seu efeito é de irritação do trato respiratório superior pelas partículas de maior 
diâmetro. Além da composição, é muito importante o tamanho das partículas, pois 
quanto menores, maior a sua capacidade de penetração no organismo, sendo que as 
partículas inferiores a 1 µm podem inclusive entrar na circulação sangüínea. São 
consideradas inaláveis as partículas de diâmetro inferior a 10 µm, que são as de maior 
interesse para a saúde pública.  

O material particulado emitido pelos veículos movidos a diesel é essencialmente inalável, 
sendo composto por carbono, em partículas diminutas e altamente porosas, nas quais se 
alojam metais pesados e hidrocarbonetos de cadeias longas, que podem ter efeito 
cancerígeno e mutagênico. Logo, há um efeito tóxico, além do efeito da partícula em si, 
que gera lesões em todo o sistema respiratório, sendo causa ou agente agravante de 
enfermidades.  

O padrão nacional de qualidade do ar para partículas totais em suspensão é de 80 µg/m3 
como média geométrica anual, sendo que o valor de 240 µg/m3 em média de 24 horas, 
não deve ser ultrapassado mais do que uma vez por ano. Para as partículas inaláveis, 
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mais perigosas, os limites são de 50 µg/m3 em média anual e de 150 µg/m3 em média de 
24 horas. 

A concentração média aritmética anual de partículas inaláveis, no período de 1997 a 
2001, variou entre 86 e 61 µ/m3. Considerando-se que o padrão de qualidade do ar para 
este poluente, em média anual, é de 50 µ/m3, conclui-se que as concentrações de 
partículas estão acima do recomendável na região.   

Pelas médias de 24 horas deste poluente, observa-se também que no período de 
5 anos, vêm ocorrendo até 15 ultrapassagens do padrão de qualidade do ar, por ano.  
Por outro lado, não foi determinado nenhum estado de atenção no período de 1997 a 
2001.  

Em 2001, a qualidade do ar para este poluente foi predominantemente regular (90,1% do 
tempo), sendo considerada inadequada em 7,3% do tempo, boa em apenas 2,6% e má, 
péssima ou crítica em nenhuma ocasião.  

O monóxido de carbono (CO) é tóxico ao sistema respiratório de seres humanos e 
animais. A hemoglobina possui uma afinidade com o CO cerca de 210 vezes maior que o 
oxigênio. Dessa forma, mesmo em pequenas concentrações, este elemento toma o lugar 
do oxigênio, formando a carboxihemoglobina e, por conseqüência, diminui a oxigenação 
das células. A exposição ao monóxido de carbono causa afecções de caráter crônico, 
sendo particularmente nociva a pessoas anêmicas ou com deficiências 
cardiorrespiratórias. Agindo no sistema nervoso central, causa diminuição da capacidade 
de estimar intervalos de tempo e pode diminuir os reflexos e a acuidade visual da pessoa 
exposta.  Recentemente, o CO tem sido apontado como causa da alta incidência de 
acidentes de tráfego em certos locais críticos. 

Os hidrocarbonetos (HC), por representarem uma grande variedade de produtos 
químicos, podem criar efeitos diversos sobre a saúde.  Em geral provocam irritação nos 
olhos e mucosas, sendo alguns hidrocarbonetos aromáticos identificados como agentes 
cancerígenos e mutagênicos.   

Embora não exista padrão nacional de qualidade do ar para HC, a EPA - Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA recomenda um índice máximo de 160 µg/m³ (0,24 ppm), 
em média de 3 horas. 

Os óxidos de nitrogênio (NO) são compostos principalmente pelo NO e pelo NO2. Em 
dias de intensa radiação solar, o NO, embora não seja comprovadamente tóxico, é 
oxidado a dióxido de nitrogênio (NO2), que é altamente tóxico ao homem, aumentando a 
suscetibilidade às infecções respiratórias e aos problemas respiratórios em geral. O NO2, 
que é irritante das mucosas e provoca enfisema pulmonar, pode ser transformado em 
nitrosaminas, nos pulmões, com potencial cancerígeno. Quando na circulação 
sangüínea, o NO2 pode ainda constituir causa de metahemoglobina. Sobre os vegetais, 
os óxidos de nitrogênio agem como inibidores da fotossíntese, podendo provocar, 
também, lesões nas folhas, o que se constitui em importante prejuízo do setor agrícola. 

Na presença de luz solar, os óxidos de nitrogênio reagem com os hidrocarbonetos, 
formando os chamados oxidantes fotoquímicos, cujo principal elemento e parâmetro 
indicador da ocorrência é o ozona (O3). Este conjunto de elementos são altamente 
nocivos às plantas, aos materiais, aos animais e ao homem. O padrão nacional de 
qualidade do ar para o NO2 é 100 µg/m3 em média aritmética anual, não podendo 
ultrapassar o limite de 320 µg/m3 (em média de 1 hora) mais que uma vez por ano. 

Por ser altamente solúvel nas passagens úmidas do aparelho respiratório superior, o 
dióxido de enxofre (SO2) provoca um aumento da secreção de muco, podendo provocar 
inflamações graves na mucosa e redução do movimento ciliar, no trato respiratório, 
responsável pela remoção do muco e partículas estranhas. Aumenta, assim, a incidência 
de rinite, faringite e bronquite.  Nas plantas, em concentrações bastante baixas, o SO2 
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altera o processo fotossintético com lesões e morte das folhas, além de diminuir a 
resistência às pragas.  O padrão nacional de qualidade do ar, para SO2, é de 80 µg/m3 
em média aritmética anual, sendo que o valor de 365 µg/m3 em média de 24 horas, não 
deve ser ultrapassado mais do que uma vez por ano. 

No sentido de apresentar uma ordem de grandeza do nível de emissões presentes no 
Município de Guarulhos, decorrentes apenas de fontes móveis, foram calculadas, por 
modelagem algumas fontes significativas.  

As emissões devidas à movimentação de veículos automotores no Município de 
Guarulhos levaram em conta as rodovias que o atravessam e a malha viária municipal. 

a)  Rodovias Dutra e Ayrton Senna 

Foi calculada, por modelagem, a emissão de poluentes por duas importantes fontes 
poluidoras da região, constituídas pelos trechos das rodovias Presidente Dutra e Ayrton 
Senna. Foi considerado para cada rodovia um trecho de 15 km nas vizinhanças do 
Aeroporto, considerando-se o fluxo médio de veículos conforme dados fornecidos pela 
DERSA e NovaDutra. As planilhas com a modelagem encontram-se reproduzidas a 
seguir. 
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EMISSÃO VEICULAR DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

Avenida: rodovia Presidente Dutra 

Trecho: 223 a 219 

Condição: Atual 

Comprimento do Trecho: 5 km 

Fator de Emissão (g/km) a 31,5 km/h – Fonte: CETESB 
 CO HC NOX SOX PI 
Álcool 18,00 2,00 1,10 0,00 0,00 
Gasolina 12,30 1,30 0,70 0,16 0,08 
Leves (média)  13,61 1,46 0,79 0,12 0,06 
Diesel 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 
Pesados (média) 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Veículos Leves: 

Álcool: 23% 

Gasolina: 77% 

 
 Auto Pesados Total 
Velocidade (Km/h) 90 80 87 
Fluxo (veic./h) 110314 45058 155372 

Fator de Emissão Corrigido (g/km) 
 Auto Pesados 
CO 5,99 8,49 
HC 0,53 1,41 
NOX 1,26 13,26 
SOX 0,12 0,43 
PI 0,06 0,81 

RESULTADOS 

Emissão Linear de Gases (g/dia.km)    Emissão Total 
 Auto Pesados Total  Kg/dia Ton/ano 
CO 660.285 382.661 1.042.946  5214,7 1903 
HC 58.507 63.349 121.856  609,3 222 
NOX 139.291 597.587 736.878  3684,4 1345 
SOX 13.591 19.375 32.966  164,8 60 
PI 6.795 36.497 43.292  216,5 79 

Observação: 

- Correção do fator de emissão em função da velocidade, segundo EPA (Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, 1985) 

- Fatores de emissão conforme CETESB, 2002 
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EMISSÃO VEICULAR DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

Avenida: rodovia Presidente Dutra 

Trecho: 219 a 210 

Condição: Atual 

Comprimento do Trecho: 10 km 

Fator de Emissão (g/km) a 31,5 km/h – Fonte: CETESB 
 CO HC NOX SOX PI 
Álcool 18,00 2,00 1,10 0,00 0,00 
Gasolina 12,30 1,30 0,70 0,16 0,08 
Leves (média)  13,61 1,46 0,79 0,12 0,06 
Diesel 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 
Pesados (média) 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Veículos Leves: 

Álcool: 23% 

Gasolina:  77% 

 
 Auto Pesados Total 
Velocidade (Km/h) 90 80 87 
Fluxo (veic./h) 84477 34504 118981 

Fator de Emissão Corrigido (g/km) 
 Auto Pesados 
CO 5,99 8,49 
HC 0,53 1,41 
NOX 1,26 13,26 
SOX 0,12 0,43 
PI 0,06 0,81 

 

RESULTADOS 

Emissão Linear de Gases (g/dia.km)    Emissão Total 
 Auto Pesados Total  Kg/dia Ton/ano 
CO 505.637 293.030 798.667  7986,7 2915 
HC 44.804 48.511 93.315  933,1 341 
NOX 106.667 457.613 564.280  5642,8 2060 
SOX 10.408 14.837 25.244  252,4 92 
PI 5.204 27.948 33.152  331,5 121 

Observação: 

- Correção do fator de emissão em função da velocidade, segundo EPA (Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, 1985) 

- Fatores de emissão conforme CETESB, 2002 
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EMISSÃO VEICULAR DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

Avenida: rodovia Ayrton Senna 

Trecho: 0 

Condição: Atual 

Comprimento do Trecho: 15 km 

Fator de Emissão (g/km) a 31,5 km/h – Fonte: CETESB 
 CO HC NOX SOX PI 
Álcool 18,00 2,00 1,10 0,00 0,00 
Gasolina 12,30 1,30 0,70 0,16 0,08 
Leves (média)  13,61 1,46 0,79 0,12 0,06 
Diesel 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 
Pesados (média) 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Veículos Leves: 

Álcool: 23% 

Gasolina: 77% 

 
 Auto Pesados Total 
Velocidade (Km/h) 90 80 89 
Fluxo (veic./h) 42493 7487 49980 

Fator de Emissão Corrigido (g/km) 
 Auto Pesados 
CO 5,99 8,49 
HC 0,53 1,41 
NOX 1,26 13,26 
SOX 0,12 0,43 
PI 0,06 0,81 

RESULTADOS 

Emissão Linear de Gases (g/dia.km)    Emissão Total 
 Auto Pesados Total  Kg/dia Ton/ano 
CO 254.342 63.584 317.926  4768,9 1741 
HC 22.537 10.526 33.063  496,0 181 
NOX 53.655 99.297 152.952  2294,3 837 
SOX 5.235 3.219 8.455  126,8 46 
PI 2.618 6.064 8.682  130,2 48 

Observação: 

- Correção do fator de emissão em função da velocidade, segundo EPA (Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, 1985) 

- Fatores de emissão conforme CETESB, 2002 
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O Quadro III.52 a seguir demonstra a emissão de poluentes nas rodovias Ayrton Senna e 
Presidente Dutra, no trecho de 15 km que atravessa o Município de Guarulhos. 

Quadro III.52 - Emissão de Poluentes por Veículos Automotores nas Rodovias Ayrton Senna e Dutra 
Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais  

(ton/ano) 
HC 2.038 744 
CO 17.970 6.559 
NOx 11.622 4.242 
SOx  542 198 
Partículas 679 248 

 Fonte: Figueiredo Ferraz 

b) Tráfego de veículos no Município de Guarulhos 

Guarulhos possui uma frota registrada de aproximadamente 140.000 veículos leves e 
30.000 veículos pesados (ônibus e caminhões) os quais emitem poluentes atmosféricos 
em quantidades consideráveis. Para a estimativa deste montante, foram consideradas 
algumas hipóteses descritas a seguir. 

Um veículo na RMSP percorre, em média, cerca de 20.000 km por ano. Considerando 
esta mesma utilização em Guarulhos, teríamos, então, uma média de 54 km por dia. Se 
excluirmos, destes, 15 km referentes à rodovia Presidente Dutra, dentro de uma hipótese 
conservadora de que todos os veículos utilizassem a rodovia diariamente, em toda a sua 
extensão, restam, então 39 km percorridos, por veículo, diariamente na malha urbana do 
Município, excluindo a rodovia (a qual foi fruto de modelagem específica). Foi também 
assumida uma velocidade média de tráfego de 25 km/h, um pouco acima da observada 
no Município de São Paulo.   

Considerando os fatores de emissão da frota circulante, segundo a CETESB, a as 
hipóteses assumidas, foi realizada a modelagem de emissão, conforme a planilha a 
seguir. 
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 EMISSÃO VEICULAR DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS  

AVENIDA: Município de Guarulhos 

TRECHO disperso pelo município, exceto rod. Pres. Dutra
CONDIÇÃO Atual 
Comprimento do Trecho: 39 km 

Fator de emissao (g/km) a 31,5 km/h - Fonte: 
CETESBCO HC NOx SOx PI 

Alcool 18,00 2,00 1,10 0,00 0,00 

Gasolina 12,30 1,30 0,70 0,16 0,08 

Leves (Media) 13,61 1,46 0,79 0,12 0,06 

Diesel 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Pesados (média) 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Veiculos Leves: Alcool: 23 % 

Gasolina: 77 % 

    Auto Pesados    Total 
Velocidade (km/h) 25 25 25 

Fluxo (veic./h) 140000 30000 170000 

Fator de emissao corrigido (g/km) 

    Auto Pesados 

CO 15,77 22,79 

HC 1,75 3,46 

NOx 0,72 14,36 

SOx 0,12 0,43 

PI 0,06 0,81 

RESULTADOS 

Emissao Linear de gases (g/dia.km) 

    Auto Pesados TOTAL kg/dia ton/ano 

CO 2.208.131 683.787 2.891.917 112784,8 41166 

HC 244.446 103.664 348.111 13576,3 4955 

NOx 100.712 430.909 531.621 20733,2 7568 

SOx 17.248 12.900 30.148 1175,8 429 

PI 8.624 24.300 32.924 1284,0 469 

      Observacao:  - Correção do fator de emissão em função da velocidade, segundo EPA  
       (Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 
1985)     - Fatores de emissão conforme CETESB, 

EMISSÃO 
TOTAL
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O Quadro III.53, a seguir, apresenta os níveis de emissão estimada para a circulação de 
veículos na rede viária do Município de Guarulhos. 

 

Quadro III.53 - Emissão de Poluentes por Veículos Automotores na Malha Viária do Município de 
Guarulhos 

Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais  
(ton/ano) 

HC 13.576 4.955 
CO 112.784 41.166 
NOx 20.733 7.568 
SOx  1.176 429 
Partículas 1.284 469 

 Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

c) Emissões Totais por Fontes Móveis no Município de Guarulhos 

O Quadro III.54, a seguir, apresenta o total de poluentes emitidos pelas fontes móveis do 
Município de Guarulhos (veículos circulantes no sistema viário urbano e em trecho das 
rodovias Dutra e Ayrton Senna). 

Quadro III.54 - Emissão Total dos Veículos Automotores que Circulam no Município de Guarulhos 

Poluentes Emissão total por Fontes Móveis 
em Guarulhos (kg/dia) 

Emissão Total por Fontes 
Móveis em Guarulhos  (ton/ano) 

HC 15.614 5.699 
CO 130.754 47.725 
NOx 32.355 11.810 
SOx 1.718 627 
Partículas 1.963 717 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 

 As emissões oriundas das atividades desenvolvidas no Aeroporto – movimentação de 
aeronaves, movimentação de veículos de apoio, movimentação de veículos na rodovia 
Hélio Smidt e operação do incinerador, são tratadas no item 3 – Diagnóstico da Área de 
Influência Direta, sub-item 3.2.3. 
 

2.3 Meio Biótico 

O meio biótico da Área de Influência Indireta do Aeroporto é constituído pelas 
características da cobertura vegetal, da fauna associada e pelas áreas legalmente 
protegidas situadas no entorno próximo. 

2.3.1 Cobertura Vegetal 

A área de estudo situa-se na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, mais 
especificamente na Zona denominada Planalto Paulistano (IPT, 1981) recoberto 
primitivamente por formações vegetais integrantes do Complexo da Mata Atlântica 
(RIZZINI, 1963) ou, de acordo com o mapeamento efetuado pelo projeto RADAMBRASIL 
(BRASIL, 1983), Região da Floresta Ombrófila Densa. 

Ressalta-se que as formações florestais e ecossistemas associados inseridos no Domínio 
da Mata Atlântica (com base nos limites estabelecidos no Mapa de Vegetação do Brasil – 
IBGE, 1988) encontram-se protegidos por legislação específica, a partir da criação do 
Decreto n°750 de 10/02/1993 – que trata do corte, exploração e supressão de vegetação 
primária ou nos estado avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica e posteriores 
regulamentações, a saber: Resoluções CONAMA n°001/94, 007/96, 009/96; Resolução 
Conjunta SMA/IBAMA n°001/94, n°002/94, n°005/96 e Resolução SMA n° 50/97. 

Segundo a divisão adotada pela CETESB (2001), pertence à Bacia do Alto Tietê – Zona 
Metropolitana, com área total de 3.327km², sendo os seus constituintes principais o Rio 
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Tietê, desde a sua entrada na cidade de São Paulo, na divisa com o Município de 
Itaquaquecetuba, até a barragem de Pirapora, numa extensão de 86 km rios Baquirivu-
Guaçu, Guapira, Aricanduva, Tamanduateí, Cabuçu de Baixo, Pinheiros e Juqueri. Quanto 
ao uso do solo corresponde a uma imensa área conurbada, com sedes de vários 
municípios, compreendendo o maior complexo urbano-industrial do País.  

As nascentes do Rio Baquirivu-Guaçu estão localizadas no Município de Arujá. Os trechos 
mais preservados da bacia, contendo fragmentos de capoeiras (estágio sucessional 
médio) e matas (estágio sucessional avançado) situam-se sobre as vertentes da Serra da 
Cantareira, ao Norte. Ressalta-se que as captações que estão sendo praticadas ao longo 
desse rio, principalmente para a irrigação de culturas, têm causado uma queda acentuada 
na qualidade de suas águas (CETESB, 2001). 

Assim como o restante do Estado, o contexto ecológico da bacia do Baquirivu-Guaçu 
caracteriza-se por uma intensa fragmentação da cobertura vegetal primitiva, com poucos 
remanescentes florestais significativos (em composição, forma e tamanho). 

De acordo com o mapeamento do Inventário Florestal do Estado de São Paulo (Instituto 
Florestal, 1993 – na escala 1:250.000) na área de influência do empreendimento e região, 
observa-se a ocorrência de poucos remanescentes naturais, formados em sua maior parte 
por capoeiras em diversos estágios sucessionais (capoeirinha, capoeira e capoeirão), 
estando estes concentrados na porção norte da área de estudo, no sopé da Serra do 
Itaberaba (ou do Gil) e no setor leste, já nas proximidades da cidade de Arujá. 

2.3.2 Fauna 

A fauna de vertebrados, característica das florestas que originalmente cobriam essa 
região do Estado de São Paulo, é encontrada, hoje, somente em fragmentos isolados no 
interior do estado; dentre as espécies que a compunham merecem destaque entre os 
mamíferos, as onças pintada (Panthera onca) e parda (Puma concolor), a jaguatirica 
(Leopardus pardalis), a anta (Tapirus terrestris), o catetu (Pecari tajacu) e a queixada 
(Tayassu pecari), o sauá (Callicebus personatus), o bugio (Alouatta fusca), o mico-leão-
preto (Leontopithecus chrysopygus), a paca (Agouti paca) e a cotia (Dasyprocta azarae). 
Dentre as aves, destacam-se o macuco (Tinamus solitarius), o gavião-real (Morphnus 
guianensis), a arara-vermelha (Ara chloroptera), o papagaio-vedadeiro (Amazona aestiva), 
tucano-do-bico-verde (Ramphastus dicolorus), o pica-pau-rei (Campephilus robustus), a 
araponga (Procnias nudicollis) e o pavó (Pyroderus scutatus). 

A intensa fragmentação do ambiente florestal primitivo, e a conseqüente alteração/ 
eliminação dos habitats, associada ao efeito borda, certamente acarretou efeitos 
deletérios às comunidades animais, modificando as populações naturais e, em casos 
extremos, a extinção local de muitas formas. 

De um modo geral, espécies mais generalistas se aproveitam da situação fragmentária, 
aumentando sua densidade. Por outro lado, espécies confinadas a zonas de alimentação 
estreitas (especialistas) sentem mais a perturbação, já que são dependentes de habitats 
mais estáveis. 

Florístico/fitossociologicamente, cada “ilha florestal” deixa de ser uma amostra da  mata  à 
medida que encontra novos equilíbrios, inevitavelmente repercutindo sobre a fauna. 
Especificamente na área de estudo, as áreas remanescentes são cercadas por intensa 
antropização (estradas, núcleos urbanos, etc.), tendo sua periferia constantemente 
desgastada. 

Entre as espécies, com grande capacidade de adaptação mesmo a ambientes 
perturbados e periantrópicos, pode-se citar, entre outras, o rato d’água (Nectomys 
squamipes), o preá (Cavia aperea), o gambá (Didelphis. albiventris.), alguns morcegos 
(Molossus mollossus), lagartos (Ameiva ameiva e Tupinambis), além de algumas 
serpentes não peçonhentas da família Colubridae. 
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Especificamente em relação às aves, a maior parte da Área de Influência Indireta do 
empreendimento se caracteriza por abrigar uma avifauna típica de áreas alteradas e 
urbanas. Os bairros localizados próximos do Aeroporto se caracterizam por uma ocupação 
densa e com muito pouca área verde, o que influência diretamente a avifauna. O processo 
de substituição de ambientes naturais por ambientes antropizados, mais simples e com 
uma menor quantidade de recursos, como alimento e abrigo, levou a extinção local de 
muitas espécies de aves mais exigentes quanto a qualidade ambiental. Essas foram 
substituídas por espécies menos exigentes, que se adaptam a ambientes urbanos, com 
menor quantidade de recursos. No caso de bairros pouco arborizados poucas espécies de 
aves permanecem no local como o pardal (Passer domesticus) e a pomba-doméstica 
(Columba livia), que tem sua ocorrência diretamente relacionada à densa ocupação 
humana. 

Em paisagens fragmentadas, destacam-se as espécies generalistas, com maior 
capacidade de explorar recursos variados, portanto maior chances de explorar o entorno 
do fragmento remanescente. Outra situação em que há certa riqueza de formas animais 
ocorre quando espécies de pequena área de vida (“home range”) se beneficiam do “efeito-
borda” (Laurance & Yensen,1991). 

Contudo, a utilização do entorno está diretamente relacionada à composição da paisagem, 
sobretudo no que se refere ao número, tamanho e forma dos fragmentos, bem como a 
presença de áreas fontes, representadas por fragmentos maiores e preservados, que 
possibilitam uma maior diversidade de espécies.  

Especificamente para a área de estudo, não existem áreas remanescentes da vegetação 
original em estágio mais avançado de regeneração e com extensão significativa. Mesmo 
os remanescentes existentes na Serra do Itaberaba, acham-se bastante alterados em 
relação a sua composição original, segmentados por diversas rodovias e pelos 
assentamentos urbanos.  

Pode-se dizer que a área fonte mais próxima da área de estudo localiza-se na Serra da 
Cantareira, mais precisamente no Parque Estadual da Cantareira, uma “ilha florestada” 
rodeada pela cidade de São Paulo. Este Parque representa uma das maiores florestas 
tropicais nativas em áreas urbanas do mundo e faz parte da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, que em 1994 foi reconhecida pela UNESCO 
como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Dentro do conceito de 
uma reserva da biosfera o Parque Estadual da Cantareira representa a chamada zona 
Núcleo, enquanto que o Aeroporto está localizado na zona de Amortecimento ou Tampão. 

Ressalta-se que em trabalhos recentes (GRAHAM,1992) verificou-se a ausência de 
algumas espécies que originalmente deveriam ocorrer na região da Cantareira, como 
alguns psitacideos (periquitos e papagaios), uma espécies de tucano, gaviões de grande 
porte e insetívoros especializados de sub-bosque. Atualmente a Serra da Cantareira está 
isolada de áreas de floresta contínua (Serra do Mar) o que dificultaria uma recolonização 
da maioria dessas espécies. Porém, mesmo com o desaparecimento de algumas espécies 
a Serra da Cantareira ainda abriga uma avifauna extremamente rica e diversa, com muitas 
espécies endêmicas de Mata Atlântica. 

Ao sul do Aeroporto, a AII apresenta ocupação que pode ser caracterizada como áreas 
urbanas e semi-urbanas, onde predominam moradias, estabelecimentos comerciais e 
indústrias.  

Situado a cerca de 10 km do Aeroporto encontra-se o rio Tietê, que apresenta altos níveis 
de poluição de suas águas e ocupação urbana intensa ao longo de suas margens, com 
exceção da área do Parque Ecológico do Tietê. Neste Parque Ecológico existem várias 
lagoas com a qualidade da água muito superior à encontrada no Rio Baquirivu-Guaçu e 
com uma vegetação típica de brejo. Esses brejos e lagoas são um importante refúgio para 
muitas espécies de aves aquáticas. Embora não exista levantamento detalhado sobre a 
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avifauna do Parque Ecológico, no trabalho de Figueiredo e Lo (2000), que lista as aves do 
Município de São Paulo, foram realizadas algumas observações no local, com um total de 
22 espécies identificadas. Muitas dessas aves são características de ambientes aquáticos 
e pouco comuns em outras áreas do Município como a marreca-toicinho (Anas 
bahamensis), o gavião-caramujeiro (Rosthramus sociabilis) e o talha-mar (Rynchops 
niger).  

Mesmo ainda abrigando algumas espécies de aves de especial interesse científico ou de 
conservação, no geral, a avifauna do Parque Ecológico do Tietê se apresenta bastante 
alterada em relação àquela que ocorria originalmente no local. Além de todas alterações 
ocorridas devido à ação humana, como desmatamentos da mata ciliar do rio Tietê e 
poluição de suas águas, a soltura ou escape de cativeiro de aves exóticas no local 
também contribuiu para a descaracterização da avifauna local. De acordo com Figueiredo 
e Lo (2000), seis espécies identificadas no Parque são provenientes de escapes ou 
solturas. 

A norte do Aeroporto localiza-se o Parque Estadual da Cantareira, que representa uma 
das maiores florestas tropicais nativas em áreas urbanas do mundo.  

Em relação à avifauna, as primeiras informações a respeito das aves presentes na Serra 
da Cantareira datam do final do século XIX, quando algumas espécimes foram coletadas 
pelo Museu Paulista, atual Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (Pinto, 
1945). Entre o início do século XX até a década de 1960, o Museu recebeu diferentes 
espécimes provenientes da Cantareira, totalizando 247 indivíduos pertencentes a 79 
espécies diferentes (Graham, 1992). Mais recentemente, dois importantes trabalhos 
foram realizados na área do Parque. Graham (1991) comparou a avifauna presente em 
uma plantação de Araucaria angustifolia com a mata nativa adjacente. O mesmo autor 
publicou no ano seguinte a lista preliminar das aves encontradas no Parque, sendo este o 
levantamento mais completo disponível para a região. De acordo com Graham (1992) 
essa unidade de conservação abriga um total de 216 espécies, sendo que metade destas 
estão restritas a ambientes florestais, 30% são generalistas e ocorrem tanto em florestas 
como em áreas abertas, 12% são exclusivas de área abertas e o restante das espécies 
vivem em ambientes aquáticos. De acordo com estes dados a avifauna presente no 
Parque da Cantareira pode ser considerada basicamente florestal.  

A composição de espécies de aves da Serra da Cantareira apresenta alta similaridade 
com a avifauna encontrada no alto da Serra do Mar e de Paranapiacaba (Boracéia e 
Carlos Botelho) e com uma área de mata Mesófila na região de Piracicaba no interior do 
Estado de São Paulo, demonstrando uma situação de transição da avifauna na 
Cantareira, com espécies das matas mais úmidas do alto das serras próxima à costa e 
outras mais características das matas semi-decíduas do interior (Graham, 1992). 

Da mesma forma que no Parque Ecológico do Tietê, algumas espécies que originalmente 
deveriam ocorrer na região não foram registradas recentemente, como alguns psitacideos 
(periquitos e papagaios), espécies de tucano, gaviões de grande porte e insetívoros 
especializados de sub-bosque (Graham,1992). Segundo esse autor estas espécies 
devem ter desaparecido, devido ao desmatamento da maior parte da Serra no final do 
século XIX. Atualmente a Serra da Cantareira está isolada de áreas de floresta contínua 
(Serra do Mar) o que dificultaria uma recolonização da maioria dessas espécies. Porém, 
mesmo com o desaparecimento de algumas espécies a Serra da Cantareira ainda abriga 
uma avifauna extremamente rica e diversa, com muitas espécies endêmicas de Mata 
Atlântica e algumas ameaçadas de extinção, de modo que sua preservação representa 
uma importante medida para a manutenção da avifauna da Mata Atlântica.  
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2.3.3 Áreas Legalmente Protegidas 

Sendo a AII do meio biótico constituída pela bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, 
constata-se a existência de duas Unidades de Conservação em tal recorte geográfico, a 
saber: APA Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul; e Parque Estadual da Cantareira 
(Figura III.11). 

Diferenciando-se em função dos níveis de restrições ambientais associados e quanto ao 
contexto institucional em que se inserem, as categorias presentes na AII (Área de 
Proteção Ambiental Federal e Parque Estadual) apresentam as seguintes características: 

Parques: destinados à proteção de áreas representativas de ecossistemas, têm por 
finalidade resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral 
da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais de ambientes preservados ou pouco 
alterados pela ação antrópica. Destinando-se a fins científicos, culturais, educacionais e 
recreativos, os parques representam áreas de preservação permanente, podendo ser 
criado no âmbito nacional, estadual ou municipal. 

Regulamentados respectivamente em 1979 e 1986, os parques nacionais e estaduais 
devem possuir um plano de manejo o qual estabelece o zoneamento ecológico em função 
das peculiaridades encontradas; a tipologia comumente utillizada abarca as seguintes 
zonas: zona intangível, zona primitiva, zona de uso extensivo, zona de uso intensivo, zona 
histórico-cultural, zona de recuperação e zona de uso especial. 

Área de Proteção Ambiental: Estabelecida pela Lei Federal no 6.902/81, as APAs devem 
contar com zoneamento ambiental, normatização do uso e ocupação do solo e gestão 
ambiental, “... a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou 
melhorar as condições ecológicas locais.” (artigo 8o)1.  

A seguir, apresenta-se quadro síntese das Unidades de Conservação na AII. 

 

Quadro III.55 – Unidades de Conservação em AII 

Cód.* Categoria Denominação Decreto de Criação 

45 APA Federal APA Federal da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul 

Decreto Federal nº 87.561 de 13/09/82 

05 Parque Estadual  Parque Estadual Cantareira Decreto Estadual nº 41.626 de 30/01/63 e 
Lei nº 10.228 de 24/09/68 

* Codificação segundo Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo. SMA-SP, 
Parte II, Interior 
Fonte: SMA-SP. Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo. Parte II, Interior 
 

• APA Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Criada em 13 de setembro de 1982, pelo Decreto Federal nº 87.561, a APA Federal Bacia 
do Rio Paraíba do Sul encontra-se sob a tutela do IBAMA. 

Sua criação teve por objetivo a proteção de áreas de mananciais, além de encostas, 
cumeadas e vales das vertentes valparaibanas da Serra da Mantiqueira, nos Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e da região serrana de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro. 

A AII contém pequeno trecho de tal Unidade, em sua porção sul, correspondendo à 
porção nordeste da bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu. 

                                                 

1 Ver também Resolução CONAMA no 10/88 
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• Parque Estadual da Cantareira 

Esta Unidade de Conservação, de grande extensão territorial, insere-se na Bacia do Rio 
Baquirivu-Guaçu num pequeno trecho situado a noroeste desta bacia. 

Todavia, para efeito de caracterização e diagnóstico, apresentar-se-á informações a cerca 
da integralidade da Unidade de Conservação. 

O Parque Estadual da Cantareira (decretos n°335 de 10.02.1896, n°41.626 de 30.01.1963 
e n°10.228, de 24.09.1968), situado entre as serras do Mar e da Mantiqueira, abrange 
território dos municípios de Caieiras, Guarulhos, Franco de Rocha e Mairiporã.   

O relevo dessa unidade de conservação é fortemente ondulado a montanhoso, com 
altitudes de 850 a 1.200 m e a vegetação é composta por florestas naturais e antigos 
plantios experimentais do Instituto Florestal.  

NEGREIROS et al. (1974) elaboraram o Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Cantareira, apresentando listagens da flora e fauna local. BAITELLO & AGUIAR (1982), 
classificaram a vegetação do parque como “Floresta Latifoliada Subtropical Semidecídua 
Mesofítica” (Floresta Estacional Semidecidual) e realizaram o levantamento das espécies 
arbóreas existentes, identificando 189 espécies pertencentes a 46 famílias botânicas. 
sendo as de maior número de espécies: Lauraceae (34), Leguminosae (23), 
Melastomataceae (10), Euphorbiaceae (9) e Rubiaceae (8). 

O Parque Estadual da Cantareira é um bom exemplo de como a vegetação original pode 
se regenerar. Nos fins do século XIX, a área era ocupada por chácaras produtoras de 
café, chá e hortifrutigranjeiros. Após a desapropriação pelo Estado essas áreas de cultivo 
regeneraram, dando lugar à mata nativa. A área foi decretada como Reserva Florestal em 
1896 e em 1963 passou para a categoria de Parque Estadual, abrangendo atualmente 
uma área de 7.900 hectares (Mazzei, 1999).  

Também no Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Pinheirinho, BAITELLO et al (1993) 
analisou a estrutura fitossociológica da vegetação arbórea, adotando o termo Floresta 
Ombrófila Densa (de acordo com a terminologia utilizada no Projeto RADAMBRASIL), 
com componentes atlânticos e da floresta mesófila do interior. As 141 espécies 
identificadas distribuem-se em 45 famílias, sendo as mais importantes: Euphorbiaceae, 
Lauraceae, Myrtaceae, Meliaceae, Sapotaceae e Rubiaceae. As espécies mais 
importantes são: o tapiá-mirim (Alchornea triplinervia), a canjerana (Cabralea canjerana), 
a canela-preta (Ocotea catharinensis), o caá-açú (Bathysa australis) e Heisteria silvianii . 

As duas Unidades citadas integram porção territorial sob a égide da Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, que em 1994 foi reconhecida pela UNESCO 
como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
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Figura III.11 – Unidades de Conservação 

 



AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO / 
GUARULHOS 
 
GERAL 
 
GERAL 
 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
 
 
 

GUA GRL 900.RE-587 R0 



 

 

TÍTULO:   
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO / GUARULHOS 
 
GERAL 
GERAL 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA  
 
 
 

 
DATA: 01 / 2004 GUA GRL 900.RE-587/R0 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 

   

   

   

   

 
REVISÕES: 

No Revisão Data Aprovo Infraero 

     

     
     
     

     
     
     
 

 
PROJETISTA: 

 
  

T97046/A-T01 Engº Aluizio Fontana Margarido 

RT-70-IA00-001 CREA 0600143117 

 

 
INFRAERO EPGR: 

Seção Visto Data Visto EEGR/SEDE 
    

    

   Arqt Ana Cristina A. Queiroz 

   CREA – 2550066 - RJ  

    

   Aprovo EPGR/SEDE 

    

    

   Engo Roberto Spinelli Jr. 

   CREA – 162.200/D - RJ 
    

 



 
 VOL II    FL  1/195 

 

I N F R A E R O   

ÍNDICE 

 

VOLUME 1  

  
APRESENTAÇÃO 05 
I.     CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 06 
 1.  LOCALIZAÇÃO 06 
 2.  HISTÓRICO 08 
  2.1   Antecedentes 08 
  2.2   Plano Diretor 08 
  2.3   A Importância do Setor Aéreo no Desenvolvimento Macroeconômico e nas Economias       

Locais 
12 

 3.  JUSTIFICATIVA 14 
  3.1  Justificativa para a Implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos 14 
  3.2  Os 18 Anos de Operação do Aeroporto Internacional de São Paulo  17 
  3.3  O Perfil da Demanda de Passageiros 23 
  3.4  O Mercado de Carga Aérea  24 
  3.5  A Capacidade Aeroportuária e a Necessidade de Expansão 26 
  3.6  Conclusões 30 
 4.  CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 31 
  4.1  Terminais de Passageiros e Terminal de Aviação Geral 31 
   4.1.1   Terminal TPS-1 31 
   4.1.2   Terminal TPS-2 31 
   4.1.3   Terminal de Aviação Geral 31 
  4.2   Sistema das Companhias Aéreas 33 
   4.2.1   Terminais de Carga 33 
   4.2.2   Área Industrial 33 
   4.2.3   Pátios 33 
  4.3   Pistas de Pouso/Decolagem e Pistas de Taxiamento 34 
   4.3.1   Pista 09R/27L 34 
   4.3.2   Pista 09L/27R 35 
   4.3.3   Pistas de Taxiamento - Taxiway 35 
  4.4   Heliporto 35 
  4.5   Escritórios e Edifícios de Apoio 35 
  4.6   Sistema de Apoio - Centrais de Serviços 36 
  4.7   Estacionamentos para Veículos 36 
  4.8   Viveiro 36 
  4.9   Infraestrutura 37 
   4.9.1   Sistema de Apoio 37 
   4.9.2   Abastecimento de Água 38 
   4.9.3   Esgotamento Sanitário 42 
   4.9.4   Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 43 
   4.9.5   Drenagem 44 
   4.9.6   Central de Água Gelada 45 
   4.9.7   Energia Elétrica 45 
   4.9.8   Sistema de Gerenciamento Aeronáutico 46 
   4.9.9   Sistema de Transporte 48 
   4.9.10 Sistema Comercial 49 
 5.  CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL ATUAL 52 
  5.1  Evolução das Movimentações Operacionais 52 
  5.2   Movimentação de Aeronaves em 2002 54 
  5.3   Movimentação de Passageiros em 2002 54 
  5.4   Movimentação de Carga em 2002 55 
  5.5   Movimentação de Mala Postal em 2002 55 
  5.6   Atividades de Prestação de Serviços e Comerciais 56 
  5.7   Empregos no Aeroporto 56 
  5.8   Impostos Recolhidos pela INFRAERO 56 
 6.  CARACTERIZAÇÃO DAS AMPLIAÇÕES PRETENDIDAS 57 
  6.1   Terminal de Passageiros TPS 3 57 
   6.1.1   Pontes de Embarque 57 
   6.1.2   Acesso 57 



 
 VOL II    FL  2/195 

 

I N F R A E R O   

 
  6.2   Edifício Garagem 58 
  6.3   Pista 3 58 
  6.4   Pista de Táxi e Pátio 58 
 7.  CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL FUTURA 61 
 8.  CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS 61 
  8.1 Canteiro de Obras  61 
   8.1.1  Escritórios 62 
   8.1.2  Depósitos 63 
   8.1.3  Oficinas 63 
   8.1.4  Refeitório e Cozinha 64 
   8.1.5  Vestiários e Sanitários 64 
   8.1.6  Laboratório de Concreto e Solos 64 
   8.1.7  Instalações Diversas 65 
   8.1.8  Infraestrutura 66 
   8.1.9  Preparação do Canteiro 67 
  8.2   Estimativa do Custo Total do Empreendimento  68 
  8.3   Estimativa de Mão-de-obra 68 
  8.4   Cronograma de Implantação 69 
  8.5   Terraplenagem 71 
   8.5.1   TPS 3 71 
   8.5.2   Pista 3 71 
   8.5.3   Pista de Taxiamento (PRA) e Pátio 71 
  8.6   Rebaixamento do Lençol Freático 71 
  8.7   Fundações 72 
  8.8   Análise de Risco 72 
II.    PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 73 
 1.  APRESENTAÇÃO 73 
 2.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTRUTURA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS 75 
  2.1   Licenciamento Ambiental e seu Contexto de Inserção no Ordenamento Jurídico - 

Pertinência do Presente EIA/RIMA 
75 

  2.2  Competência em Matéria Ambiental 80 
  2.3  Licenciamento Ambiental Pretendido 81 
 3.  INSTITUTOS JURÍDICOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREAS - FORMAS DE INDENIZAÇÃO 84 
 4.  CONTORNOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  E DOS RECURSOS NATURAIS NA REGIÃO 

PRETENDIDA 
88 

  4.1  Recursos Hídricos 89 
  4.2  Florestas 93 
  4.3  Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 96 
  4.4  Poluição Sonora 98 
  4.5  Resíduos Sólidos 99 
  4.6  Produtos Químicos e Perigosos 100 
  4.7  Patrimônio Histórico e Arqueológico 101 
  4.8  Ordenamento Territorial da RMSP 102 
  4.9  Ordenamento Territorial do Município de Guarulhos 103 
 5.  LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE PARA O PRESENTE ESTUDO 107 
  5.1   Lei nº 7.565/86 – Código Brasileiro de Aeronáutica 107 
  5.2   Portaria nº 1.141/GM-5 (08/12/87) 109 
  5.3   Portaria nº 479/DGAC (07/12/92) 112 
  5.4   Portaria nº 26/EM (21/05/01) 113 
  5.5   A Política Brasileira quanto às Restrições às Aeronaves Ruidosas e seus Reflexos no Setor 

Aeroportuário 
113 

 6.  LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTROLE SANITÁRIO DE INTERESSE PARA O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL PRETENDIDO 

115 

III.   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 119 
 1.   ÁREAS DE INFLUÊNCIA 119 
  1.1   Área de Influência Indireta (AII) 119 
  1.2   Área de Influência Direta (AID) 119 
  1.3   Área Diretamente Afetada (ADA) 119 
 2.   DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 123 
  2.1   Meio Antrópico 123 
   2.1.1   Guarulhos no Contexto Metropolitano 123 
   2.1.2   Histórico da Ocupação 125 
   2.1.3   Principais Atividades Econômicas 126 



 
 VOL II    FL  3/195 

 

I N F R A E R O   

   2.1.4   Finanças Públicas Municipais – Evolução das Receitas e Despesas Municipais no Período 
1980/2000 

149 

   2.1.5   Uso e Ocupação do Solo 164 
   2.1.6   Arqueologia 166 
   2.1.7   População 171 
   2.1.8   Condições de Vida da População 174 
   2.1.9  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 186 
  2.2   Meio Físico 191 
   2.2.1   Clima e Meteorologia 191 
   2.2.2   Suscetibilidade a Erosão 199 
   2.2.3   Recursos Hídricos 228 
   2.2.4   Qualidade da Água 231 
   2.2.5   Qualidade do Ar 234 
  2.3   Meio Biótico 242 
   2.3.1  Cobertura Vegetal 242 
   2.3.2  Fauna 243 
   2.3.3  Áreas Legalmente Protegidas 246 
  

VOLUME 2  

  
 3.   DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 5 
  3.1   Meio Antrópico 5 
   3.1.1  População e Condições de Vida da AID (Situação Atual) 5 
   3.1.2  População e Condições de Vida da AID (Situação Futura) 12 
  3.2   Meio Físico 20 
   3.2.1  Risco de Processos Erosivos, de Alagamento e Assoreamento 20 
   3.2.2  Drenagem 20 
   3.2.3  Qualidade do Ar 22 
   3.2.4  Níveis de Ruído 29 
  3.3   Meio Biótico 68 
   3.3.1  Cobertura Vegetal e Fauna Associada 68 
 4.   DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE DIRETAMENTE AFETADA 74 
  4.1   Meio Antrópico 74 
   4.1.1 População Diretamente Afetada 74 
   4.1.2 Arqueologia 98 
  4.2   Meio Físico 105 
   4.2.1 Geologia 105 
  4.3   Meio Biótico 106 
   4.3.1 Cobertura Vegetal 106 
   4.3.2 Fauna 121 
 5.   PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS 125 
  5.1   Sistema Aeroportuário de São Paulo 125 
   5.1.1   Aeroporto de Congonhas 125 
   5.1.2   Aeroporto de Viracopos 126 
   5.1.3   Aeroporto Campo de Marte  127 
  5.2   Sistema de Transportes do Estado de São Paulo 127 
   5.2.1   Estrutura Hidroviária 128 
   5.2.2   Estrutura Rodoviária 128 
   5.2.3   Estrutura Ferroviária 129 
   5.2.4   Rodoanel Mário Covas 129 
   5.2.5   Trem Expresso para o Aeroporto de Guarulhos 130 
  5.3   Prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego 131 
IV.   SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL – IMPACTOS PRESENTES 132 
 1.    MEIO ANTRÓPICO 132 
  1.1   Quanto à Economia do Município de Guarulhos 132 
  1.2   Quanto à Arrecadação do Município de Guarulhos 133 
  1.3   Quanto à Estrutura de Empregos 135 
  1.4   Quanto à Desvalorização da Área do Entorno do Aeroporto 135 
  1.5   Quanto à Geração de Fluxos Rodoviários 136 
 2.    MEIO FÍSICO 136 
  2.1   Quanto às Enchentes na Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu 136 
  2.2   Quanto à Qualidade da Água do Rio Baquirivu-Guaçu 137 
  2.3   Quanto à Utilização de Água Subterrânea 138 



 
 VOL II    FL  4/195 

 

I N F R A E R O   

  2.4   Quanto à Qualidade do Ar 138 
  2.5   Quanto aos Níveis de Ruído 140 
 3.    MEIO BIÓTICO 147 
  3.1   Quanto à Vegetação Pré-Existente 147 
  3.2   Quanto aos Efeitos da Poluição sobre a Serra da Cantareira 147 
V.    PROGNÓSTICO AMBIENTAL 148 
 1.   IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 148 
  1.1   Matriz de Interferência 148 
   1.1.1  Ações Geradoras de Impacto por Aspecto Ambiental Estudado na Fase de Implantação das  

Ampliações Pretendidas para o Aeroporto 
148 

   1.1.2  Ações Geradoras de Impacto por Aspecto Ambiental Estudado na Fase de Operação das  
Ampliações no Aeroporto 

149 

 2.   AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 153 
  2.1   Fase de Implantação do Empreendimento 153 
   2.1.1  Meio Físico 153 
   2.1.2  Meio Biótico 155 
   2.1.3  Meio Antrópico 157 
  2.2   Fase de Operação do Empreendimento 160 
   2.2.1  Meio Físico 160 
   2.2.2  Meio Antrópico 166 
VI.   PROGRAMAS AMBIENTAIS 169 
 1.   PROGRAMAS AMBIENTAIS CORRETIVOS 169 
  1.1   Programa de Adequação da Estrutura de Drenagem do Aeroporto 169 
  1.2   Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 170 
  1.3   Programa de Monitoramento de Ruído Aeronáutico 173 
 2.   PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVENTIVOS 175 
  2.1   Programa de Controle Ambiental da Obra 175 
  2.2   Programa de Comunicação Social 175 
  2.3   Programa de Indenização e Reassentamento de Famílias Afetada 180 
  2.4   Programa de Sustentabilidade do Manancial Subterrâneo 181 
 3.   PROGRAMAS AMBIENTAIS POTENCIALIZADORES 182 
  3.1   Programa de Aperfeiçoamento da Mão de Obra Local  182 
VII.  CENÁRIOS PROSPECTIVOS 184 
 1.   SINTESE DA EVOLUÇÃO RECENTE E TENDÊNCIAS 184 
 2.   CENÁRIO SEM O EMPREENDIMENTO 186 
 3.   CENÁRIO COM O EMPREENDIMENTO 186 
VIII. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 187 
 1.   QUANTO A SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL 187 
 2.   QUANTO A SITUAÇÃO AMBIENTAL FUTURA 188 
IX.  EQUIPE TÉCNICA 190 
X.   BIBLIOGRAFIA 191 
ANEXO - Volume 1  
ANEXO - Volume 2  

 



 
 VOL II    FL  5/195 

 

I N F R A E R O   

3 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

 

3.1 Meio Antrópico 

Conforme descrito no item 1, sub-item 1.2, do presente capítulo, para a delimitação 
espacial da AID, no âmbito dos estudos sócio-econômicos, utilizou-se a projeção das 
Curvas de Ruído 2 das pistas existentes (P1 e P2), no que diz respeito à situação atual, 
e da Curva de Ruído 2 da configuração de pistas futura (P1, P2 e P3) para subsidiar a 
avaliação de impactos futuros. 

3.1.1 População e Condições de Vida da AID (Situação Atual) 

A população residente na Área II, delimitada pelas curvas de ruído 1 e 2 das pistas 
existentes, foi analisada com base nos setores censitários que integram a curva 2 de 
ruído das pistas existentes, que constituem parcela de alguns bairros do Município de 
Guarulhos.  

• População da AID por Bairro (Situação Atual) 

Com 102.977 habitantes, em 2000, a AID das pistas existentes continha 9,6% da 
população residente no Município de Guarulhos, distribuídos por bairros conforme o 
Quadro III.55 a seguir apresentado e espacializados na Figura III.12. 

Quadro III.55 - População por Bairros da AID (Situação Atual) – 2000 
Bairros População 

Bela Vista 1.378 
Bom Clima 5.492 
Bonsucesso 2.082 
Cocaia 8.648 
Cumbica 10.488 
Maia 967 
Monte Carmelo 7.577 
Paraventi 3.314 
Picanço 5.199 
Pimentas 29 
Presidente Dutra 38.850 
São João 4.828 
Taboão 732 
Torres Tibagy 706 
Vila Barros 10.262 
Vila Rio 2.427 
TOTAL 102.977 

Fonte: Fundação IBGE. Censo 2000, Setores Censitários 
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Figura III.12 – AID (Situação Atual) 
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Observa-se que no Bairro Presidente Dutra residem cerca de 37% da população da AID, 
os bairros de Cumbica e Vila Barros abrigam cerca de 10% cada um, essa proporção é 
pouco acima de 8% em Cocaia e 7% em Picanço, enquanto os demais bairros 
apresentam proporções inferiores a 5,5%, sendo abaixo de 1% em Maia, Pimentas, 
Torres Tibagy e Vila Barros, conforme se visualiza no Gráfico III.43. 

Gráfico III.43 - Distribuição da População Residente nos Bairros da AID (Situação Atual) – 2000  

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

Na composição etária da população residente na AID destaca-se a faixa adulta entre 
20 e 29 anos que, em 2000 situava-se entre 18% e 20% na maioria dos bairros, com 
exceção de Bom Sucesso e Paraventi, onde a maior incidência estava na faixa entre 
30 e 39 anos, e Vila Rio, que apresenta proporção de 17% em ambas as faixas citadas. 
Cabe destacar que nos bairros de Presidente Dutra, São João e Taboão mais de 30% da 
população estava com menos de 14 anos. O Quadro III.56 e o Gráfico III.44, a seguir, 
apresentam a distribuição das faixas etárias da população residente na AID. 

Quadro III.56 - População por Faixa Etária por Bairros da AID (Situação Atual) - 2000 
 

Bairros 
 

Participação de Pessoas Residentes por Faixa Etária (%) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >=60 

Bela Vista 8,63 7,32 8,56 9,54 20,32 15,17 14,03 8,93 7,60 
Bom Clima 8,22 8,60 9,26 10,74 19,30 15,24 13,27 8,80 6,58 
Bom Sucesso 8,76 9,13 10,50 11,67 16,70 17,62 15,29 5,94 4,39 
Cocaia 8,41 8,56 8,69 9,60 20,31 16,67 13,43 8,29 6,02 
Cumbica 10,05 9,64 9,39 10,33 20,64 16,56 12,56 6,22 4,62 
Maia 9,68 8,48 8,86 8,29 19,87 17,85 11,77 8,61 6,58 
Monte Carmelo 9,92 9,29 9,86 10,12 18,94 16,15 11,83 7,31 6,57 
Paraventi 8,08 8,55 8,61 8,44 16,78 18,76 12,81 8,94 9,03 
Picanço 8,44 7,89 8,88 9,90 19,61 15,74 13,06 8,83 7,64 
Pimentas 8,70 12,08 8,70 13,04 20,29 15,94 11,84 5,07 4,35 
Presidente Dutra 11,14 10,28 10,10 10,36 19,30 16,90 11,70 5,86 4,29 
São João 10,77 10,38 10,72 9,94 19,20 18,49 11,27 5,22 4,01 
Taboão 13,56 10,80 11,17 9,57 19,43 16,97 9,79 4,13 4,57 
Torres Tibagy 7,68 7,64 9,06 9,39 19,63 15,08 12,52 9,02 10,00 
Vila Barros 8,84 8,14 9,00 10,88 19,91 15,52 12,9 8,03 6,78 
Vila Rio 8,60 8,71 9,98 10,90 17,57 17,59 13,61 7,11 5,91 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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Gráfico III.44 - Composição Etária da População dos Bairros da AID (Situação Atual) - 2000 

  Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
 

• Domicílios por Bairros da AID das Pistas 1 e 2 

A AID é constituída por 28.087 domicílios distribuídos pelos bairros que compõem a AID.  

No que diz respeito à condição de ocupação, destaca-se o bairro de Presidente Dutra, 
onde quase 74% dos imóveis encontram-se quitados e no bairro de Bonsucesso onde 
46,2% dos imóveis encontram-se em aquisição. Cabe ressaltar a situação do bairro de 
Taboão, onde mais de 45% dos domicílios são cedidos, conforme se verifica no 
Quadro III.57, a seguir. 

Quadro III.57 - Domicílios por Condição de Ocupação Bairros da AID (Situação Atual) - 2000 

 
Bairros 

Domicílios Particulares Permanentes 

Total 

Condição de Ocupação do Domicílio (%)  
Próprio 

Alugado 
Cedido 

Outra 
Quitado Em 

Aquisição 
Por 

Empregador 
De Outra 

Forma 
Bela Vista 394 52,59 1,99 29,10 0,43 15,72 0,17 
Bom Clima 1.569 54,45 3,21 21,27 0,53 20,43 0,11 
Bonsucesso 548 35,08 46,24 10,79 2,21 5,40 0,29 
Cocaia 2.471 57,71 6,20 25,82 0,58 8,24 1,45 
Cumbica 2.835 70,77 1,84 19,95 0,81 4,64 2,00 
Maia 269 52,30 5,99 16,59 3,46 3,23 18,43 
Monte Carmelo 2.048 71,12 2,46 18,61 0,29 5,89 1,62 
Paraventi 947 63,34 11,93 16,61 0,31 5,46 2,34 
Picanço 1.444 71,97 3,79 18,73 0,54 4,68 0,29 
Pimentas 8 72,41 0,00 19,83 2,59 0,00 5,17 
Presidente Dutra 10.500 73,95 1,43 16,55 0,88 4,93 2,26 
São João 1.270 60,63 4,69 18,86 0,49 12,47 2,86 
Taboão 209 28,46 0,26 10,77 4,62 45,13 10,77 
Torres Tibagy 202 68,04 1,56 25,43 0,71 3,41 0,85 
Vila Barros 2.850 64,73 1,31 23,49 0,37 9,65 0,45 
Vila Rio 656 62,33 5,56 16,74 0,35 1,95 13,07 
Total 28.220       

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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Ao se observar os dados de condições de ocupação dos domicílios da AID, nota-se 
predominância dos domicílios próprios quitados, que chegam a 65%, conforme é 
representado no Gráfico III.45 a seguir. 

Gráfico III.45 - Domicílios por Condição de Ocupação – Bairros da AID (Situação Atual) 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

Acompanhando a tendência do Município de Guarulhos e da RMSP, onde se verifica 
diminuição gradativa da taxa de ocupação, a AID apresentou uma taxa média de 
3,7 moradores por domicílio, sendo que em todos os bairros que a compõem ocorre 
pouca variação desse índice. Essa tendência está associada à queda da taxa de 
fecundidade e a conseqüente diminuição do tamanho das famílias.  

Quadro III.58 - Domicílio por Tipo – Bairros da AID (Situação Atual) – 2000 

Bairros 
Domicílios Particulares Permanentes (%) 

Total 
Permanentes Impróprios Casa Apto Cômodo 

Bela Vista 99,83 0,17 87,93 10,86 1,03 394 
Bom Clima 99,84 0,16 74,13 6,52 19,19 1.569 
Bom Sucesso 99,88 0,12 97,67 1,76 0,45 548 
Cocaia 99,81 0,19 72,56 27,21 0,03 2.471 
Cumbica 99,78 0,22 94,38 3,93 1,47 2.835 
Maia 100,00 0,00 90,78 1,61 7,60 269 
Monte Carmelo 99,85 0,15 93,53 5,69 0,64 2.048 
Paraventi 99,69 0,31 76,91 20,53 2,26 947 
Picanço 99,75 0,25 82,71 16,75 0,29 1.444 
Pimentas 100,00 0,00 99,14 0,00 0,86 8 
Presidente Dutra 99,77 0,23 92,23 5,52 1,02 10.500 
São João 99,69 0,31 96,35 2,54 0,80 1.270 
Taboão 99,74 0,26 76,47 9,46 13,81 209 
Torres Tibagy 100,00 0,00 93,47 6,39 0,14 202 
Vila Barros 99,86 0,14 93,99 4,18 1,70 2.850 
Vila Rio 98,95 1,05 91,63 6,26 1,05 656 
Total      28.220 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 

Essa população ocupa 28.087 domicílios dos quais apenas 0,2% são considerados 
impróprios pelo IBGE. Entre os demais, quase 90% são casas, cerca de 8,5% são 
apartamentos e apenas cerca de 2% são classificados pelo IBGE como cômodos, 
principalmente nos bairros de Bom Clima e Taboão. 

Nas áreas da AID contidas nos bairros de Cocaia e Paraventi a incidência de 
apartamento está acima de 20%. Os bairros integrantes da AID apresentam grande 
percentual de domicílios permanentes, o que demonstra um alto grau de consolidação. A 

65%6%

19%

8% 2%

Quitado Aquisição Alugado Cedido Outra
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presença de famílias residindo em cômodos é significativa apenas nos bairros de Bom 
Clima (19,19%) e Taboão (13,81%). 

 

• Atendimento de Saneamento Básico dos Domicílios da Área de Influência Direta 
por Bairros 

No que se refere ao atendimento de saneamento básico, o abastecimento de água 
encontra-se acima de 92% dos domicílios permanentes na maioria dos bairros 
consideradas, estando na faixa de 89% em Bom Sucesso e 87% em Maia. 

Quanto ao esgotamento sanitário, o nível de atendimento é mais baixo, encontrando-se 
com atendimento acima de 90% nos bairros de Bela Vista, Cocaia, Paraventi e Pimentas. 
Apresentam também um atendimento satisfatório, acima de 80%, Bom Clima, Cumbica, 
São João, Vila Barros e Vila Rio; destacando-se Taboão onde a coleta de esgotos 
atende apenas 38,36% dos domicílios. 

Embora apenas Torre Tibagy tenha coletado 100% do lixo produzido, a maioria dos 
bairros apresenta altos índices de atendimento (acima de 92%). Os mais baixos níveis 
de atendimento encontram-se em Maia, com 87,6% (Quadro III.59). 

Quadro III.59 - Saneamento Básico: Atendimento por Domicílios dos Bairros da AID (Situação Atual) – 
2000 

 
Bairros 

 
Total 

Domicílios Particulares Permanentes 

Água (%) Esgoto (%) Coleta de Lixo 
(%) 

Bela Vista 394 99,66 99,19 99,83 
Bom Clima 1.569 99,68 81,76 99,74 
Bom Sucesso 548 89,10 77,50 97,35 
Cocaia 2.471 99,31 90,86 99,64 
Cumbica 2.835 93,18 89,55 99,05 
Maia 269 87,56 76,27 87,56 
Monte Carmelo 2.048 99,56 68,32 98,77 
Paraventi 947 99,53 97,05 99,61 
Picanço 1.444 99,43 77,82 99,71 
Pimentas 8 92,24 96,55 98,28 
Presidente Dutra 10.500 94,56 77,72 97,88 
São João 1.270 90,96 86,50 97,46 
Taboão 209 97,44 38,36 70,84 
Torres Tibagy 202 99,29 75,85 100,00 
Vila Barros 2.850 99,51 87,08 99,80 
Vila Rio 656 98,48 84,20 98,95 
Total 28.220    

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 

• Renda dos Responsáveis por Domicílios da Área de Influência Direta por Bairros 

Observando os dados de renda dos responsáveis por domicílio, nota-se uma 
predominância da faixa entre 2 e 5 salários mínimos e padrões um pouco superiores nos 
bairros de Bonsucesso e Paraventi (Quadro III.60). 
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Quadro III.60 - Domicílios por Faixa de Renda do Chefe e Taxa de Ocupação por Bairro da AID 
(Situação Atual) - 2000 

 
 

Bairro 

Domicílios Particulares Permanentes 

 
Total 

Taxa 
Ocup. 

Rendimento Mensal da Pessoa  
Responsável pelo Domicílio (s. m.)  % 

Até 1 Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 5 

Mais de 
5 a 10 

Mais de 
10 a 15 

Mais de 
15 a 20 

Mais de 
20 a 30 

Sem 
Renda 

Bela Vista 394 3,5 10,2 10,4 37,7 24,0 5,6 3,0 2,7 6,4 
Bom Clima 1.569 3,5 7,5 12,4 31,3 23,0 6,8 4,9 3,9 10,2 
Bom Sucesso 548 3,8 3,8 9,9 29,7 33,8 8,5 4,2 1,7 8,4 
Cocaia 2.471 3,5 6,5 9,8 33,8 27,4 7,5 4,2 3,1 7,7 
Cumbíca 2.835 3,7 7,0 13,2 40,3 23,0 4,0 1,6 1,3 9,6 
Maia 269 3,6 5,1 6,9 23,0 21,2 8,5 6,9 13,4 15,0 
M. Carmelo 2.048 3,7 10,3 16,7 32,5 21,1 5,6 2,1 1,7 10,0 
Paraventi 947 3,5 7,6 8,7 24,5 28,0 9,4 8,0 5,7 8,1 
Picanço 1.444 3,6 4,9 10,4 26,5 23,8 10,4 7,2 9,0 7,8 
Pimentas 8 3,6 4,3 12,1 45,7 26,7 1,7 0,9 2,6 6,0 
Pres. Dutra 10.500 3,7 8,4 16,9 40,8 17,9 3,0 1,3 0,6 11,1 
São João 1.270 3,8 6,6 15,1 37,2 18,0 2,7 0,5 0,9 19,0 
Taboão 209 3,5 12,6 24,3 38,7 9,0 0,3 0,3 0,0 14,8 
Torres Tibagy 202 3,5 8,1 13,1 32,0 26,4 7,8 3,8 2,7 6,1 
Vila Barros 2.850 3,6 9,7 12,8 35,4 22,0 4,5 2,1 1,5 11,9 
Vila Rio 656 3,7 8,4 12,1 26,1 26,0 7,4 4,6 4,5 10,9 
TOTAL 28.220 3,7 7,6 13,4 35,2 22,4 2,9 2,9 2,5 10,7 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

• Instrução dos Responsáveis por Domicílios por Bairro da AID das Pistas 1 e 2 

Os dados de instrução disponíveis denotam relação direta entre a renda e a distribuição 
das pessoas por anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios. Embora predomine 
a faixa entre 4 e 7 anos de estudo, os bairros que apresentam renda mais alta como  
Bonsucesso e Paraventi, também apresentam maiores parcelas de chefes de família 
com escolaridade entre 11 e 14 anos de estudo. O bairro Maia merece destaque com 
cerca de 20% dos responsáveis com mais de 15 anos de anos de estudo. 

Confirmam-se também parcelas significativa de responsáveis com os menores padrões 
de instrução nos bairros de menores rendas como Taboão (Quadro III.61) 

O Gráfico III.46 a seguir demonstra a distribuição dos anos de estudo dos responsáveis 
pelos domicílios da AID. 

Quadro III.61 - Pessoas Responsáveis pelo Domicílio por Anos de Estudo Bairros da AID (Situação 
Atual) - 2000 

Bairro 

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes 

Total 
Grupos de Anos de Estudo (%) 

Sem Instrução e 
Menos de 1 ano 

1 a 3 
anos 

4 a 7            
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

15 anos 
ou mais  

Bela Vista 394 6,9 10,4 34,9 18,3 24,5 4,9  
Bom Clima 1.569 5,3 14,0 30,4 16,9 24,9 8,5  
Bom Sucesso 548 3,5 9,2 29,7 22,5 29,2 5,9  
Cocaia 2.471 5,9 10,7 31,7 20,1 25,1 6.4  
Cumbica 2.835 7,1 15,5 38,3 20,0 17,2 2.0  
Maia 269 8,5 10,1 26,0 11,3 24,9 19.1  
Monte Carmelo 2.048 7,9 12,1 37,3 19,0 20,1 3.5  
Paraventi 947 5,5 8,0 23,9 19,8 30,9 11.9  
Picanço 1.444 7,3 9,8 25,6 14,8 25,7 16.8  
Pimentas 8 7.7 16,4 42,2 19,8 12,9 0.9  
Presidente Dutra 10.500 8,0 15,4 38,6 17,8 19,2 0.9  
São João 1.270 8,5 14,1 39,3 22,1 15,0 1.0  
Taboão 209 13,8 18,5 43,1 15,1 8,7 0.8  
Torres Tibagy 202 4,1 12,9 35,1 16,6 24,0 7.2  
Vila Barros 2.850 7,6 14,7 36,48 19,3 18,6 3.3  
Vila Rio 656 7,4 11,3 27,38 17,9 26,1 9.9  
Total 28.220        

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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Gráfico III.46 - Anos de Estudo das Pessoas Responsáveis pelo Domicílio (Situação Atual) – 2000 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 

3.1.2 População e Condições de Vida da AID (Situação Futura) 

A população residente na Área II das Pistas 1, 2 e 3, foi analisada com base nos setores 
censitários que integram a curva 2 de ruído, que constituem parte de alguns bairros do 
Município de Guarulhos.  

• População por Bairros da AID 

Com 89.937 habitantes, em 2000, a AID das pistas 1, 2 e 3 continha 8,4% da população 
residente no Município de Guarulhos, distribuídos nos bairros conforme o Quadro III.62 a 
seguir apresentado. 

Quadro III.62 - População por Bairros da AID (Situação Futura) – 2000  
Bairros População 

Bananal 20 
Bela Vista 2.680 
Bom Clima 5.278 
Cocaia 3.292 
Cumbica 1.544 
Maia 370 
Monte Carmelo 6.063 
Morros 10.202 
Paraventi 2.990 
Picanço 1.188 
Presidente Dutra 21.334 
São João 8.008 
Taboão 18.099 
Vila Barros 8.400 
Vila Rio 469 
Total 89.937 

Fonte: IBGE. Censo 2000, Setores Censitários 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Sem Instrução ou
Menos de 1 Ano

1 a 3 Anos 4 a 7 Anos 8 a 10 Anos 11 a 14 Anos 15 anos ou Mais



 
 VOL II    FL  13/195 

 

I N F R A E R O   

Observa-se que a população da AID, definida como aquela sujeita aos incômodos 
decorrentes do ruído provocado pelas aeronaves, diminuiu em relação à situação atual. 
Isso se deve ao fato da curva calculada pela COPPE ter considerado que na ocasião da 
operação futura do novo sistema de pistas as aeronaves que irão operar no Aeroporto 
Internacional de São Paulo estarão dentro dos padrões tecnológicos atualmente 
desenvolvidos. 

Conforme visualiza-se no Gráfico III.47, a seguir, os bairros com maior contingente 
populacional são Presidente Dutra e Taboão. 

 

Gráfico III.47 - Distribuição da População Residente nos Bairros da AID (Situação Atual) – 2000   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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Figura III.13 AID (Situação Futura) 
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Na composição etária da população residente na AID (Situação Futura) destaca-se a 
faixa adulta entre 20 e 29 anos que, em 2000 situava-se entre 18% e 21% na maioria 
dos bairros, com exceção de Bela Vista, Paraventi e Vila Rio onde a maior incidência 
estava na faixa entre 30 e 39 anos. Cabe destacar que nos bairros de Bananal e Bela 
Vista mais de 33% da população estava com menos de 14 anos. O Quadro III.63 e o 
Gráfico III. 48 a seguir apresentam a distribuição das faixas etárias da população 
residente na AID (Situação Futura). 

Quadro III.63 - População por Faixa Etária por Bairros da AID (Situação Futura) - 2000 

Bairros 
Participação de Pessoas Residentes por faixa Etária (%) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >=60 
Bananal 12,41 9,68 11,66 10,42 19,60 14,39 12,66 5,71 3,47 
Bela Vista 12,63 11,97 10,72 10,39 17,95 18,33 10,08 4,83 3,12 
Bom Clima 8,19 8,58 9,27 10,41 19,46 15,61 12,61 9,07 6,80 
Cocaia  7,66 8,39 9,09 9,50 18,41 18,11 14,72 8,26 5,85 
Cumbica 12,14 10,82 8,97 10,39 21,19 17,58 10,31 4,61 3,98 
Maia 6,44 6,24 7,69 8,61 20,49 15,97 14,93 10,41 9,22 
Monte Carmelo 9,55 8,69 9,54 9,99 19,09 16,22 12,13 7,64 7,14 
Morros 11,28 9,65 9,82 10,98 19,80 15,98 11,87 6,17 4,44 
Paraventi 7,80 8,41 8,89 8,65 17,08 17,89 12,94 9,02 9,32 
Picanço 7,24 6,81 7,97 10,37 18,14 16,17 13,51 12,03 7,77 
Presidente Dutra  10,91 10,01 9,75 10,43 19,36 17,12 11,91 6,16 4,35 
São João 10,50 9,92 10,14 10,25 19,46 17,02 11,64 6,39 4,67 
Taboão 11,30 9,98 10,02 10,23 20,36 16,99 10,71 5,99 4,42 
Vila Barros 9,70 8,65 9,52 11,22 19,95 15,84 12,19 7,10 5,83 
Vila Rio 9,12 8,02 9,47 9,65 16,97 20,59 15,47 6,08 4,63 
Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000  

 
Gráfico III.48 - Composição Etária da População por Bairros da AID (Situação Futura) - 2000 
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Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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• Domicílios por Bairros da AID (Situação Futura) 

A AID (Situação Futura) é constituída por 24.300 domicílios distribuídos pelos bairros que 
compõem a AID.  

No que diz respeito à condição de ocupação, destacam-se os imóveis próprios quitados, 
chegando a mais de 80% na Bela Vista, conforme se verifica no Quadro III.64 e no 
Gráfico III.49, a seguir. 

Quadro III.64 - Domicílios por Condição de Ocupação por Bairro da AID (Situação Futura) - 2000 

Bairro Total de 
Domicílios 

Condição de Ocupação do Domicílio (%) 
Próprio 

Alugado 

Cedido 

Outra Impro-
visado Quitado Em 

aquisição 
Por 

empregador 
De outra 

forma 

Bananal 5 75,49  1,96  7,84  1,96  8,82  2,94  0,98  
Bela Vista 716 81,56  1,57  10,11  0,22  6,39  0,14  - 
Bom Clima 1.502 55,92  1,90  22,40  0,60  18,91  0,13  0,13  
Cocaia 974 53,65  15,49  20,40  0,87  7,73  1,83  0,02  
Cumbica 412 76,51  5,67  10,33  2,62  3,18  1,29  0,40  
Maia 102 65,73  4,88  19,38  1,65  8,27  0,08  -    
M. Carmelo 1.651 68,80  2,46  20,00  0,33  6,29  1,97  0,14  
Morros 2.741 60,39  4,28  17,66  0,33  5,10  2,17  0,08  
Paraventi 840 67,21  7,10  17,40  0,38  5,25  1,76  0,89  
Picanço 323 70,74  5,01  19,43  0,36  4,44  0,02  0,00  
Pres. Dutra 5.665 70,22  1,45  20,35  1,17  6,29  0,38  0,16  
São João 2.132 67,16  3,21  17,49  0,26  8,77  3,00  0,11  
Taboão 4.820 72,37  3,17  13,27  0,39  7,59  3,10  0,12  
Vila Barros 2.287 69,18  1,16  21,39  0,58  7,07  0,46  0,16  
Vila Rio 129 73,87  12,34  10,93  0,35  1,30  0,77  0,43  
Total 24.300  67,87  3,28  17,95  0,64  7,41  2,69  0,15  

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 

Gráfico III.49 - Domicílios por Condição de Ocupação da AID (Situação Futura) - 2000 

67,87
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17,95

8,05 2,69 0,15
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Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 Acompanhando a tendência do Município de Guarulhos e da RMSP, onde se verifica 
diminuição gradativa da taxa de ocupação, assim como na Situação Atual, a AID 
(Situação Futura) apresentou uma taxa média de 3,7 moradores por domicílio, sendo 
que, em todos os bairros que a compõem ocorre pouca variação desse índice. Essa 
tendência está associada à queda da taxa de fecundidade e a conseqüente diminuição 
do tamanho das famílias. 
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Quadro III.65 - Domicílio por Tipo dos Bairros da AID (Situação Futura) – 2000 

Bairro 
Total de 

Domicílios 
(unid) 

Domicilios Particulares Permanentes (%) 
Permanente 

Improvisado 
Casa Apartamento Cômodo 

Bananal 5 92,16 0,98 5,88 0,98 
Bela Vista 716 93,88 5,98 0,13 - 
Bom Clima 1.502 76,55 5,25 18,05 0,16 
Cocaia 974 56,74 43,18 - 0,08 
Cumbica 412 92,63 6,57 0,20 0,60 
Maia 102 96,42 1,81 1,77 - 
Monte Carmelo 1.651 92,72 6,39 0,73 0,16 
Morros 2.741 81,51 18,07 0,35 0,08 
Paraventi 840 84,12 12,03 2,87 0,98 
Picanço 323 96,34 3,46 0,18 0,02 
Presidente Dutra 5.665 91,87 7,65 0,30 0,18 
São João 2.132 92,67 5,58 1,63 0,11 
Taboão 4.820 90,87 7,30 1,69 0,14 
Vila Barros 2.287 92,93 3,87 3,01 0,20 
Vila Rio 129 96,16 0,79 0,68 2,37 
Total 24.300 88,28 9,37 2,16 0,19 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

Essa população ocupa 24.300 domicílios dos quais apenas 0,19% são considerados 
improvisados pelo IBGE. Entre os demais, mais de 88% são casas, cerca de 9,0% são 
apartamentos e apenas cerca de 2,16% são classificados pelo IBGE como cômodos, 
principalmente no bairro de Bom Clima. 

• Atendimento de Saneamento Básico dos Domicílios da AID (Situação Futura) 

No que se refere ao atendimento de saneamento básico, o abastecimento de água 
encontra-se acima de 94% dos domicílios permanentes na maioria dos bairros 
consideradas, estando na faixa de 86% em Bananal e 89% em São João. Quanto ao 
esgotamento sanitário, o nível de atendimento é mais baixo. Dos 15 bairros avaliados, 
em 10 o atendimento por esgotamento sanitário é superior a 80% nos domicílios 
permanentes. Os bairros com menor atendimento por esgotamento sanitário são Bela 
Vista e Taboão com, respectivamente, 52,5% e 61,3% (Quadro III.66). 

Quadro III.66 - Saneamento Básico Atendimento por Domicílios da AID (Situação Futura) – 2000 

Bairro Domicílios 
Domicílios Particulares Permanentes (%) 

Água Esgoto Coleta de Lixo 

Bananal 5 86,3 82,4 85,3 
Bela Vista 716 99,7 52,5 99,2 
Bom Clima 1502 99,7 84,6 99,7 
Cocaia 974 99,5 89,5 99,7 
Cumbica 412 96,2 79,7 98,2 
Maia 102 98,8 89,6 99,3 
Monte Carmelo 1.651 99,6 71,9 98,5 
Morros 2.741 99,5 77,2 99,9 
Paraventi 840 98,9 95,8 99,0 
Picanço 323 100,0 99,3 100,0 
Presidente Dutra 5.665 94,2 86,3 99,5 
São João 2.132 89,6 83,8 97,5 
Taboão 4.820 98,3 61,3 96,7 
Vila Barros 2.287 99,4 81,2 99,8 
Vila Rio 129 97,6 91,8 97,6 

Total 24.300 97,1 78,1 98,7 
Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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• Renda dos Responsáveis por Domicílios da AID  (Situação Futura) 

Observando os dados de renda dos responsáveis por domicílio, nota-se uma 
predominância da faixa entre 2 e 5 salários mínimos, embora os bairros Cocaia, Maia, 
Picanço e Vila Rio apresentem percentuais significativos de faixas de renda mais 
elevada (Quadro III.67). 

 

Quadro III.67 - Domicílios por Faixa de Renda do Chefe e Taxa de Ocupação por Bairro da AID 
(Situação Futura) - 2000 

Bairro 

Domicílios Particulares Permanentes 

Domic. Pessoas/
Domicílio 

Rendimento Mensal da Pessoa  
Responsável pelo Domicílio (s.m.) (%) 

Ate 1 1a2 2a5 5a10 10a15 15a20 20a30 Sem 
Renda 

Bananal  5 3,95 8,91 21,78 47,52 7,92 1,98 -   -   11,88 
Bela Vista  716 3,75 8,43 28,92 36,11 13,71 2,53 0,64 0,27 9,38 
Bom Clima 1.502 3,51 7,85 12,59 32,42 22,67 6,16 4,53 3,62 10,18 
Cocaia 974 3,38 5,63 7,12 29,20 28,02 11,11 6,68 6,54 5,71 
Cumbica 412 3,74 5,92 14,80 41,22 18,00 2,21 0,93 1,02 15,89 
Maia 102 3,65 2,13 10,79 26,51 26,23 11,93 4,45 13,86 4,10 
M. Carmelo 1.651 3,67 9,16 16,72 33,60 21,79 5,96 2,25 1,80 8,72 
Morros  2.741 3,72 9,08 16,19 36,86 18,45 2,85 1,09 0,53 14,95 
Paraventi 840 3,56 8,13 10,11 27,78 26,78 7,63 5,41 4,18 9,97 
Picanço 323 3,68 3,21 5,56 24,68 26,57 12,22 7,98 14,33 5,46 
Pres. Dutra 5.665 3,77 7,85 14,45 40,47 20,21 3,33 1,35 0,72 11,62 
São João 2.132 3,76 7,73 13,91 37,32 17,56 2,63 1,29 0,86 18,70 
Taboão 4.820 3,75 8,54 17,66 39,23 16,28 2,43 0,94 0,36 14,56 
Vila Barros 2.287 3,67 10,26 14,86 37,26 19,78 3,69 1,29 0,99 11,87 
Vila Rio 129 3,63 1,50 4,85 17,18 35,79 16,31 8,17 11,31 4,90 
Total 24.300 3,75 8,22 15,12 36,88 19,72 4,07 1,95 1,55 12,50 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 

 

• Instrução dos Responsáveis por Domicílios por Bairro 

Os dados de instrução disponíveis denotam relação direta entre a renda e a distribuição 
das pessoas por anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios. Embora predomine 
a faixa entre 4 e 7 anos de estudo, os bairros que apresentam renda mais alta como 
Cocaia, Maia, Picanço e Vila Rio também apresentam maiores parcelas de chefes de 
família com escolaridade acima de 11 anos de estudo (Quadro III.68). 
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Quadro III.68 - Pessoas Responsáveis pelo Domicílio por Anos de Estudo por Bairros da AID 
(Situação Futura) – 2000 

Bairro Total de 
Domicílios 

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares 
Permanentes 

Grupos de anos de Estudo  (%) 
0-1 1-3 4-7 8-10 11-14 >=15 

Bananal 5 12,87  16,83  37,62  20,79  11,88   -    
Bela Vista 716 9,51  18,34  41,34  14,98  14,47  1,37  
Bom Clima 1.502  5,52  14,52  31,46  17,37  23,57  7,55  
Cocaia 974  4,71  9,53  28,17  17,13  29,61  10,84  
Cumbica 412  9,83  15,94  40,62  17,54  14,84  1,23  
Maia 102  6,73  5,79  26,47  12,76  27,92  20,32  
Monte Carmelo 1.651  7,26  11,78  37,13  19,50  20,73  3,61  
Morros 2741 8,80  17,09  37,27  19,33  15,57  1,94  
Paraventi 840  6,25  9,58  28,19  18,68  27,93  9,36  
Picanço 323  3,09  5,25  22,65  15,80  31,77  21,45  
Presidente Dutra 5.665  7,24  16,79  39,06  19,40  16,01  1,50  
São João 2.132  9,07  14,45  39,35  18,94  16,71  1,49  
Taboão 4.820  8,77  17,62  40,97  19,41  12,33  0,90  
Vila Barros 2.287  8,57  15,19  36,79  19,85  17,52  2,08  
Vila Rio 129  3,33  4,83  20,69  21,08  36,17  13,91  
Total 24.300  7,80  15,38  37,36  18,93  17,48  3,05  
Fonte: Fundação IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 

O Gráfico III.50 a seguir demonstra a  distribuição dos anos de estudo dos responsáveis 
pelos domicílios da AID. 

 

Gráfico III.50 - Anos de Estudo das Pessoas Responsáveis Pelo Domicílio da AID (Situação Futura) – 
2000 
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Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 2000 
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3.2 Meio Físico 

Para delimitação da AID, no âmbito dos estudos do meio físico foi delimitada um área no 
entorno da Área Diretamente Afetada, suficiente para revelar a situação ambiental 
lindeira. 

3.2.1 Risco de Processos Erosivos e de Alagamento e Assoreamento 

No que se refere à aptidão física dos terrenos da Área de Influência Direta do presente 
estudo para ocupação e assentamento, ressalta-se que a área do Aeroporto envolve 
uma região com severas restrições, em função da presença de extensa planície aluvial 
da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu. As declividades são baixas, inferiores a 5%, como 
conseqüência da natureza aluvionar da planície quaternária. Por outro lado, essa baixa 
declividade do terreno, aliada à pequena profundidade do lençol freático, faz com que 
essa unidade de relevo seja sujeita a sérios problemas de enchentes. 

A presença de solos com baixa capacidade de suporte também concorre para as 
dificuldades de implantação de obras viárias, de saneamento e edificações. Nos trechos 
com argilas moles, são previstas tensões admissíveis no solo inferiores a 0,1 MPa, 
correspondentes a menos de 1 kgf/cm2. 

A norte do Aeroporto predominam áreas com restrições localizadas à ocupação, em 
função da existência de declividades maiores que 30% e da presença de cabeceiras de 
drenagem, as quais exigem cuidados especiais em projetos de implantação de obras de 
infraestrutura e edificações.  

O substrato geológico nessa região é constituído por alternância de unidades granito-
gnáissicas, xistosas, anfibolíticas e terciárias, profundamente intemperizadas, dando 
origem a espessos mantos de solos de alteração e/ou residuais, geralmente plásticos, 
propícios ao emprego em aterros compactados. A capacidade de suporte desses solos é 
acima de 0,2 MPa (2kgf/cm2), devendo alcançar valores maiores que 0,4 MPa já a 
pequenas profundidades. 

3.2.2 Drenagem 

As obras de canalização realizadas para a implantação do Aeroporto, conferiram um 
traçado regular para o canal contornando, pela borda externa, as pistas de pouso e 
decolagem atuais. Em seguida, o canal tem sua orientação em paralelo a Rodovia Hélio 
Smidt, onde ocorre uma travessia na alça de acesso à via mencionada. Nesse local 
existe instalado um bueiro de travessia constituído por células triplas de concreto armado 
de seção retangular.  

A jusante dessa travessia, cerca de 450 m, o Rio Baquirivu-Guaçu é interceptado pela 
Rodovia Presidente Dutra, através de uma travessia em ponte, indo alcançar o Rio 
Tietê, aproximadamente 2,5 km à frente.  

Assim como ocorre em muitos pontos na Bacia, a área do Aeroporto de Guarulhos 
também não está livre de inundações, conforme é mencionado no documento fornecido 
pela INFRAERO (Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Implantação da 
Terceira Pista de Pouso e Decolagem – Estudos de Relocação do Canal de Desvio do 
Rio Baquirivu, abril/00). 

Para implantação das instalações existentes do Aeroporto, os afluentes da margem 
esquerda do Rio Baquirivu-Guaçu - Baquirivu-Mirim e Cocho Velho – foram reunidos em 
um único canal, que numa extensão de 420 metros cruza em canal fechado 
perpendicular à pista 09L-27R, em galeria de seção retangular tripla com dimensões 
iguais a 3,00 x 2,50m, conforme pode ser constatado nas fotos, a seguir. 
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Foto III.29 – Rio Baquirivu-Guaçu recebendo o Córrego Cocho Velho retificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.30 – Emboque da galeria do Córrego Cocho Velho, sob o sistema de pistas existente  
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Conforme relatos da INFRAERO, em fevereiro de 1999 ocorreu um evento de inundação 
no local atingindo parte da cabeceira de uma das pistas e a subestação existente nessa 
área. A avaliação hidráulica do evento concluiu que essa ocorrência originou-se por 
efeitos de remanso da calha do Rio Baquirivu-Guaçu sobre o emboque da galeria tripla 
do Córrego Cocho Velho, sobrelevando os níveis d’água nessa seção e por 
conseqüência atingindo as áreas lindeiras. 

Também, alega o referido documento, que os altos níveis d’água no Rio Baquirivu-Guaçu 
tenham sido originados por insuficiência hidráulica de pontes e da própria calha principal 
a jusante do emboque do Córrego Cocho Velho. 

Essa restrição de vazões é um elemento adicional a ser considerado pela INFRAERO no 
planejamento e projeto da Implantação da Terceira Pista de Pouso e Decolagem, objeto 
destes estudos ambientais, tendo em vista os seguintes elementos e/ou interferências 
principais com a macro drenagem da Bacia: 

- A necessidade de nova relocação do canal do Rio Baquirivu-Guaçu, contornando a 
área expandida do Aeroporto; 

- O revestimento estrutural do canal relocado atuando na diminuição do tempo de 
escoamento no trecho, portanto, podendo alterar o tempo de concentração da 
Bacia total; 

- O aumento da impermeabilização direta, repercutindo-se no acréscimo dos 
excedentes de águas pluviais, necessária para as novas instalações previstas. 

3.2.3 Qualidade do Ar 

No que se refere á Área de Influência Direta, considerou-se no presente estudo apenas 
as emissões de poluição do ar devidas às fontes móveis, associadas à operação do 
Aeroporto (movimentação de aeronaves, movimentação de veículos de apoio, 
movimentação de veículos na rodovia Hélio Smidt) e à fonte fixa representada pelo 
incinerador de resíduos. 

a) Emissão das Aeronaves 

As principais informações relativas à metodologia de cálculo de emissão de aeronaves, 
contidas neste trabalho, foram extraídas de: EPA – Environmental Protection Agency, 
“Evaluation of Air Pollutant Emissions from Subsonic Commercial Jet Aircraft”, 
April 1999. 

A estimativa do grau de emissão de aeronaves é feito com base em um ciclo 
padronizado de aterrissagem e decolagem, composto em 5 fases, que vão deste a 
aproximação, aterrissagem, taxeamento, estacionamento, decolagem e tomada de 
altitude. Por não apresentar interesse no presente estudo, não são consideradas as 
emissões durante a fase de vôo em altitude acima da camada de inversão térmica e 
velocidade de cruzeiro. 

Os principais poluentes emitidos por uma aeronave, a exemplo dos veículos terrestres, 
são o CO e HC, NOx, SOx e Partículas, este último em mínimas quantidades.   

Para se determinar o total de poluentes emitidos, com exatidão, é necessário se 
conhecer, além da composição da frota aérea, por tipo e modelo, também os tempos de 
cada fase operacional de pouso e decolagem, dado este não disponível no Aeroporto em 
estudo. Em vista disto, foi tomado como base o total de poluentes emitidos por cada 
operação de pouso e decolagem médio de uma aeronave, em diversos aeroportos dos 
EUA. Segundo esta metodologia, foi determinada a emissão média por pouso e 
decolagem, conforme relacionado a seguir: 
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− HC: 4,7 kg/pouso e decolagem 

− CO: 14,0 kg/pouso e decolagem 

− NOx: 11,9 kg/pouso e decolagem 

− SOx: 0,5 kg/pouso e decolagem 

Considerando-se o total de cerca de 92.000 pousos e decolagens por ano, ocorridos no 
Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos no ano de 2001, chega-se aos totais 
anuais constantes do Quadro III.69: 

Quadro III.69 - Emissão de Poluentes Devido à Movimentação de Aeronaves 

Poluentes Emissão devido à pousos e 
decolagens (kg/dia) 

Totais anuais de emissão 
(ton/ano) 

HC 1.183 432 
CO 3.529 1.288 
NOx 3.000 1.095 
SOx  126 46 
Partículas 123 45 

 Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

b) Movimentação de Veículos de Apoio 

A operação das aeronaves demanda a circulação de veículos de apoio no pátio de 
manobra das aeronaves. 

Para o cálculo das emissões, considera-se a operação dos seguintes veículos de apoio, 
para cada operação de pouso e decolagem: 

• 01 caminhão para abastecimento de combustível - caminhão tanque ou bombeio; 

• 01 caminhão para coleta de dejetos líquidos – QTU; 

• 02 caminhões para serviço de comissaria - caminhão com carroceria baú pantográfico; 

• 02 tratores para reboques porta bagagem; 

• 02 carregadores de containers e pallets - container & pallet/skid loaders; 

• 01 empurrador para aeronave -tipo aircraft tow tractor/push back; 

• 01 trator para o equipamento de ar condicionado; 

• 01 equipamento de ar condicionado; 

• 01 caminhão para abastecimento de água – QTA. 

Logo, há um total de 12 veículos para cada operação de pouso e decolagem de uma 
aeronave. Assumindo-se, por hipótese, a favor da segurança, que cada veículo destes 
percorra um total de 2 km, em média em cada operação, teríamos um total de 24 km 
percorridos, pelos veículos de apoio, por pouso e decolagem de aeronave.   

Considerando-se os níveis de emissão característicos para veículos pesados com 
motorização diesel, se pode calcular os níveis de emissão constantes do Quadro III.70. 
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Quadro III.70 - Emissão de Poluentes de Veículos de Apoio 

Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais de Emissão 
(ton/ano) 

HC 42,7 16 
CO 411,8 150 
NOx 150,1 55 
SOx  2,6 1 
Partículas 4,9 2 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

c) Movimentação de Veículos Automotores na Rodovia Hélio Smidt 

Com base em dados de contagem de tráfego realizada pelo DERSA na Rodovia Hélio 
Smidt, em 2002, foram calculados os níveis de emissão, conforme planilhas a seguir. 
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EMISSÃO VEICULAR DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 
Avenida: rodovia Hélio Smidt 

Trecho: Total 

Condição: Atual 

Comprimento do Trecho: 5 km 

Fator de Emissão (g/km) a 31,5 km/h – Fonte: CETESB 
 CO HC NOX SOX PI 
Álcool 18,00 2,00 1,10 0,00 0,00 
Gasolina 12,30 1,30 0,70 0,16 0,08 
Leves (média)  13,61 1,46 0,79 0,12 0,06 
Diesel 17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 
Pesados 
(média) 

17,80 2,90 13,00 0,43 0,81 

Veículos Leves: 

Álcool:               23% 

Gasolina: 77% 

 
 Auto Pesados Total 
Velocidade (Km/h) 90 80 89 
Fluxo (veic./h) 16016 2184 18200 

Fator de Emissão Corrigido (g/km) 
 Auto Pesados 
CO 5,99 8,49 
HC 0,53 1,41 
NOX 1,26 13,26 
SOX 0,12 0,43 
PI 0,06 0,81 

RESULTADOS 
Emissão Linear de Gases (g/dia.km)   Emissão Total 
 Auto Pesados Total  Kg/dia Ton/ano 
CO 95.864 18.548 114.412  572,1 209 
HC 8.494 3.071 11.565  57,8 21 
NOX 20.223 28.966 49.189  245,9 90 
SOX 1.973 939 2.912  14,6 5 
PI 987 1.769 2.756  13,8 5 

Observação: 

- Correção do fator de emissão em função da velocidade, segundo EPA (Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, 1985) 

- Fatores de emissão conforme CETESB, 2002 
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MODELO DE EMISSÃO E DISPERSÃO DE POLUENTES POR VEÍCULOS

Rodovia:  Hélio Smidt
Trecho: 0
Condição:  fluxo médio diário

Dados de entrada

Condição de Dispersão Atmosférica:   Desfavorável

Distância do eixo central à margem da via (m): 15

veic./h km/h

Leves: 667 90 Velocidade do Vento (m/s) 1,1
Pesados: 91 80 Classe de Estabilidade B

Resultados
Emissão Linear (g/h.km)

CO HC NOx SOx PI
4.312          695            2.931          152            76              

Concentração Máxima ao Nível do Solo (ug/m3)

CO HC NOx SOx PI
3.765          607            2.559          133            67              
1.240          200            843            44              22              

648            104            440            23              11              
409            66              278            14              7                
286            46              194            10              5                
213            34              145            8                4                
167            27              113            6                3                
135            22              91              5                2                
111            18              76              4                2                
94              15              64              3                2                
81              13              55              3                1                
70              11              48              2                1                
62              10              42              2                1                
55              9                37              2                1                
49              8                33              2                1                

Padrão de Qualidade do Ar: 10.000        - 320            365            150            

120

300
280

Distância do Eixo Central 
(m)
20
40
60

220
240
260

140
160
180
200

80
100
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MODELO DE EMISSÃO E DISPERSÃO DE POLUENTES POR VEÍCULOS

Rodovia:  Hélio Smidt
Trecho: 0
Condição:  fluxo médio diário

Dados de entrada

Condição de Dispersão Atmosférica:   Desfavorável

Distância do eixo central à margem da via (m): 15

veic./h km/h

Leves: 667 90 Velocidade do Vento (m/s) 1,1
Pesados: 91 80 Classe de Estabilidade B

ÍNDICE QUALIDADE DO AR
0 - 50 BOA

50 - 100 REGULAR
100 - 200 INADEQUADA
200 - 300 MÁ
300 - 400 PÉSSIMA

> 400 CRÍTICA

Índice de Qualidade do Ar

-

100

200

300

400

0 50 100 150 200 250 300

distância da margem da via (m)
CO NOx SOx PI
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O Quadro III.71, a seguir, resume as emissões devidas á circulação de veículos na 
Rodovia Hélio Smidt, considerando que 88% são veículos leves, dos quais 23% a álcool 
e 77% a gasolina.  

Quadro III.71 - Emissão de Poluentes por Veículos Automotores na Rodovia Hélio Smidt 
 

Poluentes 
Emissão diária (kg/dia) Totais anuais de Emissão 

(ton/ano) 
HC 57,8 21 
CO 572,1 209 
NOx 245,9 90 
SOx  14,6 5 
Partículas 13,8 5 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

Os níveis de emissão são relativamente limitados, não sendo de magnitude capaz de 
provocar ultrapassagens dos Padrões de Qualidade do Ar em nenhum ponto da via ou 
sua vizinhança, como pode ser visto na planilha de modelagem a seguir, considerando o 
fluxo médio de veículos na rodovia e as condições mais críticas de dispersão 
atmosférica, onde se verifica que o poluente mais crítico, o NOx, apresentar-se-á em 
concentrações acima do padrão somente até uma distância máxima de 60 m do eixo 
central da rodovia, ou seja, dentro da faixa de domínio desta. 

 

d) Incinerador 

As emissões referentes ao incinerador constam do Quadro III.72 a seguir. 

Quadro III.72 - Emissão de Poluentes do Incinerador de Resíduos Sólidos 

Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais  
(ton/ano) 

HC - - 
CO - - 
NOx 38,02 13,88 
SOx 119,23 43,52 
Partículas 492,48 179,76 

Fonte: WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental 

No RAP elaborado para este incinerador, foi realizada a modelagem de dispersão de 
poluentes atmosféricos, determinando-se que, nas mais adversas condições 
atmosféricas, os padrões de qualidade do ar são plenamente respeitados em toda a área 
em torno do incinerador. Logo, a operação deste não provoca ultrapassagens dos 
índices legais de qualidade do ar. O Quadro III.73, a seguir, apresenta os resultados 
desta modelagem, indicando a máxima concentração de poluentes, na pior condição de 
dispersão atmosférica, no ponto mais crítico, comparando com o padrão de qualidade do 
ar para o respectivo poluente. 

Quadro III.73 - Máxima Concentração de Poluentes 
 

Poluentes 
Concentração máxima diária (µg/m3) Concentração média anual (µg/m3) 

Máxima 
concentração 

Padrão de Qualidade 
do Ar 

Máxima 
concentração 

Padrão de Qualidade 
do Ar 

NO2 11,7 320 0,6 100 
SO2 10,6 365 2,0 80 
Partículas 
Totais 

45,2 240 8,3 80 

Fonte: WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental 

 

e) Emissões Totais devidas ao Aeroporto 

Somando-se as emissões das diversas fontes teremos os níveis de emissões diárias e 
anuais apresentadas no Quadro III.74 a seguir. 
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Quadro III.74 - Emissão de Poluentes Devidas ao Aeroporto 

Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais  
(ton/ano) 

HC 1.284 469 
CO 4.512  1.647 
NOx 3.436 1.254 
SOx 263 96 
Partículas 635 232 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

As emissões devidas às fontes móveis que circulam no Município de Guarulhos foram 
consideradas no item 2 – Diagnóstico da Área de Influência Indireta, item 2.2.5. 

3.2.4 Níveis de Ruído 

Considerando o incômodo provocado à população, para o diagnóstico dos níveis de 
ruído utilizou-se como corte espacial a área contida na curva 2 de ruído referente à 
operação das pistas 1 e 2 existentes. 

Nesse sentido, no dia 7 de Outubro de 2002 foram realizadas medições de ruído diurno 
na AID das Pistas 1 e 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, sendo que 
nos dias 8 e 12, foram realizadas medições complementares nas imediações do 
Aeroporto de Congonhas, para determinação da variabilidade do ruído de aeronaves em 
um ponto específico (Figura III.14). 

Figura III.14 - Ponto utilizado para Determinação da Variabilidade do Ruído de Aeronaves  
 

Nos pontos 
selecionados foram 
feitas medições de 
nível sonoro, com 
análise estatística dos 
dados, sendo 
anotados, entre outros 
parâmetros, o Leq 
(nível equivalente 
contínuo), que é o 
índice de referência 
legal para o caso em 
análise, e o L90 (ruído 
de fundo) em 
amostragens de 3 a 
50 minutos, no tempo 
necessário para a 
passagem de 

aeronaves.  Adiante se encontram os laudos de medição de ruído com registro gráfico da 
leitura durante o período de amostragem. 
Para avaliação do efeito do ruído das aeronaves, foi feita, para cada caso, uma 
simulação do ruído sem o tráfego aéreo, excluindo-se os picos sonoros medidos quando 
da passagem dos aviões. Com isto, foram obtidas as curvas aproximadas do ruído 
existente no local, sem a operação do Aeroporto. 

O Leq representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta a mesma 
energia da fonte medida na prática.  Pode, portanto, ser considerado como o “ruído 
médio”.  Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90% do tempo, sendo 
denominado “ruído de fundo”.  

Para as medições foram utilizados os seguintes equipamentos: 
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− Medidor de Nível Sonoro: Marca Brüel & Kjær, modelo 2236, com análise estatística 
de dados. 

− Calibrador Acústico: Marca Brüel & Kjær, modelo 4231, devidamente aferido pelo 
fabricante. 

− Software dB2XL Type 7692, B&K, para conecção com computador e análise de 
resultados. 

− Microcomputador: Notebook IBM Think Pad 2620, conectado ao medidor de nível 
sonoro. 

As medições de ruído foram executadas de acordo com as determinações da 
NBR 10.151. 

Os pontos de medição foram determinados em frente a escolas e hospitais, em locais 
indicados por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos. 

• Variabilidade do Ruído de Aeronaves 

O ruído gerado pela passagem de aviões, em um determinado ponto, varia inicialmente 
em função da operação (pouso ou decolagem), visto que, dependendo da direção do 
vento estas podem ser realizadas em um sentido da pista ou no outro.  Além disso, o 
modo de operação, tipo de aeronave, carga, entre outros fatores, também influem 
significativamente no ruído resultante em um ponto receptor específico. 

Com o objetivo de caracterizar esta variabilidade, obtendo-se os parâmetros de correção 
necessários para uma análise mais exata dos dados obtidos na medição, foi feita uma 
série de medidas de nível sonoro em um ponto fixo no bairro do Campo Belo, em São 
Paulo, na área de influência da rota de pouso e decolagem do Aeroporto de Congonhas. 
Foi selecionado um ponto onde o ruído de tráfego de veículos terrestres fosse menos 
significativo, sendo facilmente identificável, no registro das medições sonoras, o ruído 
dos aviões. 

Foram realizadas duas medições em dias distintos, uma com as aeronaves em operação 
de decolagem e outra pousando. Os laudos de medição de ruído destas encontram-se 
nas páginas a seguir. Na decolagem, em 10 passagens de aeronaves, verificou-se um 
nível sonoro médio de 88 dB(A), variando de 84 a 90 dB(A), com desvio padrão de 
2 dB(A). No pouso, a média foi um pouco inferior, de 85 dB(A), mas com uma variação 
muito maior, de 79 a 90 dB(A) e desvio padrão de 4 dB(A). 

Interessante observar que o nível máximo observado, de 90 dB(A), ocorreu tanto durante 
pouso quanto em decolagens, indicando que, qualquer que seja a direção de fluxo das 
aeronaves, o nível sonoro resultante máximo pode ser de mesma ordem de grandeza. 
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Operator information

Measuring Point: 0 Operator: Eduardo Murgel
Location: Campo Belo - Aerop. de Congonhas

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 8/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:25:25
RMS:A      Fast To: 09:51:50
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 72,6 dB

Graph

Comments

medida feita à rua Conde de Ipanema x Visconde de Castro

passagens de aviões decolando nos instantes:
9:25:30 ; 9:28:31 ; 9:31:20 ; 9:33:27 ; 9:35:56 ; 9:38:14 ; 9:40:16 ; 9:47:35 ; 9:49:44 ; 9:51:24

2236 Sound Levels
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Operator information

Measuring Point: 0 Operator: Eduardo Murgel
Location: Campo Belo - Aeroporto de Congonhas

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 12/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 16:24:48
RMS:A      Fast To: 16:58:10
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 68,0 dB

Graph

Comments

medida feita à rua Conde de Ipanema x Visconde de Castro

passagens de aviões pousando nos instantes:
16:34:33 ; 16:38:28 ; 16:40:57 ; 16:45:34 ; 16:49:04 ; 16:52:57 ; 16:55:14 ; 16:57:41
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• Pontos de medição na AID do Aeroporto de Internacional de São Paulo/Guarulhos 

Ponto 1: 

Localizado na frente da EEPSG Prof. Maria Leoni - Bairro Paraventi, como pode ser visto 
na Foto III.31, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, sendo 
observado passagem de aeronaves pousando às 7:58:11 h e 8:02:22 h, gerando níveis 
de pico de ruído de 66 a 70 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
56,7 dB(A), reduzindo-se para 55,9 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução de menos de 1 dB(A) implica em um impacto pouco significativo do 
ruído aéreo neste local.  Este pequeno grau de impacto coincide com o fato deste ponto 
estar fora das linhas de ruído definidas pela Infraero – Área III.  No entanto, os picos de 
ruído medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-se 
do ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 

 
Foto III.31 - Ponto 1: EEPSG Professora Maria Leoni 
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Operator information

Measuring Point: 1 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 07:56:30
RMS:A      Fast To: 08:04:20
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 56,7 dB

Graph

Comments

Em frente à EEPSG Prof. Maria Leoni - bairro Paraventi
avião pousando às 7:58:11 (69,5 dB(A)) e 8:02:22 (65,8 dB(A))
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Operator information

Measuring Point: 1 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 07:52:30
RMS:A      Fast To: 08:04:20
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 55,9 dB

Graph

Comments

Em frente à EEPSG Prof. Maria Leoni - bairro Paraventi
avião pousando às 7:58:11 (69,5 dB(A)) e 8:02:22 (65,8 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 2: 

Localizado na frente da EEPSG Dona Brasília Castanho de Oliveira - Bairro Picanço, 
como pode ser visto na Foto III.32, foi realizada a medição conforme registrado no laudo 
a seguir, sendo observado passagem de aeronaves pousando às 8:21:10 h e 8:23:26 h, 
gerando níveis de pico de ruído da ordem de 70 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de  
61,7 dB(A), reduzindo-se para 59,0 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves. 
Logo, a redução de quase 3 dB(A) implica em um impacto potencialmente significativo do 
ruído aéreo neste local. Este grau de impacto ainda aceitável, coincide com o fato deste 
ponto estar dentro da linha de ruído definida pela Infraero – Área II.  No entanto, os picos 
medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-se do 
ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.32 - Ponto 2: EEPSG Dona Brasília Castanho de Oliveira 



 
 VOL II    FL  37/195 

 

I N F R A E R O   

Operator information

Measuring Point: 2 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 08:20:08
RMS:A      Fast To: 08:23:48
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 61,7 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Dona Brasília Castanho de Oliveira - bairro Picanço
avião pousando às 8:21:10 (69,5 dB(A)) e 8:23:26 (70,3 dB(A))
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Operator information

Measuring Point: 2 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 08:20:08
RMS:A      Fast To: 08:23:48
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 59,0 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Dona Brasília Castanho de Oliveira - bairro Picanço
avião pousando às 8:21:10 (69,5 dB(A)) e 8:23:26 (70,3 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 3: 

Localizado em frente ao Hospital Municipal de Urgências – Bairro Bom Clima, como pode 
ser visto na Foto III.33, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, 
sendo observado passagem de aeronaves pousando às 8:41:20h e 8:43:10h, gerando 
níveis de picos de ruído de 71 a 74 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
66,3 dB(A), reduzindo-se para 65,1 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves. 
Logo, a redução da ordem de 1 dB(A) implica em um impacto pouco significativo do ruído 
aéreo neste local.  Este pequeno grau de impacto coincide com o fato deste ponto estar 
fora das linhas de ruído definidas pela Infraero – Área III. No entanto, os picos de ruído 
medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-se do 
ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.33 - Ponto 3: Hospital Municipal de Urgências 
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Operator information

Measuring Point: 3 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 08:40:38
RMS:A      Fast To: 08:43:38
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 66,3 dB

Graph

Comments

em frente ao Hospital Municipal de Urgências (HMU) - bairro Bom Clima
avião pousando às 8:41:20 (73,6 dB(A)) e 8:43:10 (70,8 dB(A))
movimento intenso de veículos na avenida Tiradentes - ruído de tráfego
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Operator information

Measuring Point: 3 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 08:40:38
RMS:A      Fast To: 08:43:38
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 65,1 dB

Graph

Comments

em frente ao Hospital Municipal de Urgências (HMU) - bairro Bom Clima
avião pousando às 8:41:20 (73,6 dB(A)) e 8:43:10 (70,8 dB(A))
movimento intenso de veículos na avenida Tiradentes - ruído de tráfego
SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 4: 

Localizado em frente à EEPSG Lydia Kitz Moreira - Bairro Cocaia, como pode ser visto 
na Foto III.34, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, sendo 
observado passagem de aeronaves pousando às 9:05:49 h e 9:14:26 h, gerando níveis 
de picos de ruído de 74 a 76 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
60,4 dB(A), reduzindo-se para 55,1 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução da ordem de 5 dB(A) implica em um impacto significativo do ruído aéreo 
neste local.  Este grau de impacto significativo coincide com o fato deste ponto estar 
inserido nas linhas de ruído definidas pela Infraero – Área II.  Além disso, os picos 
medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-se do 
ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.34 - Ponto 4: EEPSG Lydia Kitz Moreira 
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Operator information

Measuring Point: 4 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:03:47
RMS:A      Fast To: 09:15:05
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 60,4 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Lydia Kitz Moreira - bairro Cocaia
avião pousando às 9:05:49 (73,6 dB(A)) e 9:14:26 (75,5 dB(A))
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Operator information

Measuring Point: 4 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:03:47
RMS:A      Fast To: 09:15:05
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 55,1 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Lydia Kitz Moreira - bairro Cocaia
avião pousando às 9:05:49 (73,6 dB(A)) e 9:14:26 (75,5 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO

2236 Sound Levels
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Ponto 5 
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Localizado na frente da EEPSG Prof. João Luiz de Godoy Moreira - Bairro Bela Vista, 
como pode ser visto na Foto III.35, foi realizada a medição conforme registrado no laudo 
a seguir. 

O intenso tráfego de veículos na avenida lindeira foi responsável pelo elevado ruído de 
fundo, sendo que não era perceptível a passagem de aeronaves. 

O ruído médio no local foi de 63 dB(A) e, sendo imperceptível à passagem de aviões, 
pode-se considerar inexpressivo o impacto gerado pelo ruído das aeronaves neste local, 
coincidindo com o fato deste ponto estar fora das linhas de ruído definidas pela Infraero – 
Área III. 

 

 

Foto III.35 - Ponto 5: EEPSG  João Luiz de Godoy Moreira 
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Operator information

Measuring Point: 5 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:27:00
RMS:A      Fast To: 09:35:25
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 62,8 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Prof. João Luiz de Godoy Moreira - bairro Bela Vista
intenso movimento de veículos (caminhões na avenida) e serralheria vizinha
não visível a passagem de aviões, tampouco perceptível o ruído frente ao ruído de fundo local
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Ponto 6 

Localizado na frente da EEPG Joaquim Garcia Salvador - Bairro Monte Carmelo, como 
pode ser visto na foto III.36, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a 
seguir, sendo observado passagem de aeronaves pousando às 9:59:43 h, gerando um 
nível de pico de ruído de 84 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
68,6 dB(A), reduzindo-se para 67,2 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução de pouco mais de 1 dB(A) implica em um impacto pouco significativo do 
ruído aéreo neste local. Este pequeno grau de impacto não coincide com o fato deste 
ponto estar dentro das linhas de ruído definidas pela Infraero – Área II. É possível que 
em horários de maior movimento aéreo o resultado seja mais significativo, pois o pico 
sonoro medido na passagem da aeronave foi bastante alto, sendo potencialmente fruto 
de eventuais reclamações, bem como podendo elevar o nível de ruído médio nos 
horários de menor ruído de fundo (à noite) ou de maior tráfego aéreo. 

 

 

Foto III.36 - Ponto 6: EEPG Joaquim Garcia Salvador 
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Operator information

Measuring Point: 6 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:47:02
RMS:A      Fast To: 10:00:00
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 68,6 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG Joaquim Garcia Salvador - bairro Monte Camelo
avenida de movimento, com ruído de tráfego intgenso
avião pousando às 9:59:43 (84,4 dB(A))

2236 Sound Levels

20

30

40

50

60

70

80

90

100

09
:4

7:
02

09
:4

7:
16

09
:4

7:
30

09
:4

7:
44

09
:4

7:
58

09
:4

8:
12

09
:4

8:
26

09
:4

8:
40

09
:4

8:
54

09
:4

9:
08

09
:4

9:
22

09
:4

9:
36

09
:4

9:
50

09
:5

0:
04

09
:5

0:
18

09
:5

0:
32

09
:5

0:
46

09
:5

1:
00

09
:5

1:
14

09
:5

1:
28

09
:5

1:
42

09
:5

1:
56

09
:5

2:
10

09
:5

2:
24

09
:5

2:
38

09
:5

2:
52

09
:5

3:
06

09
:5

3:
20

09
:5

3:
34

09
:5

3:
48

09
:5

4:
02

09
:5

4:
16

09
:5

4:
30

09
:5

4:
44

09
:5

4:
58

09
:5

5:
12

09
:5

5:
26

09
:5

5:
40

09
:5

5:
54

09
:5

6:
08

09
:5

6:
22

09
:5

6:
36

09
:5

6:
50

09
:5

7:
04

09
:5

7:
18

09
:5

7:
32

09
:5

7:
46

09
:5

8:
00

09
:5

8:
14

09
:5

8:
28

09
:5

8:
42

09
:5

8:
56

09
:5

9:
10

09
:5

9:
24

09
:5

9:
38

09
:5

9:
52

Leq

dB

Time

 



 
 VOL II    FL  49/195 

 

I N F R A E R O   

Operator information

Measuring Point: 6 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 09:47:02
RMS:A      Fast To: 10:00:00
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 67,2 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG Joaquim Garcia Salvador - bairro Monte Camelo
avenida de movimento, com ruído de tráfego intgenso
avião pousando às 9:59:43 (84,4 dB(A))
SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO

2236 Sound Levels
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Ponto 7 

Localizado na Praça Orobó - Bairro Presidente Dutra, foi realizada a medição conforme 
registrado no laudo a seguir, sendo observado passagem de aeronaves decolando às 
11:59:46 h, gerando nível de pico de ruído de 84 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de  
64,8 dB(A), reduzindo-se para 61,2 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves. 
Logo, a redução de quase 4 dB(A) implica em um impacto significativo do ruído aéreo 
neste local.  Este grau de impacto coincide com o fato deste ponto estar dentro das 
linhas de ruído definidas pela INFRAERO – Área II. Além disso, os picos medidos 
indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-se do ruído de 
fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 
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Operator information

Measuring Point: 10 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 11:48:28
RMS:A      Fast To: 12:00:15
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 61,2 dB

Graph

Comments

na Praça Oboró - bairro Presidente Dutra
avião decolando às 11:59:46 (84,4 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO

2236 Sound Levels
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Ponto 8 

Localizado frente à EEPG Prof. Zilda R.P.M. da Silva - bairro Presidente Dutra, foi 
realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, sendo observado passagem 
de aeronaves decolando às 12:32:50 h, gerando nível de pico de ruído de 85 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
72,2 dB(A), reduzindo-se para 72,0 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves. 
Logo, a redução praticamente nula implica em um impacto não significativo do ruído 
aéreo neste local.  Este pequeno grau de impacto não coincide com o fato deste ponto 
estar dentro das linhas de ruído definidas pela INFRAERO – Área II, mas é facilmente 
explicável pelo alto nível de ruído de tráfego observado no local, o que diminui o impacto 
das aeronaves. No entanto, os picos de ruído medidos indicam que o ruído das 
aeronaves é facilmente audível, destacando-se do ruído de fundo, sendo potencialmente 
fruto de eventuais reclamações. No período noturno, quando o nível de ruído de fundo 
for inferior, é possível que o ruído aéreo venha a trazer incômodos mais significativos. 
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Operator information

Measuring Point: 11 Operator: Eduardo Murgel
Location:  Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 12:22:28
RMS:A      Fast To: 12:49:28
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 72,2 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG Prof. Zilda R. P. M. da Silva - bairro Presidente Dutra
rua estreita com grande movimento de ônibus e caminhões
ruído de tráfego muito intenso, tornando difícil a identificação sonora da passagem de aeronaves
avião decolando às 12:32:50 (85 dB(A))
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Operator information

Measuring Point: 11 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 12:22:28
RMS:A      Fast To: 12:49:28
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 72,0 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG Prof. Zilda R. P. M. da Silva - bairro Presidente Dutra
rua estreita com grande movimento de ônibus e caminhões
ruído de tráfego muito intenso, tornando difícil a identificação sonora da passagem de aeronaves
avião decolando às 12:32:50 (85 dB(A))
SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 9 

Localizado em frente à EEPSG Pref. Antônio Pratici – no Bairro Bonsucesso, como pode 
ser visto na Foto III.37, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, 
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sendo observado passagem de aeronaves decolando às 13:50:09 h, gerando níveis de 
pico de ruído de 87 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
69,3 dB(A), reduzindo-se para 67,3 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução de 2 dB(A) implica em um impacto pouco significativo do ruído aéreo 
neste local.  Este pequeno grau de impacto coincide com o fato deste ponto estar no 
limite das linhas de ruído definidas pela Infraero – Área II e Área III.  No entanto, os picos 
de ruído medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, destacando-
se do ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.37 - Ponto 9: EEPSG Prefeito Antônio Pratici 
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Operator information

Measuring Point: 12 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 13:40:07
RMS:A      Fast To: 13:53:00
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 67,3 dB

Graph

Comments

em frente à EEPSG Pref. Antônio Pratici - Bonssucesso
avião decolando às 13:50:09 (87,1 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 10 

Localizado em frente à EEPG Vicente Melro – Bairro Bonsucesso, como pode ser visto 
na Foto III.38, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, sendo 
observado passagem de aeronaves decolando às 14:29:31 h e 14:50:59 h, gerando 
níveis de pico de ruído de 73 a 74 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
62,6 dB(A), reduzindo-se para 62,1 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução de menos de 1 dB(A) implica em um impacto pouco significativo do 
ruído aéreo neste local.  Este pequeno grau de impacto coincide com o fato deste ponto 
estar próximo ao limite das linhas de ruído definidas pela INFRAERO – Área II e Área III.  
No entanto, os picos medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, 
destacando-se do ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.38 - Ponto 10: EEPG Vicente Melro 
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Operator information

Measuring Point: 13 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 14:28:10
RMS:A      Fast To: 14:51:10
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 62,1 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG Vicente Melro - Bonsucesso
avião decolando às 14:29:31 (73,1 dB(A)) e 14:50:59 (74,2 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO
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Ponto 11 

Localizado frente à EEPG João Cavaleiro de Salem - Bairro Cumbica, como pode ser 
visto na Foto III.39, foi realizada a medição conforme registrado no laudo a seguir, sendo 
observado passagem de aeronaves decolando às 16:14:26 h, gerando níveis de pico de 
ruído de 87 dB(A). 

O nível de ruído (Equivalente Contínuo - Leq) medido com a passagem dos aviões foi de 
64,4 dB(A), reduzindo-se para 59,4 dB(A) na simulação sem o ruído das aeronaves.  
Logo, a redução da ordem de 5 dB(A) implica em um impacto significativo do ruído aéreo 
neste local.  Este grau de impacto coincide com o fato deste ponto estar na linha de ruído 
definida pela Infraero como Área II, na qual o impacto significativo seria esperado.  Além 
disso, os picos medidos indicam que o ruído das aeronaves é facilmente audível, 
destacando-se do ruído de fundo, sendo potencialmente fruto de eventuais reclamações. 

 

 
Foto III.39 - Ponto 11: EEPG João Cavaleiro Salem 
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16:02:45
16:03:33
16:04:21
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16:06:45
16:07:33
16:08:21
16:09:09
16:09:57
16:10:45
16:11:33
16:14:40
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Operator information

Measuring Point: 14 Operator: Eduardo Murgel
Location: Aerop. de Cumbica

Results from 2236

Logging interval (sec): 1 Date: 7/out/02
Detector & Frequency Weighting: From: 15:25:15
RMS:A      Fast To: 16:15:18
Peak:L
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 59,4 dB

Graph

Comments

em frente à EEPG João Cavaleiro de Salem - bairro Cumbica
avião decolando às 16:14:26 (87,0 dB(A))

SUPRIMIDO O PICO SONORO DA PASSAGEM DE AERONAVE
SIMULAÇÃO SEM RUÍDO AERONÁUTICO

2236 Sound Levels
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Síntese das condições de ruído local: 

O Quadro III.74, a seguir, apresenta um resumo das medidas de ruído e níveis sonoros 
estimados em cada ponto analisado. 

Quadro III.75 - Níveis de Ruído 

Ponto 

Nível de Ruído dB(A) 
Área de 
Ruído Observação Pico Medido 

(passagem de 
avião) 

Leq 
medido 

Leq estimado 
(sem aeronave) 

Diferença do 
Leq 

1 66 a 70 56,7 55,9 0,8 III - 

2 70 61,7 59,0 2,7 II - 

3 71 a 74 66,3 65,1 1,2 III - 

4 74 a 76 60,4 55,1 5,3 II - 

5 - 62,8 62,8 0,0 III ruído dos aviões não perceptível 

6 84 68,6 67,2 1,4 II -  

7 84 64,8 61,2 3,6 II - 

8 85 72,2 72,0 0,2 II - 

9 87 69,3 67,3 2,0 II próximo Área III 

    10 73 a 74 62,6 62,1 0,5 II próximo Área III 

11 87 64,4 59,4 5,0 II - 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

Observa-se, no quadro apresentado, que em todos os pontos medidos, em sua maioria 
diante de escolas ou do hospital, houve ultrapassagem do padrão legal, conforme 
NBR 10151, que determina para estas regiões um limite diurno de 50 dB(A), enquanto os 
valores medidos variaram de 57 a 72 dB(A), caracterizando as áreas como inadequadas 
para o uso ao qual se destinam. Nas simulações em que se elimina o ruído aeronáutico, 
os níveis equivalentes contínuos mantiveram-se ainda elevados, entre 55 e 72 dB(A), 
indicando que, independentemente do Aeroporto, o nível de ruído nos pontos medidos 
está em descordo com os padrões legais. 

Todos os pontos dentro da Área II, conforme classificação da INFRAERO, apresentaram 
nível sonoro máximo medido (pico na passagem dos aviões) acima de 70 dB(A). 
Conforme descrição do Plano de Zoneamento de Ruído (portaria 1.141/GM5 de 1987 e 
Portaria 497/DGAC de 1992) na Área II a ocupação é bastante restritiva, sendo permitida 
a ocupação para uso escolar ou residencial (entre outros usos) somente mediante 
autorizações dos órgãos competentes (DAC e autoridades municipais). As medições 
realizadas atestam a necessidade destas restrições, confirmando a incompatibilidade 
com o uso escolar, o que demanda a aplicação de medidas de proteção acústica nestes 
locais.  

No entanto, existe também um grande número de residências nesta área, onde o nível 
sonoro, particularmente à noite, é bastante inadequado. O nível equivalente contínuo, 
nestes locais, considerando-se a simulação sem o ruído aeronáutico, sofreu aumentos 
da ordem de até 5 dB(A), indicando um impacto significativo.  

Os pontos 6 e 8, embora dentro da Área II, apresentaram um pequeno acréscimo do 
ruído médio na comparação com e sem ruído aeronáutico.  Isto se deve ao fato do 
intenso tráfego de veículos nestes pontos, gerando um ruído local muito elevado, 
independente do tráfego aéreo. Tendo em vista que, nestes pontos, o pico sonoro 
medido na passagem dos aviões é da ordem de 84 a 85 dB(A), bastante intenso conclui-
se que o impacto do tráfego aéreo pode ser significativo, nestes locais, no período 
noturno ou em outros horários que o ruído de fundo seja de menor intensidade. 

Já na região classificada, pelo mesmo Plano de Zoneamento de Ruído, como Área III, 
onde é considerado nível de incômodo de ruído não significativo, a legislação citada não 
determina restrições de uso, por considerar o ruído das aeronaves tolerável.  Neste caso, 
as medições indicaram níveis medidos de picos sonoros, na passagem dos aviões, entre 
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70 e 74 dB(A).  Estes níveis de ruído tornam bastante audível, na maioria dos casos, a 
passagem dos aviões, podendo ser causa de potenciais reclamações, particularmente no 
período noturno. O acréscimo no Leq decorrente do tráfego aéreo, nestes pontos, varia 
entre 0 e 1,2 dB(A), caracterizando como pequeno impacto sonoro, conforme a 
NBR 13368.   

De acordo com a NBR 13.368, os níveis de ruído acima de 75 dB(A) (Leq) implicam em 
grau de incômodo do qual se espera ações comunitárias vigorosas, não sendo tal fato 
observado em nenhum ponto analisado. Os níveis de ruído (Leq) entre 65 e 75 dB(A), 
indutor de queixas generalizadas e possíveis ações da comunidade, foi medido nos 
pontos 3, 6, 8 e 9, mas nos 3 primeiros o ruído de tráfego nas avenidas foi o grande 
responsável por este alto nível de ruído. Já em todos os demais pontos avaliados, sob 
influência do tráfego aéreo atual, o nível equivalente contínuo (Leq) foi inferior a 65 dB(A) 
o que, segundo a NBR 13.368, não implica a reação da comunidade, no máximo com 
queixas esporádicas. 

Em resumo, a operação atual do Aeroporto de São Paulo tem o efeito negativo de tornar 
inadequadas as condições acústicas de uma área significativa do Município de 
Guarulhos, particularmente a área inserida dentro das linhas de ruído delimitadas pela 
INFRAERO. 

Entre os pontos avaliados, se considera sob efeito negativo do ruído aeronáutico os 
pontos: 4, 6, 7, 8, 9 e 11, seja pelo acréscimo de mais de 3 dB(A) no nível equivalente 
contínuo (Leq), seja por ter sido observado um pico sonoro, na passagem dos aviões, 
superior a 80 dB(A).  Nos pontos 2 e 3 o impacto do ruído aeronáutico pode ser 
considerado médio, ainda se justificando a aplicação de alguma medida de controle, 
enquanto que nos demais (1, 5 e 10) o ruído das aeronaves representa um impacto bem 
pouco significativo.  

Apresenta-se a seguir a Figura III.15 relativa à localização dos pontos de medição e as 
curvas de ruído. 



 
 VOL II    FL  67/195 

 

I N F R A E R O   

Figura III.15 – Área de Influência Direta – Pontos de Medição de Ruído 
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3.3 Meio Biótico 

Para delimitação da AID, no âmbito dos estudos do meio biótico foi delimitada um área 
no entorno da Área Diretamente Afetada, suficiente para revelar e avaliar a significância 
dos fragmentos vegetais existentes (com conseqüente rebatimento à fauna local).  

3.3.1 Cobertura Vegetal e Fauna Associada 

A área em estudo situa-se, mais precisamente, na porção oeste na bacia do Rio 
Baquirivu-Guaçu, afluente da margem direita do Rio Tietê, no Município de Guarulhos, 
região com densa ocupação urbana. 

No que se refere à vegetação, destaca-se o trabalho efetuado por Gandolfi (1981), na 
área atualmente ocupada pelo Aeroporto de Guarulhos, onde foram realizados estudos 
florísticos e fitossociológicos, num fragmento de floresta semidecídua, identificando 113 
espécies pertencentes a 41 famílias botânicas. As famílias com maior número de 
espécies foram: Myrtaceae (19), Euphorbiaceae (13), Lauraceae (13), Compositae (11) e 
Solanaceae (10); e as de maior índice de valor de importância (IVI): Euphorbiaceae, 
Lauraceae, Anacardiaceae, Leguminosae e Flacourtiaceae. Quanto às espécies, as 
principais foram: canela (Ocotea corymbosa), peito-de-pombo (Tapirira guianensis), 
leiteiro (Sapium glandulatum), branquilho (Sebastiania serrata) e almecega (Protium 
widgrenii). 

Nas porções norte e nordeste da AID ocorrem trechos ainda não ocupados, recobertos 
por campos antrópicos e remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual ou 
Floresta Atlântica de Planalto, em estágio sucessional inicial (capoeirinhas) até médio 
(capoeiras). Nos campos antrópicos, além das gramíneas e compostas (Baccharis, 
Vernonia) vegetam as samambaias do campo (Ptridium aquilinum) e gleichenia 
(Gleichenia sp.). (Foto III.40) 

Destaca-se, ao norte da nova pista (paralela à avenida Jamil João Zarif), uma extensa 
área de várzea, de um afluente da margem esquerda do rio Baquirivu Guaçú, recoberta 
por gramíneas (Panicum). Outras espécies, observadas em baixa densidade são as 
herbáceas lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) e mussambê (Cleome hassleriana) e 
as arbóreas ingá (Inga sp.) e suinã (Erythrina speciosa). (Foto III.41) 

As capoeirinhas apresentam porte baixo (3-5m), ausência de estratificação definida, 
uma grande quantidade de trepadeiras e encontram-se muito alteradas por atividades 
antrópicas, tais como queimadas, trilhas e extração de lenha.  

As espécies arbóreas mais comuns são: angelim-do-campo (Andira anthelmia), 
bugreiro (Lithraea molleoides), canelinha (Ocotea cf. elegans), cangalheira (Lamanonia 
cf. ternata), capororoca (Rapanea umbellata), capororoca-mirim (Rapanea ferrugiunea), 
cuvantã (Matayba elaegnoides), embaúba-vermelha (Cecropia glazioui), jacarandá-
paulista (Machaerium villosum), manacá-da-serra (Tibouchina pulchra), tamanqueiro 
(Aegiphila sellowiana), tabocuva (Pera glabrata), tapiá (Alchornea sidaefolia), 
vassourão (Piptocarpha cf. macropoda), Actinostemon communis, Calyptranthes 
concinna, Dalbergia sp., Dentre as espécies arbustivas podem ser citadas: morango-
silvestre (Rubus rosaefolius), pixiricas (Miconia spp.) e samambaiaçus (Cyathea sp.). 
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Foto III.40 - Planície aluvial do Rio Baquirivu-Guaçu, com trecho recoberto por campos de origem antrópica 
e  vegetação higrófita (brejos ou campos úmidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.41 - Aspecto da vegetação higrófita junto ao Rio Baquirivu–Guaçu, constituída predominantemente 
por gramíneas e taboas 
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Foto III.42 - Capoeirinha (estágio sucessional inicial) sobre vertente de morro, na porção norte da AID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.43 - Detalhe de fragmento de capoeirnha.  
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As capoeiras apresentam maior diversidade de espécies que a formação anterior, três 
estrato definidos (herbáceo-arbustivo, intermediário e arbóreo) porte mais elevado e 
distribuição diamétrica mais ampla. Destacam-se, pelo porte, exemplares de angico-
branco (Anadenanthera peregrina) com 57 cm de DAP e 12m de altura e de jacarandá-
paulista (Machaerium villosum), com 46 cm de DAP e 10 m de altura. (Foto III.42)  

As espécies arbóreas mais freqüentes são: tapiá (Alchornea sidaefolia) – espécie 
predominante, açoita-cavalo (Luehea grandiflora), almecega (Protium heptaphyllum), 
embira-de-sapo (Lonchocarpus subglaucescens), ipê-amarelo (Tabebuia crysotricha), 
jacarandá-paulista (Machaerium villosum), maria-mole (Dendropanax cuneatum), 
marinheiro (Guarea macrophylla), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tapixingui 
(Croton floribundus).  

No estrato intermediário (arvoretas) ocorrem: lauráceas (Endlicheria paniculata, Ocotea 
grandiflora, Ocotea cf. pulchella), mirtáceas (Campomanesia cf. guavirova, 
Campomanesia cf. xanthocarpa, Myrcia laruotteana, Myrcia rostrata), araticum-do-mato 
(Guatteria australis), cafezinho (Maytenus evonymoides), caroba (Jacaranda puberula), 
entre outras.  

No estrato herbáceo-arbustivo observam-se: ciperáceas (Scleria), melastomatáceas 
(Miconia spp.), piperáceas (Piper cf. aduncum), rubiáceas (Alibertia sp., Psychotria cf. 
suterella), esponjinha (Calliandra twieddii), morango-silvestre (Rubus rosaefolius). 

Nos remanescentes florestais de encosta foi encontrada uma razoável diversidade 
florística e a presença de espécies também comuns às florestas estacionais do interior 
do estado (ex.: Actinostemon communis, Calliandra twieeddii, as quais não são muito 
comuns nessa região). Considera-se, portanto uma perda ambiental a supressão e/ou 
degradação desses remanescentes, aumentando sua fragmentação e isolamento em 
relação ao contínuo que originalmente existia em relação ao maciço da Serra da 
Cantareira, assim também como a degradação das várzeas, devido à expansão das 
ocupações irregulares na região. 

Ao contrário do Parque Estadual da Cantareira, que apresenta uma avifauna 
basicamente florestal, e do Parque Ecológico do Tietê que abriga muitas espécies 
aquáticas, as áreas situadas na AID do empreendimento se caracterizam por abrigar 
uma avifauna típica de áreas alteradas e urbanas. Os bairros localizados próximos do 
Aeroporto apresentam densa ocupação e escassez de áreas verdes, o que influencia 
diretamente a avifauna. Durante o processo de urbanização, áreas de florestas 
desapareceram ou foram bastante degradadas. Esse processo de substituição de 
ambientes naturais por ambientes antropizados, mais simples e com uma menor 
quantidade de recursos, como alimento e abrigo, levou a extinção local de muitas 
espécies de aves mais exigentes quanto à qualidade ambiental. Essas foram 
substituídas por espécies menos exigentes, que se adaptam a ambientes urbanos, com 
menor quantidade de recursos. No caso de bairros pouco arborizados, poucas espécies 
de aves permanecem no local sendo que algumas espécies como o pardal (Passer 
domesticus) e a pomba-doméstica (Columba livia) têm sua ocorrência diretamente 
relacionada à densa ocupação humana.  
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Foto III.44 - Remanescente de capoeira (estágio sucessional médio), com maior porte e diversidade, 
próximo à Estrada do Taboão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.45 - Capoeira com predomínio de tapiá, além de outras espécies arbóreas como: açoita-cavalo, 
almecega, embira-de-sapo, ipê-amarelo, jacarandá-paulista, maria-mole, marinheiro, pau-jacaré e 
tapixingui 
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Imagem Fotográfica da Cobertura Vegetal da AID 
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4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

 

Compreendendo as novas instalações pretendidas, o canteiro de obras e a área instituída 
pelo Decreto Estadual nº 46.499, de 16 de janeiro de 2002, como de utilidade pública para a 
ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a Área Diretamente Afetada 
(ADA) abrange, parcialmente, as seguintes comunidades: Jardim Marilena (bairro do 
Taboão), Jardim Planalto (bairro do Taboão), Jardim Santa Lídia (bairro Invernada), Jardim 
Eucalipto, Malvinas (bairro do Bananal), Haroldo Veloso (integrando os bairros Bananal e 
São João), Serôdio e Jardim Portugal (bairro São João). 

4.1 Meio Antrópico 

4.1.1 População Diretamente Afetada 

Para a caracterização das comunidades da Área Diretamente Afetada (ADA), utilizou-se 
como referência o Diagnóstico e Esboço do Plano de Reassentamento, executado pela 
Urbaniza Engenharia Ltda., na área constante do Decreto Estadual nº 46.499/02. Desta 
forma, as comunidades abaixo descritas compõem o universo de desapropriações 
necessário à implementação da 3a Pista, conforme sintetizado no  
Quadro III.76, apresentado a seguir.  

Quadro III.76 – Famílias Afetadas - ADA – 2002 
Bairro Comunidade  Nº de Famílias 

Taboão Jardim Marilena 1.184 
Jardim Planalto 65 

Invernada Jardim Santa Lídia 138 
Bananal Malvinas/Jardim Eucaliptos 920 
Bananal e São João Haroldo Veloso 722 
São João Seródio 1.255 

Jardim Portugal 572 
Total  4.856 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Para caracterizar a ADA serão destacadas algumas particularidades de cada uma das 
comunidades. 

Comunidade Jardim Marilena 

Inserido no bairro Taboão, o Jardim Marilena, cuja ocupação data de meados de 1996, 
caracteriza-se pela situação fundiária irregular. Abrigando 1.184 famílias, a área apresenta 
um padrão de urbanização precário, sem asfaltamento das vias, cujas edificações, em 
alvenaria de bloco ou tijolo, se sucedem sem arborização (Fotos III.46 e III.47). 

O Quadro III.77 ,a seguir apresentado, revela a situação da comunidade quanto ao número 
de cadastros realizados, que envolve as famílias residentes, estabelecimentos comerciais  
isolados, terrenos vazios, unidades em construção e edifícios religiosos. A leitura desses 
dados revela que há 173 famílias além do número de edificações relacionadas, o que revela 
que ocorre mais de uma família por edificação. 

Quadro III.77 – Dados Gerais - Jardim Marilena - 2002 
1.107 Edificações --- 
1.280 Cadastros 1.184 famílias 

77 estabelecimentos comerciais isolados 
1 terreno vazio 
12 unidades em construção 
6 edifícios religiosos 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.46 - Jardim Marilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.47 - Jardim Marilena 

 



 
 VOL II    FL 76 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

 

Tendo sido constatado alto grau de organização comunitária, os dados apresentados no 
Quadro III.78, a seguir, revelam o elevado índice de carência da comunidade Jardim 
Marilena, no qual 18% das famílias contam com renda de até 02 salários mínimos, enquanto 
75% vivem sem renda. Este foi o pior índice de renda familiar observado entre as 
comunidades situadas na ADA.  

 

Quadro III.78 - Renda Familiar - Jardim Marilena - 2002 
não possui renda 75% 
até 2 salários mínimos 18% 
de 2 a 5 salários mínimos 7% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Embora seja uma área de ocupação recente, 60% dos moradores residem há mais de 4 anos 
(Quadro III.79), com predomínio de população jovem, considerando-se que 69% têm menos 
de 30 anos de idade (Quadro III.80). O nível de escolaridade do chefe de família é baixo, 
sendo que a maior parte tem apenas o 1º grau completo (Quadro III.81).  

 

Quadro III.79 - Tempo de Moradia  das Famílias - Jardim Marilena - 2002 
até 1 ano 22% 
de 2 a 3 anos 19% 
de 4 a 6 anos  60% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.80 - Faixa Etária  dos Moradores - Jardim Marilena - 2002 
até 15 anos 38% 
de 16 a 30 anos 31% 
de 31 a 50 anos 26% 
Acima de 51 anos 5% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.81 - Escolaridade do Chefe da Família - Jardim Marilena - 2002 
analfabeto 2% 
1º  grau completo 49% 
2º  grau completo 12% 
pré escola 14% 
superior 1% 
outros 22% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Comunidade Jardim Planalto 

Localizada entre a Rua Jamil João Zarif e o Rio Baquirivu-Guaçu, no bairro do Taboão, a 
comunidade Jardim Planalto conta com 65 famílias afetadas.  

Datando de 1996 a ocupação da referida gleba, a população residente de tal porção territorial 
possui contrato de compra e venda dos lotes junto a Associação Pró Morar. Apesar de 
quitados tais contratos, a situação fundiária do loteamento é tida como irregular – loteamento 
clandestino, uma vez que a Associação Pró Morar não apresentou documentação 
comprobatória da propriedade.  

De acordo com os dados cadastrais, a comunidade Jardim Planalto conta com 
abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, serviço de correio e 
telefonia.  

Constatou-se, ainda, a existência de ruas pavimentadas mas, em geral, sem guias, sarjetas e 
calçadas, sendo a arborização praticamente inexistente (Foto III.48). 

As edificações a serem desapropriadas, em geral térreas, são em alvenaria de bloco de 
cimento ou, em alguns poucos casos, de tijolo furado, cobertas com telhas de cimento 
amianto e, com freqüência guarnecidas de grades altas, revelando preocupação com 
questões de segurança (Fotos III.49 e III.50).  

Verifica-se um processo de expansão em marcha pela grande quantidade de construções em 
andamento e pela presença de inúmeros estabelecimentos de venda de materiais de 
construção (Fotos III.51 e III.52). O Quadro III.82 ,a seguir apresentado, revela a situação da 
comunidade quanto ao número de cadastros realizados, que envolve as famílias residentes, 
estabelecimentos comerciais  isolados, terrenos vazios, unidades em construção e edifícios 
religiosos. A leitura desses dados revela que há 13 famílias além do número de edificações 
relacionadas, o que revela a ocorrência de mais de uma família por edificação. 

 

Quadro III. 82 - Dados Gerais - Jardim Planalto - 2002 
78 Edificações --- 
97 Cadastros 65 famílias 

23 estabelecimentos comerciais isolados 
1 terreno,  
7 unidades em construção 
1 edifício religioso 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Como se pode observar pela leitura dos quadros a seguir apresentados, na comunidade 
Jardim Planalto cerca de 45% das famílias cadastradas têm renda superior a 02 salários 
mínimos (Quadro III.83), enquanto aqueles que declararam não auferir qualquer rendimento 
é de apenas 6%. Grande parte dessas famílias (48%) reside aí há menos de um ano, 
revelando uma atratividade recente (Quadro III.84), havendo predomínio de habitantes entre 
16 e 30 anos (Quadro III.85). A maior parte dos chefes de família apresentam 1º grau 
completo (Quadro III.86).  
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Quadro III.83 - Renda Familiar - Jardim Planalto - 2002 
não possui renda 6% 
até 2 salários mínimos 33% 
de 2 a 5 salários mínimos 31% 
superior a 5 salários mínimos 14% 
não informado 16% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.84 - Tempo de Moradia das Famílias - Jardim Planalto - 2002 
Até 1 ano 48% 
De 2 a 3 anos 37% 
De 4 a 6 anos  14% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.85 - Faixa Etária dos Moradores - Jardim Planalto - 2002 
Até 15 anos 27% 

de 16 a 30 anos 37% 

de 31 a 50 anos 29% 

acima de 51 anos 7% 
Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.86 – Escolaridade do Chefe da Família - Jardim Planalto - 2002 
analfabeto 3% 
1º  grau completo 45% 
2º  grau completo 20% 
pré escola 12% 
superior 3% 
outros 17% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.48 - Jardim Planalto  
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Foto III.49 – Jardim Planalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.50 – Jardim Planalto 
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Foto III.51 - Jardim Planalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.52 – Jardim Planalto 
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Comunidade Jardim Santa Lídia 

Localizada junto ao bairro da Invernada, a comunidade Jardim Santa Lídia apresenta 
situação fundiária regular, sendo o loteamento um empreendimento da Imobiliária 
Continental. 

Dentre os serviços que atendem a comunidade do Jardim Lídia estão: abastecimento de 
água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, correio e telefonia. A comunidade 
conta ainda com ruas pavimentadas, sistema de drenagem das águas pluviais e 
equipamentos públicos.   

Nota-se que a maior parte das vias é asfaltada, contando com guias, sarjetas e calçadas 
pavimentadas e, em alguns locais com arborização de pequeno porte (Foto III.53). 

As construções são térreas ou assobradadas, em alvenaria de bloco ou tijolo, em geral 
cobertas por telhas de cimento amianto e, em alguns casos com telha de barro (Fotos III.54 e 
III.55). 

O Quadro III.87, a seguir apresentado, revela a situação da comunidade quanto ao número 
de cadastros realizados, que envolve as famílias residentes, estabelecimentos comerciais  
isolados, terrenos vazios, unidades em construção e edifícios religiosos. Das 138 famílias 
cadastradas, cerca de 78% são proprietários e 22% são inquilinos.  

Quadro III.87 - Dados Gerais - Jardim Santa Lídia - 2002 
134 Edificações  
156 Cadastros 138 famílias, 09 estabelecimentos comerciais isolados 

08 terrenos vazios 
01 unidade em construção 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Pelo Quadro III.88, apresentado a seguir, constata-se que a comunidade Jardim Santa Lídia 
apresenta os mais altos níveis de renda familiar da ADA (51% das famílias recebem acima 
de 02 salários mínimos).  

Quadro III.88 - Renda Familiar - Jardim Santa Lídia - 2002 
Não possui renda 2% 
Até 2 salários mínimos 44% 
De 2 a 5 salários mínimos 40% 
Superior a 5 salários mínimos 11% 
Outros 3% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Quanto ao tempo de moradia, observa-se que, embora sendo um loteamento de ocupação 
mais antiga 40% residem há menos de um ano no Jardim Santa Lídia, predominando os 
moradores jovens, uma vez que 62% têm até 30 anos de idade (Quadro III.89 e III.90).  

Quadro III.89 - Tempo de Moradia das Famílias - Jardim Santa Lídia - 2002 
até 1 ano 40% 
de 2 a 3 anos 11% 
de 4 a 5 anos  8% 
de 6 a 7 anos 13% 
Mais de  7 anos 28% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Quadro III.90 - Faixa Etária dos Moradores - Jardim Santa Lídia - 2002 
até 15 anos 33% 
de 16 a 30 anos 29% 
de 31 a 50 anos 31% 
acima de 51 anos 7% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.53 - Jardim Santa Lídia 
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Foto III.54 - Jardim Santa Lídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III,55 - Jardim Santa Lídia 



 
 VOL II    FL 85 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

 

Embora haja predominância de escolaridade do chefe da família de 1º grau completo, cerca 
de um quarto destes possuem o 2º grau completo (Quadro III.91). 

Quadro III.91 – Escolaridade do Chefe da Família - Jardim Santa Lídia - 2002 
Analfabeto 2% 
1º  grau completo 42% 
2º  grau completo 25% 
pré escola 13% 
Superior 2% 
Outros 16% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Comunidade Malvinas /Jardim Eucaliptos  

Inserido no bairro Bananal, a ocupação das Malvinas e do Jardim Eucaliptos data de meados 
dos anos 1989. Caracterizando-se pela situação fundiária predominantemente irregular 
(92,64% do total dos imóveis cadastrados), as comunidades em questão contam com 
abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, serviço de correio e 
telefonia, o que tem contribuído para o aumento e a fixação da população.  

Essa comunidade não conta com vias asfaltadas e calçadas pavimentadas. As construções 
em alvenaria não apresentam acabamento (Fotos III.56 e III.57). 

De acordo com o cadastro sócio econômico elaborado pela Urbaniza, das 920 famílias 
cadastradas nas Malvinas/Jardim Eucaliptos, 27 famílias encontram-se em unidades 
habitacionais de uso misto, 850 famílias encontram-se em unidades habitacionais de uso 
residencial, ficando 43 unidades habitacionais (famílias) não cadastradas em virtude da 
ausência de moradores durante o período de cadastro (Quadro III.92). 

Quadro III.92 - Dados Gerais - Malvinas/Jardim Eucaliptos - 2002 
840 Edificações --- 
920 Famílias 27 uso comercial e residencial 

850 uso residencial 
43 unidades habitacionais nas quais o morador não foi encontrado 

951 Cadastros 920 famílias 
26 comércio isolados 
05 edifícios religiosos 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Constatou-se que parte significativa da população residente nas Malvinas/Jardim Eucaliptos 
vive e trabalha, direta ou indiretamente, no Aeroporto, fato este retratado pelo anseio das 
famílias em permanecerem em localidade próxima.  

Com um alto grau de fixação e enraizamento da população na área - laços sócio culturais 
estabelecidos - esta é marcada pela presença de unidades habitacionais em alvenaria (90%), 
sendo apenas 10% das construções em madeira.  

Os quadros apresentados a seguir apresentam uma breve caracterização das comunidades, 
cabendo destacar o alto índice de famílias que sobrevivem sem renda (16%) ou com renda 
de até 02 salários mínimos (42%). 
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Quadro III.93 - Renda Familiar - Malvinas/Jardim Eucaliptos - 2002 
não possui renda 16% 
até 2 salários mínimos 42% 
de 2 a 5 salários mínimos 29% 
superior a 5 salários mínimos 3% 
não informado 10% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Embora o tempo de moradia demonstre que 42% dos moradores residem no local há mais de 
7 anos, demonstrando o enraizamento existente, uma parcela significativa é residente há 
menos de 1 anos (25%), revelando uma atratividade recente (Quadro III.94),. Importante 
destacar que 69% dos moradores têm menos de 30 anos de idade (Quadro III.95).  

 

Quadro III.94 - Tempo de Moradia das Famílias - Malvinas/Jardim Eucaliptos - 2002 
Até 1 ano 25% 
De 2 a 3 anos 14% 
De 4 a 5 anos 11% 
De 6 a 7 anos 8% 
Maior que 7 anos 42% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.95 - Faixa Etária dos Moradores - Malvinas/Jardim Eucaliptos - 2002 
Até 15 anos 38% 
de 16 a 30 anos 31% 
de 31 a 50 anos 25% 
acima de 51 anos 6% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Os dados apresentados no Quadro III.96, a seguir apresentado, revelam que a escolaridade 
do chefe da família é baixa, sendo significativo o percentual de 1º grau incompleto que 
associado aos chefes de famílias que completaram o 1º grau chega à 82%.  

Quadro III.96 – Escolaridade do Chefe da Família - Malvinas/Jardim Eucaliptos - 2002 
analfabeto 5% 
1º  grau completo 50% 
2º  grau completo 2% 
1º  grau incompleto 32% 
2º  grau incompleto 1% 
outros 10% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.56 - Malvinas /Jardim Eucaliptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.57 - Malvinas /Jardim Eucaliptos 
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Comunidade Haroldo Veloso 

A comunidade Haroldo Veloso, situada nos bairros Bananal e São João, encontra-se no 
Conjunto Habitacional construído pela Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), em 
1970.  

De acordo com o atual programa da COHAB, esse conjunto é contemplado pelo Programa 
“Sua Casa de Papel Passado”, no qual os mutuários que tenham quitado seus imóveis, e 
ainda não possuam escritura deste, têm a sua documentação regularizada.  

Tendo como origem um conjunto habitacional executado a partir de um projeto, o Haroldo 
Veloso apresenta melhor padrão de urbanização que as demais áreas da ADA, revelado pela 
pavimentação das ruas, que contam com guias, sarjetas e calçadas, e pelo padrão 
construtivo das edificações em alvenaria, a maioria com dois pavimentos, sendo freqüente a 
cobertura em telha de barro tipo francesa (Fotos III.58 e III.59). 

Constituído por 657 unidades habitacionais, no Conjunto Haroldo Veloso residem 
722 famílias, totalizando 2.097 pessoas (Quadro III.97). 

Quadro III.97 - Dados  Gerais - Haroldo Veloso - 2002 
657 Edificações 
722 Famílias 
780 Cadastros 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Como se pode constatar nos quadros apresentados a seguir, a comunidade Haroldo Veloso 
apresenta alto índice de carência, com 46% das famílias cadastradas sobrevivendo sem 
renda e 34% destas com renda de até 02 salários mínimos (Quadro III.98).  

Em contrapartida, a maioria dos moradores reside no Conjunto Haroldo Veloso há mais de 7 
anos (57%), enquanto apenas 8% estão residindo no local entre 4 e 7 anos, o que demonstra 
certo grau de enraizamento no local de residência. Cabe, No entanto, destacar uma 
atratividade recente visto que 30% dos moradores estão residindo no local há menos de 1 
ano (Quadro III.99). Observa-se, ainda, que há um predomínio de moradores com menos de 
30 anos de idade (65%) (Quadro III.100), 

Quadro III.98 - Renda Familiar - Haroldo Veloso - 2002 
não possui renda 46% 
até 2 salários mínimos 34% 
de 2 a 5 salários mínimos 16% 
superior a 5 salários mínimos 4% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Quadro III.99 - Tempo de Moradia das Famílias - Haroldo Veloso - 2002 
Até 1 ano 30% 
de 2 a 3 anos 6% 
de 4 a 5 anos  4% 
de 6 a 7 anos 4% 
maior que 7 anos 57% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Quadro III.100 - Faixa Etária dos Moradores - Haroldo Veloso - 2002 
até 15 anos 21% 
de 16 a 30 anos 44% 
de 31 a 50 anos 25% 
acima de 51 anos 10% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Embora a renda seja reduzida, o nível de escolaridade do chefe de família apresenta o 
percentual mais alto de toda a ADA (Quadro III.101).  

Quadro III.101 - Escolaridade do Chefe da Família - Haroldo Veloso - 2002 
analfabeto 2% 
1º  grau completo 38% 
2º  grau completo 28% 
pré escola 16% 
superior 5% 
outros 10% 
técnico 1% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.58  - Haroldo Veloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.59  - Haroldo Veloso 
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Comunidade Seródio 

Situando junto ao bairro São João, a comunidade Seródio tem sua ocupação iniciada em 
1977, que se caracteriza por uma situação fundiária predominantemente regular (95%). 

O padrão de urbanização é definido por vias pavimentadas com guias, sarjetas e calçadas, 
incluindo sinalização de tráfego (Foto III.60). 

As construções em alvenaria, térreas ou assobradadas, utilizam de materiais diversos nos 
caixilhos e nas telhas, sendo  freqüente o uso de grades de ferro (Foto III.61). 

O Quadro III.102 ,a seguir apresentado, revela a situação da comunidade quanto ao número 
de cadastros realizados, que envolve as famílias residentes, estabelecimentos comerciais  
isolados, terrenos vazios, unidades em construção e edifícios religiosos.  

Quadro III.102 - Dados  Gerais – Seródio - 2002 
1285   Edificações 
1255   Famílias 
1464   Cadastros 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Como se pode constatar no Quadro III.103, apresentado a seguir, a comunidade Serôdio 
apresenta alto índice de carência, com 38% das famílias sobrevivendo sem renda e 46% 
destas com renda de até 02 salários mínimos.  

Quadro III.103 - Renda Familiar – Seródio - 2002 
não possui renda 38% 
até 2 salários mínimos 46% 
de 2 a 5 salários mínimos 12% 
superior a 5 salários mínimos 4% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Embora quase um terço das famílias residam aí há mais de 7 anos, 36% tem menos de um 
ano de tempo de moradia, o que denota uma atratividade recente (Quadro III.104). Sendo 
que o nível de escolaridade demonstra que 40% dos chefes de família têm 1º grau completo 
e 25% 2º grau completo, além de 3 com nível superior (Quadro III.105). 

Quadro III.104 - Tempo de Moradia da Família – Seródio - 2002 
até 1 ano 36% 
de 2 a 3 anos 10% 
de 4 a 5 anos  12% 
de 6 a 7 anos 11% 
maior que 7 anos 31% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

 

Quadro III.105 - Escolaridade do Chefe da Família – Seródio - 2002 
Analfabeto 1% 
1º  grau completo 40% 
2º  grau completo 25% 
pré escola 18% 
Superior 3% 
outros 12% 
técnico 1% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.60 - Seródio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.61 - Seródio 
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Comunidade Jardim Portugal 

Constituindo a porção mais a sudeste da ADA, a comunidade Jardim Portugal encontra-se no 
bairro São João, situando-se muito próximo às pistas atuais do Aeroporto.  

Estando sua origem associada à ocupação predominantemente irregular – loteamento 
clandestino, o Jardim Portugal é composto por unidades habitacionais regulares (78,41%) e 
irregulares (21,59% - invasão) (Foto III.62).  

Dentre os serviços oferecidos à comunidade do Jardim Portugal estão o abastecimento de 
água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, serviço de correio e telefonia. A 
comunidade conta ainda com ruas pavimentadas (pavimento asfáltico), sistema de drenagem 
das águas pluviais e equipamentos públicos. Assenta-se sobre uma topografia mais 
acidentada, constituído tanto de edificações térreas quanto de dois pavimentos (Fotos III.63 
e III.64). 

As construções são em alvenaria de bloco ou tijolo com cobertura em cimento amianto 
(Foto III.105). 

Quadro III.106 - Dados Gerais - Jardim Portugal - 2002 
549 Edificações  
572 Famílias  
602 Cadastros 30 cadastros referem-se a edificações de uso não residencial 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Os dados apresentados no Quadro III.107, a seguir, caracterizam a comunidade do Jardim 
Portugal. Constata-se, em tal comunidade, alto índice de carência (68% das famílias 
sobrevivem sem renda e 18% com renda de até 2 s.m.). 

Quadro III. 107 - Renda Familiar - Jardim Portugal - 2002 
não possui renda 68% 
até 2 salários mínimos 18% 
de 2 a 5 salários mínimos 13% 
superior a 5 salários mínimos 1% 
não informado  

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

Grande parte da população (44%) reside no Jardim Portugal há mais de 7 anos, no entanto o 
percentual que aí se instalou há menos de um ano é significativo (27%) o que demonstra que 
assim como ocorre com as demais comunidades houve uma atratividade muito recente. 
(Quadro III.108). 

Quadro III.108 - Tempo de Moradia das Famílias - Jardim Portugal - 2002 
até 1 ano 27% 
de 2 a 3 anos 10% 
de 4 a 5 anos  8% 
de 6 a 7 anos 11% 
maior que 7 anos 44% 
Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 

A faixa etária predominante é de jovens com menos de 30 anos (Quadro III.109) e o nível de 
escolaridade do chefe de família é, predominantemente, o 1º grau completo (Quadro III.110). 

Quadro III.109 - Faixa Etária dos Moradores - Jardim Portugal - 2002 
Até 15 anos 35% 
De 16 a 30 anos 30% 
De 31 a 50 anos 27% 
acima de 51 anos 8% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Quadro III.110 - Escolaridade do Chefe de Família - Jardim Portugal - 2002 
Analfabeto 3% 
1º  grau completo 52% 
2º  grau completo 23% 
pré escola 9% 
Superior 1% 
Outros 12% 

Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002. 
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Foto III.62 - Jardim Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.63 - Jardim Portugal 
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Foto III.64 - Jardim Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.65 - Jardim Portugal 
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Figura III.16 – Comunidades em Área Diretamente Afetada de acordo com Desapropriação 
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4.1.2 Arqueologia 

O diagnóstico do potencial arqueológico do empreendimento foi subsidiado pelos trabalhos 
de campo desenvolvidos na área destinada à expansão do Aeroporto Internacional de São 
Paulo. As atividades desenvolvidas em campo consistiram em vistoria arqueológica com 
intervenção no subsolo, realizada nos limites da ADA. 

Procedimentos de Pesquisa 

Na definição dos métodos de pesquisa, foram levadas em conta as especificidades técnicas 
do empreendimento, que indicaram que as interferências que mais podem afetar o 
patrimônio arqueológico são o desmatamento e a terraplanagem da área. 

Quanto às áreas recobertas por vegetação de porte médio, no atual momento não se 
justificam intervenções arqueológicas que interfiram com a cobertura vegetal, uma vez a 
vegetação protege o solo e, conseqüentemente, eventuais vestígios arqueológicos nele 
contidos. 

A pesquisa arqueológica aproveitou os acessos pré-existentes para alcançar os terrenos não 
edificados ou pavimentados e com cobertura vegetal de pequeno porte. 

Por levantamento arqueológico, entende-se a descoberta e a documentação de 
remanescentes culturais pré-históricos e históricos na superfície atual (Wandsnider & Camilli, 
1992: 169), para cuja implementação pode-se empregar um número variado de 
procedimentos (Ferdière, 1998). 

Para identificar bens arqueológicos não aflorados em superfície, serão imprescindíveis 
testes de sub-superfície, os quais envolvem a escavação de poços-teste, que pode ser feita 
a partir de vários métodos (sondagens, tradagens, testes de enxada, etc.), a retirada de solo 
e a inspeção do solo retirado (Feder, 1997). 

Com o objetivo principal de avaliar se a área de expansão do Aeroporto pode estar 
colocando em risco eventuais sítios arqueológicos, optou-se por uma cobertura oportunística 
da área, percorrendo e prospectando os locais não construídos e com cobertura vegetal 
baixa, acessíveis nas condições atuais. 

As sondagens foram realizadas com cavadeira manual nos locais onde os solos ainda 
encontravam-se preservados e não alagados, aprofundando-se até 1,0 m, para a verificação 
de materiais enterrados. A efetividade dessa técnica para detecção de sítios arqueológicos é 
discutida, entre outros, por Kintigh (1988); Schuldenrein (1991); Stein (1991) e Oliveira & 
Caldarelli (2002). 

Atividades Desenvolvidas  

A avaliação arqueológica da ADA do Aeroporto Internacional de São Paulo foi realizada a 
partir de dados obtidos durante vistoria de campo. 

A área de implantação do Aeroporto de Guarulhos apresenta topografia plana, 
correspondente à bacia de drenagem e deposição de sedimentos do Rio Baquirivu-Guaçu, 
afluente da margem direita do Rio Tietê, local de ocorrência de aluviões recentes, onde se 
desenvolve vegetação típica de áreas brejosas.  

A ADA compreende uma área interna ao sítio atual do Aeroporto onde serão implantados, 
pistas de táxi, pátios de manobra, o terminal TPS 3, o canteiro de obras e a área onde será 
implantada a Pista 3; e outra externa correspondente ao perímetro de desapropriação para 
implantação dos equipamentos de segurança da Pista 3. 
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- Área interna do Aeroporto 

Na área interna do Aeroporto foi realizado o percorrimento total, no qual pôde-se observar 
que, do ponto de vista arqueológico, a área encontrava-se bastante perturbada pelas 
construções existentes, por áreas destinadas a antigos bota-foras, além das áreas de brejo.  
 
 

 
Foto III.66 – Em primeiro plano, brejo; em segundo plano, lagoa (Coordenada UTM 23K 349.533 – 
7.409.019) 
 
As áreas que não possuíam o lençol freático aflorante foram utilizadas, desde a construção 
do Aeroporto, como áreas de bota-fora, sendo possível observar os acúmulos deixados por 
este processo em diversos locais. 
 
 

 
Foto III.67 – Área utilizada como bota-fora 
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Foto III.68 – Em primeiro plano, área utilizada como bota fora (à esquerda), à direita estrada de acesso. Em 
segundo plano, lagoa 
 

Foram realizadas sondagens nas áreas secas e com cobertura vegetal de pequeno e médio 
porte, tendo sido possível identificar uma camada bastante espessa de aterro. 

 

 
 

Foto III.69 – Sondagem realizada na 
área interna do aeroporto, identificado 
aterro 

Foto III.70 – Detalhe, camada de 
aterro localizado na sondagem 
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Outra área objeto de vistoria arqueológica foi o antigo canteiro de obras do Aeroporto, hoje 
utilizada para outras funções, onde foram constatadas áreas já terraplanadas. Como o local 
encontra-se bastante alterado, não se justificava intervenção arqueológica. 

 

 
Foto III.71 – Área aterrada para a construção do antigo canteiro de obras do Aeroporto 

 

 

- Área Externa ao Aeroporto 

A área externa do aeroporto corresponde às áreas integrantes do Decreto de 
Desapropriação. Do ponto de vista da arqueologia esta seria a área com maior probabilidade 
de ocorrência de sítios arqueológicos, por estar localizada em cota mais elevada, fora dos 
limites da várzea do rio.  Mas, devido ao elevado grau de alteração por ações de retirada de 
solo, terraplanagem e ocupação urbana, a possibilidade de preservação de vestígios 
arqueológicos é reduzida ao mínimo.  Na área externa do Aeroporto também ocorrem áreas 
alagadiças, onde também a possibilidade de ocorrência de sítios arqueológicos é 
praticamente nula. 
 



 
 VOL II    FL 102 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

  
  Foto III.72 – Á direita, Bairro Malvina; em segundo plano e esquerda, área de retirada de solo 

 

 
Foto III.73 – Av. Zarif, área bastante remexida. Porção aterrada da planície aluvial do rio Baquirivu-
Guaçu 
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Foto III.74 – Caixa de empréstimo 

 
 
 

 
Foto III.75 – Várzea do rio Baquirivu-Guaçu; em primeiro plano, Bairro Malvina 
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Foto III.76 – Jardim Santa Lídia, área alterada pela construção civil 

 

 
Foto III.77 – Jardim Marilena, área ocupada por favela 

 
As atividades desenvolvidas na avaliação arqueológica da expansão do Aeroporto 
Internacional de São Paulo não identificaram vestígios arqueológicos. Este resultado pode 
ser atribuído principalmente ao alto grau de alteração da área e, também, ao fato de a área 
situar-se da planície aluvial do rio Baquirivu-Guaçu. 

Considerações finais 

Os trabalhos realizados em campo revelaram que a ADA encontra-se bastante alterada ou 
com predominância de áreas brejosas. Desta maneira, o potencial de ocorrência de sítios 
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arqueológicos foi considerado nulo, sem que a expansão do Aeroporto, atualmente, 
represente risco para o patrimônio arqueológico local ou regional. 

 

4.2 Meio Físico 

4.2.1 Geologia 

Foram executadas na área destinada à ampliação do Aeroporto referentes ao TPS 3, Edifício 
Garagem e Acessos, 112 sondagens à percussão, sendo 87 (SP-101 a SP-187) para fins de 
fundações e 25 (SP-201 a SP-225) para fins de terraplenagem. As sondagens foram 
programadas baseadas nos estudos preliminares e executadas entre janeiro e março de 
1999. 

As sondagens SP-103, SP-105, SP-106 e SP-152 foram canceladas devido à proximidade 
com pontos investigados no início dos serviços e que indicaram condições semelhantes do 
subsolo. 

Todas as sondagens estão locadas nos desenhos apresentados em anexo – Planta Geral – 
Locação de sondagens. 

Com base nos resultados das sondagens SP-101 a SP-186 verifica-se que o subsolo é 
caracterizado, em alguns locais por uma camada superficial de aterro de argila siltosa pouco 
arenosa, muito mole, de cor variegada, com espessura variando entre 0,15 e 2,45 metros, 
sobrejacente a uma camada de aluvião, caracterizada por argila orgânica com turfa, e/ou 
turfa argilosa, muito mole, cor preta, com espessura variando entre 0,90 e 3,00 metros. 

Na região da sondagem SP-187 a espessura de aterro é de 5,00 m não ocorrendo a camada 
de aluvião argiloso. 

Em outros locais não ocorre a camada de aterro e a camada de argila orgânica com turfa, 
e/ou turfa argilosa, muito mole, preta (aluvião) constitui a camada superficial do subsolo e 
possui espessura que varia entre 0,30m e 3,80m, aproximadamente. 

Abaixo do aluvião argiloso ocorrem predominantemente camadas de aluvião arenoso com 
espessuras que variam entre 0,20m e 4,90 m, aproximadamente.  

Subjacente ao aluvião arenoso, a partir das profundidades de 1,00m a 6,80 m, 
aproximadamente, foi detectado o sedimento terciário, composto por camadas alternadas de 
argilas siltosas e areias argilosas com consistências, compacidades e espessuras variadas 
até as profundidades finais de execução das sondagens. 

O nível do lençol freático na região das sondagens SP-101 a SP-186 foi detectado entre as 
profundidades de 0,00m e 1,90 m, e na região da sondagem SP-187 na profundidade de  
4,80 m. 

Na região das sondagens SP-203 a SP-208 e SP-210 a SP-225, o subsolo é constituído 
superficialmente por uma camada de aterro com espessura variando entre 0,50m e 2,90m, 
sobrejacente a uma camada de aluvião, constituído por argila orgânica com turfa, muito mole, 
preta e/ou argila orgânica siltosa, muito mole, cinza, com espessura variando entre 0,80m e 
4,30m, aproximadamente. 

Abaixo do aluvião argiloso ocorrem camadas de aluvião arenoso cinza claro, que por sua vez 
ficam sobrejacentes ao sedimento terciário, composto por camadas alternadas de argilas 
siltosas e areias argilosas. 
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Na região das sondagens SP-201, SP-202 e SP-209, as espessuras de aterro são maiores, 
variando de 2,30m a 6,60 m, não ocorrendo a camada de aluvião argiloso mole devido à 
troca de solo efetuada na região das mesmas. 

O nível do lençol freático na região das sondagens SP-201 a SP-225 foi detectado entre as 
profundidades de 0,00 e 2,76 metros. 

 

4.3 Meio Biótico 

 

4.3.1 Cobertura Vegetal  

Inicialmente cabe observar que a área atual do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, assim como as áreas a serem ocupadas pela ampliação pretendida, 
foram integrantes da Fazenda Cumbica, onde foi implantada a Base Aérea em 1945, era 
ocupada predominantemente por pastagens, sendo escassos os remanescentes da floresta 
original. Também o entorno, incluindo o sopé da área serrana, já se encontrava em grande 
parte desmatado. Portanto, a instalação do Aeroporto não ocasionou supressão da 
cobertura vegetal original. As duas principais manchas de mata existentes na área da 
antiga fazenda foram preservadas na área do estacionamento de passageiros e junto ao 
Hotel Ceasar Park, conforme pode ser observado em foto aérea datada de 1948 
(Foto III.78). 

A Área Diretamente Afetada pelas obras de ampliação do Aeroporto, que compreende a área 
onde serão implantadas as novas instalações e a área abrangida pelo Decreto de 
Desapropriação, localizam-se na várzea do Rio Baquirivu-Guaçu, onde originalmente ocorria 
uma vegetação de caráter higrófito (campos e matas de várzea). Atualmente esta área 
encontra-se intensamente antropizada seja pela ocupação urbana (nas áreas a serem 
desapropriadas), seja pela própria implantação do Aeroporto.  

Com base na análise preliminar do Mosaico Semi-Controlado Digital (escala 1:5.000), de 
fevereiro de 2000, verifica-se que na área destinada à instalação do Terminal de Passageiros 
TPS3 e do canteiro de obras há o predomínio de campos de origem antrópica (gramíneas e 
espécies invasoras) e áreas de solo exposto (Imagem Fotográfica).  

Os levantamentos de campo, realizados em julho de 2003, tiveram como objetivo a 
identificação das formações vegetais existentes (naturais e de caráter antrópico), sua 
extensão, estado de conservação e composição florística predominante, bem como a 
elaboração do mapeamento de cobertura vegetal.  

No entorno da área edificada do Aeroporto, existem canteiros gramados e arborizados, 
além da arborização das áreas de estacionamento e vias de circulação. 

Grande parte das mudas utilizadas nesses plantios provém de um viveiro instalado na 
própria área do aeroporto e operado por empresa terceirizada. Nesse viveiro existe um 
bosque de espécies arbóreas e palmeiras (tanto nativas como exóticas), estufas e canteiros 
para produção das mudas utilizadas nos plantios paisagísticos e arborização do Aeroporto. 
A INFRAERO recebe escolas da região para realização de atividades educativas 
(Foto III.79). 

Dentre as espécies arbóreas ocorrem: escovinha-de-garrafa (Callistemon lanceolatus), 
manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis), mulungu (Erytrhina sp.), suinã (Erythrina 
speciosa), tamboril (Enterolobium contortisiliquum), entre outras.  
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Na coleção de palmeiras foram identificadas: areca-bambu (Chrysalidocarpus lutescens), 
jerivá (Syagrus romanzoffianum), palmeira-garrafa (Hyophorbe lagenicaulis), palmeira-
imperial (Roystonea regia), palmeira-triângulo (Dyspsis decary), palmito-juçara (Euterpe 
edulis), rabo-de-peixe (Caryota mitis), washingtonia (Washingtonia filifera) (Foto III.80). 

Foto III.78 – Foto Aérea de 1948 

 

Entre os remanescentes naturais, em diferentes estados de conservação, ressalta-se o 
fragmento junto ao estacionamento e aqueles situados próximo ao Hotel. Em junho de 1991 
a vegetação foi cadastrada e foi proposto pela INFRAERO um protocolo de compromisso 
entre o Ministério da Aeronáutica, o IBAMA e a INFRAERO, visando a preservação das 
áreas verdes do Aeroporto. 

Esse documento inclui um parecer do Prof. Dr. Hermógenes de Freitas Leitão Filho 
(UNICAMP), elaborado a partir dos levantamentos florísticos executados em fragmentos 
florestais remanescentes, tendo sido ressaltada a importância da preservação desses 
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remanescentes. A vegetação foi classificada como Floresta Mesófila Semidecídua de 
Altitude, tendo sido identificadas espécies de madeira-de-lei quase extintas atualmente 
como: caviúna, cabreúva-amarela, cabreúva-vermelha, cedro-rosa e peroba-rosa, entre 
outras.  

A área destinada à implantação do Terminal de Passageiros - TPS 3, encontra-se 
totalmente descaracterizada quanto à sua cobertura vegetal primitiva, tendo sido utilizada 
durante a fase inicial de construção do Aeroporto como área de bota-fora. A formação 
vegetal que ocupa maior extensão são os campos de origem antrópica e, em menor 
extensão, as formações de capoeirinha-de-várzea (floresta de várzea em estágio 
sucessional inicial), campos úmidos (brejos), além de um lago contendo vegetação higrófita. 
(Foto III.81) 

Os campos de origem antrópica correspondem às antigas áreas de pastagem com 
predomínio de braquiária (Brachiaria sp.) e capim-napier (Pennisetum purpureum). Além 
dessas ocorrem espécies invasoras como: alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia), 
assa-peixe (Vernonia polyanthes), campainha (Ipomoea sp.), crotalária (Crotalaria sp.), 
mata-pasto (Chamaecrista sp.), vassourão-vermelho (Dodonaea viscosa), Solanum sp.; 
espécies exóticas asselvajadas: ipezinho-de-jardim (Tecoma stans), leucena (Leucaena 
leucocephala), mamona (Ricinus communis) e exemplares exóticos (cultivados), de porte 
arbóreo, de cheflera (Schefflera actynophylla), jambolão (Eugenia jambolana), santa-
bárbara (Melia azedarach) e pinheiros (Pinus elliottii). (Foto III.82) 
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Foto III.79 - Aspecto de uma das estufas do viveiro de mudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.80 - Bosque de espécies arbóreas e palmeiras, nativas e exóticas, junto ao viveiro de mudas.  
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Foto III.81 - Campos de origem antrópica, fisionomia predominante na ADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.82 - Trecho com campo antrópico, grupamento homogêneo de mimosa e eucaliptos remanescentes de 
antigos reflorestamentos. 
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As capoeirinhas de várzea situam-se sobre terrenos encharcados, sendo caracterizadas 
pelo predomínio de espécies com caráter higrófito. Apresentam porte baixo (3-4m), estreita 
faixa de distribuição diamétrica (5-10cm) e apenas dois estratos (herbáceo-arbustivo e 
arbóreo) (Foto III.83). No estrato superior predominam as melastomatáceas (Tibouchina 
trichopoda e Tibouchina sp.), além de outras como: aroeirinha (Schinus terebinthifolius), 
capororoca (Rapanea umbrosa), capororoca-mirim (Rapanea ferruginea), crindiúva (Trema 
micrantha), guaçatonga (Casearia sylvestris), leiteiro (Sapium glandulatum), maria-mole 
(Dendropanax cuneatum), pau-de-viola (Cytharexyllum myrianthum). pixirica (Miconia cf. 
tenuifolia), tapiá (Alchornea sidaefolia), mirtáceas (Eugenia sp.), Eupathorium 
vauthieriuanum, Solanum sp.. O estrato herbáceo-arbustivo é pouco desenvolvido, 
vegetando espécies como samambaia-do-brejo (Blechnum serrulatum), samambaiaçú 
(Cyathea sp.) e Piper aduncum, entre outras. (Foto III.84) 

As antigas cavas, próximas ao Rio Baquirivu-Guaçu, originaram um lago, recoberto 
parcialmente por macrófitas como o mururé (Pontederia cordata) e a taboa (Typha 
angustifolia) (Foto III.85). Em seu entorno ocorrem campos úmidos (brejos) constituídos por 
vegetação herbácea de caráter higrófito, formada por: ciperáceas (Eleocharis sp., 
Rhynchospora sp.), carqueja (Baccharis trimera), cavalinha (Equisetum giganteum), cruz-
de-malta (Ludwigia sp.), erva-de-bicho (Polygonum sp.), filodendro (Philodendron 
corcovadensis), Cuphea sp., Lycopodium sp. Paepalanthus sp., Tibouchina cf. trichopoda – 
espécie florífera, de porte arbustivo; comunidades homogêneas de mimosa (Mimosa 
bimucronata) - espécie arbustiva e exemplares isolados de embaúba (Cecropia glazioui), 
goiabeira (Psidium guajava), pau-de-viola (Cytharexyllum myrianthum), suinã (Erythrina 
speciosa) e tapiá (Alchornea sidaefolia).(Fotos III.86 e III.87) 

A área destinada ao Terminal de Passageiros é secionada no sentido norte-sul por um 
canal retificado e algumas valas de drenagem atualmente secas. Nas margens do canal 
com água corrente vegetam espécies higrófitas como o aguapé (Eicchornea crassipes), a 
cruz-de-malta (Ludwigia sp.) e a taboa (Typha angustifolia) (Foto III.88). No limite norte 
encontra-se o rio Baquirivu-Guaçú, com águas poluídas, margens erodidas e recobertas por 
gramíneas e espécies invasoras. E, no limite sul, outro lago artificial, com margens 
recobertas por mimosa (Mimosa bimucronata) (Fotos III.89 e III.90). 

A área destinada à implantação da Pista 3 contém edificações ocupadas por serviços de 
apoio ao Aeroporto. A cobertura vegetal se restringe aos canteiros gramados e exemplares 
integrantes da arborização de passeios e canteiros centrais. As espécies mais freqüentes 
na arborização são as arbóreas: araribá (Centrolobioum tomentosum), chorão (Salix 
humboldtiana), pata-de-vaca (Bauhinia variegata), tipuana (Tipuana tipu); as coníferas: 
pinheirinho-de-natal (Cryptomeria japonica) e tuia (Thuja sp.); e as palmeiras: areca-bambu 
(Chrysalidocarpus lutescens), seafórtia (Archontophoenix cunninghamiana), palmeira-
triângulo (Dypsis decary), rabo-de-peixe (Caryota mitis), tamareira-de-jardim (Phoenix 
roebelenii). (Fotos III.91 e III.92) 
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Foto III.83 - Capoeirinha de várzea estágio sucessional inicial da floresta de várzea, com baixa diversidade de 
espécies e porte pouco elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.84 - Aspecto do subosque da capoeirinha de várzea. 
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Foto III.85 - Lagoa com macrófitas aquáticas e comunidade de mimosas ao fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.86 - campos úmidos (vegetação higrófita de porte herbáceo), no entorno das lagoas. 
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Foto III.87 - Paepalanthus sp. – espécie típica dos campos úmidos, com caracter[ísticas ornamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.88 - Lagoa situada na porção sul da ADA, com margens recobertas por mimosas. 
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Foto III.89 - Rio Baqurivu – Guaçu, em trecho retificado e com margens erodidas e recobertas por gramíneas e 
espécies invasoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.90 - Confluência do ribeirão Cocho Velho e rio Baquirivu – Guaçu, na porção NE da ADA. 
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Foto III.91: Arborização de canteiros centrais, na área destinada á construção da nova pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.92: Canal com margens recobertas por gramíneas e eucaliptal ao fundo, nas proximidades da avenida 
Jamil João Zariff.  



 
 VOL II    FL 117 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

O Quadro III.111, a seguir, apresenta estimativa da ocupação da ADA, subdividida em área 
de desapropriação e área interna do Aeroporto. A análise desse quadro revela que a 
cobertura vegetal representa menos da metade da área de desapropriação e cerca de 67% 
da área interna do Aeroporto onde serão implantadas as instalações referentes à ampliação 
pretendida. 

 
Quadro III.111 - Ocupação da ADA 

Ocupação 
Área de Desapropriação  Área Interna  

Área (ha) %  Área (ha) %  
Área Edificada 77,11  43,81% 32,94  19,36 
Solo Exposto 16,37  9,30% 18,63  10,95 
Lago - 0,00% 4,56  2,68 
Cobertura Vegetal 82,51 46,88% 114,05  67,02 
Total 175,99  100,00% 170,18  100,00% 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 

O Quadro III.112, a seguir, detalha a cobertura vegetal existente na área de desapropriação, 
cujo predomínio é de campos antrópicos. 

Embora essa área esteja incluída no presente estudo, a vegetação não será 
necessariamente suprimida, uma vez que esta área destina-se apenas à implantação de 
equipamentos de segurança de vôo. 

 

Quadro III.112 - Cobertura Vegetal da Área de Desapropriação 
Cobertura Vegetal Área (ha) %  

Campo Antrópico 59,67  72,32 
Brejos e Campos Úmidos 20,19  24,47 
Capoeirinha 1,01  1,22 
Horticultura 1,42  1,72 
Reflorestamento (Eucalipto) 0,22  0,27 
Total 82,51 100,00 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

A vegetação que será de fato afetada, situada na área interna, está discriminada no 
Quadro III.113, a seguir, cuja análise revela que a maior parte da área é constituída de 
campo antrópico. 

 
Quadro III.113  - Cobertura Vegetal em Área Interna ao Aeroporto 

Cobertura Vegetal Área (ha) %  
Campo Antrópico 77,25  67,74 
Brejos e Campos Úmidos 14,65  12,84 
Mimosa 10,47 9,18 
Capoeirinha 8,01 7,02 
Reflorestamento (Eucalipto) 3,68  3,22 
Total 114,05  100,00 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 

No Quadro III.114 é apresentada a listagem das espécies identificadas na Área Diretamente 
Afetada, contendo informações sobre seu hábito, formação vegetal em que ocorre e 
características. 
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Quadro III.114 -  Espécies Vegetais identificadas na ADA  
A) Pteridophyta 
Família Nome Científico Nome Popular Hábito Formação Caract. 
Cyatheaceae Cyathea sp. samambaiaçú ab cv or 
Gleicheniceae. Gleichenia sp. --- er ca in 
Lycopodiaceae Lycopodium sp. licopodium er br hi 
Polypodiaceae Blechnum serrulatum samambaia-do-brejo er br, ci, cv hi, or 
Pteridaceae Pteridium aquilinum samambaia-do-campo er ca in 
B) Monocotyledoneae 
Araceae Philodendron 

corcovadensis 
filodendro er br hi, or 

Cyperaceae Eleocharis sp. junquinho er br hi 
Rhynchospora sp. --- er br, ca in 
Scleria sp. --- er cp  

Eriocaulaceae Paepalanthus sp. --- er br hi, or 
Gramineae Brachiaria sp. braquiária er ca ex 

Eragostris sp. capim-barba-de-bode er ca, br in 
Imperata brasiliensis sapé er ca in 
Panicum sp. capim-colonião er ca, br in 
Pennisetum sp. capim-napier er ca ex 

Pontederiaceae Eichornea crassipes aguapé er la fl, or, ma 
Pontederia cordata mururé er la fl, or, ma 

Typhaceae Typha angustifolia taboa er la  
C) Dicotyledoneae 
Anacardiaceae Lithraea molleoides bugreiro at ci pi 

Schinus terebinthifolius aroeirinha at ci, cv fr, or, pi 
Annonaceae Guateria australis araticum-do-mato at cp fr, pi 
Araliaceae Dendropanax cuneatum maria-mole av cp fr, pi 

Schefflera actynophylla brassaia at pp ex, or 
Bignoniaceae Jacaranda puberula carobinha at cp fl, or 

Macfadyena sp. pente-de-macaco tr ci, cp --- 
Tabebuia crysotricha ipê-amarelo av cp fl, or 
Recoma stans ipezinho-de-jardim at ca fl, in, or 

Burseraceae Protium heptaphyllum almecega av cp fr 
Cecropiacee Cecropia glazioui embaúba-vermelha at br, ci fr, hi, pi 

Cecropia hololeuca embaúba-prateada av cp fr, or 
Celastraceae Maytenus evonymoides cafezinho at/av cp pi 
Compositae Baccharis dracunculifoia alecrim-do-campo ab ca in 

Baccharis trimera carqueja er br me 
Eupathorium 
vauthierianum 

--- ab/at ca, ci pi 

Piptocarpha cf. 
macropoda 

vassourão av ci pi 

Convolvulaceae Ipomoea spp. campainha tr ca fl, in 
Cunoniaceae Lamanonia cf. ternata cangalheira at ci pi 
Euphorbiaceae Actinostemon communis --- at ci pi 

Alchornea sidaefolia tapiá av ci, cp, cv fr, pi 
Alchornea triplinervia tapiá-mirim at/av ci fr, pi 
Croton floribundus tapixingui av cp pi 
Pera glabrata tabocuva av ci, cp fr, pi 
Ricinus communis mamona ab ca ex, in 
Sapium glandulatum leiteiro at ci fr, pi 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris guaçatonga at ci, cv fr, pi 
Lauraceae Endlicheria paniculata canela at/av ci, cp fr, or 

Ocotea grandiflora canela, canelão av cp fr, or 
Ocotea cf. elegans canelinha at/av ci fr, pi 
Ocotea cf. pulchella canelinha at/av cp fr, or 

...continua
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continuação Quadro III.114... 

Leguminosae 
Faboideae 

Andira anthelmia angelim-do-campo av  fl, fr, or, pi 
Chamaecrista sp. mata-pasto ab ca in 
Crotalaria sp. crotalária ab ca in 
Dalbergia sp. jacarandá at/av ci pi 
Erythrina speciosa suinã at br fl, hi, or 
Lonchocarpus 
subglaucescens 

embira av cp pi 

Machaerium villosum jacarandá-paulista av ca, ci, cp or, pi 
Leguminosae 
Mimosoideae 

Anadenathera peregrina angico-branco av cp or, pi 
Calliandra tweeddii esponjinha ab cp fl, or 
Leucena leucocephala leucena ba/at ca ex, in 
Mimosa bimucronata mimosa at br hi, in 
Piptadenia gonoacantha pau-jacaré av ci, cp pi 
Pithecolobium incuriale chico-pires at ci pi 

Lythraceae Cuphea sp. --- er br fl, hi 
Melastomataceae Miconia cf. tenuifolia pixirica at cv fr, or 

Tibouchina pulchra manacá-da-serra at ci fl, or, pi 
Tibouchina trichopoda quaresmeira at br, cv fl, hi, or 
Tibouchina sp. quaresmeira at br, cv fl, hi, or 

Meliaceae Guarea macrophylla marinheiro av cp fr, pi 
Melia azedarach santa-bárbara av ca ex, fl, fr, or 

Myrsinaceae Rapanea ferruginea capororoca-mirim at ci, cv fr, pi 
Rapanea umbellata capororoca at cp fr, pi 
Rapanea umbrosa capororoca at cv fr, pi 

Myrtaceae Calyptranthes concinna --- at ci fr, pi 
Campomanesia cf. 
guavirova 

guabiroba at cp fr, pi 

Campomanesia cf. 
xanthocarpa 

guabiroba at cp fr, pi 

Eugenia jambolana jambolão av ca fr, or 
Eugenia sp. --- at cv fr 
Myrcia laruotteana cambuí at cp fr, pi 
Myrcia rostrata cambuí at cp fr, pi 

Onagraceae Ludwigia sp. cruz-de-malta ab br hi 
Piperaceae Piper aduncum --- ab ci, cv, cp --- 
Polygonaceae Polygonum 

hydropiperoides 
erva-de-bicho er br hi, in 

Rubiaceae Alibertia sp. marmelada ab cp fr 
Cuphea sp. --- er br fl, hi, or 
Oldenlandia sp. --- er br fl, hi, or 
Psychotria suterella --- ab cp fr, pi 

Sapindaceae Cupania vernalis camboatá av ci, cp fr, pi 
Dodonaea viscosa vassouão-vermelho at ca, ci pi 
Matayba elaegnoides cuvantã av ci, cp fr, pi 

Solanaceae Solanum sp. --- at ca, ci pi 
Ulmaceae Trema micrantha crindiúva at ci fr, pi 
Umbelifeae Eryngium sp. gravatá er ca in 
Tiliaceae Luehea grandiflora açoita-cavalo av cp fl, or 
Ulmaceae Trema micrantha crindiúva at ci fr, pi 
Verbenaceae Cytharexyllum 

myrianthum 
pau-de-viola av ca, br  

Legenda: 
• Hábito: er – erva, ab – arbusto, at –arvoreta, av – árvore, pa – palmeira, tr – trepadeira; 
• Formação: ca – campo antópico, ci – capoeinha, cp – capoeira, cv – capoeirinha de várzea, br – brejo 

(campo úmido), la - lagoas, pp – plantios paisagísticos; 
• Características: ex – exótica (não nativa), fl – florífera, fr – frutífera, hi – higrófita, ma – macrófita aquática, 

me – medicinal, or – ornamental, pi – pioneira;  
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Imagem Fotográfica da Cobertura Vegetal da ADA 
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4.3.2 Fauna 

Na maior parte das observações de fauna realizadas em julho de 2003 na Área 
Diretamente Afetada foram amostradas áreas de capoeira, lagoas e brejos formados ao 
longo de canais de drenagem, além dos gramados situados ao lado das pistas e antigas 
construções abandonadas. Durante a visita foram percorridos os ambientes acima citados, 
anotando-se todas as espécies de aves identificadas através de contato visual ou auditivo. 
A ordem sistemática e a nomenclatura utilizada na listagem das aves segue Sick (1997).  

O levantamento de campo resultou no registro de um total de 51 espécies de aves, 
pertencentes a 27 famílias (Quadro III.115). A maioria das espécies observadas no local é 
comum e de fácil adaptação em áreas urbanas arborizadas. De acordo com Stotz et al. 
(1996), 49 (96%) apresentam baixa sensibilidade a distúrbios no ambiente. Quanto ao 
status de conservação das espécies no Estado de São Paulo, nenhuma ave registrada no 
local de estudo apresenta algum grau de ameaça (São Paulo, 1998). 

As espécies mais interessantes foram observadas nos lagos e brejos, destacando-se três 
indivíduos de colhereiro (Platalea ajaja), observados enquanto se alimentavam em um dos 
lagos, e o gavião-caramujeiro (Rosthramus sociabilis). Outra espécie, a marreca-ananaí 
(Amazonetta brasiliensis), foi observada em bandos de até 50 indivíduos deslocando-se 
entre os diferentes lagos existentes em toda a ADA. Outras aves aquáticas, como o biguá 
(Phalacrocorax brasilianus) e a garça-branca (Casmerodius albus) (Foto III.93) também 
foram registradas deslocando-se entre esses lagos. Essas aves aquáticas também realizam 
movimentações entre os lagos situados na ADA e aqueles situados no lado oposto do 
Aeroporto, próximo ao hotel Ceasar Park. A presença de aves aquáticas é explicada pela 
proximidade do Parque Ecológico do Tietê e pelo fato da área estar cercada, ocorrendo 
uma movimentação humana muito pequena no local, de maneira que as aves não são 
perturbadas. 

Apesar de existir uma grande área de capoeira, que mesmo bastante alterada corresponde 
a uma fisionomia florestal, nenhuma das espécies de aves registradas no local é 
considerada como típica de mata. A situação de isolamento e o elevado estado de 
degradação da vegetação devem ter sido responsáveis pelo desaparecimento dessas aves 
mais exigentes quanto à qualidade do hábitat. Espécies comuns presentes na capoeira 
foram o bentererê (Synallaxis spixi) e o alegrinho (Serpophaga subcristata). Nas áreas de 
vegetação aberta, com predomínio de capim foram registrados grandes bandos de bico-de-
lacre (Estrilda astrild) e alguns indivíduos de tiziu (Volatinia jacarina). 

Nos gramados existentes junto às pistas foram observadas duas espécies: o quero-quero 
(Vanellus chilensis) e o caminheiro (Anthus lutescens). De acordo com o relatório elaborado 
pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente e o Laboratório de Ornitologia, ambos da 
UFRJ, o quero-quero é uma das espécies que apresenta um dos maiores números de 
colisões com aviões. O mesmo relatório recomenda que a altura da grama seja mantida 
com cerca de 20 centímetros, o que dificultaria o deslocamento das aves. A outra espécie 
que apresenta um alto índice de choques com aviões, é o urubu-comum (Coragyps 
atratus). Existe um projeto de controle de aves no Aeroporto, sendo que entre 2000 e 2002 
cerca de 360 urubus foram capturados nas imediações do aeroporto e soltos em áreas 
distantes (LIMA, 2003). Mesmo assim, o urubu ainda é uma espécie comum na área, sendo 
que alguns indivíduos foram observados pousados bastante próximo dos aviões 
(Foto III.94). A grande quantidade de lixo existente ao longo dos córregos e terrenos 
abandonados nos arredores do Aeroporto é um grande atrativo para essas aves, 
aumentando sua concentração na área. 
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Foto III.93 – Aves Aquáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.94 - Urubu 
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No local onde será construída a Pista 3, atualmente ocupada pelo antigo canteiro de obras, 
as espécies mais comuns são a pomba-doméstica (Columba livia) e o pardal (Passer 
domesticus), duas espécies exóticas cuja sobrevivência está diretamente associada à 
presença humana. 

Os remanescentes florestais localizados nos bairros populares na AID se encontram 
extremamente alterados. Além disso, essas manchas de mata estão isoladas de áreas mais 
extensas de mata, como as situadas na Serra da Cantareira. Essa situação impede que 
espécies de aves florestais se mantenham nessas áreas, o que foi constatado durante o 
levantamento de campo, quando nenhuma ave foi observada no interior desses 
fragmentos, além de espécies generalistas e de borda como o bem-te-vi (Pitangus 
sulphuratus), o sanhaço (Thraupis sayaca) e o bentererê (Synallaxis spixi). 

De maneira geral, todas espécies encontradas no local de estudo são comuns e de fácil 
adaptação em áreas antropizadas. As espécies mais interessantes do ponto de vista de 
conservação são aquelas ligadas aos lagos e brejos, por se tratar de um ambiente mais 
raro em áreas urbanas. 

O Quadro III.115, a seguir, apresenta uma lista das aves registradas na Área Diretamente 
Afetada (ADA) pela ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo.  

 
Quadro III.115 - Lista das Aves Registradas na ADA 

FAMÍLIA E ESPÉCIE NOME COMUM SENSIBILIDADE LOCAL DE 
REGISTRO 

Família Podicipedidae    
Podylimbus podiceps  Mergulhão B L 
Família Phalacrocoracidae    
Phalacrocorax brasilianus Biguá B L 
Família Ardeidae    
Casmerodius albus Garça-branca-grande B L 
Egretta thula  Garça-branca-pequena B L 
Butorides striatus Socozinho B L 
Família Threskiornithidae    
Platalea ajaja  Colhereiro M L 
Família Cathartidae    
Coragyps atratus Urubu-comum B S 
Família Anatidae    
Amazonetta brasiliensis Marreca-ananaí B L 
Família Accipitridae    
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó B C 
Rostrhamus sociabilis Caramujeiro B L 
Família Falconidae    
Milvago chimachima Carrapateiro B C 
Polyborus plancus Caracará B C 
Família Aramidae     
Aramus guarauma Carão B L 
Família Rallidae    
Gallinula chloropus Frango-d’água B L 
Rallus nigricans Saracura-sanã M L 
Família Jacanidae    
Jacana jacana Jaçana B L 
Família Charadriidae    
Vanellus chilensis  Quero-quero B G 
Família Columbidae    
Columba livia  Pomba-doméstica B O 
Columbina talpacoti Rolinha B C 

Continua...
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...continuação Quadro III.115 
Família Cuculidae    
Tapera naevia Saci B C 
Guira guira Anu-branco B C 
Crotophaga ani Anu-preto B C 
Família Apodiae    
Streptoprocne zonaris Andorinhão-de coleira M S 
Família Trochilidae    
Chlorostilbon aureoventris Besourinho-de-bico-vermelho B C 
Eupetomena macroura Tesourão B C 
Família Picidae    
Colaptes campestris Pica-pau-do-campo B G 
Família Formicariidae    
Thamnophilus ruficapillus  Choca-de-chapéu-vermelho B C 
Família Furnaridae    
Furnarius rufus João-de-barro B C 
Synallaxis spixi Bentererê B C 
Certhiaxis cinnamomea Curutié B B 
Família Tyrannidae    
Camptostoma obsoletum Risadinha B C 
Serpophaga subcristata Alegrinho B C 
Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro B G 
Myiophobus fasciatus Filipe B C 
Elaenia flavogaster Guaracava B C 
Xolmis cinerea Maria-branca B  
Pitangus sulphutatus Bentevi B C 
Família Hirundinidae    
Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa B S 
Família Troglodytidae    
Troglodytes aedon Corruíra B C 
Família Mimidae    
Mimus saturninus Sabiá-do-campo B C 
Família Motacilidae    
Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor B G 
Família Emberezidae    
Coereba flaveola Cambacica B C 
Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra B L 
Thraupis sayaca Sanhaço B C 
Zonotrichia capensis Tico-tico B C 
Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo B C 
Emberezoides herbicola Canário-do-campo B C 
Volatinia jacarina Tiziu B C 
Agelaius ruficapillus Garibaldi B L 
Família Passeridae    
Passer domesticus Pardal B O 
Família Estrildidae    
Estrilda astrild Bico-de-lacre B C 

Total: 51 espécies 
 
Local de Registro: 
C = Capoeira  
G = Gramados 
O = Obras   
l = Lagos e brejos 
S = Sobrevoando diversos ambientes   
Sensibilidade (de acordo com Stotz et al. 1998): 
A: Alta 
M: Média 
B: Baixa 
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5. PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS 

Nesse item são identificados e relacionados os Planos e Projetos Colocalizados que 
apresentem algum grau de interação com as atividades desenvolvidas no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos.  

Inicialmente, trata-se da inserção do Aeroporto de Guarulhos no Sistema Aeroportuário de 
São Paulo e do papel por ele desempenhado no atendimento de uma demanda significativa 
do País. Além disso, são caracterizados e avaliados os efeitos sinérgicos de outros 
empreendimentos de transportes que possam apresentar interações com o Aeroporto, objeto 
do presente estudo.  

5.1 Sistema Aeroportuário de São Paulo 

A INFRAERO administra em todo o País 66 aeroportos e 32 terminais de carga, os quais 
concentram 97% do transporte aéreo regular brasileiro. No Estado de São Paulo, deixando-
se de considerar o aeroporto de São José dos Campos que se encontra em processo de 
negociação, os principais aeroportos controlados por essa empresa são os de Viracopos, em 
Campinas (Aeroporto Internacional de Campinas) e Congonhas (Aeroporto Internacional de 
São Paulo/Congonhas), além do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, cuja 
ampliação é objeto da presente avaliação. Vale ressaltar que o Campo de Marte não 
apresenta condições para a operação de vôos comerciais.  

Paralelamente à implantação da terceira pista e do terceiro terminal de passageiros, que 
deverá possibilitar uma ampliação de cerca de 80% da capacidade do aeroporto de Cumbica, 
os demais grandes aeroportos do Estado também vêm passando por reformas, tendo em 
vista realizar mudanças significativas na infra-estrutura aeroportuária atual, como viabilizar o 
atendimento adequado ao crescimento da demanda por viagens e por transporte aéreo de 
cargas em futuro próximo. Na seqüência, são apresentados alguns detalhes das ampliações 
e perspectivas de uso dos aeroportos de Congonhas e Viracopos.  

5.1.1 Aeroporto de Congonhas 

O Aeroporto de Congonhas iniciou sua operação em 1936, sendo atualmente o mais 
movimentado do País, com 261.800 vôos em 2002. Diariamente ocorre cerca de 359 
decolagens e 358 pousos, com o embarque e desembarque de respectivamente 16.416 e 
15.658 passageiros. No ano de 2001, o número de passageiros foi de 11,7 milhões, sendo 
que até junho de 2002, alcançava 6,1 milhões. O aeroporto opera com 09 empresas aéreas 
regulares, transportando cerca de 29 mil passageiros/dia, para 90 diferentes localidades do 
País. O Aeroporto gera 12 mil empregos diretos, 48 mil indiretos e possui uma população 
flutuante de quase 100 mil pessoas/dia. Cerca de 49 lojas funcionam sob o regime de 
concessão federal, recolhendo aproximadamente de R$ 300 mil de ISS/mês.  

Já foi dada a ordem de serviço para o início das obras de ampliação que deverão permitir 
acabar com o fluxo de passageiros que são obrigados a circular a pé nas pistas de acesso às 
aeronaves, dimensionando o terminal de passageiros a atender um fluxo de 12 milhões 
viajantes/ano. No ano de 2001, a INFRAERO já havia iniciado a recuperação do pátio de 
estacionamento de aviões e da pista de pouso. A ampliação em processo compreende a 
construção de 10.755 m² e, parte do embarque e desembarque será feito por corredores 
ligados às portas dos aviões. A área construída, desse modo, passará dos atuais 37 mil m² 
para 47.775 m². Para 2003 estão previstas outras melhorias nas pistas.  

Não obstante essas melhorias, permanecerão os problemas que vêm causando atritos com 
as entidades representativas dos moradores do entorno e que também são encampados pela 
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Prefeitura Municipal de São Paulo: o barulho dos aviões, a grande quantidade de veículos 
atraídos pelo aeroporto e todas as mudanças que isto acarreta para os bairros próximos.  

Encontram-se em estudos e negociações os seguintes projetos coligados:  
− edifício garagem: a ser construído no atual estacionamento, incluindo passagem 

subterrânea para eliminar o semáforo da Av. Washington Luís, o que depende de acordo 
com a Prefeitura de São Paulo; e 

− ligação sobre trilhos: entre a estação São Judas do Metrô e o Aeroporto de Congonhas, a 
ser construída pela iniciativa privada.  

5.1.2 Aeroporto de Viracopos 

Iniciado nos anos na década de 1930, este aeroporto localizado a 14 km da cidade de 
Campinas e a cerca de 100 km da capital do Estado, foi ampliado nos anos 50 para atender 
o fluxo interno passageiros. Em 1957, foi ampliado (pista de 2.700 m) e reequipado e em 
1960 foi homologado para operações internacional. Por cerca de 20 anos, Viracopos se 
constituiu na principal porta de entrada e saída do Estado de São Paulo. Com a implantação 
do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos em 1985, o aeroporto de Campinas 
perdeu grande parte de seu movimento de passageiros, dado que a maior fonte emissora de 
fluxos era a capital do Estado, vizinha a Guarulhos.  

A partir do início dos anos 90, Viracopos foi ampliado (pista aumentada para 3.240 m), e 
recebeu novos terminais de carga, que passaram a ter capacidade de cerca de 60.000 m². 
Atualmente é o maior aeroporto de transporte de cargas no País, respondendo por 65% das 
importações e exportações efetuadas por via aérea. Também está sendo preparado para 
desempenhar um papel mais importante no fluxo de passageiros, encontrando-se em fase de 
readequação seu terminal de passageiros.  

Atualmente as instalações do Aeroporto Internacional de Viracopos são utilizadas por 
7 empresas aéreas regulares de transporte de passageiros, 17 empresas regulares de carga, 
19 empresas aéreas não regulares de carga. Dentro do aeroporto estão estabelecidas 
350 empresas. Os vôos regulares são em número de 150/dia, envolvendo cerca de 2.000 
passageiros. Os empregos diretos e indiretos gerados pelo aeroporto são estimados em 
cerca de 6.000 e a população flutuante diária é de aproximadamente de 8.200 pessoas.  

Os investimentos da INFRAERO, ainda não inteiramente concluídos no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, foram inicialmente orçados em R$ 85 milhões, estimando-se que 
o movimento de passageiros deverá elevar-se de imediato para 45 mil/mês. Até 2004 
deverão crescer ainda 24%, dobrando nos quatro anos seguintes. Dentro dessa perspectiva 
está o redirecionamento de parte do tráfego de Congonhas, que está prestes a atingir sua 
capacidade.  

Recentemente (06/07/2002), foi assinado convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, 
a Prefeitura Municipal de Campinas e a INFRAERO, para dar continuidade à ampliação do 
Aeroporto de Viracopos, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade pela Câmara de 
Vereadores. Estima-se que além dos R$ 70 milhões já investidos, serão gastos outros 
R$ 200 milhões, estendendo-se os serviços até 2006. No texto do convênio foram 
especificadas as atribuições de cada parte no reassentamento dos moradores: 
− Estado de São Paulo fornecerá a infra-estrutura, bem como a construção das moradias 

para as famílias afetadas, o que será realizado através da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU;  
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− Prefeitura de Campinas será responsável pela rede de água e esgoto, assim como pela 
implantação dos equipamentos públicos necessários (educação e saúde); e  

− INFRAERO elaborará o cadastro das 4.700 famílias que moram nos17 bairros do entorno 
e arcará com as indenizações, já tendo reservado R$ 58 milhões para tanto. Estima-se 
que até o final do ano já tenha sido iniciada a transferência das primeiras famílias.  

Nessa nova fase de obras, prevê-se ampliação e realização de melhorias dos terminais de 
importação e exportação, além de obras de infra-estrutura como pátios e drenagem para 
expandir a pista. Em 2005, na conclusão dessas obras, estima-se que Viracopos se tornará o 
maior aeroporto de cargas da América Latina. Em termos de passageiros, deverá passar de 
750 mil para 2 milhões de passageiros/ano, devendo reiniciar brevemente os vôos 
internacionais.  

5.1.3 Aeroporto Campo de Marte 

O Aeroporto Campo de Marte foi um dos primeiros da Capital paulista e, como todo 
aeroporto central encontra-se envolvido por área urbanizada.  

Sua localização é privilegiada, dada a proximidade da Av. Marginal Tietê e o acesso por ela 
propiciado às principais rodovias federais e estaduais que partem da cidade de São Paulo. 
Situado na região norte do Município de São Paulo, o entorno do Aeroporto é ocupado a 
norte pelo tradicional bairro de Santana, ao sul pelo complexo Anhembi e a leste por 
equipamentos urbanos de grande porte como o Terminal Rodoviário Tietê, a Linha Norte 
Sul do Metrô, o Shopping Center Norte, o Parque do Carandiru, entre outros. 

O sítio do aeroporto é constituído de uma área de cerca de 2,1 milhões de metros 
quadrados dos quais 46% correspondem à Área Civil e 54% à Área Militar. 

O Plano de Desenvolvimento do Aeroporto Campo de Marte, elaborado em março de 2003 
prevê que: 

− o Sistema de Aviação Geral, constituído por um Terminal de Passageiros com  
310 m2, poderá ser ampliado para 650 m2 para uma capacidade de 62.000 passageiros 
anuais; 

− o pátio de aeronaves, cuja capacidade é de cerca de 28 aeronaves deverá ser ampliado 
para 65 posições de estacionamento de aeronaves. 

− A expansão máxima do sistema prevê que os 21 hangares existentes, com capacidade 
para abrigar 310 aeronaves, poderão ser ampliados para uma capacidade máxima de 
375 aeronaves nos hangares e 350 nos pátios frontais.    

− O sistema de pistas, constituído por uma pista de pousos e decolagens de 1.500 m e 
quatro pistas de táxi, além de dois helipontos com capacidade em torno de 60 operações 
por hora cada, deverão ser mantidos na sua configuração atual. 

O Plano Específico de Zona de Proteção do Aeródromo (Portaria Nº 428/CG5 de 30 de 
maio de 2001) determina a presença de obstáculos que representam limitações 
operacionais para determinado tipo de aeronaves, comprometendo o desenvolvimento do 
alcance operacional do aeroporto. Atualmente, no Aeroporto Campo de Marte são operadas 
aeronaves de pequeno porte, típicas da Aviação Geral e de Táxi Aéreo. 

5.2 Sistema de Transportes do Estado de São Paulo 

O Estado de São Paulo conta com um sistema intermodal de transportes, do qual faz parte 
uma extensa malha rodoviária, que atende o modo predominante; assim como uma rede 
ferroviária e hidroviária, além do transporte aéreo. 
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5.2.1 Estrutura Hidroviária 

Atualmente, a estrutura hidroviária paulista é marcada pela presença da Hidrovia Tietê-
Paraná, gerida pelo Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, responsável pela 
articulação multimodal de transportes, de importância estratégica para o desenvolvimento do 
interior paulista.  

O transporte hidroviário de carga teve um aumento de 23%, entre 2000 e 2001, estimando-se 
que esse incremento seja da ordem de 40% em 2002, em relação à 2001, chegando a 1,4 
milhão de toneladas de grãos, farelo e óleo vegetal.  

O sistema Tietê-Paraná conta com 2,4 mil km de vias navegáveis, envolvendo os estados de 
São Paulo, Goiás, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, abrangendo 220 municípios.  

A hidrovia Tietê-Paraná insere-se em um sistema hidroviário que integra Brasil, Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia, num total de 8 mil km de vias navegáveis, formado pelos rios 
Tietê, Paraná, Paraguai, Grande, Parnaíba e afluentes.  

5.2.2 Estrutura Rodoviária 

A malha rodoviária é constituída pelas redes federal, estadual e por estradas municipais.  

Na rede federal, são destacadas, no âmbito do presente estudo, as rodovias que convergem 
para a RMSP:  
− Régis Bittencourt (BR 116), que interliga este estado com a Região Sul do País;  
− Presidente Dutra (BR 116), que liga São Paulo ao Rio de Janeiro; e 
− Rodovia Fernão Dias (BR 381), ligação de São Paulo com Belo Horizonte.  

O Município de Guarulhos relaciona-se diretamente com as rodovias Presidente Dutra, 
situada ao sul, e a Fernão Dias, no extremo leste do seu território.  

O sistema rodoviário estadual, que abrange cerca de 30 mil km de extensão, conta com 
algumas rodovias de grande importância na circulação de cargas e passageiros, cabendo 
destacar aquelas que convergem para a RMSP:  
− Anhanguera (SP 330), se estende para norte, até a divisa com Minas Gerais, onde se 

interliga à BR 050, acesso a Uberaba e Uberlândia;  
− Bandeirantes (SP 348), reforça a ligação com Campinas realizada pela Anhanguera;  
− Raposo Tavares (SP 270), importante eixo de ligação com o Estado de Mato Grosso do 

Sul;  
− Castelo Branco (SP 280), ligação com o centro-oeste do Estado;  
− Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP 070), que ligam São Paulo a Taubaté, no Vale do 

Paraíba; e 
− Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160), ambas descem a Serra do Mar e chegam ao 

Litoral Sul.  

Além dessas, cabe citar, pelo interesse do estudo ora apresentado, a Estrada 
Guarulhos/Nazaré Paulista (SP 036) e a ligação da Rodovia Ayrton Senna com o Aeroporto 
que se realiza pela Rodovia Hélio Smidt (SP 019).  

A rede rodoviária municipal complementa as demais redes propiciando os deslocamentos de 
abrangência local.  

A concessionária NovaDutra planeja ligar o aeroporto à Marginal do Rio Tietê, de acordo com 
matéria publicada no Estado de São Paulo em 28 de maio de 2002. Essa ligação proposta é 
constituída de via de 15 km de extensão, lindeira à Dutra, estendendo-se desde a km 219 até 
atingir a Marginal. 
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5.2.3 Estrutura Ferroviária 

A malha ferroviária atual do Estado de São Paulo teve origem na rede estadual, operada pela 
FEPASA, e na rede federal, administrada pela Rede Ferroviária Federal.  

Recentemente, essas redes ferroviárias são objeto de concessão, sendo administradas e 
operadas por empresas privadas, que vêm realizando os investimentos necessários à 
recuperação da infra-estrutura e do material rodante, de forma a retomar seu papel entre os 
modais existentes no Estado de São Paulo.  

A malha ferroviária federal é constituída por:  
− Ferrovia Novoeste S.A., com 1,6 mil km entre Bauru, SP e Corumbá, MS; e 
− MRS Logística S.A., que opera 1,7 mil km, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro.  

A rede estadual é constituída pela atual concessionária que assumiu a infra-estrutura 
existente da FEPASA e pela rede de passageiros sobre trilhos da RMSP:  
− Ferrovia Bandeirantes S.A. – FERROBAN, com 4,2 mil km de extensão, responsável pela 

interligação do sistema ferroviário com o Porto de Santos, possibilitando o escoamento da 
produção dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São 
Paulo;  

− Companhia Paulista de Trens Metropolitano – CPTM que opera os trens metropolitanos de 
passageiros, nas linhas anteriormente de competência da RFFSA, integradas às linhas de 
Metrô; e 

− Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, responsável pela rede constituída 
por três linhas em operação, com projeto de implantação de mais duas linhas.  

Entre os inúmeros planos e projetos em desenvolvimento pelo Governo do Estado de São 
Paulo, são relevantes para o presente estudo o Rodoanel Mário Covas, integrante do Plano 
Diretor de Desenvolvimento de Transportes – PITU 2020, e o projeto da CPTM de 
implantação de um trem para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.  

5.2.4 Rodoanel Mário Covas 

O projeto do Rodoanel Mário Covas foi desenvolvido pela DERSA com o objetivo de 
constituir alternativa ao atual anel viário, com capacidade para absorver o tráfego de 
passagem e parte do tráfego interno à RMSP.  

Atualmente, há um grande número de veículos que atravessa a capital paulista, com origem 
e destino em outras regiões, provocando problemas de tráfego significativos. Estima-se que 
cerca 30% do fluxo de veículos que circulam pelas vias marginais dos rios Tietê e Pinheiros 
seja constituído desse tráfego de passagem, contribuindo para a lentidão nos deslocamentos 
e o aumento da poluição do ar.  

Embora seja apontado como a solução para a diminuição dos congestionamentos na capital 
e na RMSP, o Rodoanel Mário Covas é um empreendimento de abrangência nacional, visto 
que facilitará o fluxo das cargas que seguem para os países integrantes do MERCOSUL e 
para o Porto de Santos, com origem em distintas regiões do País.  

O Rodoanel, com 174 km de extensão e características de rodovia bloqueada, irá interligar 
as dez principais rodovias que convergem para a RMSP:  
− Trecho Oeste: Bandeirantes (SP 348), Anhanguera (SP 330), Castelo Branco (SP 280), 

Raposo Tavares (SP 280), Régis Bittencourt (BR 116);  
− Trecho Sul: Imigrantes (SP 160) e Anchieta (SP 150);  
− Trecho Leste: Presidente Dutra (BR 116) e Ayrton Senna (SP 070); e 
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− Trecho Norte: Fernão Dias (BR 381).  

O Trecho Oeste já se encontra pronto. Os demais trechos encontram-se em fase de 
licenciamento ambiental, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O cronograma de 
implantação do Rodoanel prevê que o próximo trecho a ser implantado, o Trecho Sul, 
possibilitará que as cargas que vêm do oeste do País e do Estado de São Paulo cheguem ao 
Porto de Santos e ao pólo petroquímico de Cubatão, com vantagens para a cidade de São 
Paulo e RMSP, que terão suas redes viárias desoneradas e para aqueles que trafegam 
longas distâncias, cuja origem e destino está em outras regiões do País. A diretriz para o 
trecho Norte do Rodoanel prevê uma ligação com o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, aspecto que atualmente não está sendo considerado entre as intervenções 
prioritárias. Não obstante, a função principal do Rodoanel é a de facilitar a conexão entre os 
municípios da RMSP (e para ajudar a ordenar a passagem de caminhões no trecho urbano 
de São Paulo) e, nesse sentido, representará uma melhoria de acessibilidade de grande 
alcance para Aeroporto.  

Conforme observado, o Trecho Oeste já se encontra em funcionamento, sendo que o 
primeiro trecho segmento ao tráfego foi o Régis Bittencourt – Raposo Tavares , em abril de 
2002. O trecho Oeste levou três anos e meio para ser construído, e interliga 05 das 10 
rodovias que chegam à capital paulista, sendo elas :Bandeirantes, Anhangüera, Castela 
Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, totalizando agora 32 km.  

Pendências e resultados: as principais críticas relativas ao trecho entreguem, dizem respeito 
à falta de passarelas e à carência de iluminação. Quanto aos resultados, a DERSA estima 
que com o Trecho Oeste em pleno funcionamento, cerca de 3 mil caminhões deixarão de 
passar diariamente pelas marginais na capital paulista. Os efeitos tendem a ser bastante 
relativos pois se estes caminhões representam 10% dos veículos de carga que chegam pelas 
5 rodovias interligadas pelo Rodoanel, eles apenas representam 2,8% dos 108 mil veículos 
de carga que se utilizam da Marginal Tietê e 5,3% dos 57 mil veículos de carga que usam a 
Marginal Pinheiros.  

Não obstante, a inauguração desta porção do Rodoanel é considerada significativa, pois 
prevê um fluxo de 150 mil veículos/dia, assim como por ser o primeiro passo para a 
construção dos 170 km do Rodoanel completo, e cuja expectativa é a de que traga benefícios 
mais concretos ao trânsito nas marginais da capital.  

5.2.5 Trem Expresso para o Aeroporto de Guarulhos 

A CPTM está desenvolvendo estudos para implementação de uma linha de trem urbano para 
Guarulhos, que deverá ser objeto de concessão pelo modelo DBOT (design, built, operation, 
transfer), a ser implantada em via exclusiva, utilizando a faixa existente da CPTM, na maior 
parte do percurso, áreas de propriedade da INFRAERO, demandando uma pequena 
extensão que exigirá desapropriações.  

Na linha proposta pela CPTM deverão circular dois tipos de trens: 
− Expresso Aeroporto: partindo do terminal Barra Funda, deverá atender a uma demanda 

estimada para 2006 de mil passageiros/hora/sentido, podendo chegar a 6 mil 
passageiros/hora/sentido. Sua operação deverá se dar a uma velocidade comercial de 
80 km/h, com intervalo inicial de 12 minutos podendo chegar em 6 minutos, com tempo de 
viagem de 24 minutos. Na Barra Funda deverá haver um terminal remoto aeroportuário, 
com estacionamentos cobertos, transferência de bagagem diretamente ao trem, com 
plataformas exclusivas e balcões das companhias aéreas para check-in dos passageiros, 
inclusive serviços alfandegados; e 
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− Expresso Guarulhos: linha de atendimento entre a Estação Brás, no centro de São Paulo 
e o bairro CECAP, em Guarulhos.  

5.3 Prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego 

Entre as estratégias do Programa de Desenvolvimento Econômico da Zona Leste, elaborado 
pela Prefeitura do Município de São Paulo, consta o Prolongamento da Avenida Jacu-
Pêssego, considerada obra estrutural da Integração físico-territorial. 

A proposta apresentada pela Prefeitura de Guarulhos visa complementar, ao norte, a ligação 
viária entre os municípios de São Paulo e Guarulhos, por meio da construção de um viaduto 
de 405 metros de extensão sobre a linha leste da CPTM e de uma ponte estaiada com 265 
metros de extensão e quatro alças de acesso à Rodovia Ayrton Senna; e ao sul com 
extensão até o município de Mauá, complementando a ligação do Município de São Paulo 
com a região do ABCD. 
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IV. SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL – IMPACTOS PRESENTES 

 

No caso específico do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, cujo 
licenciamento ambiental é objeto de EIA/RIMA, em elaboração, há especificidades que 
exigem abordagem diferenciada, considerando que se trata de ampliação de 
empreendimento existente, que tem provocado impactos ambientais desde o início de 
sua operação, em 1985. 

Com base na operação do Aeroporto, que possibilita a identificação das ações 
geradoras de impactos ambientais, e no diagnóstico ambiental, que informa sobre a 
situação ambiental atual, torna-se possível a identificação e a avaliação de impactos 
presentes, para os quais serão propostas medidas mitigadoras, corretivas ou 
compensatórias, quando couber. 

Portanto, esse capítulo tem por objetivo revelar a situação ambiental atual associada às 
instalações existentes e à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo/ 
Guarulhos. 

Nesse sentido, são resgatados os aspectos relevantes do diagnóstico ambiental das 
áreas de influência, permitindo a constatação dos impactos devido à implantação das 
instalações e à operação aeroportuária e, em decorrência, o passivo ambiental gerado. 

O presente capítulo está organizado em três itens referentes ao meio antrópico, meio 
físico e meio biótico. 

 

1. MEIO ANTRÓPICO 

Os aspectos do meio antrópico, a seguir descritos, são aqueles que se referem à 
economia, à arrecadação e à estrutura de empregos, que revelam efeitos positivos para 
o Município de Guarulhos, decorrente da operação do Aeroporto, desde sua 
inauguração até recentemente. Foram também caracterizados aspectos sobre os quais 
poderiam ter ocorrido alguns efeitos negativos decorrentes da presença do Aeroporto 
como a possível desvalorização imobiliária da área de entorno e aumento de tráfego 
rodoviário de acesso. 

 

1.1 Quanto à Economia do Município de Guarulhos 

Embora, a partir de 1980, o país tenha atravessado uma sucessão de crises 
econômicas que, associadas à desconcentração industrial ocorrida na Região 
Metropolitana de São Paulo, afetou os seus municípios mais industrializados como o 
Município de Guarulhos, a análise dos indicadores econômicos demonstrou que, no 
período 1980-2000, a economia municipal apresentou sinais de crescimento, 
constatados pelo movimento de abertura de novas empresas. 

A perda de plantas industriais, ocorrida no Município de São Paulo, também afetou o 
Município de Guarulhos, no entanto, observa-se que a partir da operação do Aeroporto 
Internacional, em 1985, intensifica-se o movimento de terciarização da economia. 
Trata-se de um processo que já se encontrava em andamento, mas que é acelerado e 
parcialmente focado para a prestação de serviços modernos e de alto rendimento.  

Desse modo, não incidiu apenas na expansão de segmentos do comércio e serviços 
tradicionais e voltados ao atendimento do fluxo de passageiros, mas também e 
principalmente pelo incremento de atividades de apoio e logística, como escolas de 
aviação, instalações e equipamentos de transporte, armazenamento, carga, descarga, 
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serviços aeroportuários – companhias aéreas, refeições, limpeza, despacho aduaneiro 
–, coleta e remessa de bens, hotéis, entre outros. 

Na década de 1990, no setor de serviços, o maior crescimento do número de empresas 
ocorreu no ramo de Turismo/Hospedagem/Afins, com um incremento de cerca de 
500%, no entanto, o maior crescimento, em termos absolutos, deveu-se ao ramo de 
Transporte e Atividades Afins, com a implantação de mais de cinco mil novos 
empreendimentos. 

Dentro do quadro mais geral da crise econômica em que se mantém o país há um 
longo período, com a redução do ritmo da atividade econômica, especialmente a 
industrial, Guarulhos parece vir sofrendo menos que a média do Estado de São Paulo. 

Portanto, dentro desse contexto geral, em que o processo de terciarização da economia 
do Município de Guarulhos parece ter compensado a queda de atividade industrial em 
termos de geração de valor adicionado e de empregos, uma contribuição significativa 
pode ser creditada na conta da implantação e operação do Aeroporto Internacional de 
São Paulo. Destacam-se nessa contribuição, em especial, os setores de Logística e de 
Turismo/Hospedagem, segmentos de ponta do terciário mais moderno, e com elevado 
poder de alavancagem da economia municipal. 

 Avaliação de Impacto 

 Considera-se que o impacto sobre a economia do Município de Guarulhos decorrente 
da implantação do Aeroporto tem sido positivo, podendo ser avaliado como de grande 
relevância e magnitude. 

 

1.2 Quanto à Arrecadação do Município de Guarulhos 

No período 1980-2000, as receitas municipais de Guarulhos cresceram 
expressivamente. A arrecadação do ICMS manteve-se estável até 1985, elevando-se 
aceleradamente nos dois qüinqüênios seguintes. A preços constantes de 1999, os 
valores coletados duplicaram entre 1985 e 1990, sofrendo ainda um incremento de 
mais 50% entre 1990 e 1995. Na seqüência ocorreram reduções, atingindo-se o ano de 
2000 numa situação inferior àquela do início dos anos da década de 1990.  

As Transferências do Estado, que cresceram cerca de 180% no período, são a principal 
rubrica da receita municipal, representando quase sempre mais de 40% de seu 
montante. A Cota Parte Municipal do ICMS constitui a parcela claramente mais 
importante dessas transferências. Sua evolução no período, especialmente nos dois 
últimos qüinqüênios, foi efeito de uma variação positiva na economia, isto é, na geração 
de maior Valor Adicionado dentro do Município de Guarulhos. Nesse contexto, pode-se 
concluir que a partir de 1987 o Município de Guarulhos já havia recuperado a posição 
que detinha antes do agravamento da crise econômica, e começava a desenvolver uma 
dinâmica econômica mais intensa que a média dos municípios paulistas, 
incrementando com isso suas receitas. 

A arrecadação de Tributos Federais (Imposto de Renda + Imposto sobre Produtos 
Industrializados + Contribuições Sociais + demais receitas federais), recolhidos na 
mesma base territorial, indica movimentos menos intensos e mais estáveis. Os dados 
disponíveis relativos à última década indicam que: 

_ o Imposto de Renda se manteve sempre inferior ao volume alcançado em 1987 
além de apresentar flutuações significativas; 
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_ o Imposto sobre Produtos Industrializados apresenta uma constante flutuação com 
persistente decréscimo (menos 18% entre 1987 e 1997 e queda de mais 7,5% 
entre 1997 e 1999); 

_ as Contribuições Sociais apresentaram um forte crescimento, que se elevam de 
cerca de 50 milhões em 1987 para 395 milhões dez anos depois (a preços de 
1999), decaindo para 328 milhões neste último ano; 

_ as demais receitas federais apresentaram uma elevação continuada, praticamente 
duplicando em valores constantes entre 1987 e 1999, sendo que nessa última data 
passaram a representar cerca de 24% do montante das receitas federais.  

No que se refere aos Impostos Municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano 
e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que dependem exclusivamente da 
base e da eficiência tributária do município, pois tanto a Planta Genérica de Valores 
como a alíquota do imposto sobre serviços são definidos localmente, verificou-se que 
essas Receitas Próprias demonstraram grande avanço, com um incremento em termos 
reais superior a 350%, passando de 38,2 milhões em 1980, para 176,2 milhões em 
1997 (em reais de 1997). Em 1980 as Receitas Próprias representavam 19,8% da 
Receita Total, passando a 27,9% em 1997.  

O ISSQN acusou também uma variação extremamente expressiva no período. Trata-
se este último, do imposto por excelência termômetro do nível de atividades no âmbito 
municipal, demonstrando seu incremento a existência de um aumento importante no 
volume de serviços. Entre 1980 e 1989 o ISSQN oscilou com tendência ascendente, 
entre 10 e 20 milhões a preços de 1999; entre 1990 e 1994 oscilou numa plataforma 
superior, entre 30 e 45 milhões. Por último, a partir de 1996, ultrapassou os 70 milhões 
de reais. Em 1997, quando o recolhimento desse tributo atingiu seu nível mais elevado 
na série considerada, correspondia a 12,1% das Receitas Correntes, quando em 1989 
representava apenas 6,4%.  

 As receitas do Município de Guarulhos, analisadas no período, apresentaram um 
comportamento extremamente dinâmico, especialmente se comparadas às de outros 
grandes municípios industrializados da RMSP. Tomando-se por base de comparação, 
Santo André e São Bernardo do Campo, observa-se o que Município de Guarulhos, 
partindo em 1980 de uma situação em que suas receitas representavam, 
respectivamente, 69,5% e 54% dos montantes relativos àqueles municípios, passadas 
as duas décadas sob análise, as receitas de Guarulhos superaram as de Santo André 
em cerca de 50%, e quase 90% daquelas de São Bernardo. 

 Para esse tipo de desempenho, onde a evolução da Cota Parte do ICMS e do ISSQN 
tiveram um papel fundamental, foram determinantes os fatos de que Guarulhos: 

_ se mantivesse como um município industrializado, suportando com perfil ascendente 
o processo de reajuste/reformulação da base produtiva, mantendo elevada a 
geração de Valor Adicionado e, com isso, incrementando de modo mais que 
proporcional seu Quociente de Participação na Cota Municipal do ICMS; 

_ se integrasse com profundidade e focado em atividades de elevado valor agregado 
no processo de terciarização da economia metropolitana, apresentando um perfil 
específico capaz de atrair investimentos significativos. 

Este tipo de perfil – a vinculação ao transporte de cargas e passageiros e a grandes 
infra-estruturas voltadas ao turismo de negócios, entre outros de menor alcance, 
permitiu uma alavancagem das atividades terciárias extremamente ampla, e que se 
refletiram no intenso crescimento dos recolhimentos do ISSQN e num incremento do 
Valor Adicionado gerado localmente, significativamente superior ao da média estadual. 
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O modo comparativamente privilegiado com o qual a economia de Guarulhos se inseriu 
no processo de reformulação da geografia e estrutura produtiva da metrópole, 
responde pelo comportamento de suas receitas, e está fortemente correlacionado à 
presença do Aeroporto de Guarulhos, que contribuiu de modo determinante para 
melhor posicionar o Município na divisão social do trabalho metropolitano. 

Avaliação de Impacto 

Dentro desse contexto, a implantação do Aeroporto de Guarulhos trouxe impacto 
positivo sobre as finanças públicas municipais, de elevada relevância. 

 

1.3 Quanto a Estrutura de Empregos 

No contexto sócio-econômico do Município de Guarulhos, cabe destacar que o 
emprego industrial, embora decrescente (59,8% em 1991 para 45% em 2001) ainda é 
predominante ocorrendo, em contrapartida, um acréscimo significativo na participação 
dos empregos nos setores de serviços (27,2% em 1991 para 39,4% em 2001) e de 
comércio (8,5% em 1991 para 15,6% em 2001). 

Embora, entre 1991 e 2000, tenha ocorrido uma perda de cerca de 25 mil empregos no 
segmento industrial, foram criados 31 mil empregos formais em serviços e 12,5 mil no 
comércio, resultando um saldo positivo da ordem de 18,5 mil novos empregos. Dessa 
forma, o setor terciário tornou-se o principal empregador formal do Município de 
Guarulhos, tendo contribuído para este desempenho a implantação do Aeroporto. 

Isso explica que, embora na RMSP a evolução da população aponte para uma redução 
muito significativa da migração, no Município de Guarulhos o saldo migratório tenha 
crescido significativamente a partir de 1991, tendo em vista a oferta de novos 
empregos. 

Avaliação de Impacto 

Considera-se que se trata de um impacto positivo, de grande importância social para 
Guarulhos. 

 

1.4 Quanto à Desvalorização da Área de Entorno do Aeroporto 

A presença da Base Aérea de Cumbica, desde sua inauguração, em 1945, determinou 
a função aeroportuária da porção centro-sul do Município de Guarulhos, não havendo 
tendência de ocupação urbana intensa na região. Isso se comprova pela existência, no 
Plano Diretor aprovado pela Lei Nº 1.689/71, de uma zona aeroportuária, anterior, 
portanto, à implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo. 

As fotos aéreas de 1970 comprovam que ao norte da área atualmente ocupada pelo 
Aeroporto o uso do solo se mantinha predominantemente rural; a leste e a sul, embora 
já existissem então áreas parceladas, a ocupação ainda era muito rarefeita; e à oeste 
existiam alguns assentamentos urbanos, cuja ocupação era, nessa data, já mais 
consolidada, embora não lindeira ao Aeroporto. 

Considerando a localização e a distância em relação à área central da cidade, pode-se 
concluir que essas áreas não tinham valor significativo no mercado imobiliário, antes da 
implantação do Aeroporto.  

Por outro lado, o adensamento das áreas no entorno do Aeroporto ocorreu, mais 
intensamente, após sua implantação, a partir da década de 1980, levando à conclusão 
que grande parte dessa ocupação ocorreu posteriormente, apesar do Zoneamento 
Aeroportuário e da Lei de Zoneamento Municipal, datados da década de 1990. 
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O mesmo processo ocorreu com o Aeroporto de Congonhas, implantado em área 
periférica da cidade de São Paulo, em 1939, cuja urbanização do entorno ocorreu 
posteriormente. Nesse caso, ao invés de desvalorização houve uma valorização 
imobiliária significativa nos bairros do entorno pela presença de estabelecimentos 
comerciais indutores – Shopping Centers – novas vias de acesso e alterações no 
zoneamento urbano.  

Avaliação do Impacto 

Considera-se que não há impactos comprováveis sobre o valor das áreas de entorno 
do Aeroporto, sendo mais significativa, nesse aspecto, a condição de legalidade das 
propriedades residenciais. 

A significativa presença de ocupações ilegais - loteamentos irregulares e ocupações 
clandestinas - impede um processo de valorização, caso venha ocorrer alterações no 
zoneamento municipal e cresça a demanda de imóveis para usos não residenciais, 
mais compatíveis com o nível de incômodo presente e cujas atividades necessitem 
estar próximas ao Aeroporto. 

 

1.5 Quanto à Geração de Fluxos Rodoviários 

O Aeroporto, cujo fluxo rodoviário é da ordem de 18.200 Veículos Diários Médios de 
acordo com informação da DERSA, conta com a Rodovia Hélio Smidt para seu acesso, 
cuja capacidade é de 96.000 veículos/dia. 

Para o acesso à Rodovia Hélio Smidt são utilizadas a Rodovia Presidente Dutra, 
operada pela concessionária NovaDutra e a Rodovia Ayrton Senna, operada pela 
DERSA. 

Considerando que o fluxo de automóveis que se dirigem ao Aeroporto se utiliza 
preferencialmente da Rodovia Ayrton Senna para acessar a Rodovia Hélio Smidt, e que 
a capacidade desta rodovia é de 190.000 veículos/dia, sendo o fluxo atual de 
48.000 VDM, conclui-se que não há sobrecarga na estrutura rodoviária existente. 

 

2. MEIO FÍSICO 

Quanto ao meio físico, alguns aspectos foram destacados como significativos nas 
alterações ocorridas na Área de Influência Direta do Aeroporto, decorrentes de sua 
implantação e operação. Esses aspectos referem-se às modificações ocorridas no Rio 
Baquirivu-Guaçu, cujo curso sofreu remanejamento, além de ter passado a receber a 
drenagem e os efluentes do Aeroporto; à disponibilidade de água subterrânea, 
manancial de abastecimento do Aeroporto; aos níveis de poluição do ar e de ruído. 

 

2.1 Quanto às Enchentes na Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu 

 Para as obras de implantação do Aeroporto foi realizada canalização de trecho do Rio 
Baquirivu-Guaçu, em um canal que contorna as instalações aeroportuárias existentes. 
Esse canal se desenvolve paralelo a Rodovia Hélio Smidt, ocorrendo uma travessia na 
alça de acesso a essa rodovia, onde existe um bueiro constituído de células triplas de 
concreto armado de seção retangular. A jusante desta travessia, cerca de 450 m, o Rio 
Baquirivu-Guaçu é interceptado pela rodovia Presidente Dutra, através de uma ponte, 
desenvolvendo-se até a foz no Rio Tietê situado a 2,5 km. 

A montante do Aeroporto, a bacia do Rio Baquirivu-Guaçu apresenta urbanização 
acentuada desde o Município de Arujá, onde se localiza sua nascente, até Guarulhos. 
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O crescente processo de impermeabilização contribuiu para o aumento dos deflúvios 
de superfície, causando inundações localizadas que ocasionaram uma série de 
intervenções, transferindo problemas para jusante. 

 Avaliação do Impacto 

A ocorrência de problemas de drenagem revela um impacto negativo e permanente, 
que afeta inclusive as instalações do Aeroporto, conforme o ocorrido em 1999, quando 
houve inundação em parte da cabeceira de uma das pistas. No entanto, embora haja 
uma contribuição do Aeroporto no processo de impermeabilização da Bacia do rio 
Baquirivu-Guaçu, esta é pouco significativa. 

Na área atual do Aeroporto, de aproximadamente 14 km2, 21% encontram-se 
impermeabilizados. Em termos da bacia do rio Baquirivu-Guaçu, cuja extensão é de  
163 km2, essa área representa apenas 1,8%.  

 Medida Proposta 

No que se refere às questões associadas ao sistema de macrodrenagem da bacia do 
Baquirivu-Guaçu, a INFRAERO já iniciou elaboração de estudo que permita avaliar a 
contribuição real do Aeroporto nas questões relativas às enchentes e, se for o caso, 
reavaliar as estruturas de drenagem existentes para eventuais alterações a serem 
introduzidas no projeto de ampliação, com aprovação do DAEE, considerando a 
existência do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê e as propostas 
para a bacia do Baquirivu-Guaçu. 

 

2.2 Quanto à Qualidade da Água do Rio Baquirivu-Guaçu  

Tendo sua nascente localizada na área urbana de Arujá e seu curso atravessando o 
Município de Guarulhos em grande extensão, a qualidade da água do Rio Baquirivu-
Guaçu está comprometida pelo lançamento de efluentes sem tratamento. 

O Rio Baquirivu-Guaçu foi enquadrado, pelo Decreto nº 10.755/77, como corpo d´água 
pertencente à classe 3, cujas águas são destinadas à abastecimento doméstico após 
tratamento convencional, à preservação de peixes em geral e de outros elementos da 
fauna e da flora e dessedentação de animais. 

Pelo Decreto nº 8.468/76, nas águas de classe 3 não poderão ser lançados efluentes 
que prejudiquem sua qualidade pela alteração dos seguintes parâmetros: 

− I – Virtualmente ausentes: materiais flutuantes, inclusive espumas naturais; 
substâncias solúveis em n-hexana; substâncias que comuniquem gosto ou odor; 

− II – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em 5 dias, a 20ºC em qualquer 
amostra, até 10 mg/l; 

− III - Número Mais Provável (NMP) de coliforme de até 20.000, sendo 4.000 o limite 
para os de origem fecal, em 100 ml, para 80% de pelo menos 5 amostras colhidas, 
num período de até 5 semanas consecutivas; 

− IV – Oxigênio Dissolvido (OD), em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/l. 

A seção II – Dos Padrões de Emissão, Artigo 18, determina que os efluentes de 
qualquer fonte poluidora não poderão conferir ao corpo receptor características em 
desacordo com o enquadramento do mesmo, na Classificação das Águas, e somente 
poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de água desde que 
obedeçam as condições estabelecidas por índices máximos de vários parâmetros, dos 
quais se destaca a DBO 5 dias, 20ºC no máximo de 60 mg/l. Este limite somente 
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poderá ser ultrapassado no caso de efluentes de sistema de tratamento de águas 
residuárias que reduza a carga poluidora em no mínimo 80%. 

O processo biológico de tratamento existente no Aeroporto é capaz de atingir a 
eficiência requerida para remoção de DBO e coliformes, em cerca de 90% e 99,99%, 
respectivamente. 

 Avaliação do Impacto 

Considera-se que não há impacto sobre a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu 
decorrente do lançamento de efluentes do Aeroporto. No que se refere à poluição 
devida à drenagem superficial, pode ocorrer pequenas alterações na qualidade da 
água. 

 Medida Proposta 

Implantação de caixas separadoras de água e óleo que garantam a retenção de 
substâncias poluidoras, antes da drenagem atingir o Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

2.3 Quanto à Utilização de Água Subterrânea  

Os dois terminais (TPS1 e TPS2) existentes no Aeroporto, com movimento da ordem 
de 14 milhões de passageiros/ano consomem 3.000 m3/dia de água, ou 35 L/s, 
fornecidos por oito poços que funcionam 12 horas/dia. 

Embora o volume de água subterrânea, estocado no “graben” de Cumbica e sua taxa 
de recarga sejam importantes, este manancial apresenta limitações técnicas e 
econômicas de uso, tornando-o, ocasionalmente, esgotável. 

 Avaliação do Impacto 

Embora não ocorra a esgotamento da água subterrânea, face a não utilização de 
medidas de conservação, esse impacto pode ser considerado negativo. 

Medida Proposta 

Considerando o conceito de “substituição de fontes”, definido pelo Conselho Econômico 
e Social das Nações Unidas, em 1985, segundo o qual se reserva a água de melhor 
qualidade para consumo humano, deverão ser implantadas práticas que visem reforçar 
a sustentabilidade do manancial subterrâneo para atender as demandas atuais e 
futuras do Aeroporto. Essas práticas envolvem o reuso não potável das águas do 
Aeroporto, tais como alimentação de torres de refrigeração, de descarga de sanitários, 
lavagem de pisos e de pátios, além da utilização das águas pluviais coletadas das 
pistas, pátios de manobra das aeronaves, telhados e coberturas das edificações e das 
instalações aeroportuárias de apoio. 

O reuso de esgotos tratados, para fins não potáveis, implica na adoção de técnicas 
complementares de tratamento, que visem garantir a qualidade da água a ser utilizada 
para os diversos fins, compatível com o uso. 

 Essa medida, se implantada, irá ainda contribuir também para minimizar as questões 
relacionadas às enchentes, uma vez que o efluente tratado deixará de ser lançado 
diretamente no Rio Baquirivu-Guaçu, ainda que seja volume pouco significativo. 

 

2.4 Quanto à Qualidade do Ar 

O diagnóstico ambiental, elaborado no presente estudo, sobre as condições atuais da 
qualidade do ar da Área de Influência do Aeroporto levou em consideração a emissão 
de poluentes relacionada à movimentação de veículos no Município de Guarulhos, 
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incluindo as rodovias Ayrton Senna e Dutra e a malha viária municipal (Diagnóstico 
Ambiental da AII – item 2.2.5) e aquelas devidas à operação do Aeroporto (Diagnóstico 
Ambiental da AID – item 3.2.3). 

Considerando que a estação da CETESB de Guarulhos monitora apenas partículas 
inaláveis, para os demais poluentes - Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbonetos 
(HC), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Óxidos de Enxofre (SOx) - foram calculadas as 
emissões a partir de informações relativas às principais fontes de emissão atmosférica. 

O Quadro IV.1 a seguir refere-se às emissões totais devidas à movimentação de 
veículos no Município de Guarulhos. 

Quadro IV.1 - Emissão Total dos Veículos Automotores que Circulam no Município de Guarulhos 

Poluentes Emissão Total por Fontes 
Móveis em Guarulhos (kg/dia) 

Emissão Total por Fontes Móveis em 
Guarulhos (ton/ano) 

HC 15.614 5.699 
CO 130.754 47.725 
NOx 32.355 11.810 
SOx 1.718 627 
Partículas 1.963 1.197 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 

As fontes móveis oriundas exclusivamente da operação do Aeroporto são: a 
movimentação de aeronaves; a movimentação interna de veículos; e a movimentação 
de veículos na Rodovia Hélio Smidt. A fonte fixa refere-se ao incinerador de resíduos. 
O Quadro IV.2, a seguir, demonstra as emissões totais devidas à operação do 
Aeroporto. 

Quadro IV.2 - Emissão de Poluentes Devidas ao Aeroporto 
Poluentes Emissão diária (kg/dia) Totais anuais (ton/ano) 

HC 1.284 469 
CO 4.512 1.647 
NOx 3.436 1.254 
SOx 263 96 
Partículas 635 232 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

Considerando as emissões devidas exclusivamente às atividades desenvolvidas no 
Aeroporto Internacional de São Paulo, o Quadro IV.3, a seguir, apresenta a 
comparação entre as emissões totais anuais decorrentes das operações do Aeroporto 
e aquelas devidas ao Município de Guarulhos, incluindo as emissões do Aeroporto. 

Quadro IV.3 - Emissões devidas ao Aeroporto e aos veículos automotores que circulam em 
Guarulhos, inclusive rodovias Ayrton Senna e Dutra 

Poluentes Emissão devida ao Aeroporto 
(ton/ano) 

Emissão total por fontes móveis em 
Guarulhos * (ton/ano) 

HC 469 6.168 
CO 1.647 49.372 
NOx 1.254 13.064 
SOx  96 723 
Partículas 232 949 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
* Somatória das emissões das atividades do Aeroporto, rodovias no Município e malha viária urbana 

 

Observando-se este quadro, verifica-se que o total de poluentes emitidos pelas fontes 
associadas ao Aeroporto representam aproximadamente 8% do total de HC emitido por 
fontes móveis em Guarulhos; 3% do CO; 10% do NOx, 13% do SOx; e 24% das 
partículas. 
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Avaliação de Impacto 

 Embora seja um impacto negativo e permanente, se comparado ao total de emissões 
que ocorrem no Município de Guarulhos, consideradas as fontes móveis e as emissões 
devidas ao Aeroporto, sua importância torna-se relativa, colaborando com parcelas de 
3% a 16%, conforme o poluente. No entanto, existem ainda inúmeras fontes industriais 
na região, que não foram consideradas. Assim, o efeito relativo das emissões 
decorrentes da operação do Aeroporto se torna ainda mais limitado, sendo que o 
mesmo deve ser considerado apenas como uma importante fonte geradora de 
emissões, mas não como a causa de eventuais ultrapassagens dos padrões de 
qualidade do ar na região. 

Medida Proposta 

Considerando a contribuição significativa do incinerador, especialmente no que se 
refere ao Material Particulado (correspondente a 24% das emissões totais de 
partículas, de acordo com simulação realizada), propõe-se a sua desativação e a 
implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos, envolvendo a reciclagem, 
considerando que cerca de 86% dos resíduos são constituídos de papel (73%), 
papelão (6%), plástico (6%) e PET (1%). 

 

2.5 Quanto aos Níveis de Ruído 

Para a comprovação dos níveis de ruído na região do entorno do Aeroporto (AID) foram 
selecionados 11 pontos, em reunião realizada em 03 de setembro de 2002 na 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Guarulhos, sendo nove em escolas, uma 
em praça pública e uma em hospital. 

As medições realizadas, no período diurno, revelaram que em todos os pontos medidos 
ocorre ultrapassagem do padrão legal (NBR 10151), que determina o limite de 
50 decibéis (nível equivalente contínuo - Leq), revelando níveis inadequados – entre 57 
e 72 decibéis de Leq, especialmente para escolas e hospitais. No entanto, ao se simular 
os níveis de ruído, eliminando-se o ruído aeronáutico, esses níveis continuam altos, 
indicando que independentemente da movimentação das aeronaves, estão em 
desacordo com os padrões legais, principalmente devido ao tráfego intenso de 
veículos.   

Cabe lembrar que a Portaria nº 1.141/GM-5, de 08 de dezembro de 1987, instituiu as 
zonas e faixas de segurança, inclusive para proteção das comunidades ao ruído, 
aprovando o Plano Básico de Zoneamento de Ruído que estabelece no seu Art. 70 
restrições de uso do solo, não permitindo a implantação em Área II das seguintes 
atividades: residencial, saúde, educacional, serviços públicos e culturais. Essas 
atividades, definidas na referida portaria de forma genérica, foram detalhadas na 
Portaria nº 479/DGAC de 07 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Plano 
Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos. 

Ressalte-se que o Plano de Desenvolvimento Integrado de Guarulhos, elaborado em 
1969 por SD Consultora de Planejamento Ltda. e Jorge Wilheim Arquitetos Associados, 
em suas proposições quanto à possível implantação de aeroporto em Cumbica fornece 
“diretrizes à Prefeitura para que o novo equipamento seja introduzido, por quem de 
direito, numa estrutura urbana previamente preparada”. 

O referido Plano aponta como interessante do ponto de vista econômico a instalação do 
aeroporto internacional na região de Cumbica e recomenda medidas da alçada do 
poder público municipal que tornem essa implantação compatível com a futura 
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expansão, de forma a proteger as áreas e seus habitantes mais diretamente expostos 
aos inconvenientes decorrentes do tráfego aéreo, prevendo a não ocupação residencial 
a leste do Rio Baquirivu-Guaçu até a divisa do Município e desestimulando a ocupação 
a oeste por funções urbanas, nas áreas situadas no prolongamento das pistas, que 
sofrerão o incômodo do ruído. 

Portanto, considera-se que a AID do Aeroporto, que corresponde à Área II, definida 
pela curva de ruído 2 das pistas existentes, não deveria ter sido ocupada por 
residências e equipamentos de educação e saúde, conforme as recomendações do 
Plano elaborado em 1970 e que pode ser constatada pela evolução da ocupação 
apresentada a seguir. 

A análise da evolução do processo de ocupação ocorrido no entorno do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos, desde 1970 até 2002, foi baseada na leitura de 
fotos aéreas, onde foi traçada a curva de ruído atual que envolve a Área II do 
Zoneamento Aeroportuário. Os bairros citados foram considerados apenas naquelas 
parcelas inseridas na curva de ruído citada. 

Em 1970, na porção oeste, verifica-se que os bairros lindeiros ao Aeroporto - Taboão e 
Vila Barros, apresentam uma ocupação incipiente, sendo que na ocasião Taboão ainda 
não havia sido parcelado e Vila Barros, embora parcialmente parcelado apresenta uma 
ocupação muito baixa, o mesmo acontecendo com os bairros Maia, Vila Rio, Cocaia e 
uma pequena porção de Bela Vista. A totalidade do bairro de Monte Carmelo e parte 
dos bairros de Bom Clima e Picanço apresentam-se quase que totalmente parcelados, 
embora com baixa ocupação.  

A leste do Aeroporto, nessa ocasião, Lavras e Ponte Alta apresentam ocupação rural e 
São João já está parcialmente parcelado com ocupação ainda rarefeita. O bairro cujo 
parcelamento é mais extenso, mas com algumas áreas ainda rurais é Presidente 
Dutra, embora com baixa densidade de ocupação. Ao sul do Aeroporto, Cumbica 
apresenta-se predominantemente rural com uma pequena parcela de ocupação 
urbana, enquanto a porção de interesse do presente estudo do Jardim Cumbica já se 
encontra parcelada, embora a ocupação ainda seja baixa. 

Em 1980, na porção oeste, Vila Barros já apresenta uma ocupação mais consolidada 
que Taboão, que apresenta uma ocupação baixa, o mesmo ocorrendo com os bairros 
Maia, Vila Rio e Cocaia. Nessa ocasião Torres Tibagy, Picanço, Paraventi, Bom Clima, 
Monte Carmelo, Vila Barros e Bela Vista encontram-se parcelados e praticamente 
ocupados. 

A leste do Aeroporto, Lavras e Ponte Alta se mantêm com ocupação rural, e o 
parcelamento urbano dos bairros Presidente Dutra e São João é o mesmo observado 
em 1970, porém com ocupação mais densa. Ao sul, Cumbica que em 1970 era 
predominantemente rural já se apresenta parcelado, parte residencial e parte em 
grandes lotes industriais; e o Jardim Cumbica apresenta-se um pouco mais denso. 

Em 1993, a maioria dos bairros situados a oeste já se encontra ocupada com exceção 
de Maia, Vila Rio e Cocaia. A leste, São João e Presidente Dutra têm sua ocupação 
intensificada, o mesmo ocorrendo com Cumbica e Jardim Cumbica, situados ao sul. 

Em 2002, observa-se uma ocupação mais densa a oeste em Maia, Vila Rio e Cocaia, a 
leste em São João e Presidente Dutra e ao sul Cumbica e Jardim Cumbica. 

O quadro a seguir sintetiza o processo de ocupação descrito e as fotos aéreas 
permitem constatar a evolução ocorrida. 
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Quadro IV.4 - Evolução da Ocupação Urbana no Entorno do Aeroporto 

S
ETOR BAIRRO 

DATA 

1970 1980 1993 2002 
Parcelado Ocupado Parcelado Ocupado Parcelado Ocupado Parcelado Ocupado 

Oeste 

1 Torres Tibagy         
2 Picanço         
3 Maia         
4 Paraventi         
5 Vila Rio         
6 Cocaia         
7 Bom Clima         
8 Monte Carmelo         
9 Vila Barros         
10 Bela Vista          
11 Taboão         

Leste 

12 São João         
13 Lavras         
14 Presidente Dutra         
15 Ponte Alta         

Sul 
16 Cumbica         
17 Jardim Cumbica         

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 
Ocupação:          Parcelamento: 
 Baixo  Inexistente 
 Médio  Parcial 
 Alto  Integral 
 
    

1

Aeroporto Internacional
de São Paulo / Guarulhos

2 3 4
5 6

7 8 9

10
11

12 13

14
15

16

17
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Foto 1970 
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Foto 1980 
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Foto 1993 
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Foto 2002 
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Avaliação do Impacto 

 Sendo uma região ocupada por mais de 28 mil residências, atendidas por infra-estrutura 
urbana, onde residem cerca de 103 mil habitantes, cuja ocupação encontra-se consolidada, 
considera-se o impacto negativo, permanente, tendo em vista a movimentação das 
aeronaves, localizado na AID, de alta importância para a população residente e usuária dos 
equipamentos públicos existentes.  

Medidas Propostas 

Em uma análise preliminar, dependendo do tipo de aeronave e do modo de operação desta, 
o nível de ruído emitido varia de forma significativa. Logo, uma medida mitigadora eficaz 
consiste no controle dos vôos e tipos de aeronave, com ações que regulamentem o horário 
(ou mesmo o impedimento) da operação de aeronaves de modelos mais ruidosos, bem 
como determinem procedimentos de pouso e decolagem que gerem menor intensidade de 
ruído, tais medidas deverão constituir um Programa de Controle de Ruído Aeronáutico. 

Para gerar subsídios a um Programa de Controle de Ruído Aeronáutico é fundamental que 
se inicie com um Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico. 

Importante ressaltar que, embora a INFRAERO possa executar o Programa de 
Monitoramento do Ruído Aeronáutico, apenas o DAC – Departamento de Aviação Civil 
poderá por em execução o Programa de Controle de Ruído Aeronáutico, que irá normatizar 
a operação das aeronaves, visando a diminuição dos incômodos impostos à população em 
decorrência dos níveis elevados de ruído. 

 

3. MEIO BIÓTICO 

 

3.1 Quanto à Vegetação Pré-Existente 

Conforme foto de aérea de 1948, quando existia apenas a Base Aérea de Cumbica, pode-se 
observar que a área onde se implantou, na década de 1980, o Aeroporto Internacional de 
São Paulo era ocupada predominantemente por pastagens. 

Esta foto revela ainda a existência de três pequenos fragmentos de mata: 

- a sudoeste da área atualmente de propriedade da INFRAERO, cuja situação atual, 
revelada pelas fotos aéreas mais recentes, é de extensão com relação a 1948; 

- na porção norte, mantida na sua maior parte no estacionamento atual do Aeroporto; 

- a leste, uma mata ciliar ao longo de córrego afluente da margem direita do Rio Baquirivu-
Guaçu, já inexistente em 1970, quando havia sido implantado um loteamento, 
posteriormente na área desapropriada para implantação do Aeroporto. 

Portanto, considera-se que a implantação do Aeroporto não ocasionou alteração significativa 
na cobertura vegetal existente, não tendo ocorrido impacto a ser avaliado. 

3.2 Quanto aos Efeitos da Poluição Sobre a Serra da Cantareira 

Foram pesquisados acervos de diversas instituições (Secretaria do Meio Ambiente, Instituto 
Florestal, Universidade de São Paulo) sobre a existência de estudos que comprovem 
eventual degradação da vegetação da Serra da Cantareira após a inauguração do 
Aeroporto. Até a presente data não se tem conhecimento de estudo de tal natureza. 

 

 



 
 VOL II      FL  148 / 195 

 

I N F R A E R O  

V. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

O prognóstico ambiental é realizado tendo por objetivo antecipar a situação ambiental futura 
com a implantação do empreendimento e dos programas necessários à mitigação dos 
impactos decorrentes de sua implantação e operação.  

O Capítulo IV tratou especificamente dos impactos ambientais decorrentes das atividades 
em desenvolvimento desde o início da operação do Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, em 1985; enquanto o Capítulo presente refere-se às novas instalações a 
serem implantadas e sua operação, para as quais são formuladas hipóteses de 
probabilidade de ocorrência de impactos futuros. 

Nesse sentido, resgata-se a caracterização das ampliações pretendidas, que possibilita a 
identificação das ações geradoras de impactos ambientais, e o diagnóstico ambiental que 
informa sobre a situação existente, possibilitando a identificação de impactos ambientais e 
posterior avaliação desses impactos, para os quais serão propostas medidas mitigadoras e 
compensatórias.  

1. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A identificação de impactos ambientais conta com a elaboração de uma Matriz de 
Interferência como técnica de apoio.  

1.1  Matriz de Interferência 

Nesta matriz são cruzadas as ações geradoras de impactos com os aspectos ambientais 
passíveis de serem impactados, funcionando como um “check-list” para discussão em 
conjunto por todas as especialidades participantes do estudo. A partir desta listagem são 
identificados os impactos significativos que devem ser avaliados. 

Foram construídas duas matrizes, uma para identificar os impactos que poderão ocorrer na 
fase de implantação e outra para a fase de operação das ampliações pretendidas.  

1.1.1 Ações Geradoras de Impacto por Aspecto Ambiental Estudado na Fase de Implantação das 
Ampliações Pretendidas para o Aeroporto 

As ações geradoras de impactos decorrentes da fase de implantação das ampliações do 
Aeroporto foram identificados a partir da Matriz V.1 e relacionadas a seguir por aspecto 
ambiental passível de ser impactado. 

a) Meio Físico 

• Solo 

− Utilização de áreas de empréstimo e bota-fora; 

− Manutenção de veículos no canteiro; 

− Disposição de efluentes sanitários dos canteiros; 

− Disposição de resíduos sólidos nos canteiros. 

• Recursos Hídricos 

− Alteração das condições hidrológicas atuais do Rio Baquirivu-Guaçu pelo 
remanejamento da canalização para a implantação da Pista 3;  

− Rebaixamento do lençol freático para implantação de sub-solo do TPS 3;  

− Manutenção de veículos no canteiro; 

− Abastecimento de água dos canteiros; 

− Disposição de efluentes sanitários dos canteiros; 

− Disposição de resíduos sólidos nos canteiros. 
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• Qualidade do Ar e Níveis de Ruído: 

− Movimentação de máquinas e equipamentos; 

− Movimentação de caminhões para transporte de material de empréstimo e bota-fora. 

b) Meio Biótico 

• Vegetação e Fauna 

− Remoção de cobertura vegetal. 

c) Meio Antrópico 

• Finanças Municipais 

− Arrecadação de impostos municipais em função das obras. 

• População 

− Notícia de desapropriações para ampliação do Aeroporto; 

− Criação de empregos temporários. 

• Tráfego 

− Movimentação de máquinas e equipamentos; 

− Transporte de material de empréstimo e bota-fora. 

1.1.2 Ações Geradoras de Impacto por Aspecto Ambiental Estudado na Fase de Operação das 
Ampliações no Aeroporto 

Os impactos decorrentes da operação das ampliações no Aeroporto foram identificados a 
partir da Matriz V.2 e relacionadas a seguir por aspecto ambiental passível de ser 
impactado. 

a) Meio Físico 

• Solos 

- Tratamento de Resíduos Sólidos. 

• Recursos Hídricos 

− Aumento do uso de água subterrânea; 

− Aumento no lançamento de efluentes no Rio Baquirivu-Guaçu. 

• Qualidade do Ar e Níveis de Ruído 

− Aumento do fluxo de veículos automotores no sistema viário de acesso; 

− Aumento na movimentação de aeronaves. 

b) Meio Biótico 

• Vegetação e Fauna: 

− Aumento na movimentação de aeronaves. 

c) Meio Antrópico 

• Finanças Municipais: 

− Aumento da arrecadação no Município de Guarulhos, decorrente da ampliação das 
atividades de comércio e serviços associadas ao Aeroporto. 
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• População 

− Aumento no número de empregos permanentes no Município de Guarulhos, 
decorrente da ampliação das instalações do Aeroporto. 

• Uso do Solo 

− Restrições de uso e ocupação do solo, relativas à proteção das operações 
aeronáuticas e à proteção das comunidades devido ao ruído gerado no entorno da 
Pista 3. 

• Tráfego 

- Aumento do tráfego no sistema viário de acesso 
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Matriz V.1 - Identificação dos Aspectos Ambientais Impactados pela Implantação das Ampliações Pretendidas para o 
Aeroporto 

Aspectos Ambientais 
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Im

pl
an

ta
çã

o 
do

 
T

P
S

 3
, P

is
ta

 d
e 

T
áx

i e
 P

is
ta

 3
 

 
E

m
pr

eg
os

 
T

em
po

rá
rio

s 

 
M

ov
im

en
ta

çã
o 

de
 M

áq
ui

na
s 

 
M

an
ut

en
çã

o 
de

 
ve

íc
ul

os
 

 
R

eb
ai

xa
m

en
to

 
do

 L
en

ço
l 

F
re

át
ic

o 

 
E

m
pr

és
tim

o 
e 

B
ot

a-
F

or
a 

D
es

vi
o 

do
 R

io
 

B
aq

ui
riv

u-
G

ua
çu

 

 
C

an
te

iro
 d

e 
O

br
as

 

Meio Físico 
Solos         
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Meio Biótico Cobertura Vegetal         
Fauna         
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População         
Tráfego         
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Matriz V.2 - Identificação dos Aspectos Ambientais Impactados pela Operação das Ampliações Pretendidas para o 
Aeroporto 

 
Aspectos Ambientais 

Ações Geradoras de Impactos 
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2. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

Nesse item, os impactos identificados, de forma teórica a partir das ações geradoras, são 
analisados quanto à sua procedência e avaliados e, sempre que necessário, são propostas 
medidas mitigadoras, preventivas, corretivas ou compensatórias. 

2.1 Fase de Implantação do Empreendimento 

Durante a fase de implantação das ampliações pretendidas algumas ações irão 
desencadear impactos ambientais. Tais impactos são avaliados por meio estudado, 
facilitando dessa forma a leitura do órgão responsável pela análise do presente estudo. 

2.1.1 Meio Físico 

• Alteração das condições de drenagem da bacia do rio Baquirivu-Guaçu 

Descrição do Impacto 

Considerando a alteração promovida anteriormente, quando da implantação do Aeroporto, 
no início da década de 1980, na qual ocorreu a canalização do Rio Baquirivu-Guaçu, 
estima-se que não haverá impacto significativo nas condições hidrológicas do Rio 
Baquirivu-Guaçu com a relocação do canal. 

Quanto à questão da impermeabilização decorrente das ampliações pretendidas, a área 
total do Aeroporto deve ser ampliada de 14 km2 para 16 km2, dos quais 28% deverão estar 
impermeabilizados. Em termos da bacia do rio Baquirivu-Guaçu esta área impermeabilizada 
representará apenas 2,7% de sua área total de 163 km2. 

Avaliação de Impacto 

Este impacto é negativo, diretamente ocasionado pela ampliação, permanente, localizado 
na Bacia do rio Baquirivu-Guaçu, reversível, a ocorrer a médio-longo prazo. Dada a 
magnitude da área impermeabilizada pode-se considerar de pequena importância. 

Medida Proposta 

No que se refere às questões associadas ao sistema de macrodrenagem da bacia do 
Baquirivu-Guaçu, a INFRAERO já iniciou elaboração de estudo que permita avaliar a 
contribuição real do Aeroporto nas questões relativas às enchentes e, se for o caso, 
reavaliar as estruturas de drenagem existentes para eventuais alterações a serem 
introduzidas no projeto de ampliação, com aprovação do DAEE, considerando a existência 
do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê e as propostas para a bacia 
do Baquirivu-Guaçu. 

• Alteração na qualidade do ar pela movimentação de máquinas e equipamentos 

Descrição do Impacto 

Durante a fase de construção do empreendimento, o efeito da obra na qualidade do ar está 
praticamente limitado à poeira suspensa, que provêm principalmente de escavações e do 
movimento de máquinas e caminhões no local.  

O componente predominante, portanto, é o material particulado, essencialmente a terra, 
que é inerte e, portanto, não trará problemas de intoxicação à população que 
eventualmente receba essa carga de pó, havendo apenas a possibilidade de problemas de 
menor gravidade a pessoas alérgicas. Além disso, o diâmetro médio dessas partículas é 
predominantemente grande, o que reduz bastante a sua agressividade à saúde. A poeira 
suspensa durante a obra tem um alcance limitado, tendendo a se depositar rapidamente no 
solo, dependendo das condições climáticas. Considerando a distância entre o local do 
empreendimento e as residências mais próximas, bem como as dimensões do mesmo, é 
pequena a possibilidade de que a poeira gerada na obra venha a atingir a população 
vizinha. 
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Considerando o intenso tráfego de veículos atualmente observado nas vias próximas ao 
empreendimento, o efeito relativo das emissões das máquinas a operarem na obra é de 
baixa importância. 

Avaliação de Impacto 

Este impacto é negativo, diretamente ocasionado pela obra, temporário, localizado no 
entorno das obras, reversível, pois cessa tão logo as atividades sejam suspensas, imediato 
pois está relacionado com as atividades de escavação e movimento de máquinas. Portanto, 
pode-se considerar de pequena importância. 

Medida Proposta 

Na fase de obras, para se minimizar o efeito do levantamento de partículas, particularmente 
nas operações de escavação e transporte de material por caminhos não pavimentados, 
recomenda-se manter o solo umedecido. 

• Alteração nos níveis de ruído pela movimentação de máquinas e equipamentos 

Descrição do Impacto 

Na fase de construção do empreendimento, existem ruídos produzidos por máquinas 
diversas, tais como serras, britadeiras, bate-estacas, e equipamentos de escavação e 
terraplenagem.  

Esses equipamentos chegam a emitir uma intensidade sonora de cerca de 90 dB(A), 
medida a 7m de distância. Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico, obtém-se o 
resultado apresentado no quadro adiante, que indica o nível sonoro previsto, em função da 
distância das obras. 

Em área mista, preferencialmente residencial, a norma NBR 10151 determina como 
máximo admissível, um ruído de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite. Como foi 
medido um nível de ruído a partir de 59 dB(A) na região próxima à construção da nova 
pista, este passa a ser o limite válido para o período diurno. Logo, pelos dados da tabela 
observa-se que até uma distância de 300 m, durante o dia, e 700 m à noite, a operação de 
máquinas e equipamentos na obra virá a prejudicar as condições de conforto acústico. 
Essas distâncias são válidas para condições de campo livre, sem obstáculos como muros, 
edificações, etc, representando a máxima distância em que poderá haver quebra de 
conforto acústico em zonas residenciais. 

 
Uma das características da poluição sonora é o seu 
imediatismo. Da mesma maneira que se inicia tão logo 
comecem as atividades ruidosas, também cessa no 
instante que estas terminarem. Logo, a reversibilidade do 
impacto ambiental é total e imediata. A incomodidade 
sobre a população residente nas proximidades da obra, 
poderá ultrapassar os níveis de conforto acústico durante 
uma parcela significativa das obras, devendo nos setores 
localizados a menos de 700 m de residências, serem 
evitadas as atividades noturnas. 

 
No entanto, independente dos valores normalizados, 
pode-se considerar que um maior dano da poluição 
sonora se caracteriza quando há uma ultrapassagem em 
mais de 10 dB(A) acima dos limites, o que implicaria em 
uma margem de tolerância de até 69 dB(A) durante o dia 
e 60 dB(A) à noite. Neste caso, pode-se considerar que 
os problemas mais sérios de ruído deverão ocorrer a uma 
distância das obras de menos de 100 m durante o dia e 

Distância Nive l de  Ruído
(m ) (dB(A))

7 90
20 81
50 73
100 67
150 63
200 61
250 59
300 57
350 56
400 55
450 54
500 53
550 52
600 51
650 51
700 50
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de 250 m à noite. Logo, respeitando-se estas distâncias, pode-se considerar pouco 
significativo o impacto do ruído de obras. 

Avaliação do Impacto 

Trata-se de um impacto negativo, diretamente causado pela obra, de caráter temporário, 
reversível, pois cessa tão logo sejam suspensas as atividades, localizado, imediato e de 
ocorrência certa, sendo sua importância média, tendo em vista a ocupação do entorno. 

Medida Proposta 

Na fase de obras, para minimizar o efeito do ruído de máquinas nas áreas residenciais 
vizinhas, recomenda-se que as atividades com máquinas e equipamentos ruidosos, à noite, 
sejam evitados na medida do possível a uma distância de até 700 m e nunca ocorram a 
menos de 250 m da área residencial. 

Durante o dia, a uma distância de menos de 300 m das residências vizinhas, deve-se evitar 
na medida do possível a operação de equipamentos ruidosos e, quando isto vier a ocorrer, 
que seja o mínimo de fontes sonoras operando conjuntamente. 

2.1.2 Meio Biótico 

• Supressão da cobertura vegetal 

Descrição do Impacto 

Para a implantação do novo terminal de passageiros deverão ser suprimidos 
remanescentes naturais de capoeirinhas de várzea (estágio sucessional inicial), campos 
úmidos (brejos) e lagoas (oriundas de antigas cavas) contendo vegetação higrófita. Além 
dos remanescentes naturais deverão ser removidos exemplares da arborização de calçadas 
e canteiros existentes na área destinada à implantação da nova pista de pouso. No Quadro 
V.1 a seguir são apresentadas as áreas de cada formação vegetal e sua situação em 
relação ás áreas de preservação permanente. 

 

Quadro V.1 - Cobertura Vegetal a ser Suprimida 
Formação Vegetal Área (ha) 

Fora de APP Em APP Total 
Campo antrópico (estágio pioneiro) 90,23 19,79 110,02 
Capoeirinha de várzea (estágio pioneiro) 8,00 0 8,00 
Campos úmidos (brejos) 10,73 3,92 14,65 
Total 108,97 23,71 132,68 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
 

Avaliação de Impactos 

Trata-se de um impacto negativo, diretamente ocasionado pelas obras, e permanente, 
localizado, irreversível, imediato e certo, de baixa importância considerando que cerca de 
83% da área afetada é constituída de campo antrópico. 

Medidas Propostas 

Como medida compensatória à supressão de vegetação natural e alteração da paisagem 
local propõe-se o plantio de espécies nativas, arbóreas e palmeiras, nas áreas a serem 
determinadas pela SMA (recuperação de áreas degradadas, arborização de ruas e praças).   
De acordo com o Quadro V.2 deverão ser plantados 50,28 ha de reflorestamento 
heterogêneo com espécies nativas. No Quadro V.3 é apresentada uma listagem de 
espécies arbóreas nativas da região, com características ornamentais e que poderão ser 
utilizadas nos plantios compensatórios.  
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Quadro V.2: Cálculo dos Plantios Compensatórios 
 

Formação 
Vegetal 

Área fora 
de APP 

(ha) 

Compen 
sação 

Área da 
compens. 

(ha) 

Área APP 
(ha) 

Compens. Área de 
compens. 

(ha) 

Área Total 
(ha) 

Campo antrópico 
(estágio pioneiro) 

90,23 --- --- 19,79 1:1 19,79 19,79 

Capoeirinha de 
várzea (estágio 
pioneiro) 

8,00 1:1 8,0 0 3:1 0 8,0 

Campos úmidos 
(brejos) 

10,73 1:1 10,73 3,92 3:1 11,76 22,49 

Total 108,97  18,73 23,71  31,55 50,28 
 

Quadro V.3: Espécies Arbóreas e Palmeiras Indicadas para em Áreas Disponíveis do Aeroporto e/ou 
Arborização Urbana 
Legenda: fl – florífera, fr – frutífera (para a avifauna), or – ornamental, pi - pioneira  
N° Nome Popular Nome Científico Porte Características 
01 açoita-cavalo Luehea divaricata M fl, or 
02 açoita-cavalo-graúdo Luehea grandiflora M fl, or 
03 aleluia Senna macrantera P fl, or 
04 Amendoim-do-campo Platypodium elegans M fl, or, pi 
05 angelim-do-campo Andira anthelmia M fl, fr, or 
06 Angico-branco Anadenathera peregrina G or, pi 
07 araribá Centrolobium tomentosum G or 
08 aroeirinha Schinus terebinthifolius M fr, or 
09 cabreúva Myroxylon peruiferum M or 
10 canafístula Peltophorum dubium M fl, or 
11 canelão Nectandra oppositifolia M fr, or 
12 canelinha Nectandra megapotamica M fr, or, pi 
13 caquera Senna multijuga M fl, or, pi 
14 caroba Jacaranda puberula M fl, or 
15 cedro Cedrela fissilis G or 
16 chuva-de-ouro Cassia ferruginea G fl, or 
17 copaíba Copaifera langsdorfii G fr, or 
18 corticeira Eruthrina crista-galli m fl, hi, or,  
19 gabiroba Syagrus oleracea P fr, or 
20 imbiruçú Pseudobombax grandiflorum M fl, or 
21 ipê-amarelo Tabebuia crysotricha M fl, or 
22 Ipê-roxo Tabeuia heptaphylla G fl, or 
23 Ipê-roxo-de-bola Tabebuia impetiginosa M fl, or 
24 jacarandá-paulista Machaerium villosum G fl, or 
25 jatobá Hymenaea corbaril g fr, or 
26 jerivá Syagrus romanzoffianum M pa, fr, or, pi 
27 louro-pardo Cordia trichotoma G fl, or 
28 manacá-da-serra Tibouchina pulchra P fl, or, pi 
29 mirindiba Lafoensia glyptocarpa M or 
30 mulungu Erythrina verna G fl, or 
31 paineira Chorisia speciosa G fl, fr, or 
32 passuaré Sclerolobium denudatum g or 
33 pata-de-vaca Bauhinia variegata P fl, or, pi 
34 pati Syagrus pseudococos P pa, fr, or 
35 pau-de-viola Cytharexyllum mirianthum M fr, or 
36 pau-ferro Caesalpinia ferrea G or 
37 pitangueira Eugenia uniflora M fr, or 
38 quaresmeira Tibouchina granulosa M fl, or, pi 
39 Tamboril  Enterolobium contortisiliquum M or 
40 tarumã Vitex megapotamica G fl, fr, or 
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• Efeitos sobre a fauna decorrente da supressão da cobertura vegetal 

Descrição do Impacto 

A supressão de cobertura vegetal causará impacto para as aves que utilizam a área como 
ponto de abrigo e alimentação. No entanto, estas espécies poderão se refugiar nas áreas 
de vegetação similar, localizadas na cabeceira leste da pista, que não serão atingidas.  

Os lagos e brejos serão aterrados representando uma perda de hábitat para as espécies de 
aves associadas, que serão obrigadas a se deslocar para áreas próximas como o Parque 
Ecológico do Tietê.  

A supressão da vegetação dos lagos e brejos nas proximidades da pista ocasionará o 
desaparecimento de muitas das espécies de aves que atualmente vivem na área. Os 
deslocamentos de algumas aves entre os lagos situados nas extremidades do Aeroporto 
também não mais ocorrerão. Com isso haverá um menor número de aves voando sobre a 
pista e nos arredores do Aeroporto, o que diminui a chance de acidentes envolvendo a 
colisão de aves com as aeronaves. Desse modo, do ponto de vista da segurança de vôo o 
impacto será positivo.  

Avaliação do Impacto 

Trata-se de um impacto negativo, causado indiretamente pelas obras, permanente, 
localizado, irreversível, imediato e certo, dado o caráter secundário das formações vegetais 
afetadas, seu estado de conservação (estágio sucessional), pequena extensão e grau de 
isolamento. Esse impacto se torna de baixa importância. 

Medida Proposta 

Plantio de mudas de espécies nativas em área a ser definida pela SMA, em montante 
proporcional à área afetada de forma a atrair a avifauna. 

Por outro lado, deverá ser implantado um programa de limpeza dos córregos e terrenos nos 
arredores do Aeroporto, em parceria com a Prefeitura, no sentido de diminuir a quantidade 
de urubus nos arredores, evitando-se acidentes aéreos e melhorando a qualidade de vida 
da população.  

Finalmente, para as áreas onde serão relocadas as famílias que serão afetadas pela 
implantação da Pista 3, deve haver um plano de arborização com espécies nativas.  

2.1.3 Meio Antrópico 

• Aumento da arrecadação municipal em decorrência das obras 

Descrição do Impacto 

Considerando o custo total das obras e que um percentual significativo, relacionado à 
serviços, represente atividades sujeitas ao recolhimento de ISSQN, ter-se-á uma base de 
arrecadação significativa para o Município de Guarulhos. 

Avaliação do Impacto 

Sendo um impacto relacionado apenas à fase de implantação, trata-se de um impacto 
positivo, temporário, direto, localizado no Município de Guarulhos, reversível, pois cessa 
com o fim das obras, imediato e certo, de alta importância para as finanças municipais. 
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• Expectativa da população quanto à alteração nos seus projetos de vida 

Descrição do Impacto 

A notícia das obras de ampliação do Aeroporto cria uma forte expectativa na população 
residente no entorno sobre a situação futura de moradia, proximidade de emprego, 
equipamentos sociais e relações de vizinhança. 

Avaliação do Impacto 

Trata-se de um impacto negativo, direto, temporário, disperso, reversível até que se tenha 
uma definição clara da população efetivamente afetada e da solução da situação futura 
dessa população quanto à sua relocação, de curto prazo. Considera-se um impacto de alta 
importância, seja pelo contingente populacional envolvido, seja pela alteração no projeto de 
vida das famílias que deverão ser relocadas.  

Medida Proposta 

A medida proposta é a implantação de um Programa de Comunicação Social que 
mantenha a população informada de todos os passos da INFRAERO, que se relacione 
diretamente com as condições de moradia da população afetada. 

Ressalte-se que algumas ações já vêm sendo implementadas pela INFRAERO, conforme 
detalhado no Capitulo VI, como: 

- Revisão e sistematização das demandas e dúvidas apresentadas pela população em 
relação ao Aeroporto e às obras programadas; 

- Pesquisa Amostral de Opinião: já realizada em novembro de 2003, com 400 
entrevistas, nos bairros envoltórios do Aeroporto, no Município de Guarulhos, finalizada 
novembro de 2003; 

- Implantação de um Escritório Técnico Local para atender às consultas da população 
do entorno do Aeroporto trabalhando de maneira integrada com as áreas de Meio 
Ambiente e Comunicação Social da INFRAERO, em funcionamento desde novembro 
de 2003.  

• Deslocamento de famílias 

Descrição do Impacto 

A implantação da Pista 3 irá demandar a desapropriação de imóveis e relocação de 
famílias, em função da necessidade de liberação de área para implantação dos 
equipamentos necessários à segurança de operação da Pista 3. 

Considerando a situação de regularidade dos assentamentos urbanos, estima-se que 2.741 
famílias devam ser objeto de relocação através de um programa de reassentamento, 
enquanto 2.115 poderão ser desapropriadas, conforme o Quadro V.4, a seguir. 

Quadro V.4 - Situação das Famílias por Condição de Ocupação das Moradias 
 Famílias em 

Assentamentos 
Irregulares 

Famílias em 
Assentamentos Regulares 

Jd. Marilena 1.184 - 
Jd. Planalto 65 - 
Jd. Santa Lídia - 138 
Malvinas/Eucaliptos 920 - 
Haroldo Veloso - 722 
Serôdio  - 
Jd. Portugal 572 1.255 
TOTAL 2.741 2.115 
Fonte: URBANIZA 
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Avaliação do Impacto 

Pode-se avaliar este impacto como negativo, por alterar de forma compulsória as condições 
de moradia da população residente, direto, permanente, localizado, irreversível, de 
médio/longo prazo e de ocorrência certa. Sua importância é alta, tendo em vista o 
contingente populacional afetado. 

Medida Proposta 

As medidas propostas integram um Programa de Reassentamento das famílias, que 
atendam as necessidades e os anseios da população afetada, garantindo condições de 
acesso aos locais de trabalho e a equipamentos sociais.  

• Criação de empregos temporários  

 Descrição do Impacto 

A execução das obras de ampliação se darão em um prazo de 73 meses e deverá ocupar 
uma mão de obra de 2.120 trabalhadores, no pico, de acordo com o histograma de mão de 
obra apresentado no Capítulo I do presente EIA. 

 Avaliação do Impacto 

 Dada a situação de desemprego regional, trata-se de um impacto positivo, de grande 
importância, embora temporário. 

 Medida Proposta 

 A medida proposta recomenda que a empresa responsável pela execução das obras utilize, 
o máximo possível, mão de obra disponível no Município de Guarulhos e, sempre que 
possível, residente nos bairros mais próximos ao Aeroporto. 

• Geração de tráfego decorrente da movimentação de máquinas e do transporte de 
material 

Descrição do Impacto 

A execução das obras envolve um período de 18 meses para a terraplanagem da Pista de 
Taxiamento, 30 meses para o Terminal de Passageiros, Edifício Garagem e Sistema Viário 
e 26 meses para a Pista 3. No Cronograma apresentado no Capítulo I deste EIA é possível 
constatar que essas atividades nem sempre são concomitantes. 

Considerando-se que a atividade de transporte de material se realize por um período de 
12 horas/dia (das 8 às 20 horas), de modo a não criar incômodos no período noturno, e que 
os caminhões tenham capacidade de 8 m3, foram estimados os fluxos de veículos. 

Estes fluxos variam de 0,4 veículos/min a 1,5 veículos/min dependendo da fase da obra. 

Avaliação de Impacto 

Trata-se de um impacto negativo, causado diretamente pela obra, temporário, localizado 
nas vias de acesso às áreas de empréstimo e bota-fora, reversível, pois cessa quando 
terminar as atividades, de alta importância pelos transtornos ocasionados. 

Medida Proposta 

A partir da definição das áreas de empréstimo e bota-fora a INFRAERO, juntamente com a 
empreiteira que irá realizar os serviços, deverão solicitar ao órgão responsável pelo tráfego 
municipal diretrizes para circulação dos caminhões no que se refere aos trajetos e horários. 



 
 FL  160 / 195 

 

I N F R A E R O   

2.2 Fase de Operação do Empreendimento 

2.2.1 Meio Físico 

• Alteração na qualidade da água do rio Baquirivu-Guaçu  

Descrição do Impacto 

Atualmente, o Aeroporto conta com uma estação de tratamento de efluentes, cujo processo 
biológico é capaz de atingir a eficiência requerida para a remoção de DBO e coliformes, em 
aproximadamente 90% e 99,99%, respectivamente. 

Na ampliação da demanda, aproveitando-se as unidades existentes, o tempo de detenção 
das lagoas aeradas e de decantação ficarão reduzidos. 

No entanto, o processo biológico de tratamento ainda assim é capaz de atingir a eficiência 
requerida para a remoção de DBO e coliformes. (Ver Anexo Volume 1). 

Assim, o impacto ocorrerá pelo aumento da carga orgânica poluidora, remanescente do 
processo de tratamento; e pelo aumento da produção do lodo biológico, e 
conseqüentemente pela dificuldade de manejo e disposição final do lodo.               

Avaliação do Impacto 

O impacto descrito é negativo, permanente, reversível, mas de baixa importância. 

Medida Proposta 

Considerando apenas as unidades de tratamento existentes, há duas considerações: 

Quanto ao Efluente: Ampliar a eficiência do sistema pela alteração do processo de aeração 
e/ou incluir recirculação nas lagoas aeradas.  

Quanto ao Lodo: Dada a procedência do esgoto bruto, predominantemente doméstico, a 
torta seca poderá ser disposta com resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. 

Se a destinação for reuso, existem normas técnicas que regulamentam o uso e a 
disposição do lodo, estabelecendo critérios baseados no risco potencial à saúde pública e 
ao meio ambiente. Os limites estabelecidos para patógenos pelos Estados Unidos e pelo 
Estado do Paraná constam dos Quadro V.5 e V.6 a seguir. 

 
Quadro V.5 - Limites para Patógenos (PR) 

Microorganismos Lodo Classe A Lodo Classe B 
Ovos de helmintos 
Salmonella spp 
Estreptococos fecais 
Coliformes fecais 
Culturas 

Até 50 ovos/100gMS 
Ausente 
<103100gMS 
<103100gMS 
milho, feijão, soja, culturas 
mecanizadas sem contato primário 

Até 100 ovos/100gMS 
Ausente 
<106100gMS 
<106100gMS 
espécies florestais e frutíferas em 
sistema de cova 

Fonte: SANEPAR, 1997 

 
Quadro V.6 - Limites para Patógenos (EUA) 

Microorganismos Lodo Classe A Lodo Classe B 
Ovos de helmintos 
Salmonella spp 
Estreptococos fecais 
Coliformes fecais 
Culturas 

<1/4 gMS 
<3/4 gMS 
<103100 gMS 
<1/4 gMS 
praças, jardins e pastagens 

Não especificado 
Não especificado 
<2X106100gMS 
Não especificado 
Agricultura com algumas 
restrições 

Fonte: EPA, 1992 
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• Diminuição da disponibilidade de água subterrânea devido ao aumento do 
consumo 

Descrição do Impacto 

 A ampliação do Aeroporto, deverá acarretar um movimento da ordem de 28 milhões de 
passageiros/ano que consumirão 6.000 m3/dia de água, ou 70 L/s, dobrando, portanto o 
consumo atual.  

 Embora o volume de água subterrânea, estocado no “graben” de Cumbica e sua taxa de 
recarga sejam significativas, este manancial apresenta limitações técnicas e econômicas de 
uso, tornando-o, ocasionalmente, esgotável. 

 No entanto, considerando a possibilidade de adoção de medidas de conservação, já 
preconizadas no presente estudo, o consumo de água subterrâneo poderá ser reduzido ou 
mantido nos níveis próximos aos atuais. 

Avaliação do Impacto 

 Caso não venham a ser adotadas medidas eficazes de conservação da água, esse impacto 
pode ser considerado negativo, direto, permanente, localizado, reversível se adotadas as 
medidas propostas, de médio/longo prazo. 

Medida Proposta 

 Considerando o conceito de “substituição de fontes”, definido pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, em 1985, segundo o qual se reserva a água de melhor 
qualidade para consumo humano, deverão ser analisadas as práticas que visem reforçar a 
sustentabilidade do manancial subterrâneo para atender a demanda futura do Aeroporto. 
Essas práticas envolvem o reuso não potável das águas do Aeroporto, tais como 
alimentação de torres de refrigeração, de descarga de sanitários, lavagem de pisos e de 
pátios, e de áreas verdes; e a realização de recarga artificial dos aqüíferos, mediante o 
reuso de águas tratadas ou reutilizando as águas brutas provenientes das torres de 
refrigeração, manutenção de áreas verdes ou mediante a utilização das águas pluviais 
coletadas das pistas, pátios de manobra das aeronaves, telhados e coberturas das 
edificações e das instalações aeroportuárias de apoio. 

 O reuso de esgotos tratados, para fins não potáveis, implica na utilização de técnicas 
complementares de tratamento, as quais visam garantir a qualidade da água a ser utilizada 
para os diversos fins, compatível com o uso. 

• Alteração na qualidade do ar pelo aumento do fluxo de aeronaves e de veículos 
automotores de apoio e no sistema viário de acesso 

Descrição do Impacto 

Com a ampliação do Aeroporto é previsível que, a longo prazo, dobre o número de 
passageiros em relação ao movimento atual. Isto significa, aproximadamente, maior 
número de vôos, de veículos de apoio e de veículos no acesso ao Aeroporto. 

Com a plena operação do novo terminal, as emissões calculadas no diagnóstico ambiental 
seria também dobrada. No entanto, algumas ressalvas devem ser feitas a respeito. 

Na verdade espera-se um aumento do número de passageiros por aeronave, o que 
implicaria em um aumento menor que 100% no número de vôos. Além disso, com a 
modernização e renovação da frota, há a tendência de redução das emissões por 
aeronave. Logo, o cálculo simplificado de se considerar o dobro das emissões atuais pode 
ser tomado como um valor máximo, com bastante segurança. 

Com relação aos veículos terrestres, há de se destacar a linha de trem projetada, que 
deverá diminuir significativamente o número de pessoas que acessam o aeroporto por meio 
de automóveis e ônibus. 
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a) Movimentação de Aeronaves 

Levando-se em conta dobrar os 92.000 pousos e decolagens, ocorridos em 2001 no 
Aeroporto Internacional de São Paulo, temos uma estimativa futura de 184.000 pousos e 
decolagens por ano. A partir desta hipótese foram calculadas as emissões de poluentes 
utilizando-se a metodologia “Evaluation of Air Pollutant Emissions from Subsonic 
Commercial Jet Aircraft” da EPA – Environmental Protection Agency. Os resultados 
constam do Quadro V.7 a seguir. 

Embora o total de poluentes emitidos, particularmente HC e NOx, seja relativamente alto, se 
comparado com uma rodovia, há de se considerar que esta emissão se dá de forma 
bastante dispersa, grande parte com as aeronaves em vôo e, sempre, com altas condições 
de dispersão, dada a alta velocidade de saída dos gases. Logo, o total de gases emitidos, 
sendo altamente dispersos na atmosfera, não chegam a provocar aumento significativo nas 
concentrações de poluentes ao nível do solo nas vizinhanças do Aeroporto. 

 
Quadro V.7 - Emissão de Poluentes Devido à Movimentação de Aeronaves 

Poluentes Emissão devido a pousos e decolagens 
(kg/dia) 

Totais anuais de emissão  
(ton/ano) 

HC 2.366 864 
CO 7.058 2.576 
NOx 6.000 2.190 
SOx  252 92 
Partículas 246 90 

 Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

 b) Movimentação de Veículos de Apoio 

A operação das aeronaves demanda a circulação de veículos de apoio no pátio de 
manobra das aeronaves. 

Para o cálculo das emissões, considera-se a operação dos seguintes veículos de apoio, 
para cada operação de pouso e decolagem: 

- 01 caminhão para abastecimento de combustível - caminhão tanque ou bombeio; 

- 01 caminhão para coleta de dejetos líquidos - QTU; 

- 02 caminhões para serviço de comissaria - caminhão com carroceria baú pantográfico; 

- 02 tratores para reboques porta bagagem; 

- 02 carregadores de containers e pallets - container & pallet/skid loaders; 

- 01 empurrador para aeronave -tipo aircraft tow tractor/push back; 

- 01 trator para o equipamento de ar condicionado; 

- 01 equipamento de ar condicionado; 

- 01 caminhão para abastecimento de água - QTA. 

Logo, há um total de 12 veículos em operação para cada operação de pouso e decolagem 
de uma aeronave. Assumindo-se, por hipótese bastante a favor da segurança, que cada 
veículo destes percorra um total de 2 km, em média em cada operação, teríamos um total 
de 24 km percorridos, pelos veículos de apoio, por pouso e decolagem de aeronave.   

Considerando-se os níveis de emissão característicos para veículos pesados com 
motorização diesel, foram calculados os níveis de emissão constantes do Quadro V.8. 
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Quadro V.8 - Emissão de Poluentes de Veículos de Apoio 
 

Poluentes 
Emissão diária (kg/dia) Totais anuais de Emissão 

(ton/ano) 
HC 85 32 
CO 824 300 
NOx 300 110 
SOx  5 2 
Partículas 10 4 

 Fonte: Figueiredo Ferraz 

  

 c) Movimentação de Veículos Automotores na Rodovia Hélio Smidt 

Tomando como hipótese que seriam dobrados os dados de contagem de tráfego realizada 
pelo DERSA na Rodovia Hélio Smidt, em 2002, foram calculados os níveis de emissão que 
constam do Quadro V.9, a seguir, considerando que 88% são veículos leves, dos quais 
23% a álcool e 77% a gasolina. 

  

Quadro V.9 - Emissão de Poluentes por Veículos Automotores na Rodovia Hélio Smidt 
 

Poluentes 
Emissão diária 

(kg/dia) 
Totais anuais de 

Emissão 
(ton/ano) 

HC 116 42 
CO 1.144 418 
NOx 492 180 
SOx  29 10 
Partículas 28 10 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

Os níveis de emissão são relativamente limitados, não sendo de magnitude capaz de 
provocar ultrapassagens dos Padrões de Qualidade do Ar em nenhum ponto da via ou sua 
vizinhança, como pode ser visto nas planilhas de modelagem a seguir, considerando o fluxo 
médio futuro de veículos na rodovia e as condições mais críticas de dispersão atmosférica, 
onde se verifica que o poluente mais crítico, o NOx, apresentar-se-á em concentrações 
acima do padrão somente até uma distância máxima de 100 m da rodovia, ou seja, 
praticamente dentro da faixa de domínio desta. Ressalte-se que, este efeito, só ocorrerá 
nas condições mais críticas de dispersão atmosférica e com o vento na direção da pista 
para a vizinhança. Nas condições médias de dispersão, como pode ser visto nas planilhas 
correspondentes, o padrão de qualidade do ar já é mantido a partir do acostamento da 
rodovia. 

O Quadro V.10 a seguir mostra os níveis de emissão devido ao Aeroporto, consideradas as 
ampliações futuras. 

Quadro V.10 - Emissão Totais Devidas à Operação Futura do Aeroporto 
 

Poluentes 
Emissão diária (kg/dia) Totais anuais de Emissão 

(ton/ano) 
HC 2.567 937 
CO 9.026 3294 
NOx 6.792 2.480 
SOx  286 104 
Partículas 284 104 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

 

 Considerando as emissões devidas exclusivamente às atividades desenvolvidas no 
Aeroporto Internacional de São Paulo, o Quadro V.11, a seguir, compara as emissões totais 
anuais decorrentes das operações do Aeroporto, considerando que se dobrem as 
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atividades atuais (Movimentação de Aeronaves, de Veículos de Apoio, da Rodovia Hélio 
Smidt), com a desativação do incinerador; e aquelas devidas às fontes móveis em 
Guarulhos (somatório das emissões futuras do aeroporto com as emissões de tráfego atual 
nas rodovias Dutra e Ayrton Senna e na malha viária urbana do Município). 

 Considera-se para efeito desse estudo as emissões futuras de veículos automotores no 
Município de Guarulhos (rodovias e malha viária municipal), conforme o Quadro V.11 a 
seguir. Estes valores foram calculados a partir da tabela apresentada no Diagnóstico da AII, 
corrigidos conforme uma estimativa de aumento da frota de veículos em circulação. Para tal 
correção, partiu-se da informação (Anuário Estatístico da ANFAVEA, 2002) de que nos 
últimos 10 anos observou-se um aumento de 47% da frota de veículos em circulação no 
Brasil, proporção esta válida também para a RMSP. Considerando-se a atual retração do 
mercado, julgou-se conveniente adotar um fator de crescimento da frota mais conservador, 
de 15%, para um período futuro de 5 anos, até a efetiva entrada em operação do 
empreendimento em análise. 

 
Quadro IV.11 -Estimativa Futura de Emissão Total dos Veículos Automotores no Município de Guarulhos 

Poluentes Emissão total por fontes móveis 
em Guarulhos  

(kg/dia) 

Emissão total por fontes móveis em 
Guarulhos  (ton/ano) 

HC 17.956 6.554 
CO 150.367 54.884 
NOx 37.208 13.581 
SOx 1.976 721 
Partículas 2.257 1.377 

Fonte: Figueiredo Ferraz 
  

 O Quadro V.12, a seguir, compara a emissão futura devida à operação do Aeroporto com a 
emissão futura das fontes móveis de Guarulhos, considerando-se as emissões futuras de 
veículos (rodovias e malha viária municipal) somadas as emissões futuras do Aeroporto. 

 
Quadro V.12 - Emissões devidas ao Aeroporto e pela Circulação de Veículos em Guarulhos 

Poluentes Emissão futura devida ao 
Aeroporto 
(ton/ano) 

Emissão futura por fontes móveis em 
Guarulhos * 

(ton/ano) 
HC 937 7.491 
CO 3294 58.178 
NOx 2.480 16.061 
SOx  104 825 
Partículas 104 1.481 

Fonte: Figueiredo Ferraz 

* Somatória das emissões das atividades do aeroporto, aeronaves, veículos de apoio, rodovias no 
Município e malha viária urbana. 

 

Observando-se este quadro, verifica-se que o total de poluentes a serem gerados pelo 
aeroporto, após a ampliação deste, passarão a representar cerca de 12% do total de HC 
emitido por fontes móveis em Guarulhos; 6% do CO; 15% do NOx, 13% do SOx; e 7% das 
partículas. 

Como visto no diagnóstico, atualmente, a contribuição das atividades do aeroporto no total 
emitido por fontes móveis em Guarulhos, é de 8% do total de HC emitido por fontes móveis 
em Guarulhos; 3% do CO; 10% do NOx, 13% do SOx; e 24% das partículas.  Logo, como se 
pode ver, com a implantação do empreendimento em análise, deverá haver um aumento 
(de 3 a 5%) na contribuição relativa do aeroporto nas emissões de CO, HC e NOx; não 
deverá alterar a participação na emissão de SOx; e, em contrapartida, haverá uma redução 
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da ordem de 17% na contribuição da emissão de partículas, como conseqüência direta da 
desativação do incinerador. 

Finalmente, dada a magnitude e características das emissões decorrentes das atividades 
do aeroporto, estas não têm o potencial de, isoladamente, provocar ultrapassagens nos 
Padrões de Qualidade do Ar. 

Avaliação do Impacto 

Se comparado ao total de fontes móveis no Município, a importância futura do Aeroporto, 
neste inventário de fontes, é relativa, passando a colaborar com parcelas de 6 a 15%, 
conforme o poluente. No entanto, existem ainda inúmeras fontes industriais na região, que 
não foram consideradas. Assim, o efeito relativo das emissões, decorrentes da operação do 
Aeroporto, se torna ainda mais limitado, sendo que o mesmo poderá continuar a ser 
considerado apenas como uma importante fonte de geradora de emissões, mas não como 
a causa de eventuais ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar que venham a 
ocorrer na região. 

Deve ser considerado, também, que a quase totalidade dos poluentes gerados na atividade 
do aeroporto são originados pelas próprias aeronaves em operações de pouso e 
decolagem. Nesta condição, a emissão se dá em altitude variável e em situação de enorme 
dispersão, fazendo com que os gases emitidos, caso venham a tingir o nível do solo, 
apresentem-se em concentrações bastante baixas. 

Logo, se considerarmos a significativa redução da emissão de material particulado – 
elemento presente em altas concentrações na região – contra o aumento das emissões dos 
poluentes gasosos, pode-se considerar neutro o impacto da ampliação do aeroporto na 
qualidade do ar ou, na pior das hipóteses, de mínima magnitude. Nesta linha, é um impacto 
permanente, disperso, irreversível e de pequena significância, dada sua mínima magnitude 
em relação às demais fontes existentes. 

Medida Proposta 

Dada a pequena magnitude do impacto da ampliação do aeroporto sobre a qualidade do ar, 
não são necessárias medidas de mitigação de impacto, uma vez que já foi proposta na fase 
atual a desativação do incinerador. 

• Alteração nos níveis de ruído decorrente da operação futura das pistas 1, 2 e 3 

Descrição do Impacto 

Com a ampliação do movimento de aeronaves nas pistas atuais e, principalmente, com a 
construção da nova pista, haverá uma alteração das condições acústicas atuais, tanto pelo 
aumento da freqüência de vôos, quanto pelo sobrevôo de novas áreas em decorrência das 
novas rotas para a pista a ser construída. 

Os estudos e medições realizados no diagnóstico demonstraram que as curvas de ruído 
calculadas pela COPPE da URFJ, para as pistas atuais, mostraram um adequado grau de 
precisão para quantificar o nível de incômodo gerado pelo ruído aeronáutico. 

Estudos recentes realizados pela mesma instituição, considerando os avanços tecnológicos 
previstos para os próximos anos, revelam que haverá diminuição das áreas afetadas pelos 
incômodos decorrentes do ruído aeronáutico. 
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Avaliação do Impacto 

O impacto do ruído nesta fase pode ser considerado negativo, diretamente ocasionado pela 
operação do Aeroporto, permanente, localizado, sua reversibilidade depende da adoção de 
medidas que impeçam o tráfego de aeronaves muito ruidosas e o controle rígido do uso do 
solo municipal, de alta importância para a população afetada. 

Medida Proposta 

As medidas corretivas propostas para o impacto atual são válidas e necessárias também 
para a pista 3. Além disso, é fundamental que as áreas de ruído conforme normalização 
aeronáutica, sejam respeitadas, particularmente pelo poder municipal, com um rigoroso 
plano de zoneamento urbano. 

A INFRAERO deverá, quando da operação da Pista 3, estender sua rede de 
monitoramento, de forma a detectar a presença de aeronaves que operam fora dos padrões 
permitidos. Por outro lado, a Prefeitura deverá impedir a construção de novas residências, 
restringindo o uso da área para estabelecimentos voltados à indústria e comércio.  

2.2.2 Meio Antrópico 

• Aumento na arrecadação do Município de Guarulhos decorrente da ampliação das 
atividades relacionadas ao Aeroporto 

Descrição do Impacto 

O modo privilegiado com o qual a economia de Guarulhos se inseriu no processo de 
reformulação da terciarização da metrópole, responde pelo comportamento de suas 
receitas, e está fortemente correlacionado à presença do Aeroporto de Guarulhos, no 
período 1985-2000. Assim, é de se supor que a ampliação das instalações e, em 
conseqüência, da capacidade de atendimento de passageiros irá ocasionar um aumento na 
arrecadação municipal, decorrente da ampliação das atividades de comércio e serviços.  

Avaliação do Impacto 

Nesse contexto, o impacto da ampliação do Aeroporto de Guarulhos sobre as finanças 
públicas municipais será positivo, permanente, irreversível, e de elevada magnitude e 
relevância. 

• Aumento dos empregos permanentes em atividades associadas ao Aeroporto 

Descrição do Impacto 

Atualmente, trabalham no Aeroporto, entre funcionários da INFRAERO e terceirizados, 
31.436 pessoas. Estima-se que com a duplicação do Aeroporto estes empregos possam 
dobrar de quantidade, chegando à cerca de 63 mil pessoas empregadas. 

Ressalta-se que aqui não foram considerados os empregos indiretos, associados aos 
estabelecimentos relacionados com atividades aeroportuárias, que se desenvolvem no 
Município de Guarulhos. 

Avaliação do Impacto 

Esse é um impacto positivo, permanente, irreversível, de grande importância na estrutura 
de empregos do Município de Guarulhos. 

Medida Proposta 

Embora o impacto seja positivo, no sentido de potencializá-lo, internalizando ao máximo os 
benefícios para o Município de Guarulhos propõe-se a implementação de um Programa de 
Aperfeiçoamento da Mão de Obra Local, a partir de uma parceria entre a INFRAERO, a 
Prefeitura e estabelecimento conceituado de ensino, visando a especialização de mão de 
obra, capaz de absorver a maior parte dos empregos que serão ofertados. 
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• Aumento do fluxo de veículos no sistema viário de acesso 

Descrição do Impacto 

De acordo com informações da DERSA, a capacidade da Rodovia Hélio Smidt é de 96 mil 
veículos/dias. Seu fluxo atual é da ordem de 18.200 VDM (Veículos Diário Médio). Portanto, 
o fluxo atual está muito abaixo da capacidade da rodovia, sendo que sua duplicação não 
trará problemas de congestionamento.  

A rodovia Presidente Dutra apresenta, na altura da saída para o Aeroporto, um fluxo de 
155.372 VDM, e a rodovia Ayrton Senna 48.000 VDM. 

Considerando que a operação futura do Aeroporto poderá gerar um fluxo de cerca de 
36.400 VDM, ou seja, um acréscimo de 18.200 VDM, a sobrecarga na rodovia Presidente 
Dutra será da ordem de 6% e na rodovia Ayrton Senna de 19%, se considerarmos uma 
partição de metade do aumento de fluxo gerado pelo Aeroporto para cada rodovia. 

No entanto, dadas as condições mais favoráveis da rodovia Ayrton Senna, é mais realista a 
hipótese de considerar que este aumento de fluxo deverá ocorrer apenas nesta rodovia, 
cujo VDM poderá sofrer um aumento da ordem de 38%. 

Avaliação do Impacto 

Conforme foi descrito, não haverá impacto significativo na rodovia Hélio Smidt, apesar do 
incremento de 100%, mas poderá haver uma sobrecarga no sistema rodoviário de longa 
distância, especialmente na rodovia Presidente Dutra, que já se encontra saturada no 
trecho São Paulo-Guarulhos. Portanto, embora este impacto seja negativo, de ocorrência 
provável, disperso e permanente, sua importância é baixa e sua reversibilidade é possível 
por meio de medida mitigadora eficiente. 

Medida Proposta 

Como medida de evitar eventual sobrecarga no sistema viário regional pode-se considerar 
a implantação do Projeto do Trem Expresso para o Aeroporto, em desenvolvimento na 
CPTM. 
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Inserir Quadro de Impactos 
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VI.  PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Os programas ambientais a seguir apresentados estão organizados em três categorias. A 
primeira refere-se aos programas corretivos relacionados à situação ambiental atual do 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos; a segunda diz respeito aos programas 
preventivos, que tem como objetivo mitigar os impactos previstos para as ampliações 
pretendidas para o Aeroporto; e, finalmente, a terceira refere-se a potencialização de 
alguns impactos positivos. 

Os programas preventivos propostos deverão, em uma fase posterior, contar com maior 
grau de detalhamento, com a participação efetiva e atuante dos órgãos e entidades 
intervenientes, compondo o Projeto Básico Ambiental a ser implementado na fase de 
obtenção de Licença de Implantação das ampliações pretendidas. 

 

1. PROGRAMAS AMBIENTAIS CORRETIVOS 

 

1.1 Programa de Adequação das Estruturas de Drenagem do Aeroporto 

Justificativa 

Considerando a situação atual, relacionada à drenagem superficial da Bacia do Rio 
Baquirivu-Guaçu, as alterações procedidas pela implantação do Aeroporto na estrutura de 
drenagem atual e as alterações que deverão ocorrer, decorrentes da relocação do canal 
para implantação da Pista 3, justifica-se a elaboração de estudo específico que oriente as 
ações da INFRAERO quanto à solução das questões de drenagem de sua responsabilidade. 

Objetivo 

Solucionar problemas de drenagem na Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, sob responsabilidade 
da INFRAERO. 

Procedimentos Metodológicos 

Os estudos, já em elaboração, irão avaliar a adequação do projeto de desvio do rio 
Baquirivu-Guaçu, face às diretrizes do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê, Bacia do Baquirivu-Guaçu do DAEE, considerando: 

• Dados meteorológicos; 

• A área impermeabilizada atual e futura pela implantação do Aeroporto e suas 
ampliações; 

• Avaliação das estruturas de drenagem existentes; 

• Avaliação de contribuição real do Aeroporto nas questões de macrodrenagem da bacia. 

O estudo deverá concluir com a proposição de medidas adequadas para a contribuição da 
INFRAERO na solução das questões de drenagem da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, no 
âmbito de sua responsabilidade: em função das áreas impermeabilizadas e a 
impermeabilizar, e das estruturas de drenagem existentes e a serem implantadas. 



 
 VOL II      FL  170 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

 Cronograma 

Já se encontra em andamento o estudo específico da Drenagem da Bacia do Rio Baquirivu-
Guaçu que deverá avaliar a situação atual e o projeto de desvio proposto para o rio.  

Considerando que o desvio do rio só irá ocorrer dois anos após o início das obras de 
ampliação do Aeroporto, existe possibilidade de revisão do projeto, caso seja necessário, 
antes da obtenção da Licença de Instalação. 

 Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO. 

 

1.2 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Justificativa 

Em atendimento à legislação anterior, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
conta com uma Estação de Tratamento de Lixo com dois incineradores de resíduos sólidos. 
No entanto, considerando as emissões de Material Particulado e a necessidade de sua 
adequação às exigências da CETESB, o presente estudo recomenda sua desativação, uma 
vez que a Resolução CONAMA nº 006/91 desobriga a incineração de resíduos sólidos 
proveniente de aeroportos. 

 Objetivo 

Apontar as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos produzidos atualmente no âmbito 
do Aeroporto, contemplando aspectos referentes à geração, classificação, segregação, 
coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 

 Procedimentos Metodológicos 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 005/93, que define normas para tratamento de 
resíduos sólidos oriundos de aeroportos, com vistas a preservar a saúde pública e a 
qualidade do meio ambiente, a NBR 8843 e a Resolução RDC nº 342/2002, que estabelece 
Termo de Referência para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS, para instalações aeroportuárias de uso público, são definidos os procedimentos 
mínimos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

O gerenciamento do lixo significa a adoção de um conjunto articulado de ações normativas, 
operacionais, financeira e de planejamento que uma instituição deve desenvolver, baseado 
em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, acondicionar, tratar e dispor 
adequadamente em conformidade com as normas e legislação pertinentes à questão. 

A partir do Termo de Referência apresentado pela ANVISA, cujo objeto é a implementação e 
harmonização de requisitos mínimos para a elaboração, análise e avaliação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos em aeroportos, e estabelecimento de critérios para 
aprovação destes Planos, os procedimentos a seguir relacionados devem fazer parte do 
programa (extraído do Anexo da Resolução nº 342/2002): 

 Identificação do Gestor 

− Razão social, nome de fantasia, CNPJ e outros registros legais; endereço e CEP; telefone 
e fax dos representantes legais e pessoas de contato;  

− Responsável Técnico pelo PGRS, de nível superior registrado em conselho profissional; 

− Definição de responsabilidade e competência do gestor e dos concessionários; 
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− Alvará, licença e Autorização de Funcionamento, Municipal, Estadual, do Distrito Federal 
e da União, conforme o caso; 

− Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, para as empresas que atuam na 
prestação de serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos. 

 Caracterização da Instalação 

− Planta baixa de localização e de implantação da área física e circunvizinhança; 

− População fixa (funcionários e prestadores de serviços) e flutuante (passageiros, 
acompanhantes, visitantes, prestadores de serviços eventuais, etc.), com identificação da 
sazonalidade; 

− Média mensal de entrada de viajantes, embarcações, aeronaves e meios de transportes 
terrestres; 

− Número de empresas instaladas com respectivos ramos de atividade e localização das 
áreas geradoras de resíduos sólidos - RS; 

− Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações; 

− Tipificação e quantificação da carga movimentada com média mensal; 

 Legislação 

− Citar leis, decretos, resoluções e portarias, Instruções Normativas, Federais, Estaduais e 
Municipais; Acordos Internacionais; e Normas Técnicas Brasileiras. 

 Diagnóstico Situacional 

− Identificação das concessionárias e demais empresas públicas ou privadas e instalações 
geradoras de resíduos sólidos, com especificação dos fatores de risco sanitário, 
ambiental, zoo e fitossanitário; 

o Identificação de área de armazenamento intermediário, estações de transbordo, 
unidade de processamento e descrição das condições de operacionalidade; 

o Levantamento do quantitativo de resíduos sólidos gerados por unidade geradora e 
classificados de acordo com a legislação sanitária e ambiental; 

o Descrição dos atuais procedimentos de gerenciamento de resíduos sólidos: 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, 
destinação final; formas de monitoramento e licenciamento ambiental e sanitário; 

− Existência de programas sócio-culturais e educativos implementados; programas de 
treinamento e de educação continuada. 

 Diretrizes para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Ações para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 

− Descrição dos procedimentos de segregação, acondicionamento, coleta, área de 
armazenamento intermediário, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos 
Sólidos de acordo com a classificação da Resolução CONAMA nº 05/93, 
CONAMA 283/01, normas da ABNT e Instrução Normativa 26/01;  

− Características dos equipamentos de acondicionamento e transporte dos resíduos 
sólidos: tipo de contêineres, tambores e cestos - identificação e distribuição; 
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− Especificação do meio de transporte e a freqüência de coleta (horários, percursos e 
equipamentos); layout da rota de coleta; 

− Descrição das áreas de armazenamento intermediário: avaliação das condições de 
ventilação, capacidade de armazenamento compatível com a geração, freqüência de 
coleta e sistema de higienização; 

− Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, de 
acordo com cada tipo (classificação), dentro da área e fora da área de geração dos 
mesmos e dos resíduos das estações de tratamento de esgotos; 

− Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
provenientes das embarcações, aeronaves, veículos de cargas, veículos de 
passageiros e outros com origem ou escalas em áreas indenes, endêmicas ou 
epidêmicas de doenças transmissíveis;  

− Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
proveniente de embarcações, aeronaves, veículos de cargas, veículos de passageiros 
e outros que contenham pragas e/ou doenças zoo e fitossanitárias existentes sob 
controle oficial; 

− Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos para as 
cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou abandonadas; 

− Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos perigosos e 
sujeitos a controles especiais inclusive: resíduos de transporte de cargas vivas; 
resíduos de operação da manutenção de veículos, embarcações e aeronaves com a 
descrição dos mecanismos de minimização do impacto sanitário, ambiental e zoo e 
fitossanitário; 

− Descrição dos recursos humanos: quantidade de pessoas, grau de instrução, 
formação e qualificação; descrição de Equipamento de Proteção Individual - EPI em 
todas as fases do processo; 

− Programas de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

• Instrumentos de Gestão de Resíduos Sólidos: 

− Medidas de redução de resíduos sólidos nas unidades geradoras; programas sociais, 
educativos, culturais e de mobilização social; 

− Adesão aos programas de coleta seletiva e reciclagem; 

− Articulação com os órgãos de limpeza pública, vigilância ambiental, sanitária, zoo e 
fitossanitária; 

− Descrição de Controle de Vetores; 

− Outras medidas alternativas. 

• Mecanismos de Controle e Avaliação: 

− Descrição das formas de registros e de acompanhamento das atividades previstas no 
PGRS, como planilhas de acompanhamento, indicadores de controle, gráficos, 
índices, etc.; 

− Instrumentos de análise, controle ambiental e avaliação periódicas de tipos 
específicos de resíduos e efluentes de acordo com o seu risco; 
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− Prognóstico dos impactos ambientais do plano e de suas alternativas: Análise 
comparativa entre o impacto previsto e os resultados obtidos com referência aos 
indicadores de acompanhamento relativos à prevenção, controle, mitigação e 
reparação dos efeitos negativos. 

Definição das responsabilidades e competências. 

• Do Gestor, dos setores envolvidos e profissional responsável; 

• Dos concessionários; 

• Dos terceiros contratados (Empresas prestadoras de serviço). 

Cronograma  

• Cronograma físico e financeiro contemplando as fases de gerenciamento a serem 
implantadas; 

• Cronograma de aquisição de equipamentos e realização de obras civis constantes no 
Plano; 

• Cronograma de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; 

• Cronograma de revisão e de atualização do PGRS. 

Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO. 

 

1.3 Programa de Monitoramento de Ruído Aeronáutico 

Justificativa 

Considerando a ocupação residencial ocorrida na região de entorno do Aeroporto, a partir da 
década de 1980, constatou-se, pela curva de ruído atual calculada pela COPPE, que em 
2000, com base em informações censitárias, aí residiam cerca de 103 mil pessoas em 
28.220 domicílios. 

As curvas de ruído que compõe os Planos de Zoneamento de Ruído, eram elaborados pela 
INFRAERO até 2001, visando principalmente avaliar os Planos de Desenvolvimento 
Aeroportuários “vis a vis” aos possíveis impactos decorrentes das propostas. De forma a 
disseminar esse conhecimento, formar “massa crítica” fora da área aeroportuária e da 
aviação civil, bem como agilizar as análises dos impactos decorrentes do ruído, a 
INFRAERO contrata a Coordenação dos Programas em Pós Graduação em Engenharia - 
COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

Este contrato estabelece a constante atualização das curvas de ruído, possibilitando a 
simulação de situações operacionais que apresentam as melhores opções de 
desenvolvimento dos aeroportos em harmonia com o meio ambiente. 

O contrato também contempla o estudo das métricas utilizadas para a avaliação do incomodo 
causado pelo ruído, dos valores adotados, da comparação entre métodos empregados em 
outros países, entre outros. 

A competência e a credibilidade da COPPE, a nível nacional e internacional, permite a 
INFRAERO demonstrar sua total isenção e transparência nos processos que envolvem a 
avaliação do ruído nas áreas de entorno dos aeroportos. 
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Objetivo 

Identificar através de medições, os níveis de ruído associados aos movimentos de 
aeronaves do aeroporto, em pontos pré-determinados, visando conhecer a real contribuição 
das operações aeroportuárias no “clima acústico” das áreas de entorno. 

Procedimentos Metodológicos 

Serão instalados sete pontos fixos de medição de ruído nas áreas de entorno do aeroporto. 

Os valores de ruído serão transmitidos a uma central, localizada no Aeroporto. Essa central 
recebe, em tempo real, as informações da trajetória e dos parâmetros de vôo, através do 
radar secundário. Simultaneamente são informadas as condições meteorológicas de cada 
ponto, visando a correção dos valores de ruído medidos, conforme esquema a seguir. 

 

 

 

RADAR 

UNIDADE LOCAL 

MICROFONE

DADOS METEOROLÓGICOS 

- RELATÓRIOS 
- IMAGENS 
- TRAJETÓRIAS 
- RUÍDO 

- EM TEMPO REAL 
- HISTÓRICO 
- MÉDIAS 

CENTRAL 



 
 VOL II      FL  175 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

O sistema permite a obtenção de: 

- histórico do ruído devido as aeronaves; 

- níveis de ruído em db(A), Lmax, Leq, Ldm, Lm, entre outros parâmetros; 

- níveis de ruídos urbanos; 

- comparativo entre os níveis de ruído aeronáutico e urbano; 

- fidelidade das curvas de nível de ruído em Ldm, com os valores efetivamente 
medidos; e, 

- espectro de freqüência característica do ruído medido. 

Além desses dados, o sistema dispõe de um software que permite visualizar as trajetórias 
das aeronaves plotadas sobre mapa digitalizado das áreas, ainda como correlacionar estas 
trajetórias com os níveis de ruído em qualquer ponto da área de estudo. 

Cronograma 

Período de licitação: até maio de 2004; 

Contratação: junho de 2004; 

Instalação: de julho a novembro de 2004; 

Operação: a partir de dezembro de 2004. 

Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO. 

 

2. PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVENTIVOS 

 

2.1 Programa de Controle Ambiental da Obra 

Justificativa 

A implantação do canteiro, mobilização de mão de obra e realização das obras, pressupõe 
impactos em diferentes fatores ambientais. Esses impactos ocorrem em decorrência de 
ações inter relacionadas que contemplam: limpeza do terreno; terraplenagem, abertura de 
caminhos de serviço, exploração de jazidas, locais para bota-fora, tráfego de máquinas 
pesadas e saneamento básico. 

A ampliação do Aeroporto deverá, no pico da obra, ter cerca de 2120 operários, que na sua 
maioria deverão ser residentes no Município de Guarulhos, mantendo seus locais de 
residência.  

O programa deve contemplar, de forma integrada, as medidas diretamente relacionadas às 
obras de forma a propiciar resultados ambientais mais adequados, tendo em vista que 
medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando adotadas preventivamente, podem 
minimizar e mesmo neutralizar os possíveis impactos ambientais da obra. 

Objetivos 

A implantação de um Programa de Controle Ambiental das obras é um instrumento gerencial 
fundamental para o monitoramento de todas as atividades relacionadas às obras, com 
diretrizes e recomendações a serem detalhadas no Projeto Básico Ambiental. Essas 
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diretrizes deverão se empregadas desde o início de mobilização da mão de obra até as 
ações de restauro de locais degradados. 

O objetivo do Programa é, portanto, incorporar nas atividades construtivas os aspectos 
ambientais, minimizando os impactos, orientando a adoção de medidas cabíveis, visando, 
fundamentalmente, fornecer às construtoras, critérios ambientais a serem respeitados 
durante a construção. 

Procedimentos Metodológicos 

Os principais procedimentos são a seguir relacionados: 

• Canteiro de Obras e Alojamento 

O projeto das instalações do canteiro deverá ser adequadamente aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e pelos órgãos de controle ambiental. 

O alojamento deverá ter dimensões compatíveis com a quantidade de trabalhadores que irão 
utilizá-lo e com a legislação vigente (Código de Obras). 

As instalações sanitárias deverão obedecer às exigências mínimas de conforto para os fins 
de higiene, adequadamente dimensionadas. 

Junto ao alojamento deverá ser instalado ambulatório médico, de acordo com os padrões do 
Ministério da Saúde. 

Além disso, devem ser atendidas as seguintes condições básicas: 

− Disponibilidade de água potável em quantidade adequada; 

− Disposição adequada de esgotos sanitários, utilizando fossas sépticas instaladas a 
distância segura dos poços de abastecimento d´água; 

− Localização das instalações afastadas de áreas insalubres, onde pode ocorrer 
proliferação de insetos; 

− Limpeza das áreas a serem utilizadas, com retirada e estocagem da camada fértil, 
visando a recuperação posterior da área; 

− Drenagem adequada das áreas a serem utilizadas, evitando poças e processos erosivos; 

− Instalação de filtro de pó e dispositivo de absorção de ruídos em equipamentos, para 
proteção de trabalhadores e população lindeira; 

− Aspersão de água nas imediações dos locais de operação dos equipamentos para 
redução da poeira em suspensão; 

− Recuperação do local após a desmobilização do canteiro; 

− Destinação adequada ao lixo degradável e reciclável. 

• Serviços Gerais 

Efluentes como óleos e graxas oriundos da lavagem, limpeza e manutenção dos 
equipamentos das oficinas devem ser controlados, através de dispositivos de filtragem e 
contenção. 

As áreas utilizadas para estoque de agregados ou usinas devem ser totalmente limpas.  

Tambores e outros recipientes tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos em 
locais pré-definidos para esta finalidade. 
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• Desmatamento, Destocamento e Limpeza 

Material proveniente de desmatamento e limpeza deverá ser removido ou estocado, 
obedecendo critérios estabelecidos no projeto, não devendo ser permitido a permanência de 
entulhos nas adjacências dos locais das obras, que possam possibilitar obstrução de 
drenagem natural ou outros problemas ambientais. 

• Terraplenagem 

As obras de terraplenagem são relacionadas ao desvio do rio Baquirivu-Guaçu e a troca de 
solos necessária à realização das obras do TPS3 e da Pista 3, assim como a eventuais 
movimentos de terra necessários à implantação do canteiro e das vias de serviços. 

Estas deverão seguir normas geotécnicas, obedecer condução adequada da drenagem 
visando a prevenção de processos erosivos. 

Todas as áreas utilizadas para empréstimo e bota-fora deverão estar licenciadas pelo órgão 
ambiental competente. 

• Vias de Serviço 

Para as vias de serviço a serem abertas por necessidades operacionais das obras, além de 
contarem com as recomendações de limpeza do terreno, desmatamento, movimento de terra 
e condução de drenagem, deverão ser observados critérios de controle e segurança de 
tráfego. Após a conclusão das obras, a área deverá ser recuperada. 

Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO e das empreiteiras encarregadas da 
execução dos trabalhos. Os procedimentos citados, a serem detalhados no Programa 
Básico Ambiental, deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das 
obras, de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais 
definidos. 

Cronograma 

Este programa deverá se desenvolver ao longo de todo o cronograma de obras, que envolve 
73 meses, iniciando-se a partir da data de início da implantação do canteiro de obras. 

 

2.2 Programa de Comunicação Social 

Justificativa 

Além da viabilidade técnica, financeira e ambiental, empreendimentos do porte da 
Ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos devem apresentar a 
viabilidade sócio-política, obtida junto aos múltiplos grupos sociais e institucionais cujos 
interesses nem sempre são convergentes.  

O processo de viabilização sócio-política é a dinâmica da interação e negociação social 
requerida para compatibilização entre os efeitos e as correspondentes medidas mitigadoras 
associadas ao empreendimento e os múltiplos interesses e direitos portados pelos grupos 
sociais envolvidos. 

O Programa de Comunicação Social constitui um dos instrumentos básicos para manejar o 
importante processo de interação que se estabelece entre o empreendedor e diversos 
grupos sociais ao longo do ciclo de planejamento, construção e operação de um 
empreendimento. 



 
 VOL II      FL  178 / 195 

 

I N F R A E R O   
 

A Comunicação Social deve ser entendida como um mecanismo facilitador da condução do 
processo de interação e negociação social que se instaura desde os primórdios do ciclo de 
planejamento-operação de um empreendimento. 

Além disso, a Comunicação Social é um dos instrumentais básicos para o exercício da 
responsabilidade social do empreendedor de informar à sociedade em geral e aos afetados 
em particular sobre a intervenção que ocorrerá em seu sistema de vida. 

Constitui um direito da sociedade saber sobre os investimentos realizados em sua região, 
através de um sistema permanente de informações referente ao projeto, aos prazos e 
andamento das obras, seus impactos no quadro de vida físico-biótico e socioeconômico, 
assim como sobre as condutas que serão adotadas pelo empreendedor para o tratamento 
dos mesmos. 

Objetivos 

− Geral 

Estabelecer um processo ordenado e permanente de relacionamento entre o 
empreendedor e os diversos grupos sociais envolvidos com a construção e operação do 
empreendimento, visando instrumentalizar a interação e negociações sociais que poderão 
ser necessárias ao longo do ciclo do projeto. 

− Específicos 

Informar, permanente e sistematicamente a população afetada, os segmentos 
institucionais, as associações de classe e representantes dos movimentos sociais 
organizados sobre o projeto, seus impactos e soluções assumidas pelo empreendedor para 
solução dos mesmos. 

Instrumentalizar o relacionamento entre o empreendedor e os grupos sociais, institucionais 
e sócio-políticos envolvidos com o ciclo de planejamento, construção e operação do 
empreendimento. 

Procedimentos Metodológicos 

O Programa de Comunicação Social, deverá contemplar os seguintes aspectos   

• Definição dos públicos-alvo, incluindo moradores de áreas a serem desapropriadas 
pelo Decreto de Utilidade Pública; moradores de bairros nas zonas aeroportuárias, 
segundo Zoneamento Municipal e associações diretamente ligadas ao Aeroporto;  

• Listagem dos conteúdos a serem divulgados, por meio da compilação das informações 
que precisam ser transmitidas ao público; 

• Definição das formas de divulgação, que inclui a seleção dos melhores meios de 
comunicação para divulgar determinadas informações a determinados públicos. Entre 
as formas a serem utilizadas cita-se colocação de faixas, divulga,ao em rádios e jornais 
locais, elaboração de folder com informações pertinentes, reuniões com moradores dos 
bairros afetados, palestras em escolas, com a distribuição de cartilhas, etc. 

Ações em Andamento 

Em função da necessidade de atender às demandas referentes ao fornecimento de 
informações e respostas adequadas à comunidade do entorno do Aeroporto, afetada 
diretamente pelas obras da Terceira Pista ou pela operação atual, a INFRAERO vêm 
desenvolvendo desde 2002 várias gestões de Comunicação Social.   
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Em 2002 foi elaborado Cadastro Social de todos as famílias residentes na área do Decreto 
de Utilidade Pública, com o objetivo de quantificar e obter as informações necessárias à 
elaboração de soluções viáveis para esta população, a serem consolidadas em um Plano de 
Desapropriação e Reassentamento.   

Em 2003 foi contratada consultoria especializada, com o objetivo de desenvolver os 
trabalhos que subsidiassem a abertura de canais de comunicação entre a INFRAERO e as 
várias comunidades com as quais o empreendimento se relaciona, de forma a estabelecer 
a troca de informações, possibilitando detectar as principais demandas da comunidade, e 
propiciar o fornecimento de informações fidedignas sobre as atividades aeroportuárias, 
fundamentalmente, sobre o andamento do encaminhamento dado às suas principais 
reivindicações.  

No escopo dos trabalhos em desenvolvimento as seguintes atividades vêm sendo 
contempladas: 

• Revisão e sistematização das demandas e dúvidas apresentadas pela população em 
relação ao Aeroporto e às obras programadas; 

• Pesquisa Amostral de Opinião: já realizada em novembro de 2003, com 400 entrevistas, 
nos bairros envoltórios do Aeroporto, no Município de Guarulhos, finalizada novembro de 
2003; 

• Implantação de um Escritório Técnico Local para atender às consultas da população do 
entorno do Aeroporto trabalhando de maneira integrada com as áreas de Meio 
Ambiente e Comunicação Social da INFRAERO.  

 Este escritório encontra-se em funcionamento desde novembro de 2003, tendo sido 
instalado em local próximo às áreas a serem desapropriadas, de fácil acesso, com 
funcionamento de segunda-feira a sábado, e já tendo atendido 475 pessoas até o final 
de dezembro.  

O atendimento é feito forma individual, por três atendentes treinados, com o 
arrolamento de todas as dúvidas e demandas em um banco de dados específico, que 
permite registro de informações tanto do interessado como do motivo da visita e 
providências a serem tomadas. A equipe de atendimento busca esclarecer e orientar 
aos interessados quando dispõe das informações pertinentes, e caso não as possua, 
encaminha consulta a INFRAERO.  A equipe do Escritório Técnico Local mantém 
controle sobre as demandas não respondidas, que deverão ser oportunamente 
fornecidas à população.  

Desde sua inauguração, as consultas do público vêm sendo cadastradas e reunidas em 
relatório mensal, que permite mapear as principais preocupações da população. O 
escritório foi projetado para atender proprietários de imóveis sujeitos a desapropriação 
segundo a legislação em vigor; proprietários de imóveis em loteamentos não 
regularizados, que não detêm título regular de propriedade; moradores de áreas 
públicas ou privadas invadidas; inquilinos; proprietários de estabelecimentos comerciais 
ou prestadores de serviços.   

Nos primeiros dois meses de funcionamento, o público atendido foi basicamente os 
moradores das áreas a serem desapropriadas, em uma média de 30 pessoas por dia. 
Essas pessoas procuraram o Escritório principalmente em busca das seguintes 
informações sobre: 
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- Limites da Área Sujeita a Desapropriação; 

- Cronograma da Desapropriação; 

- Formas de indenização da Desapropriação; 

- Possibilidade de estarem ou não incluídos nessas áreas; 

- Confirmação da real necessidade de terem de sair desses locais; 

- Dúvidas sobre para onde irão; 

- Dúvidas sobre quanto e quando receberão; e 

- Dúvidas sobre as possibilidades de escolha. 

Responsabilidades 

A responsabilidade de implantação do Programa é da INFRAERO. 

Cronograma 

Em andamento. 

 

2.3 Programa de Indenização e Reassentamento de Famílias Afetadas 

Justificativa 

A implantação de equipamentos de segurança de vôo associados à operação da Pista 3 
resultou na necessidade de desapropriação (Decreto Estadual nº 46.499/2002) de área onde 
residem 4.856 famílias, de acordo com documento elaborado pela Urbaniza Engenharia 
Ltda. 

Preliminarmente, pelo referido documento, pode-se considerar que 2.155 famílias 
encontram-se em situação regular de ocupação podendo ser objeto de processo de 
desapropriação. As demais famílias (2.741), que se encontram em áreas cuja situação 
fundiária é irregular deverão ser objeto de reassentamento involuntário. 

Objetivo 

Minimizar alterações prejudiciais no modo de vida da população afetada de modo a 
prejudicar o mínimo seu projeto de vida. 

Procedimentos Metodológicos 

As atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Escritório Técnico Local trarão 
importantes contribuições a esse Programa, no sentido de que os procedimentos a serem 
adotados, dentre eles a escolha das áreas e o tipo de moradia a ser ofertada, atendam as 
demandas da população afetada, dentre eles a escolha das áreas.  

O Plano de Indenização e Reassentamento da população afetada deve garantir critérios 
eqüitativos e adequados; 

a) O Plano de Reassentamento deve assegurar que as famílias deslocadas tenham acesso 
à oportunidade de emprego e serviços urbanos equivalentes ou melhores que as 
existentes atualmente; 

b) Tratando-se de população de baixa renda deve ser dada especial atenção ao risco de 
empobrecimento decorrente da perda de habitação, perda de emprego, perda de acesso 
aos meios de produção, desarticulação das redes sociais, perda do acesso à educação; 
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c) A área destinada ao Reassentamento deverá ser adequada sob o ponto de vista de suas 
características ambientais, evitando-se pressão sobre áreas ecologicamente vulneráveis 
e a utilização de áreas comprometidas por usos anteriores; 

d) O Plano de Reassentamento deve garantir a inclusão dos resultados das consultas 
realizadas com instituições representativas da população afetada; 

e) O Plano de Reassentamento deve garantir a implantação de infraestrututra compatível 
de transportes, energia, saneamento básico, saúde e educação; 

f) Etapas do Reassentamento: 

- cadastro físico e sócio-econômico detalhado; 

- avaliação dos imóveis; 

- indenização dos imóveis passíveis de desapropriação; 

- projeto executivo para o reassentamento; 

- projeto das moradias-tipo; 

- construção das moradias; 

- mudança das famílias; 

- demolição, retiradas de entulho e limpeza da áreas a ser desocupada. 

Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO com apoio da Prefeitura de 
Guarulhos. 

Cronograma 

De acordo com o Cronograma de Obras, a construção da Pista 3, que demandará 
indemizações e relocações de população, só deverá ter início em torno do 28º mês a contar 
a partir da data de início das obras. Dessa forma, o cronograma deste programa deverá 
estar definido quando da requisição da Licença de Instalação das obras da Pista 3. 

 

2.4 Programa de Sustentabilidade do Manancial Subterrâneo 

Justificativa 

O abastecimento de água do Aeroporto se dá por meio de oito poços subterrâneos, que 
fornecem 35 L/s 12 horas por dia.  

Embora o volume de água subterrânea, estocado no “graben” de Cumbica e sua taxa de 
recarga sejam importantes, este manancial apresenta limitações técnicas e econômicas de 
uso, que poderão torná-lo, ocasionalmente, esgotável. 

Objetivo 

Esse programa tem dois objetivos: acompanhar o nível do lençol freático de onde se extraí 
água para o abastecimento do Aeroporto e estabelecer práticas conservacionistas do uso da 
água. 

Procedimentos Metodológicos 

Considerando o conceito de “substituição de fontes”, definido pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, em 1985, segundo o qual se reserva à água de melhor qualidade 
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para consumo humano, deverão ser analisadas as práticas que visem reforçar a 
sustentabilidade do manancial subterrâneo para atender as demandas atuais e futuras do 
Aeroporto. Essas práticas envolvem o reuso não potável das águas do Aeroporto, tais como 
alimentação de torres de refrigeração, de descarga de sanitários, lavagem de pisos e de 
pátios, e de áreas verdes; e a realização de recarga artificial dos aqüíferos, mediante o reuso 
de águas tratadas ou reutilizando as águas brutas provenientes das torres de refrigeração, 
manutenção de áreas verdes ou mediante a utilização das águas pluviais coletadas das 
pistas, pátios de manobra das aeronaves, telhados e coberturas das edificações e das 
instalações aeroportuárias de apoio. 

O reuso de esgotos tratados, para fins não potáveis, implica na utilização de técnicas 
complementares de tratamento, as quais visam garantir a qualidade da água a ser utilizada 
para os diversos fins, compatível com o uso. 

Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO. 

Cronograma 

O Projeto do Terminal TPS-3 já contempla a adoção de re-uso de água em suas 
instalações. 

 

3. PROGRAMAS AMBIENTAIS POTENCIALIZADORES 

 

3.1 Programa de Aperfeiçoamento da Mão de Obra Local 

Justificativa 

Informações da INFRAERO, de junho de 2003, revelam que trabalham no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos, em caráter permanente, 26.000 pessoas, das quais  
44% residem no Município de Guarulhos. Visando ampliar este contingente deverá ser 
implantado um programa de aperfeiçoamento de mão-de-obra local. 

Objetivo 

Capacitar mão-de-obra local por meio de treinamento técnico-profissional, de forma a ampliar 
o contingente de empregados no Aeroporto, residentes no Município de Guarulhos. 

Procedimentos Metodológicos 

A INFRAERO, em consonância com sua política de responsabilidade social e de acordo com 
as diretrizes de seu Planejamento Empresarial tem como meta contribuir para o 
desenvolvimento social sustentável das áreas e comunidades onde se inserem seus 
aeroportos. Neste contexto, são mantidos diversos programas que oferecem ações 
educativas culturais a crianças, jovens e adultos, bem como proporciona oportunidade de 
ingresso ao mercado de trabalho. 

No Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos a INFRAERO atualmente mantém, entre 
outros contratos, um Termo de Cooperação Mútua com Centro Estadual de Apoio ao 
Profissional Adolescente empregando 60 menores carentes na prestação de serviços de 
mensageiros, com a Central de Estágios Agente de Integração Ltda. com a contratação de 
estagiários portadores de deficiência (física, mental ou sensorial). 
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Responsabilidades 

Este Programa é de responsabilidade da INFRAERO em parceria com a AGENDE – 
Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, que mantém o Centro de Educação Profissional e Tecnológico de Guarulhos. 

O programa será estabelecido por meio da celebração de Termo de Parceria (conforme Lei 
9.790, de 23/03/99 e Decreto 3.100, de 30/06/99) e definição de Programa de Trabalho. 

A Infraero ofertará recursos para serem aplicados em bolsas de estudos para cursos básicos 
e técnicos nas áreas de relacionadas às atividades desenvolvidas no Aeroporto. 

Cada bolsa mantida pela INFRAERO junto a AGENDE propiciará o oferecimento de duas 
bolsas-auxílio para treinamento de pessoas da comunidade Guarulhense. 

Cronograma 

O Termo de Parceria será firmado com prazo inicial de 12 meses, podendo ser renovado de 
acordo com o interesse de ambas as partes. 
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VII. CENÁRIOS PROPECTIVOS 

 

1. SÍNTESE DA EVOLUÇÃO RECENTE E TENDÊNCIAS 

A localização privilegiada do Município de Guarulhos sempre foi um fator de atratividade. 
Atravessado pelas rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com acesso aos portos de 
Santos e Rio de Janeiro, às regiões do Vale do Paraíba e de Campinas e aos três principais 
mercados consumidores, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, teve acrescentado o 
Aeroporto Internacional de São Paulo e a Rodovia Ayrton Senna. 

Até 1980, quando os efeitos da implantação da Rodovia Presidente Dutra e da integração 
de Guarulhos à Região Metropolitana de São Paulo, este município apresenta um parque 
industrial desenvolvido, ocupando mais de 90 mil trabalhadores, contribuindo pouco com 
atividades de comércio e serviços no âmbito metropolitano. 

A partir de então, a RMSP tem vivido uma sucessão de crises e de tentativas de retomada 
econômica, que tiveram um balanço negativo, apresentando um crescimento médio 
reduzido, beirando a estagnação, e a perda de mais de meio milhão de empregos 
industriais.  

A desconcentração industrial, que anteriormente atingira com profundidade apenas o 
Município de São Paulo, alcançou o conjunto dos municípios mais industrializados da 
RMSP, aprofundando-se também o processo de terciarização da economia metropolitana. O 
Município de Guarulhos esteve integrado neste processo, porém com algumas 
particularidades, destacando-se entre elas a implantação de um grande equipamento 
metropolitano, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.  

No âmbito do movimento de terciarização em curso, apresenta relevância econômica a 
expansão dos setores de comercio e serviços, especialmente, de segmentos mais 
modernos, localizados no Centro, no Aeroporto Internacional de São Paulo e no 
Internacional Shopping. O Aeroporto Internacional, conta com 370 empresas que empregam 
cerca de 28 mil pessoas.  

A implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo, além das atividades voltadas ao 
atendimento direto ao fluxo de passageiros e respectivos serviços de apoio, também 
propiciou o surgimento de inúmeras atividades, com destaque para aquelas voltadas para a 
logística: escolas de aviação; estabelecimentos de armazenamento, carga, descarga e 
logística, dedicados a serviços aeroportuários como companhias aéreas, fornecimento de 
refeições, limpeza, despacho aduaneiro; transporte, coleta e remessa de bens; hotéis, de 
padrão internacional; além do setor financeiro que também apresentou crescimento 
acentuado. 

Nesse contexto, entre 1991 e 2002, foram registrados 15.297 novos empreendimentos do 
ramo dos serviços, tendo atingido o montante e 43.534 empresas. Os novos 
estabelecimentos comerciais somam 2.461 empresas, totalizando 10.649. Em conjunto, são 
cerca de 50 mil empresas.  

Entre os serviços, o maior crescimento proporcional ocorreu no ramo de turismo, 
hospedagem e afins. O maior incremento em termos absolutos ocorreu no ramo de 
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transporte e atividades afins, com a implantação de mais de cinco mil novos 
empreendimentos.  

Desce a década de 1950, a evolução das aeronaves exige, cada vez mais, a transformação 
dos aeroportos, especialmente com a entrada em operação das aeronaves de grande 
porte, que amplia a capacidade de transporte aéreo e passa a operar com características 
de transporte de massa.  

A evolução das aeronaves traz a necessidade de construção de grandes aeroportos, 
implantados com recursos do Governo Federal e administrados pelo Departamento de 
Aviação Civil – DAC do Ministério da Aeronáutica até 1973, quando é criada a INFRAERO 
que assume a administração dos principais aeroportos brasileiros.  

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, inicialmente programado para atender 
os vôos domésticos que utilizavam o aeroporto de Congonhas, os vôos internacionais 
relacionados ao Cone Sul e servir de alternativa ao Aeroporto de Campinas, dois anos 
após o início de sua operação, em 1985, alterou o panorama aeroportuário brasileiro, 
superando o Aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão em movimento e receita, tornando-se o 
principal “hub” (ponto central) aéreo da América do Sul.  

Atualmente, é o mais importante aeroporto do País, possuindo o maior número de 
passageiros transportados, ficando apenas atrás dos aeroportos de Congonhas, em 
movimento de aeronaves e de Viracopos, em movimentação de carga aérea.  

As ampliações pretendidas são parte integrante do Plano Diretor do Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos, elaborado em 1979, que previa a implantação de quatro terminais 
de passageiros e duas pistas paralelas dependentes, além de uma terceira pista situada ao 
norte dos terminais de passageiros.  

Embora o movimento do Aeroporto tenha se apresentado crescente desde sua 
inauguração, o que o tornou o principal aeroporto do País, ocupando o segundo lugar na 
movimentação de passageiros; e o primeiro em movimento de carga, as previsões do 
Plano Diretor para 1998 não se realizaram. 

No sentido de obter previsões mais recentes foi elaborado o Estudo de Demanda e 
Capacidade pelo Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes da Escola 
Politécnica da USP, tomando por base a análise do movimento de hora-pico de 
passageiros entre 1995 e 2000. Nesse estudo, foram realizadas previsões para cinco, dez, 
quinze e vinte anos, determinando os volumes a serem utilizados no planejamento do 
Aeroporto. 

De acordo com esse estudo, a movimentação anual de passageiros dobrará em 5 anos, 
passando de 11 milhões para quase 22 milhões, chegando em 10 anos a 30 milhões de 
passageiros/ano. O acréscimo na movimentação de aeronaves será da ordem de 60% em 
5 anos e 120% em 10 anos, acompanhado pela movimentação de carga e correio.  

Segundo as previsões de demanda, a capacidade dos Terminais TPS1 e TPS2 deverá 
estar esgotada por volta de 2005, quando será necessário o início da operação do TPS3. 

As áreas necessárias para o TPS3 foram calculadas considerando o total atual de 
passageiros na hora-pico e além da área dos Terminais TPS1 e TPS2 existentes. 

A Simulação do Sistema de Pistas de Guarulhos mostra que a terceira pista será essencial 
para a operação adequada do Aeroporto com a utilização do TPS3.  
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A capacidade atual do sistema de pistas permite atender o volume do Aeroporto, pelo 
estudo elaborado, até o horizonte de 2005, quando se torna necessária a operação da 
terceira pista, que eleva a capacidade desse sistema até o horizonte final estudado.  

Considerando que o modo privilegiado com o qual a economia de Guarulhos se inseriu no 
processo de terciarização da metrópole está fortemente correlacionado à presença do 
Aeroporto de Guarulhos, no período 1985-2000, é de se supor que a ampliação das 
instalações e, em conseqüência, da capacidade de atendimento de passageiros irá 
ocasionar um aumento na arrecadação municipal, decorrente da ampliação das atividades 
de comércio e serviços. 

Atualmente, trabalham no Aeroporto, entre funcionários da INFRAERO e terceirizados, 
31.436 pessoas. Estima-se que com a duplicação do Aeroporto estes empregos possam 
dobrar de quantidade, chegando à cerca de 62 mil pessoas empregadas. 

Ressalta-se que aqui não foram considerados os empregos indiretos, associados aos 
estabelecimentos relacionados com atividades aeroportuárias, que se desenvolvem no 
Município de Guarulhos, fora das instalações do Aeroporto. 

 

2. CENÁRIO SEM O EMPREENDIMENTO 

Caso o Aeroporto não venha a ser ampliado, conforme apresentado no Capítulo I do 
presente estudo, a população do Estado de São Paulo será penalizada no atendimento de 
serviços de transporte aéreo e o Município de Guarulhos deixará de ser beneficiado pela 
geração de receita e empregos adicionais. 

Considerando que, de acordo com os estudos da USP, a movimentação anual de 
passageiros dobrará em 5 anos e o acréscimo na movimentação de aeronaves, nesse 
período, será da ordem de 60%, acompanhado pela movimentação de carga e correio, no 
caso de não ocorrer a ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos essa 
demanda deverá ser atendida por outra instalação aeroportuária. 

A hipótese de ampliação de Viracopos para absorver essa demanda é dificultada pela 
necessidade de implantação de um sistema de transporte sobre trilhos de alto custo. 

No entanto, caso essa hipótese venha a ser concretizada, o Município de Guarulhos será 
penalizado pela perda de arrecadação e de geração de empregos decorrentes da 
ampliação pretendida. 

 

3. CENÁRIO COM O EMPREENDIMENTO 

Com a ampliação do Aeroporto, conforme apresentado no Capítulo I do presente estudo, a 
população do Estado de São Paulo será atendida pela maior oferta de serviços de 
transporte aéreo e o Município de Guarulhos será beneficiado pela geração de receita e 
empregos adicionais. 

A população afetada pelas desapropriações necessárias à implantação da 3ª Pista, num 
total de 4.856 famílias, deverá integrar um Programa de Indenização e Reassentamento de 
Famílias Afetadas que garanta sua proximidade à região onde reside atualmente, no 
sentido de sofrer o menor impacto possível com esse deslocamento. 

O aumento do fluxo de veículos deverá ser absorvido pela implantação de linha exclusiva 
de trem da CPTM para o Aeroporto, em fase de projeto.  
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VIII. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os estudos ambientais realizados permitem as conclusões e recomendações a seguir 
relacionadas, quanto a situação ambiental atual e relacionados à situação futura com a 
implantação e operação das ampliações pretendidas para o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos. 

1. QUANTO A SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL 

São apresentadas, a seguir, conclusões e recomendações quanto aos aspectos destacados 
como significativos nas alterações ocorridas na Área de Influência Direta do Aeroporto, 
decorrentes de sua implantação e operação. Esses aspectos referem-se às modificações 
ocorridas no Rio Baquirivu-Guaçu, cujo curso sofreu remanejamento; à disponibilidade de 
água subterrânea, ao manancial de abastecimento do Aeroporto; e aos níveis de poluição do 
ar e de ruído. 

Importante ressaltar que os itens a seguir devem constituir um Termo de Ajuste de Conduta 
a ser firmado pela INFRAERO com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Drenagem 

A ocorrência de pontos de enchente na bacia do rio Baquirivu-Guacu revela um impacto 
negativo que afeta inclusive as instalações do Aeroporto. Nesse sentido, encontra-se em 
elaboração estudo específico para avaliação das questões de drenagem nesta bacia e das 
estruturas existentes no Aeroporto, para embasar a necessidade de ações corretivas por 
parte da INFRAERO. 

 Água Subterrânea 

Embora o volume de água subterrânea, estocado no “graben” de Cumbica e sua taxa de 
recarga sejam importantes, no sentido de evitar seu esgotamento futuro, recomenda-se a 
adoção de medida de conservação (re-uso de água), baseada em prática que vise reforçar a 
sustentabilidade do manancial subterrâneo para atender as demandas atuais e futuras do 
Aeroporto. 

 Qualidade do Ar 

Considera-se que as emissões decorrentes da operação do Aeroporto são pouco 
significativas se comparadas com as emissões provenientes das rodovias  Presidente Dutra 
e Ayrton Senna, no trecho em que estas atravessam o Município de Guarulhos, associadas 
àquelas decorrentes da circulação de veículos da rede viária municipal, não sendo causa de 
ultrapassagem de padrões de qualidade do ar na região. No entanto, dada a contribuição 
significativa do incinerador na emissão de Material Particulado, recomenda-se sua 
desativação. 

Resíduos Sólidos 

Com a desativação do incinerador deverá ser implantado um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos, de acordo com as exigências da ANVISA. 
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Ruído 

Embora a Área de Influência Direta do Aeroporto, considerada neste EIA, que corresponde à 
Área II do zoneamento Aeroportuário e Municipal, não devesse ter sido ocupada por 
residências e equipamentos de educação e saúde, recomenda-se a implantação de 
Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico, que possibilite o monitoramento contínuo 
com o objetivo de manter atualizado o inventário da emissão de ruído das aeronaves, que 
servirá de base para as ações de regulamentação de vôo recomendáveis, permitindo a 
contínua atualização e aperfeiçoamento das medidas de controle de tráfego aéreo, a cargo 
do DAC. 

2. QUANTO A SITUAÇÃO AMBIENTAL FUTURA 

A situação ambiental futura pressupõe duas fases distintas, a primeira de implantação, 
seguida da operação. 

Durante a fase de implantação das ampliações pretendidas algumas ações irão 
desencadear impactos ambientais, para os quais conclui-se: 

Deslocamento de Famílias 

A implantação da Pista 3 irá demandar a desapropriação de imóveis e/ou relocação de 
famílias, em função da necessidade de liberação de área para implantação dos 
equipamentos necessários. Recomenda-se a adoção de um Programa de Indenização e 
Reassentamento das famílias, que atenda aos anseios da população afetada, garantindo 
condições de acesso aos locais de trabalho, equipamentos sociais de saúde e educação e 
infraestrutura de transportes, energia elétrica e saneamento básico. 

Obras 

Recomenda-se que o Plano de Controle de Obra seja implantado no sentido de evitar 
problemas decorrentes da operação do canteiro. 

Vegetação  

Recomenda-se, como medida compensatória da vegetação a ser suprimida o plantio de 
espécies nativas nas áreas indicadas pela SMA. 

Arrecadação Municipal 

Conclui-se que deverá ocorrer ganhos quanto à receita municipal tanto na fase de  
implantação, que trará um aumento da arrecadação municipal decorrente do ISSQN no 
decorrente das obras, quanto na fase de operação, pelo aumento das atividades de 
comércio e serviços decorrente das ampliações do Aeroporto. 

Empregos 

A execução das obras que ocorrerão em um prazo de 73 meses deverá ocupar uma mão 
de obra de 2.120 trabalhadores. No sentido de internalizar os benefícios recomenda-se que 
a empresa responsável pela execução das obras utilize mão de obra disponível no 
Município de Guarulhos e, se possível, residente nos bairros próximos ao Aeroporto. 

Para a fase de operação do Aeroporto recomenda-se a capacitação e treinamento de mão 
de obra para absorver um contingente maior de residente no Município nos empregos a 
serem gerados. 
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Tráfego  

O material a ser retirado do sítio do Aeroporto para as áreas de bota-fora, assim como o 
material proveniente de jazidas externas para aterro, deverão circular no sistema viário, 
desde a obra até seu destino e/ou origem. Recomenda-se que a freqüência da circulação 
desses veículos deverá ser adequada à capacidade do sistema viário por onde deverá 
trafegar para que não venha a gerar pontos de congestionamento e incômodos à população 
lindeira, em consonância com a orientação da Prefeitura de Guarulhos. 

Para que o aumento na movimentação de passageiros, quando estiverem operando os três 
terminais, não venha sobrecarregar as rodovias de acesso e proporcione maior conforto aos 
usuários do Aeroporto, recomenda-se a implantação do trem expresso de acesso ao 
Aeroporto, a ser executado em parceria da CPTM com a INFRAERO. 

 Ruído  

Recomenda-se que na área de desconforto definida pela curva de ruído das pistas 
existentes e da Pista 3, a ser construída, que a Prefeitura realize uma fiscalização intensiva, 
impedindo a construção de novas residências, priorizando o uso da área para indústria e 
comércio de grande porte, de preferência atacadista. 

Recomenda-se ainda que a Prefeitura realize a regularização dos imóveis residenciais 
contidos nessas áreas, de modo que seus moradores possam vendê-los usos não-
residenciais, buscando locais de moradia sem incômodos ocasionados pela proximidade do 
Aeroporto. 
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IX. EQUIPE TÉCNICA 

 

COORDENAÇÃO GERAL  

Engenheiro Henrique Melman              CREA/SP 0600328749 

COORDENAÇÃO TÉCNICA  

Arquiteta Maria Helena Lobo de Queiroz              CREA/SP 0600223135 

PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS  

Arquiteta Ângela Elena Gonzáles Westphalen              CREA/DF 8166 

Arquiteta Penélope Maria Mendes Lopes              CREA/SP 5061003575/D 

CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS  

Engenheiro Mitsuyoshi Takiishi              CREA/SP 115582/D 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Geólogo Andréa Bartorelli              CREA 0600221357 

QUALIDADE DO AR E RUÍDO  

Engenheiro Eduardo Mascarenhas Murgel              CREA/SP 144082/D 

VEGETAÇÃO E FAUNA  

Bióloga Maria Cristina de Oliveira Lima Murgel              CRB/SP 10077/01-D 

Biólogo Pedro Develey 

Engenheiro Florestal Wandir Ribeiro 

             CRB 18859/01D 

CREA/SP 0601457260/D 

SÓCIO-ECONOMIA 

Economista Raul de Carvalho 
             CORECON 7226 

Administrador Roberto Shigueo Takada              CRA 65878 

Socióloga Áurea Morato ---- 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO  

Arqueóloga Solange Bezerra Caldarelli ---- 

Pesquisadora Tatiana Costa Fernandes 

Estagiário Rafael Pedott 

ASPECTOS JURÍDICO INSTITUCIONAIS 

---- 

Advogado João Roberto Cilento Winther              OAB 79343/SP 

ARTE FINAL  

Marina Hitomi Isai Miyasaka ---- 
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