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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente do Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos, ora apresentado, foi baseado nos resultados do Estudo de Impacto
Ambiental, elaborado para este empreendimento. 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.
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I.

O EMPREENDIMENTO
Nesse capítulo encontram-se as informações necessárias ao entendimento das questões
que envolvem as instalações e a operação atuais, assim como das ampliações
pretendidas para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

1.

LOCALIZAÇÃO

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos localiza-se na Região Metropolitana
de São Paulo, no Município de Guarulhos, distando 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, inserida na bacia de drenagem do
Rio Baquirivu-Guaçu, afluente da margem direita do Rio Tietê.
Limita-se ao norte pela Serra da Cantareira, onde ocorre vegetação densa de Mata
Atlântica; e ao sul onde o relevo é suave, predominando 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
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Figura I.2 Localização do Empreendimento – Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos
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2.

HISTÓRICO
Para melhor entendimento das ampliações ora pretendidas, recupera-se aqui o histórico
do processo de implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

2.1

Antecedentes
No final da década de 1950, com o crescimento mundial do transporte aéreo de
passageiros e cargas, o Brasil, cujo desenvolvimento industrial passa a demandar
intercâmbio com outros países, adota o transporte aéreo como uma necessidade.
A partir de então, a evolução das aeronaves exige, cada vez mais, a transformação dos
aeroportos, especialmente com a entrada em operação das aeronaves de grande
capacidade, 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 Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO que assume, no decorrer 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 à necessidade de desapropriação
de áreas para implantação dos empreendimentos propostos.
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.
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2.2.

Plano Diretor
O Plano Diretor do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi desenvolvido
entre agosto de 1980 e janeiro de 1981, tendo sido aprovado em 1983.
O local escolhido para sua implantação envolvia uma área de 14 km², tendo sido
determinantes para sua localização as condições técnicas de operação aeronáutica, em
função da topografia e direção dos ventos, além da existência da pista da Base Aérea de
São Paulo, que poderia ser aproveitada oferecendo uma vantagem substancial de custo.
O Aeroporto foi dimensionado para atender a demanda de vôos domésticos da Região
Metropolitana de São Paulo, com exceção da Ponte Aérea Rio/São Paulo; de vôos
internacionais relacionados com o Cone Sul; além de servir de alternativa ao Aeroporto
de Viracopos.
Para atender à demanda projetada para o ano horizonte de 1998, o Aeroporto deveria ter
no mínimo duas pistas paralelas e independentes, com distância não inferior a 1.310 m
entre elas e um Terminal de Passageiros situado entre essas pistas.
Em face das limitações impostas pela configuração do terreno e pelas dificuldades de
ampliação, em função da necessidade de desapropriações em áreas povoadas, a
alternativa selecionada combinava duas pistas paralelas e dependentes, distanciadas de
375 m entre si, com 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.
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 quando o movimento da
hora-pico começasse a se aproximar do limite da capacidade destas duas pistas. Em
função de seu afastamento, a terceira pista apresenta características de total
independência em relação às demais, possibilitando um aumento da capacidade anual de
operação do Aeroporto para 450.000 movimentos.
A configuração final proposta consistia em quatro terminais de passageiros, interligados
dois a dois e linearmente dispostos, 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 (TPS1 e TPS2), uma para atender apenas aos
vôos domésticos e outra, simultaneamente, aos vôos domésticos e internacionais. No
ano horizonte do projeto (1998), quando as quatro unidades estivessem edificadas, duas
unidades e meia atenderiam aos vôos domésticos e uma unidades 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.
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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
Apesar dos últimos acontecimentos mundiais como as crises econômicas, 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.
Os países desenvolvidos necessitam cada vez mais expandir suas atuações em
mercados externos e os mercados emergentes precisam criar bases para o intercâmbio
comercial internacional, ampliando as possibilidades de desenvolvimento econômico.
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.
Os impactos econômicos diretos e indiretos que o transporte aéreo produz na expansão
da indústria do turismo, atividades de negócios e empreendimentos diversos, contribuem
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. 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, para onde são direcionados vôos de longa distância e deste
partem vôos regionais.
Esta característica do Aeroporto de Guarulhos fez com ele se projetasse como primeiro
aeroporto em tráfego de passageiros internacionais e de carga, 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, 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.
Estudos sobre produtividade aeroportuária elaborados pela ICAA1 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.

1

Associação Internacional de Comissários de Vôo (IFAA), hoje denominada ICAA
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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 Indústria da Aviação e a Necessidade de Novas Infraestruturas Aeroportuárias
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.
Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, cuja construção foi iniciada em meados da
década de 1930, já demonstrava a proximidade do limite de capacidade de operação de
passageiros e 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, cujos
estudos de viabilidade foram confiados à empresa HIDROSERVICE, consorciada às
canadenses ACRES e PARKIN.
As principais conclusões desse estudo foram as seguintes:
− São Paulo e Rio de Janeiro concentravam 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, gerado no Rio de Janeiro, seria
maior que o volume de passageiros gerado em São Paulo;
− De todos os locais estudados, o Galeão no Rio de Janeiro e Cumbica em São Paulo,
eram os que ofereciam o melhor conjunto de vantagens econômicas e operacionais
para a implantação dos dois aeroportos citados.
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− Em virtude de sua altitude, a região de São Paulo oferecia sérias penalidades de
carga paga aos vôos de longa distância, com as aeronaves existentes e as que se
previa fossem colocadas em tráfego nos próximos dez a quinze anos;
− O principal Aeroporto Internacional do Brasil deveria, 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 teriam condições técnicas para
continuar a ser os aeroportos domésticos principais de São Paulo e Rio de Janeiro,
respectivamente;
− O Aeroporto de Viracopos não oferecia condições econômicas para ser o principal
Aeroporto Internacional de São Paulo; devendo, entretanto, continuar a servir como
alternativo e para outros fins a serem estudados;
− O novo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, deveria 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 deveriam, 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 foi inaugurado em 20 de janeiro de 1977.
Em São Paulo, no entanto, o Ministério da Aeronáutica julgou necessário envolver o
Governo do Estado, que após intermináveis discussões sobre a localização do
aeroporto, foi firmado um convênio em 4 de maio de 1976, pelo qual o Governo Estadual
seria responsável por todas as etapas de implantação do Aeroporto Metropolitano, desde
a escolha do local até a sua conclusão, ficando o Ministério da Aeronáutica responsável
pela aprovação de cada etapa.
Apesar dos estudos técnicos indicarem o sítio de Cumbica como o mais adequado,
houve uma disputa envolvendo pessoas leigas em aviação, ecologistas, moradores e
proprietários de glebas na qual se cogitava construir o aeroporto em Cotia, Ibiúna e
Caucaia do Alto.
Em 1979 o Ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, cria a
Comissão Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São
Paulo - COPASP, com o propósito de dar prioridade absoluta ao Aeroporto Internacional
de São Paulo. Os recursos seriam destinados agora à construção de um complexo
aeroportuário em Cumbica, que juntamente com os aeroportos de Viracopos, Congonhas
e Marte, formaria o Terminal Aéreo de São Paulo, a exemplo de outros países.
Diante das dúvidas que permaneciam sobre a necessidade de se construir um novo
aeroporto, tendo em vista a existência dos aeroportos de Congonhas e Viracopos, a
COPASP realizou estudos cujos resultados são apresentados resumidamente a seguir:
Restrições de operações no Aeroporto de Congonhas:
•

O pavimento não suportava o peso das novas 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;

•

Em Congonhas não era possível a realização de vôos noturnos, entre 23h e 06h;
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•

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;

•

O estacionamento de veículos tinha capacidade para 1.580 unidades, enquanto o
recomendado para 6 milhões de passageiros anuais era 2.300 vagas.

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. Além disso, a ocupação urbana já
presente inviabilizaria uma possível ampliação, considerando os altos 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 viável, 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.
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 pelo Ministério da
Aeronáutica (55%) e Governo Estadual (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 de Engenharia - IESA.
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. Projetado
inicialmente para servir ao tráfego doméstico e internacional do Cone Sul, este aeroporto
teve seu perfil modificado.
Os dados apresentados no Quadro a seguir I.1 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.
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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.
Quadro I.1 - Distribuição do Tráfego de Passageiros e Cargas em Comparação às Cinco
Regiões Brasileiras
(2)

Região

(2)

Passageiros
(bem.+desemb.)

(1)

PIB por
Aeroportos com
região
Operação
1996
(3)
Regular
(%)

1997
(milhões)

Carga+Mala Postal
(CAR.+DESCAR.)
1997
(milhões de kg)

%

%

Norte

3,5

46

3,1

6,0

106,9

9,6

Centro-Oeste

5,9

23

4,9

9,8

65,4

5,9

12,5

29

7,2

14,3

135,9

12,2

Nordeste
Sudeste

63,0

35

30,2

60,1

725,2

65,2

Sul

15,1

31

4,9

9,8

79,0

7,1

100,0

164

50,3

100,0

1.112,4

100,0

Brasil
(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

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.2 e I.3, a seguir, ilustram a posição do Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos na rede aeroportuária nacional para os tráfegos doméstico e
Internacional.
Quadro I.2 - Posição dos Principais Aeroportos no Mercado Doméstico de Passageiros
Passageiros
Aeroportos
( milhões)*
São Paulo - Congonhas
10,5
São Paulo - Guarulhos
6,7
Brasília - Presidente Juscelino Kubistchek
5,2
Santos Dumont - Rio de Janeiro
4,9
Salvador - Luiz Eduardo Magalhães
3,1
Rio de Janeiro - Galeão/Antônio Carlos Jobim
3,0
Porto Alegre - Salgado Filho
2,4
Recife - Guararapes
2,3
Rede INFRAERO
58,1
* Embarcados + Desembarcados + Conexões
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Quadro I.3 - Posição dos Principais Aeroportos no Mercado Internacional de Passageiros
Passageiros
Aeroportos
%
( milhões)*
São Paulo - Guarulhos
6,5
66%
Rio de Janeiro – Galeão/Antônio Carlos Jobim
2,4
24%
Florianópolis
0,3
3%
Salvador - Luiz Eduardo Magalhães
0,2
2%
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 devido à transferência de vôos para São Paulo e o desaquecimento econômico
do Estado do Rio de Janeiro.
As medidas como a flexibilização econômica e a conseqüente abertura do mercado
brasileiro para as importações colocaram o país 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. Principalmente aqueles
situados na Região Sudeste, foram os mais atingidos, com destaque para os aeroportos
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, a partir de 1994, observou-se um
crescimento contínuo no número de viagens, da ordem de aproximadamente 6% ao ano,
culminando em 1998 com o atendimento de 14milhões de passageiros, valor muito
próximo ao limite de capacidade dos dois terminais na época, ou seja 15 milhões de
passageiros/ano.
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Gráfico I.1 - Histórico de Movimentação de Passageiros Nacionais e Internacionais no Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985

11902990
11707809
12990900
13381101
14490083
12570696
11289677
10316680
9180163
8054289
7233150
7686433
7082275
7040711
5945421
5841934
5980640
2285866

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 de crises
econômicas mundiais, como a crise asiática, seguida pela crise argentina, que tiveram
grande influência na economia brasileira.
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, 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.4 a seguir.
Quadro I.4 - 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, devido à
condição de centralidade deste aeroporto, e à disponibilidade de uma grande quantidade
e freqüência de vôos nacionais e internacionais de longa distância, como mostra o
Gráfico I.3, a seguir.

ano

movimento doméstico

conexões nacionais

conexões internacionais

248.268
657.804

5.679.937
6.039.322
2002

292.167
746.781

6.428.857
6.317.900
2001

219.130
989.526

6.206.217
6.784.870
2000

224.004
897.804

6.598.545
6.277.766
1999

1998

343.932
1.091.921

6.985.621
6.919.222

GRÁFICO I.3: Movimento de passageiros domésticos e internacionais e conexões no
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

movimento internacional

A separação dos movimentos doméstico e internacional indica o equilíbrio existente entre
os dois tipos de tráfego, caracterizando o perfil da demanda de passageiros operados
pelo Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, o que será apresentado mais
detalhadamente a seguir.
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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, conforme demonstrado no Gráfico I.4, a seguir.
Gráfico I.4 - Perfil da Demanda de Viagens Domésticas (1980 – 1996)

Outros – 3%

Turismo – 26%

turismo
negócios
outros

Negócios – 71%

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.
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 conforme demonstrado no Gráfico I.5.
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Gráfico I.5 - Perfil da Demanda de Viagens Internacionais – Destino Brasil
(1999).
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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, 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 que possuem 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.5 e I.6 a
seguir:
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Quadro I.5 - Posição dos Principais Aeroportos Brasileiros em Movimento de Carga no Mercado
Doméstico.
Aeroporto
Carga
%
(mil-ton)
São Paulo - Guarulhos
138,7
20%
Manaus - Eduardo Gomes
94,5
14%
Campinas -Viracopos
58,7
8%
Rio de Janeiro -Galeão – Antônio Carlos Jobim
46,8
7%
Brasília -Presidente Juscelino Kubitschek
43,0
6%
Porto Alegre - Salgado Filho
38,5
6%
Recife – Guararapes
35,8
5%
São Paulo - Congonhas
34,5
4%
Rede INFRAERO
702,6
Quadro I.6 - Posição dos Principais Aeroportos Brasileiros em Movimento de Carga no
Mercado Internacional.
Aeroportos
Carga
%
(mil-ton)
São Paulo - Guarulhos
242,3
40%
Campinas -Viracopos
193,6
32%
Rio de Janeiro - Galeão – Antônio Carlos Jobim
90,7
15%
Manaus - Eduardo Gomes
25,5
4%
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
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

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985

409.073,30
360.316,60
428.385,70
459.782,40
424.922,60
331.154,30
378.973,30
391.623,80
396.693,60
394.827,80
309.880,50
374.519,80
331.263,00
192.679,70
223.289,30
210.562,20
236.453,10
132.492,60

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).

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
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aeroportos se estabeleçam como os “portões de entrada” da carga internacional em
território brasileiro.
3.5

A Capacidade Aeroportuária e a Necessidade de Expansão
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,
sendo definida por variáveis como: 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.
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 às expectativas de
crescimento da demanda.
O novo Plano de Desenvolvimento para o Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos, desenvolvido pela empresa ENGEVIX utilizou dados de demanda
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.
Com base neste estudo são apresentadas Quadro I.7 a seguir as projeções de demanda
calculadas para o Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos:
Quadro I.7 - Movimentos Anuais de Passageiros (Embarcados + Desembarcados)
Tráfego
Segmento
Ano Base 2000
Previsões
5 anos
10 anos
Regular
Não regular
Aviação geral
TOTAL

Regional
Doméstico
Internacional
Doméstico
Internacional

238.837
5.431.732
5.731.732
304.624
1.094
15.021
11.722.805

-

-

Capacidade
Máxima
8.781.193
17.086.315
14.132.492
-

21.300.000

30.600.000

40.000.000

3.032.525
5.967.475
12.300.000

4.053.450
7.946.550
18.600.000

Os dados apresentados mostram que o novo limite de capacidade de processamento 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 das capacidades 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.
O Quadro I.8 apresenta as previsões de crescimento no número de operações de
aeronaves para os próximos anos.
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O Quadro I.8 - Movimentos Anuais de Aeronaves (Pouso + Decolagem)
Tráfego

Segmento

Ano Base 2000

Previsões
10 anos

5 anos
Regular
Não regular

Regional
Doméstico
Internacional
Doméstico
Internacional

Aviação geral
Aviação Militar
Carga
Doméstico
Internacional
TOTAL

16.992
86.910
65.740
5.492
20
10.706
1.456
6.377
471
194.094

-

-

Capacidade
Máxima
177.769
166.986
143.050
-

-

-

-

311.996

428.688

487.805

84.237
79.566
148.193

106.670
100.589
221.429

Já as expectativas de crescimento do tráfego de carga são de três vezes a demanda
atual no prazo aproximado de vinte anos, indicando a necessidade de investimentos na
manutenção da infraestrutura aeroportuária. As projeções para a demanda de carga
aérea encontram-se no Quadro I.9 a seguir.
Quadro I.9 - Movimentos Anuais de Aeronaves (Pouso + Decolagem)
Tráfego

Segmento

Ano Base 2000
5 anos

Regular
Não regular
TOTAL

Regional
Doméstico
Internacional
Doméstico
Internacional

14.508
142.781
219.055
33.089
36.952
409.472

13.343
273.551
346.943
33.359
667.199

Previsões
10 anos
17.839
383.544
445.981
44.598

Capacidade
Máxima
149.434
952.642
672.452
93.396

891.962

1.867.924

O Plano de Desenvolvimento, elaborado pela ENGEVIX, analisa detalhadamente a
capacidade das instalações aeroportuárias existentes atualmente, 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.
3.6

Conclusões
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 será alcançado
elevando-se o número de exportações. Para isso serão necessários investimentos na
infraestrutura de transportes, entre eles o modal aéreo.
O Aeroporto de Guarulhos deverá absorver o excedente de tráfego doméstico, operado
atualmente no Aeroporto de Congonhas.
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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 inviabiliza
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.
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 a
possibilidade de otimização dos recursos públicos aplicados neste complexo,
demonstrando que as medidas adotadas no passado se mostraram 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.

4.

AS 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 sistema terminal de passageiros é composto por dois terminais de passageiros (TPS-1
e TPS-2), que ocupam uma área total de 183.879,00 m².
Os terminais de passageiros apresentam três pavimentos com dois níveis operacionais e
onze pontes de embarque, utilizados para embarque e desembarque, sendo as
edificações em formato semicircular com “finger”.
No térreo ocorrem as operações de desembarque e restituição de bagagens, enquanto
no primeiro nível, junto aos setores de pré-embarque para vôo internacional e nacional,
têm-se as operações de check-in. No mezanino estão localizadas atividades comerciais,
de serviços e setores administrativos.
A Figura I.4, a seguir, apresenta lay out dos pavimentos dos terminais TPS 1 e
TPS 2.

INFRAERO

FL 24/215

Figura I.4 - Terminal de Passageiros – Lay out dos Pavimentos
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4.2.

Sistema das Companhias Aéreas
O sistema das companhias aéreas abrange os setores responsáveis pelo manuseio da
carga aérea nacional, possuindo junto ao Aeroporto 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.
• Terminal de Carga Aérea (TECA INFRAERO): com área de importação e exportação,
pátio de carga e descarga para caminhões, edifício administrativo e armazéns
estruturados, além de estacionamento de veículos.
• Terminais de Cargas das Companhias Aéreas: ocupam um terreno de 65.200 m2,
havendo, ainda, uma área de cerca de 20.000 m², onde se encontram implantados os
armazéns estruturados da TAM e da Skymaster.
• Pátio de Aviação Regular: com 397.688m2, é constituído de 4 pátios principais,
destinados ao embarque/desembarque dos passageiros e cargas transportadas, que
podem utilizar as 22 posições de estacionamento no finger, além das 18 posições do
pátio destinado à aviação geral de asa fixa e asa móvel.
• Pátio das Aeronaves Cargueiras: com 112.000m², localiza-se em posições remotas
no setor frontal ao TECA da INFRAERO e tem capacidade para atendimento de 24
posições de estacionamento.
• Pátio das Remotas: são pátios que servem como alternativa para que as aeronaves
não tenham que aguardar nas pistas de taxiamento. Não contando com ponte de
embarque, as remotas podem ser utilizadas quando não houver disponibilidade de local
junto aos terminais de passageiros. O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
conta com duas remotas (lateral e central), locadas junto aos terminais de passageiro
TPS 1 e TPS 2.

4.3.

Pistas de Pouso/Decolagem e Pistas de Taxiamento (Taxiways)
O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos conta com duas pistas de pouso e
decolagem e um conjunto de pistas de taxiamento, estrutura denominada área de
manobras.
Pista 1 (09R/27L): tem 3.000 m de comprimento e 45 m de largura
Pista 2 (09R/27L): tem 3.700 m de comprimento e 45 m de largura
Pistas de Taxiamento: correspondem às saídas de alta e baixa velocidade, constituindo
percursos entre as pista e os pátios, sendo a aeronave conduzida pelo piloto, com
orientação da Torre, sem a necessidade de tratores (pushback), exceto em casos de
necessidade de manutenção.

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 e encontra-se a 1.095 m
do eixo da Pista 2 (09L/27R).

4.5.

Escritórios e Edifícios de Apoio
Os escritórios 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, de Operações e áreas de depósitos.
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As instalações de manutenção da INFRAERO compreendem as estruturas da
marcenaria, da 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 fingers.
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 de TECA das companhias
aéreas, ao lado do TECA Transbrasil, ficando a empresa dos serviços de comissaria,
representada pelo Restaurante Aeroporto.
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 100.800m², o estacionamento de veículos particulares comporta
3.090 vagas destinadas ao público (passageiros, acompanhantes e visitantes) e aos
funcionários da INFRAERO e demais empresas que desenvolvem suas atividades no
Aeroporto.
Para os táxis há um estacionamento diferenciado, com 600 vagas distribuídas em área
de 14.400m². 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.

4.8.

Viveiro
O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos dispõe de viveiro de mudas vegetais
com 65.000m², 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 em eventuais acidentes com incêndio, na reposição da
vegetação local. O excedente produzido é, ocasionalmente, doado ao Município de
Guarulhos.

4.9.

Infraestrutura
• Parque de Abastecimento de Aeronaves: a central de combustível para aeronaves
localiza-se próxima às áreas de Terminais de Carga do Aeroporto, com quatro tanques
situados acima do nível do solo, com capacidade de armazenamento de 33.576m³ de
querosene de aviação, que se encontram localizados em área isolada e instalados em
bacias de contenção, contando com dispositivos de separação água e combustível.
O consumo de combustível de aeronaves é de aproximadamente 140 milhões de
litros/mês, com variações em função da demanda.
O abastecimento se dá por meio de caminhões que conectam o ponto de acesso à
dutovia – posição de abastecimento - às aeronaves. O controle de vazamentos na
dutovia de abastecimento é executado por meio de sistemas que monitoram a pressão no
interior do mesmo. No caso de eventuais ocorrências de vazamento de combustíveis e
óleos, são utilizadas mantas, serragem ou outros materiais absorventes, recolhidos
imediatamente após a absorção do fluido. Tal procedimento visa atender as diretrizes da
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Lei dos Crimes Ambientais, de forma a cercear o risco de contaminação dos cursos
d’água.
• Serviço de Combate a Incêndio – SECINC: localiza-se nas proximidades da Base
Aérea, sendo operado pela INFRAERO, por uma equipe 24 h junto à área do Aeroporto,
ocupando uma área de 3.064m².
• Abastecimento de Água: é realizado por meio da captação em oito poços artesianos
tubulares profundos, localizados na área do Aeroporto, operando 12 horas por dia e
aduzindo cerca de 2.700m3/dia do manancial subterrâneo. Desses poços, a água é
recalcada até a Estação de Tratamento de Água (ETA).
A ETA é constituída por uma estação elevatória que recalca a água até três reservatórios
principais, com 1.750m³ cada, localizados na Vila Residencial dos Oficiais da
Aeronáutica, e 57 reservatórios secundários. Junto à elevatória há uma sala onde é
realizada a desinfecção e correção dos níveis de acidez da água. Localizados junto ao
topo do morro, os reservatórios abastecem todas as unidades do Aeroporto por gravidade
através de tubulação em ferro fundido.
• Esgotamento Sanitário: o sistema de tratamento de esgoto do Aeroporto, do tipo
aeração profunda, tem capacidade instalada para 6.000 m³/dia e vazão de 104 m³/h,
contando com quatro lagoas, com 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.
O esgoto das aeronaves 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 área do Aeroporto, próxima à Base Aérea, a ETE foi projetada
considerando, quando necessário, a utilização dos 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.
• Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos: a coleta do lixo, executada por empresa
contratada, é feito em caçambas que os caminhões coletores descarregam no pátio de
recepção da Estação de Tratamento de Lixo. 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 do Aeroporto (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.
A Estação de Tratamento de Lixo (ETL) é composta de dois fornos e duas câmaras de
combustão para incineração de resíduos sólidos, que opera alternadamente.
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 têm
destinação específica. 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. Os gases de exaustão, que ainda
contêm uma grande quantidade de cinzas, são conduzidos para um lavador de gases, o
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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. 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).
Desde 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
modificação do padrão vingente de descarte de materiais, a redução do custo
operacional no gerenciamento dos resíduos sólidos, e a identificação de alternativas para
minimizar o desperdício.
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.
• 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. Junto à estrutura do Aeroporto
há canais de drenagem a céu aberto e paralelos à pista, numa 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 superficial dos edifícios e áreas
pavimentadas coletam as águas de chuva, conduzindo-as até o rio.
• Central de Água Gelada: abrigada em uma edificação localizada no Setor de
Utilidades do Aeroporto, compreende uma rede hidráulica por onde circula o fluido entre a
Central de Água Gelada e os Terminais de Passageiros.
• Energia Elétrica: o Aeroporto recebe energia elétrica diretamente da subestação da
CESP de Mairiporã, fornecida pela Empresa Bandeirantes de Energia, através de uma
linha de transmissão com dois ramais de 138 kVA. A referida linha foi construída pela
ELETROPAULO para atendimento exclusivo do Aeroporto, sendo assim independente do
Município de Guarulhos.
• Sistema de Gerenciamento Aeronáutico: o Aeroporto Internacional de São Paulo
está inserido na Área de Controle Terminal de São Paulo, jurisdicionado ao controle de
Aproximação de São Paulo, que opera no Aeroporto de Congonhas, e ao Centro de
Controle de Área, em Brasília. No caso de Guarulhos, a transferência de controle de
Aproximação de São Paulo para a Torre de Controle é feita na interceptação dos
marcadores externos situados nas cabeceiras das pistas.
Em condições de má visibilidade, a Torre de Controle 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 ocorre a não
visibilidade das aeronaves em movimentação em função das condições meteorológicas.
Os equipamentos de apoio á navegação aérea são de auxílio à navegação aérea,
auxílios visuais à aproximação e pouso e auxílio meteorológico.
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As condições operacionais do Aeroporto possibilitaram que 91% das operações em 2002
fossem em condições instrumento, para um total de 176.625 movimentos e 9% em
condições operacionais visuais, cerca de 17.469 movimentos. A média anual do número
de horas de fechamento em condições instrumento, em 2002, foi de apenas 17 horas e
40 horas em condições operacionais visuais .
• Sistema de Transporte: o Aeroporto dispõe de completo sistema de transporte,
atendendo aos serviços de comissarias, 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, um caminhão escada, cinco
caminhões service, seis caminhões tanque, três furgões, 39 pickups, nove jeeps, quatro
ambulâncias, 23 ônibus, três 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), concedidas pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano
(EMTU) à empresa Pássaro Marrom S.A. que opera sob a marca Airport Service,
interligam Guarulhos com: Aeroporto de Congonhas, Terminal Rodoviário do Tietê, Praça
da República, Avenida Paulista/Rua Augusta e Estação Bresser do Metrô. 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, vinculados às empresas aéreas e prestadores de
serviços.
Quanto ao transporte por táxi, atualmente há 653 veículos cooperativos, pertencentes a
motoristas cadastrados (Guarucoop), e 250 táxis comuns de outras cooperativas
operando no Aeroporto.
A rodovia Hélio Smidt (SP-019), de acesso ao Aeroporto, é composta por duas pistas
com duas faixas de tráfego cada, separadas por canteiro central. Com capacidade de
mais de 4 mil veículos/hora por sentido.
O modo de acesso ao Aeroporto predominante é o automóvel particular ou alugado
(54%), enquanto 13% são realizados por ônibus e 32% por táxi. Ao se 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.
• Sistema Comercial: é constituído 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
arrendadas para: depósito de mercadorias da Brasif Duty Free Shop e da H. Stern,
galpão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, instalações da apoio da Serviços
Auxiliares de Transportes Aéreos – SATA, área de preparo de refeições e serviço de
comissaria da Servcater Internacional, escritórios da Shell, despacho de cargas da TAM,
Transbrasil, Vasp e Varig e 4 hotéis quatro estrelas.
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5.

A OPERAÇÃO ATUAL
Essa atividade envolve todos os aspectos relacionados à operação do Aeroporto.

5.1.

Movimentação de Aeronaves
Do total anual de 160.451 pousos e decolagens, em 2002, quando o mês de maior
movimentação das aeronaves foi janeiro, março e julho, tanto para os vôos domésticos
quanto para os internacionais. No entanto, do total observado 62% deveu-se aos vôos
domésticos.

5.2.

Movimentação de Passageiros
A movimentação de passageiros apresenta pequenas alterações sendo o mês de maior
movimentação janeiro, seguido de julho, agosto e dezembro. Nesses meses ocorrem
37% das movimentações de passageiros, que chegaram a 11,9 milhões de embarques e
desembarque em 2002.

5.3.

Movimentação de Carga, Bagagem e Correio
A movimentação de carga é mais que 20 vezes a movimentação do Correio, ocorrendo o
predomínio de cargas internacionais.

5.4.

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 somam 456 unidades
operando em caráter permanente e 31 temporárias.

5.5.

Empregos
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.

5.6.

Impostos Estaduais e Municipais Recolhidos
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 aos tributos municipais: 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, 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 e não uma
concessionária de serviço público, 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, a INFRAERO não recolhe
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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.
6.

AS 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 Figura I.6 a
seguir.

6.2.

Edifício Garagem
O Edifício Garagem, que atenderá aos usuários do TPS3 ocupará uma área de 138.470
m2, com capacidade para 4.190 vagas.

6.3.

Pista 3
A terceira pista será implantada na cota 741,0 m, numa extensão de 1.800 m e uma
largura de 45,0 m.
O sistema de drenagem da Pista 3 será composto por canais a céu aberto, fora das áreas
de segurança, integrado ao projeto de desvio do rio Baquirivu-Guaçu.

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 já sofreu
terraplenagem quando da implantação do Aeroporto e envolve uma área de 383.537 m2.
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Figura I.5 – Lay-out geral do aeroporto (existente)
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7.

A OPERAÇÃO FUTURA
Esse item envolve todos os aspectos que decorrerão da operação do Aeroporto com as
instalações existentes e as ampliações pretendidas.

7.1

Movimentação de Passageiros
O Terminal TPS3 deverá atender a cerca de 12 milhões de passageiros/ano, dobrando,
portanto, a capacidade de atendimento do Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos.
Os estudos elaborados pela Fundação de Apoio à 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 quatro horizontes
temporais – 2005, 2010, 2015 e 2020. O Quadro I.10, a seguir, resume o movimento
anual de passageiros e a infra-estrutura básica requerida, para os horizontes temporais
citados.
Quadro I.10– Movimentação de Passageiros Futura
Passageiros
Horizonte
Ligações
Doméstico
Internacional
Especiais
2005
10.300.000
12.100.000

Total Anual
22.400.000

2010

-

15.000.000

15.000.000

30.000.000

2015

-

18.500.000

12.500.000

31.000.000

20.000.000

10.000.000

32.000.000

2020

2.000.000

Infraestrutura
Básica
3 Pistas
3 TPS
3 Pistas
4 TPS
3 Pistas
4 TPS
3 Pistas
4 TPS

Fonte: EPUSP, Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes

8.

AS OBRAS
Nesse item são relacionadas as principais características das obras que serão realizadas
para implantação das instalações previstas na ampliação pretendida pela INFRAERO.

8.1.

Canteiro de Obras
O canteiro de obras, área fixa e temporária, com 212.800 m², onde se desenvolvem
operações de apoio às obras, divide-se em áreas de escritórios, depósitos, oficinas,
refeitório e cozinha, vestiários e 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.
• 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: ocupa uma área isolada localizada nas proximidades da
portaria à esquerda da via interna de acesso, totalizando área de 2.255,04 m²;

INFRAERO

FL 34/215

Figura I.6 – Lay-out geral destacando TPS 3, Edifício de Garagem, Pista 3 e Pistas de Taxi e Pátio
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- Escritório da empreiteira: localizada em frente ao escritório INFRAERO. Para os
escritórios da Empreiteira está previsto um edifício térreo com uma área de 1.229,76
m² e mais um edifício térreo com 513,36 m²;
- Escritório do transporte: localizada de modo a ficar mais próximo dos principais
estacionamentos da Empreiteira. Ocupará uma edificação térrea com 63,36 m²;
- Recrutamento e seleção: localizada próximo do acesso de serviço do Canteiro para
facilitar a entrada dos candidatos minimizando a circulação dos mesmos. Está previsto
um edifício térreo com uma área de 186,48 m²;
- Ambulatório médico: localizada entre o recrutamento e seleção e o treinamento. Está
previsto um edifício térreo com 159,12 m²;
- Treinamento: pela característica de suas atividades, foi localizada próximo ao
Recrutamento com o objetivo de facilitar o acesso do pessoal a ser treinado. Foi
prevista edificação térrea ocupando área de 342,72 m²;
- Segurança do trabalho: localizada de modo a ficar mais próximo das áreas de
produção e sem se distanciar dos locais de acesso dos novos funcionários, ocupará
uma edificação térrea com 266,40 m²;
- Escritório de Sub-Empreiteiro I: localizadas na quadra dos pátios industriais como
mostra o Arranjo Geral, ocupará uma edificação térrea com 63,36 m.
• Depósitos
- Almoxarifado Central: localizado na quadra das instalações de apoio em galpão
medindo 360,00 m². Os escritórios e sanitários medem 57,60 m², em painéis préfabricados em madeira;
- Posto de Abastecimento de Combustível: 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.
• Oficinas
- Oficina de manutenção: localizada na quadra das instalações de apoio. O pátio da
Oficina fará divisa com o pátio do Almoxarifado, ocupando um galpão medindo 720,00
m²;
- Lavagem e lubrificação: localizadas na quadra das instalações de apoio, no pátio da
oficina de manutenção, o galpão da lubrificação mede 115,20 m² e será em estrutura
metálica. Terá um módulo 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. Conta com
caixa de separação de óleo em concreto armado ou pré-moldado;
- Sub-empreiteira II; localizado na quadra dos pátios industriais na área reservada a os
sub-empreiteiros, em galpão medindo de 300,00 m². O apoio à sub-empreiteira II será
constituído de escritório, almoxarifado, ferramentaria e sanitário, com área de 57,6 m²,
em painéis pré-fabricados em madeira.
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• Refeitórios e cozinha
A edificação que abriga os refeitórios e a cozinha ocupará uma quadra localizada entre
os pátios de produção, as instalações de apoio e a área reservada para o canteiro da
Empreiteira da 3a Pista e pelas quadras das usinas e estacionamentos. Terá área de
2.925,93 m² e mais 48,54 m² de edificações de serviços. As edificações deverão ser
construídas em madeira industrializada ou em estrutura metálica e painéis de madeira .
• Vestiários e sanitários
Serão instaladas duas unidades de sanitários e vestiários na quadra dos pátios
industriais, uma unidade localizada na quadra das usinas de produção e outras unidades
serão instaladas nas frentes de serviços nas proximidades das estruturas definitivas.
As unidades instaladas no canteiro terão 110,00 m². As unidades de campo serão
dimensionadas de acordo com a quantidade de funcionários existente em cada frente de
trabalho.
• 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 220,32 m². O sistema construtivo será em préfabricados de madeira de lei e painéis industrializados.
• Diversos
-

-

-

-

-

-

INFRAERO

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 5,25 m²
deverá ser do tipo industrial de fibra de vidro com sanitário;
Portaria: localizada no acesso de veículos leves e visitantes, com 9,18 m² e deverá
ser em painéis de madeira contendo materiais idênticos aos recomendados para os
escritórios;
Central de armação: localizada na quadra dos pátios industriais, compreendendo o
galpão principal medindo 336,00 m², onde estarão instaladas as máquinas de
beneficiamento e o galpão secundário medindo 134,40 m² para abrigar a protensão,
o almoxarifado / ferramentaria e o escritório. As instalações serão em estrutura
metálica;
Central de capintaria: localizada na quadra dos pátios industriais em seqüência ao
Pátio de Armação, em um galpão em estrutura metálica medindo 336,00 m² onde
estarão instaladas as máquinas de beneficiamento. As construções anexas,
compreendendo o depósito de compensado com 34,58 m² e o escritório e
almoxarifado/ferramentaria com 46,08 m², serão em painéis pré-fabricados em
madeira;
Pátio de pré-moldados: 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 Entre as pistas dos pórticos foi localizada a instalação de produção de vapor
para cura das peças;
Central de concreto: localizada na quadra das usinas de produção nas proximidades
da pista de acesso à Obra;
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-

Usina de solos: localizada na quadra das usinas de produção entre a Central de
Concreto e a Usina de Asfalto;

-

Usina de asfalto: localizada na quadra das usinas de produção na proximidades da
pista de acesso à Obra.

-

-

•
-

-

-

-

-

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: localizada nas proximidades dos Refeitórios e Cozinha como pode ser
verificado. Deverá ser previsto um edifício térreo com 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.
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), 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);
Águas pluviais – drenagem: 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: 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 área de 18,00 m², construído em sistema construtivo em préfabricados de madeira de lei e painéis industrializados;
Telefone: 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. A rede de telefone estruturada compreende a ligação
da Central da INFRAERO com a central do Canteiro de Obras.

-

Rede de incêndio: abrangerá todas as instalações do canteiro onde houver risco de
incêndio.

-

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

-

INFRAERO

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 interno. As áreas não ocupadas por edificações constituem os pátios
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4internos que deverão receber revestimento primário com brita, podendo ser
utilizados como áreas de estocagem ou estacionamento.
•
-

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 como material de 1ª categoria e material brejoso.
Aterro compactado
Material proveniente 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)

8.3

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 a seguir.
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.

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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Histograma de Mão de Obra
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Cronograma
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8.5.

Terraplenagem
•

TPS 3

Considerando-se as cotas de implantação das edificações e o levantamento topográfico
realizado, será necessária a execução de aterros com relação à cota atual do terreno.
Tendo em vista as características físicas do terreno e considerando a análise técnicoeconômica realizada, optou-se pela execução da substituição do solo. 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, o que demandará o corte em jazida de 1.775.000 m3.
•

Pista 3

Para a implantação da Pista 3 será necessário aterro compactado com material de
primeira categoria, com lâmina em camadas de 20 cm de material adensado utilizando
5.248.991 m3 de material.
•

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 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.

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 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 serão empregadas nas fundações dos edifícios do TPS-3.
As estacas escavadas de grande diâmetro serão 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. ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS
1.

APRESENTAÇÃO
Este capítulo apresenta, em forma de quadros sinópticos, os principais comandos
jurídicos institucionais que incidem sobre o licenciamento ambiental pretendido pela
INFRAERO, para a Ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo, no município de
Guarulhos, e que foram analisados em seu estudo de impacto ambiental.
No entanto, antes de prosseguir à apresentação dos quadros sinópticos que contém os
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 relatório de impacto do meio ambiente:
• O empreendimento situa-se na RMSP Região Metropolitana de São Paulo, em área
urbana do Município de Guarulhos, conforme destinação e delimitação imposta pela
Lei Municipal Nº 1.485/78 - Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo;
• A ampliação pretendida (Terminal de Passageiro TPS 3 e Pista 3), já estava prevista
no Plano Diretor do Aeroporto1 de Guarulhos, elaborado em 1981, sendo certo que
em seu processo de licenciamento ambiental a INFRAERO deseja regularizar todo o
site existente, sujeitando-se à legislação ambiental baixada posteriormente à sua
implantação e operação;
• Trata-se 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 internacionais2 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;
• Trata-se, também, de empreendimento governamental e, portanto, de interesse
coletivo, referente à navegação aérea, aeroespacial e de infra - estrutura
aeroportuária, 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;

1

Código Brasileiro de Aeronaútica - Lei nº 7565/86 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.
2

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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• Desse modo, por ser um empreendimento de notado interesse coletivo e utilidade
pública, a legislação faculta à INFRAERO a competência para invocar 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
• Note-se que a ampliação pretendida, embora venha a demandar a desapropriação de
áreas particulares, não demandará significativas alterações ou supressão de atributos
naturais, tendo em vista estarem as atividades aeroportuárias são 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 aeroportuária3, e no seu entorno, uma zona de influência
aeroportuária com restrições municipais de uso e ocupação.
Os quadros a seguir apresentados se encontram divididos por temas em: Constituição
Federal, Constituição Estadual, Proteção Ambiental Federal e Estadual, Legislação
Metropolitana, Legislação Municipal, Legislação Aeroportuária e Legislação da ANVISA.

3

Lei Municipal nº 4818/96 (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
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2.

QUADROS SINÓPTICOS DOS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS LEGAIS INCIDENTES
Quadro II.1 - Constituição Federal
Art. 5º, Inciso LXIX
Ação popular para anular ato lesivo 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
Art. 21, Inciso XII,
Competência da UNIÃO para explorar, diretamente ou mediante autorização,
alínea c
concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária;
Art.23, Incisos VI e VII
Competência comum para União, estados e municípios protegerem o meio ambiente
Art.24, Incisos I e VI
Competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente.
o
o
Art.24, Parágrafo 1 ., 2 . Prevalência das normas federais em caso de superveniência.
o
e3 .
Art.25, Parágrafo 3o.
Competência dos estados para instituir regiões metropolitanas.
Art.30
Competência Municipal para assuntos de interesse local.
Art.130, Inciso VIII
Competência municipal para uso e ocupação do solo urbano.
Art 216
Define bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural
brasileiro.
Art.225, Caput
Direito a um meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, dever de
defende-lo
Art.225, Inciso IV
Exigência de prévio EIA/RIMA
Art.225, Inciso VII
Proteção à fauna e à flora.
Art.225, Parágrafo 4º.
Considera a Floresta Amazônica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Pantanal Mato
Grossense e a Mata Atlântica patrimônio nacional, condicionando sua utilização à lei.
Quadro II.2 - Constituição Estadual
Art.180, Caput e Incisos Fixa diretrizes para o desenvolvimento urbano (garantia do bem estar dos
habitantes; proteção ao meio ambiente; restrição às áreas de risco geológico;
Art.181, Caput
Fixa competência municipal para, em conformidade com o Plano Diretor, estabelecer
normas de uso e ocupação do solo, proteção ambiental e limitações administrativas
pertinentes.
Art.182.
Atribui aos Estados e Municípios a incumbência de programas de moradias
populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Art.191
Impõe o dever de preservar o meio ambiente, atendidas as peculiaridades regionais
e locais em harmonia com o desenvolvimento ecologicamente equilibrado.
Art.192, Caput e
Obriga atividades e empreendimentos que menciona à outorga de licença ambiental
Parágrafos
EIA/RIMA.
Art.196
Considera a Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Complexo Estuarino
Iguape-Cananéia, os Vales dos rios Paraiba, Ribeira, Tietê e Paranapanema e as
Unidades de Conservação do Estado, espaços territoriais especialmente protegidos,
condicionando sua utilização à lei.
Art.197, Caput e Incisos Declara serem áreas de preservação permanente os manguezais; as nascentes, os
mananciais e as matas ciliares, entre outras.
Art.200
Institui mecanismos de compensação financeira, a serem criados por lei, para
municípios que sofrerem restrição pelos espaços territoriais especialmente
protegidos.
Art.205, Caput e Incisos Institui sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos para a utilização
racional das águas e sua prioridade para abastecimento às populações; uso múltiplo
dos recursos hídricos; proteção para garantir uso atual e futuro; etc.
Art.208
Proíbe o lançamento de efluentes sem tratamento em qualquer corpo d´água
Art.210 Caput e Incisos O Estado incentivará a adoção pelos municípios de medidas visando a instituição de
áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento, conservação e
recuperação das matas ciliares; da capacidade de infiltração do solo, etc.
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Quadro II.3 - Proteção Ambiental Federal
Lei nº 6.938 de 31.08.81 (alterada pelas
leis nº 7804/89, 8028/90, 9960/00,
9985/00 e 10165/00 - regulamentada pelo
Dec nº 99.274/90)
Lei nº 4.771 de 15.09.65 - Código Florestal
(alterado pelas leis nº 7511/86; 7803/89 e
MP 2166-67 de 24.08.2001; sob os
esclarecimentos e definições constantes
das Resoluções CONAMA nº 302/02 e
303/02,que substituíram a Res CONAMA
nº 004/85) Em seu art. 2º considera de
preservação permanente, independente
de qualquer outro ato ou formalidade, as
florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:

Dispõe sobre a PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente), seus
fins e mecanismos. Institui o SISNAMA que tem como seu órgão
consultivo e deliberativo o CONAMA. Impõe (art 14) a
responsabilidade objetiva para o infrator ambiental.
“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.
o
Art. 4 A supressão de vegetação em área em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente
de preservação permanente somente caracterizados e motivados em procedimento administrativo
poderá ser autorizada próprio, quando
inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto.
Art. 16. As florestas e outras formas de III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de
vegetação nativa, ressalvadas as situadas floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas
em área de preservação permanente, demais regiões do País;
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:
Lei 7.347, de 24.07.85
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, histórico, turístico e paisagístico e dá outras
providências.
Resolução CONAMA nº.001 de 23.01.86. Estabelece definições, responsabilidades e diretrizes gerais para o
EIA/RIMA.
Art. 2º Inciso IV
Impõe, para licenciamento, elaboração de EIA/RIMA para
aeroportos
Resolução CONAMA nº 001-A/86
Impõe providências para o transporte de produtos perigosos
continua
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continuação do Quadro II.3
Propõe o enquadramento dos corpos hídricos, segundo seus usos
preponderantes, em nove classes, definindo padrões e limites de
lançamento por substância poluente.
Resolução CONAMA nº 09/87
Regulamenta as audiências públicas
Instituiu o PRONAR Programa Nacional de Controle da Qualidade
do Ar dando definições e diretrizes para prevenção e
Resolução CONAMA nº 005/89
gerenciamento. 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.
Resolução CONAMA nº 01/90 (DOU de Previu, que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer
02.04.90)
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive
4
as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde 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.
Estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de
amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e níveis de
Resolução CONAMA nº 003/90
qualidade atinentes a um Plano de Emergência para Episódios
Críticos de Poluição do Ar, visando providências dos estados e
municípios.
Resolução CONAMA nº 1/91
Dispõe sobre a criação da Câmara Técnica Especial para analisar,
emitir parecer e encaminhar ao Plenário do Conama proposta de
alteração da Portaria Minter 53/79, no que se refere à questão
dos resíduos de qualquer natureza gerados no País.
Resolução CONAMA nº 2/91
As cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou
abandonadas são tratadas como fonte especial de risco para o
meio ambiente até manifestação do órgão do meio ambiente
competente.
Resolução CONAMA nº 6/91
Fica desobrigada a incineração ou qualquer outro tratamento de
queima dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos
de saúde, postos e aeroportos previstos em lei internacionais.
Resolução CONAMA nº 8/91
É vedada a entrada no País de materiais residuais destinados à
disposição final e incineração no Brasil.
Decreto Federal nº 750/93 de 10.02.93.
Proíbe o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária
ou nos estágios avançados e médio de regeneração da Mata
Atlântica.
o
Art.1 . único
Admite o corte quando necessária à execução de obras de
utilidade pública ou interesse social, mediante EIA/RIMA.
o
Art.5 .
Nos casos de ocorrência de vegetação secundária, nos estágios
médio e avançado de regeneração, o parcelamento do solo para
fins urbanos, será admitido quando de conformidade com o Plano
Diretor do Município, desde que esta vegetação não abrigue flora
e fauna silvestre ameaçada de extinção, exerça função de
proteção de mananciais ou prevenção e controle de erosão ou
apresente excepcional valor paisagístico.
continua
Resolução CONAMA nº 20/86

4

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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continuação do Quadro II.3
Dispõe sobre resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde,
portos e aeroportos, definindo responsabilidades e procedimentos.
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. Estabelece ainda que o óleo usado seja
reciclado através de processo de re-refino.
Resolução CONAMA nº10/93
Define os parâmetros básicos para análise dos estágios de
Sucessão da Mata Atlântica, e estabelece os conceitos de
vegetação Primária.
Resolução CONAMA nº 01/94
Complementa os conceitos de vegetação Primária e Secundárias
da Res. Conama 10/93.
Resolução CONAMA nº 04/95
Determina a instituição de um raio de 20 km, 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.
Lei nº 9.433 de 08.01.97
Política Nacional de Recursos Hídricos que adotou os seguintes
princípios:
• reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento;
• a gestão que integra e pressupõe os usos múltiplos do recurso;
• a participação da sociedade no processo decisório;
• a descentralização;
• a cobrança pela sua utilização e;
• a prioridade para o consumo humano.
Resolução CONAMA 237/97
Complementa a Res CONAMA 01/86 sobre procedimentos do
EIA/RIMA
Dispôs sobre a inclusão, no orçamento de obras ou projetos
,executados no todo ou parcialmente com recursos federais, de
Decreto Federal nº 95733/98
dotação correspondente a 1% dos custos totais do
empreendimento, para fazer face ao controle dos impactos
ambientais adversos
Lei nº 9.605 de 13.02.98 (regulamentada Lei de Crimes Ambientais
pelo Dec. Federal nº 3179/99
Lei nº 9.985 de 18 de junho de 2000
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,
Resolução CONAMA nº 05/93

Lei nº 10.257 de 10/07/01

Portaria IPHAN nº 230/03

INFRAERO

Promulgou o Estatuto da Cidade que valoriza a função social da
propriedade urbana em face da sadia qualidade de vida e da
preservação ambiental, impondo o conceito de cidades
sustentáveis na formulação das políticas urbanas.
Articula os trabalhos de levantamento, prospecção, resgate e
salvamento arqueológico com as fases da licença ambiental,
sujeitando-as à prévia realização de tais tarefas e aprovação pelo
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Quadro II.4 - Proteção Ambiental Estadual
Lei Estadual nº 997 de 31.05.76
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. Prevê
medidas para embargo das atividades irregulares (obrigação de
reposição e reconstituição; metas e apreensão de equipamentos).
Art.2º.
Considera poluição do meio ambiente qualquer lançamento de
materiais ou energias que tornem ou possam tornar as águas, o ar
ou o solo;
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; II - inconvenientes ao
bem estar público;III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; IV prejudiciais à segurança, e ao uso e gozo da propriedade e as
atividades normais da comunidade (demais artigos fixam a
competência dos órgãos da administração; das licenças;
estabelecem multas;
Decreto Estadual nº 8.468 de 08.09.76
Regulamenta a Lei No.997 de 31.05.76 que dispõe sobre a
(alterado pelo Decreto 47.397-02/02)
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
Art.3º. inciso V
Considera poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia
lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo que
independentemente das intensidades, características e condições
de lançamento, e fontes, tornem ou possam tornar as águas, o ar
ou o solo inconvenientes ao bem estar público; danosos à biota;
bem como às atividades normais da comunidade.
Art.5º
Atribui à CETESB competência para aplicar a Lei No.997 de
31.05.76 regulamentada pelo presente decreto bem como as
normas dele decorrentes.
Art.7º
Classifica as águas interiores situadas no território estadual, em
quatro diferentes classes. (classe 1=águas destinadas ao
abastecimento doméstico sem tratamento prévio ou com simples
desinfecção).
Art.10
Determina que nas águas de classe 1 não serão admitidos
lançamentos de efluentes, mesmo tratados.
Decreto nº 10.755 /77
Procedeu ao enquadramento dos corpos hídricos estaduais e
classificou o Rio Baquirivu-Guaçu, onde serão lançadas as águas
utilizadas pelo empreendimento, como Classe 3 ,
Decreto nº 20.903/83 (alterado pelo Dec
Institui o CONSEMA - conselho social, com composição
n.º 26.942/87 e Dec n.º 30.555/89)
paritária entre o poder público e a sociedade civil, enquanto
órgão consultivo e deliberativo da Política Estadual de Meio
Ambiente,
Portaria DEPRN nº 02 de 24.05.85
Apresenta uma série de medidas a serem adotadas em áreas de
preservação permanente que atualmente se encontrem sob cultivo
no sentido de cessá-lo e possibilitar a regeneração da vegetação
nativa.
Art.2º
Preconiza que as áreas metropolitanas (alínea I, do art.2o. do
Código Florestal) não serão abrangidas pelas restrições aqui
previstas, senão na medida em que caracterizarem, tão somente,
aquelas situações físicas relativas às áreas definidas pelo Código
Florestal.
Decreto nº 27.924/87 (alterado pelo Dec Cria a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
30.555/89)
Decreto nº 27.576/ 87, (alterado pelo Dec Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos -CRH e o Comitê
nº 36787/93)
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI
Lei nº 6.134 de 02.06.88 (regulamentada Dispõe sobre a preservação de depósitos naturais de águas
pelo Decreto nº 32.955/91 e Portarias subterrâneas
DAEE nº 12/91 e nº 717/96)
Lei nº 7.663 de 3012.91 (regulamentada
Instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos
pelo Dec 41258/96)
continua
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Resolução SMA nº 50/92
Resolução Conjunta SMA/IBAMA/SP
02/94
Art.4º.

Resolução SMA nº 42 de 29/12/94
Decreto nº 41.258/96
Lei nº 9.509 de 20.03.97 (regulamentada
parcialmente pelo Dec 47400-02/02)

arts 19 e 20
Portaria CPRN nº 4 de 17/02/99
Quadro II.5 - Legislação Metropolitana
Lei Complementar Federal nº14 de
08.06.73 e Lei Complementar nº27 de
03.11.75
Lei Complementar Estadual nº94 de
29.05.74
Art.2º. caput e incisos

Lei nº 898 de 18.11.75
Deliberação
CODEGRAN
05.07.76
Lei nº 1.172 de 17.11.76
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continuação do Quadro II.4
Disciplina as audiências públicas
Regulamenta o art.4o. do Dec. Federal 750/93 tratando da
supressão ou exploração da vegetação secundária em estágio
inicial de regeneração da Mata Atlântica.
Determina a competência do órgão estadual para autorizar o corte,
supressão ou exploração de vegetação secundária de Mata
Atlântica, no estágio inicial de regeneração, para fins de
parcelamento do solo, nas áreas não efetivamente urbanizadas,
mediante o atendimento dos seguintes condicionantes:
conformidade com o Plano Diretor, área verde de no mínimo 20%
da gleba; não seja abrigo da flora e fauna silvestre ameaçada de
extinção, não exerça função de proteção de mananciais ou de
prevenção e controle de erosão; não tenha especial valor
paisagístico ou seja considerada patrimônio ambiental, declarado
pelo Poder Público; não forme corredores entre remanescentes de
vegetação primária o em estágio avançado de regeneração.
Dispôs sobre os procedimentos para análise de EIA/RIMA e
instituiu o RAP – Relatório Ambiental Preliminar;
Regula o sistema de outorgas de direito de uso dos recursos
hídricos
Instituiu a Política Estadual de Meio Ambiente de São Paulo e
criou o SEAQUA - Sistema Estadual de Administração da
Qualidade Ambiental - tendo a SMA como seu órgão técnico
executor, que coordena as ações da CETESB para controle da
poluição, fiscalização e monitoramento de atividades poluidoras
Dispõem sobre o licenciamento ambiental
Dispôs sobre a publicidade dos atos do licenciamento.
Estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e
Fortaleza.
Define a região metropolitana da Grande São Paulo.

Define serviços comuns de interesse metropolitano e planejamento
integrado de desenvolvimento econômico e social; saneamento
básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e
serviço de limpeza pública; uso do solo metropolitano;
aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição
ambiental.
Cria a Região de Proteção aos Mananciais da RMSP
de Define de interesse metropolitano etapas e parcelas dos serviços
comuns.
Instituiu, na área de mananciais da RMSP áreas de 1ª e 2ª
categorias considerando a distância dos corpos hídricos Na área
de 1ª categoria foram proibidas todas as atividades antrópicas que
possam provocar degradação dos 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
onde se limitou os coeficientes de aproveitamento dos terrenos
para evitar a impermeabilização do solo e o adensamento
populacional. 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.
Continua
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Aprova o regulamento das Leis nº.898 de 18.11.75 e nº.1172 de
17.11.76 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo para a
proteção dos mananciais da RMSP.
Proíbe a instalação na RMSP de industrias consideradas nocivas
em face dos grandes taxas de emissão de poluentes e do grau de
saturação da região;
Vincula a proteção dos mananciais ao Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos e consequentemente 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

Quadro II.6 - Legislação Municipal - Guarulhos
Lei Orgânica
estabelece que o Município exercerá atividade permanente de
Art.126
planejamento
observando entre outros princípios o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, a garantia de
bem estar de sua população, e a preservação e recuperação do
meio ambiente
Art 127
ao descrever o processo de planejamento urbano assegura entre
outros princípios a participação de associações representativas
Arts 148 a 154
estabelece diretrizes para fixação de áreas de mananciais,
vedando lançamento de efluentes e esgotos domésticos ou
industriais e demais diretrizes de proteção as águas
Arts 182 a 186
tratando do saneamento básico fixa o campo de atuação da
municipalidade, e veda o lançamento de resíduos sólidos a céu
aberto, em áreas públicas ou privadas
Art 278 a 314
baixam normas de defesa ambiental, devendo-se enfatizar a
adoção do principio poluidor - pagador , a instituição de um
CONDEMA, e o EIA/RIMA como peça basilar do licenciamento
ambiental e como um dos instrumentos principais de política
municipal ambiental.. O artigo 296 deixa claro que o Município
poderá a seu critério exigir complementação de estudos de
Impacto Ambiental ainda que já aprovados por órgão federal ou
estadual.
Lei nº 3.573 de 03/01/90
Institui o Código de Posturas
Lei n º 4.818 de 11/07/96 Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do
Município
Art. 4º
Define, entre outras, as seguintes Zonas de Uso:
•
Zona de Reserva Ambiental (ZRA conforme Área de
Proteção aos Mananciais e Serra da Cantareira segundo
explicitado no § 6º)
•
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)
•
Zona Especial de Influência de Drenagem (ZEIVD – que,
segundo § 11, estende-se por uma faixa de terra de 50m. de
cada lado a partir do eixo das vias existentes ou em plano,
integrantes do sistema viário ).
•
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).
•
Continua
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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 12m.
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);
Regula o transporte de produtos perigosos exigindo Plano de
Emergência
•

Lei nº 5.592 de 28/08/00.
Lei nº 5.880 de 07/01/03
Quadro II.7 - Legislação Aeroportuária
Lei Federal nº 7.565/86

Art. 1° O Direito Aeronáutico é regulado
§ 2° Este Código se aplica
Art. 12 Ressalvadas as atribuições
específicas, fixadas em lei, submetem-se
às normas de orientação, coordenação,
controle e fiscalização do Ministério da
Aeronáutica:
Art. 15 Por questão de segurança da
navegação aérea ou por interesse
público, é facultado
Art. 16 Ninguém poderá opor-se, em
razão de direito de propriedade na
superfície
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:

Art. 22 Toda aeronave proveniente do
exterior fará,
Art. 25 Constitui infra-estrutura
aeronáutica o conjunto de órgãos,
instalações ou estruturas terrestres de
apoio à navegação aérea, para promoverlhe a segurança, regularidade e eficiência,
compreendendo:

INFRAERO

Dispõe sobre a obrigatoriedade do EPIV – Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança para obras e serviços de impacto, como
condicionante para outorga de autorizações, licenças e alvarás.
Instituiu o Código Brasileiro de Aeronáutica onde 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;
pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil
seja parte, por este Código e pela legislação complementar.
a nacionais e estrangeiros, em todo o Território Nacional, assim
como, no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.
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.
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.
, ao sobrevôo de aeronave, sempre que este se realize de acordo
com as normas vigentes.
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
Respectivamente, o primeiro pouso ou a última decolagem em
aeroporto internacional.
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 infraestrutura 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).
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é 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 sem prévia autorização da autoridade aeronáutica.
construído
Art. 35 Os aeródromos privados serão seus proprietários, obedecidas as normas e planos da autoridade
construídos, mantidos e operados por
aeronáutica (artigo 30)..
Art. 36 Os aeródromos públicos serão I - diretamente, pela União; II - por empresas especializadas da
construídos, mantidos e explorados:
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 a construção, administração e exploração, sujeitam-se às normas,
tratamento em todo o Território Nacional, instruções, coordenação e controle da autoridade aeronáutica.

Art. 26 O
constituído

sistema

aeroportuário

§ 2° A operação e a exploração de atividade monopolizada da União, em todo o Território Nacional, ou
aeroportos e heliportos, bem como dos das entidades da Administração Federal Indireta a que se refere
seus serviços auxiliares, constituem
este artigo, dentro das áreas delimitadas nos atos administrativos
que lhes atribuírem bens, rendas, instalações e serviços.
Art. 38 Os aeroportos constituem enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha
universalidades, equiparadas a bens a União a propriedade de todos os imóveis em que se situam.
públicos federais,
Art. 43 As propriedades vizinhas dos Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são
aeródromos e das instalações de auxílio à relativas ao uso das propriedades quanto a edificações,
navegação aérea estão sujeitas a instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente
restrições especiais.
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 I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos;
anterior são as especificadas pela II - Plano de Zoneamento de Ruído;
autoridade
aeronáutica,
mediante III - Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos;
aprovação dos seguintes planos, válidos, IV - Planos de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea.
respectivamente, para cada tipo de auxílio § 4° As Administrações Públicas deverão compatibilizar o
à navegação aérea:
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 contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto,
embargar a obra ou construção de ou exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo
qualquer natureza que
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 levantados antes da publicação dos Planos Básicos ou
impuserem demo-lições de obstáculos
Específicos, terá o proprietário direito à indenização.
Portaria nº 1.141/GM – 5 de 08/12/87

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
Art.5º O Plano Básico de Zona de Faixa de Pista, Áreas de Aproximação, Áreas de Decolagem,
Proteção de Aeródromos contém as Áreas de Transição, Área Horizontal Interna, Área Cônica e Área
Horizontal Externa. E seu parágrafo único determina que “no
seguintes áreas:
aeródromo onde haja mais de uma pista, aplica-se o Plano Básico
de Zona de Proteção separadamente, a cada uma delas.”
Continua

INFRAERO

FL 53/215

Continuação do Quadro II.7
Art.14 Nas Áreas de Aproximação, implantações de qualquer natureza que ultrapassem os seus
Decolagem e Transição não são gabaritos, salvo as torres de controle e os auxílios à navegação
permitidas
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 , as implantações que se elevem acima da superfície do terreno
autorização ou consulta ao Comando em, no máximo,8m (oito metros) na Área Horizontal Interna, 19m
Aéreo Regional – COMAR
(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 a instalações ou construções de torres,redes de alta tensão, cabos
não se aplica
aéreos, mastros, postes e outros objetos cuja configuração seja
pouco visível a distância.
Art.18 O Plano Específico de Zona de pela Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV,
Proteção de Aeródromos, fundamentado submetido à apreciação do Comando Geral de Apoio e
nos procedimentos de Tráfego Aéreo, na aprovado por ato baixado pelo Ministro da Aeronáutica para
Zona de Auxílios à Navegação Aérea, na substituir, em determinado aeródromo, o Plano Básico de Zona
Zona de Proteção dos Helipontos, nos de Proteção, devendo conter: 1 - localização e nome(s) do(s)
acidentes naturais e artificiais existentes e aeródromo(s); 2 - ato oficial que aprovou o respectivo Plano
no desenvolvimento da região, será Específico;3 – gabaritos; 4 - restrições a serem observadas; 5 elaborado
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 deverá ser submetido à autorização do Comando Aéreo Regional –
ultrapasse os gabaritos das Áreas COMAR.
Horizontal Interna, Cônica e Horizontal
Externa, não enquadrados no Artigo
anterior,
Parágrafo
1º
Nos
pedidos
de 1 - identificação e natureza do aproveitamento; 2 -localização em
autorização para aproveitamento de relação à pista de pouso do aeródromo, utilizando métodos
propriedades, deverão constar:
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 precisão maior ou igual a 0,5m (zero vírgula cinco metros).
do aproveitamento deve ter
Art.27 A sinalização de obstáculos tem a Parágrafo 1º- A sinalização será feita por meio de pintura em
finalidade de reduzir os perigos para as cores, balizas e luzes de baixa, média e alta intensidades.
aeronaves, indicando a presença deles.
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.
Art.41 Quando uma implantação de 1 - tipo e endereço da implantação (incluindo o nome do município
qualquer
natureza,
temporária
ou e sigla da Unidade da
permanente, fixa ou móvel, elevar-se a Federação);
150m (cento e cinqüenta metros) ou mais 2 - nome e endereço do proprietário;
de altura sobre o terreno ou nível médio 3 - altura da implantação, isto é, da base ao topo;
do mar, localizado dentro ou fora da Zona 4 - altitude da base do local da implantação;
de Proteção de Aeródromos ou de 5 - coordenadas do local da implantação;
Helipontos, deverá o responsável prestar 6 - tipo de sinalização empregada; e
ao Comando Aéreo Regional – COMAR 7 - carta da região ou cópia, na escala de 1:500.000 (um para
as seguintes informações:
quinhentos mil) ou maior,
indicando o local da implantação.
Continua
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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 Parágrafo Único- A largura do Plano de Sombra deverá ser
obstáculo, na direção do afastamento do idêntica à do obstáculo que a determina, nos seus diversos níveis
aeródromo, e consiste numa superfície de altura.
horizontal,
iniciada
no
topo
do
obstáculo, que já ultrapasse o gabarito
de uma determinada área, estendendose até o final desta ou até a intercessão
deste Plano com o gabarito da Zona de
Proteção.
Art.44 A aplicação do Princípio de Sombra nas Áreas de Aproximação, Transição, Horizontais e Cônicas
Art.46 Nas Áreas de Aproximação e Áreas Parágrafo 1º- Denomina-se Implantação de Natureza Perigosa
de Transição dos aeródromos e toda aquela que produza ou armazene material explosivo ou
helipontos,
não
são
permitidas inflamável, ou cause perigosos reflexos, irradiações, fumo ou
implantações de natureza perigosa, emanações, a exemplo de usinas siderúrgicas e similares,
embora não ultrapassem os gabaritos refinarias de combustíveis, indústrias químicas, depósitos ou
fixados.
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 Parágrafo Único- A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo –
Auxílios à Navegação Aérea são DEPV publicará, através de Instrução do Ministério da
estabelecidos de acordo com o formato Aeronáutica – IMA, o Cadastro dos Auxílios à Navegação
requerido
pelos
equipamentos
e Aérea,contendo informações necessárias para aplicação dos
constam das seguintes áreas: Área de referidos Planos.
Implantação Proibida e Área de
Implantação Restrita.
Art.51 Não caberá consulta, de qualquer o aproveitamento na Área de Implantação Proibida.
natureza, sobre
Art.52 Caberá, obrigatoriamente, consulta 1 - aproveitamento do solo a menos de 1.000m do sistema
ao Comando Aéreo Regional – COMAR irradiante ou fonte de emissão, independente de sua natureza e
sobre o aproveitamento da Área de elevação;
Implantação Restrita, nos seguintes 2 - aproveitamento do solo para implantações que ultrapassem os
casos:
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 aos parâmetros estabelecidos nos Artigos 69 e 70 desta Portaria.
estabelecidas pelo Plano Básico de
Zoneamento de Ruído obedecerão
Continua
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Art.69 Na Área I são permitidos a I- Produção e extração de recursos naturais (agricultura;
implantação, o uso e o desenvolvimento piscicultura;
das seguintes atividades:
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, ser ampliados a partir da vigência desta Portaria.
edificações e os equipamentos já
existentes e não relacionados neste
Artigo não poderão
Parágrafo 2º A implantação, o uso e o ser permitidos quando atendidas as normas legais vigentes para
desenvolvimento de atividades tratadas tratamento acústico nos locais de permanência de público e
nos itens II – números 1 e 3, III – funcionários, mediante aprovação prévia do Departamento de
números 1 e 2 e V – número 3 só Aviação Civil – DAC.
poderão
Parágrafo 3º A implantação, o uso e o permitidos mediante aprovação prévia do Departamento de
desenvolvimento de atividades tratadas Aviação Civil – DAC.
nos itens I – número 5, II – número 4, III
– número 4, IV – número 3, V –
números 1, 2 e 5 e VI só serão
Art.70 Não são permitidos a implantação, I- Residencial; II- Saúde:( hospital e ambulatório; consultório
o uso e o desenvolvimento na Área II das médico; asilo; e equipamentos urbanos equivalentes; IIIseguintes atividades:
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 eventualmente, autorizadas pelos órgãos municipais competentes,
referidas poderão ser,
mediante aprovação do Departamento de Aviação Civil – DAC.
Art.71 As eventuais restrições ao uso do estabelecidas em Plano Específico de Zoneamento de Ruído
solo em Área III, decorrentes dos níveis
de incômodo sonoro, serão
Art.72 As restrições a que se referem os ser alteradas na elaboração de um Plano Específico de
Artigos 69 e 70 desta Portaria poderão
Zoneamento de Ruído, em função de necessidades locais,
mediante ato do Ministro da Aeronáutica.
Art.73 Todo parcelamento do solo as restrições estabelecidas nos Artigos 69 e 70 desta Portaria
localizado em área do Plano de
Zoneamento de Ruído observará
Art.74 Para o cumprimento desta Portaria, I - Aos Comandos Aéreos Regionais – COMAR:
compete:
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,...
Continua
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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
Art.77 A autorização para aproveitamento
de propriedades situadas dentro do Plano
de Zoneamento de Ruído
Art.79 Não cabe consulta ou pedido de
autorização ao Comando Aéreo Regional
respectivo para o aproveitamento de
áreas, desde que

Continuação do Quadro II.7
de competência exclusiva do Comando Aéreo Regional – COMAR
sob cuja administração se encontre o aeródromo ou o auxílio à
navegação aérea.
é de competência exclusiva do Departamento de Aviação Civil –
DAC.

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, explicitar o prejuízo que, neste caso, será causado à navegação
os Serviços Regionais (SERAC, SERENG aérea e à operação do aeródromo.
e SRPV), ao assessorarem o Comando
Aéreo Regional – COMAR respectivo,
deverão:
Art.84 O cumprimento do que estabelece Parágrafo 1º- As entidades referidas neste Artigo deverão
esta Portaria é atribuição conjunta das compatibilizar as normas referentes ao uso do solo às restrições
autoridades
federais,
estaduais
e existentes nas áreas que integram as Zonas de Proteção.
municipais.
Parágrafo 2º- As restrições estabelecidas aplicam-se a quaisquer
bens, privados ou públicos.
Art.86 O Comando Aéreo Regional – Parágrafo Único - O Comando Aéreo Regional – COMAR ou o
COMAR poderá embargar a obra ou Departamento de Aviação Civil – DAC, conforme o caso, poderá
construção, de qualquer natureza, que cancelar o cadastramento ou restringir a operação dos aeródromos
contrarie os Planos aprovados por esta ou helipontos privados que deixarem de satisfazer às exigências
Portaria ou exigir a eliminação dos fixadas nesta Portaria, as quais devem ser atendidas pelo
obstáculos erigidos e usos estabelecidos proprietário e sob sua exclusiva responsabilidade
em desacordo com os referidos Planos,
posteriormente à sua aplicação, por conta
e risco do infrator, que não poderá
reclamar qualquer indenização.
Art.88 Quando as restrições estabelecidas terá o proprietário direito à indenização.
impuserem demolições de obstáculos
erigidos antes da publicação dos Planos
de Zona de Proteção
Portaria nº 479/DGAC de 07/12/92
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 genérica pela Portaria n 1141/ GM-5 de 1987.Para
certas atividades exige-se tratamento acústico.
Portaria nº 26/EM de 21/05/01
Dispõe sobre o Plano Específico e definitivo de proteção ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos e que se divide parte, 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
Continua
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Anexo 16 – Volume 1 “ Aircraft Noise “,

Continuação do Quadro II.7
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; DC10/40; MD-80. Ainda não existem restrições à operação das
aeronaves Capítulo 3.
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); B727/100 (motor JT8D-1/7/9); DC-8/30/40/50 (motor série JT3D);
Concorde.

Quadro II.8 – 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 Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os
(regulamentada pelo Dec nº 79.094/77)
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.
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

Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998
(regulamentada pelo Dec nº 3.411, de
12/04/ 00)
Portaria SVS/MS nº772 de 2 de outubro
de 1998
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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.
Dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e dá outras
providências.
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)
Continua
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Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000

Resolução RE nº 176, de 24 de outubro
de 2000
Portaria nº 1.469, de 29 de dezembro de
2000
Instrução Normativa nº 26,
Ministério
da
Agricultura
Abastecimento, de 12/06/01

MAA e
do

Portaria/MS nº 1.943, de 18 de outubro de
2001
Portaria n° 1.986, de 25 de outubro de
2001

Continuação do Quadro II.8
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)
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)
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.
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.
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.
Define a relação de doenças de notificação compulsória para todo
território nacional.
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 Aprova o Regulamento Técnico, Anexo a esta Resolução, com
novembro de 2001
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.
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 Critérios para a Gestão Sanitária de Resíduos Sólidos em Portos,
2002
Aeroportos, Terminais Internacionais de Carga e Passageiros e
Pontos de Fronteiras no Mercosul.
Resolução - RDC nº 342, de 13 de Institui e aprova o Termo de Referência, em anexo, para
dezembro de 2002
elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a
serem apresentados a ANVISA para análise e aprovação.
Resolução - RDC nº 341, de 13 de Estabelece o prazo até 30 de junho de 2003, para que os Portos
dezembro de 2002
de Controle Sanitário apresentem o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
Resolução - RDC nº 351, de 20 de Para fins da Gestão de Resíduos Sólidos em Portos, Aeroportos e
dezembro de 2002
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 Aprova, conforme anexo I, o Regulamento Técnico para a
dezembro de 2002
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.
Continua
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Continuação do Quadro II.8
Decreto nº 4.581, de 27 de janeiro de Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos VIII e IX à
2003
Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento Fronteiriço
de Resíduos Perigosos e seu Depósito
Resolução - RDC nº 02, de 08 de janeiro Aprova o Regulamento Técnico, para fiscalização e controle
de 2003
sanitário em aeroportos e aeronaves, anexo a esta Resolução.
Resolução - RDC nº 33, de 25 de fevereiro Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
de 2003
resíduos de serviços de saúde.
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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, utilizouse 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

O Meio Antrópico
• A Economia do Município de Guarulhos
Desde 1980, a RMSP tem vivido uma sucessão de crises e de tentativas de retomada
econômica, apresentando um crescimento médio reduzido 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.
A evolução da economia municipal apresenta uma tendência ascendente entre 1980 e 2000,
verificando-se um arrefecimento apenas nos últimos anos. Considerando-se o saldo do
movimento de fechamento e abertura de novas empresas, 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. O saldo no surgimento de novos estabelecimentos
comerciais, por sua vez, mantém-se também positivo por todo o período, mas foi menos
intenso, elevando-se de 102 em 1980, para 1.067 em 1998. No que se refere ao setor
industrial, o saldo também foi 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 mais dinâmico quanto ao surgimento de novas
empresas é o triênio 1997 – 1999, com um posterior arrefecimento nos três últimos anos da
série, conforme demonstra o Gráfico III.1.
Gráfico III.1 – Movimento de Abertura e Fechamento de Empresas Comerciais, Industriais e de Serviços
no Município de Guarulhos, 1980 – 2002.
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A localização privilegiada do Município de Guarulhos sempre foi um fator de atratividade.
Atravessado pelas rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, acesso aos portos de Santos e
Rio de Janeiro, à região do Vale do Paraíba e aos três principais mercados consumidores,
São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, teve acrescentado, mais recentemente, o
Aeroporto Internacional de São Paulo e a Rodovia Ayrton Senna.
Com a implantação do Rodoanel, a expectativa é de que seja ampliada a capacidade de
escoamento de cargas, motivando a instalação de novas empresas.
O Município apresenta, atualmente, amplo parque industrial constituído por cerca de 2.200
industrias de grande, médio e pequeno porte, cuja principal característica é a diversidade.
Nesse contexto, podem ser destacados os ramos metalúrgico, plástico, químico,
farmacêutico, alimento e vestuário, tanto pelo número de indústrias instaladas, quanto pelo
porte de algumas delas.
Onze bairros, que contam com 50 ou mais industrias, englobam mais de 80% do parque
industrial municipal. As duas mais importantes concentrações, encontram-se nos bairros de
Cumbica, o mais antigo loteamento industrial com 730 estabelecimentos, e Bonsucesso com
142, ambos com localização privilegiada junto à Rodovia Presidente Dutra. Outros pólos
industriais são os bairros de Itapegica, Taboão e Centro, sendo o mais denso Itapegica,
localizado entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, que abriga 156 empresas,
dentre as quais algumas de grande porte como a Borlem, Siemens VDO, Eletromecânica
Dyna e Bauduco. Os bairros Taboão e Centro vinculam-se diretamente com a Via Dutra.
Assim com vem ocorrendo com o Município de São Paulo, em Guarulhos se observa a
saída de industrias, encerradas ou deslocadas para regiões mais afastadas. Em 1997 quatro
grandes empresas fecharam suas portas: Electrolux, Penedo/Metalúrgica Ribeiro, Philips e
Olivetti.
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. No Centro destaca-se a implantação do Shopping Center Poli, com
60 lojas; no Aeroporto Internacional, onde ocorre uma movimentação anual de cerca de 11,7
milhões de passageiros, há 161 pontos comercias, 41 lojas e 20 postos de serviços
bancários, além de uma estação aduaneira com mais de 60 mil metros quadrados de área
alfandegada. Para seu funcionamento o Aeroporto conta com 465 empresas que empregam
cerca de 26 mil pessoas. O Internacional Shopping é o segundo maior do Estado de São
Paulo e o quarto do País, com 300 lojas e 15 salas de projeção de filmes.
A implantação do Aeroporto Internacional de São Paulo, além das atividades voltadas ao
fluxo de passageiros e serviços de apoio, também propiciou o surgimento de inúmeras
atividades no Município, com destaque para aquelas voltadas para a logística: três escolas
de aviação; 68 estabelecimentos de armazenamento, carga, descarga e logística; 200
dedicados a serviços aeroportuários como companhias aéreas, fornecimento de refeições,
limpeza, despacho aduaneiro; 1.182 dedicadas a transporte, coleta e remessa de bens; 12
hotéis, sendo oito de padrão internacional; além do setor financeiro que também apresentou
crescimento acentuado, representado por 67 agências bancárias.
A avaliação da evolução recente do conjunto do setor terciário mostra que, 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 pouco mais de 50 mil empresas.
Entre os serviços, o maior crescimento proporcional ocorreu no ramo de turismo,
hospedagem e afins, com um crescimento de cerca de 500%, dado que a base inicial ainda
era muito reduzida em 1991. O maior crescimento 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, englobando 33,5% do incremento total do setor.
Elevados ritmos de expansão também se verificaram nos ramos de guarda e locação, com
participação de 14,7%, e de conservação, limpeza e reparação, com participações de 10,2%
no incremento total. Outro destaque significativo refere-se aos serviços jurídicos,
econômicos, técnicos e científicos, com amplo crescimento, tendo englobado quase 10% do
incremento total do setor. Em contraposição, outros serviços, que em 1991 apresentavam
fortes participações, mantiveram-se estagnados ou recuaram, destacando-se os serviços de
higiene e apresentação pessoal, construção civil e diversões públicas.
No setor comercial, os maiores incrementos cabem aos ramos de veículos, peças e
acessórios e maquinas, com a implantação de unidades comerciais grandes e modernas.
No ramo comercial de tecidos e artefatos de tecido surgiram quase 500 novas unidades,
destacando-se ainda o fato de que no ramo dos gêneros alimentícios/bebidas e fumo, o
mais denso da cadeia comercial, o incremento foi de 192 novos estabelecimentos.
• As Finanças Públicas Municipais
A Constituição de 1988 aumentou consideravelmente a receita dos municípios,
principalmente pela criação de dois novos impostos municipais (IVVC - Imposto sobre a
Venda a Varejo de Combustível e ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos) e
pelo papel desempenhado pelas transferências Federais, como é o caso do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, com base no porte demográfico; e da transferência dos
Estados, a Cota Parte Municipal do ICMS.
No que se refere aos impostos municipais, como o IPTU - Imposto Predial e Territorial
Urbano e o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, eles podem ser
correlacionados com o desempenho das economias locais vistas isoladamente.
Em Guarulhos, 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 (ver Gráfico III.7).

Os déficits orçamentários geraram um crescente endividamento, que se faz presente em

praticamente todos os grandes municípios brasileiros e que atualmente se encontra
consolidada.
A participação das Receitas Municipais no total arrecadado apresentou uma expansão
extremamente significativa, crescendo, entre 1980 e 1999, de 16% para 27,6%.
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Gráfico III. 2 Receita e Despesa Municipal
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A segunda maior fonte de receitas do Município de Guarulhos, na maior parte da década de
1990, foi a cobrança do IPTU, tendo apresentado um crescimento de cerca de 300% em
1995, diminuindo significativamente nos anos que se seguiram. Verifica-se que o
recolhimento do IPTU é fortemente oscilante, provavelmente em função dos processos de
atualização da Planta Genérica de Valores.
O ISSQN acusa também uma variação extremamente expressiva no período. Trata-se do
imposto que revela o nível de atividades no âmbito municipal, demonstrando um aumento no
volume de serviços.
O Total de Despesas do Município de Guarulhos apresenta uma trajetória crescente e,
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. No período 1980–1997, o incremento em valores constantes
é de 337%.
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:
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Quadro III.1- 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

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 economia da metrópole responde pelo comportamento
proporcionalmente privilegiado de suas receitas, e está fortemente correlacionado à
presença do Aeroporto de Guarulhos, que contribuiu de modo determinante para a
posicionar o Município na divisão social do trabalho metropolitano.
• O Uso e Ocupação do Solo
A ocupação recente do Município de Guarulhos teve forte vinculação com o processo de
industrialização ocorrido na Região Metropolitana de São Paulo, 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 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 aglutina no seu entorno os bairros de ocupação mais
antiga ocupados pela população de maior classe de rendimentos. A Rodovia Presidente
Dutra concentra 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 (SP036), 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 contribuíram para o
desenvolvimento econômico municipal, mas se configuram como barreiras físicas às
conexões locais e intermunicipais. A interrupção da malha urbana representada pela área do
Aeroporto é tal 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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• 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.
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.
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.
O enterramento dos mortos em igaçabas de cerâmica, dispostas próximas às cabanas ou
em seu interior, também distinguia 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. Sabe-se que eram de língua não-Tupi e que resistiram
bravamente à colonização dos portugueses e à escravização.
A Colonização do Território
Os rumos da expansão paulista no período colonial foram sempre pré-determinados pelos
caminhos indígenas organizados, tendo sido a posse das cabeceiras dos caminhos précabralinos muito mais importante para a definição territorial política da colônia do que os
tratados firmados entre as metrópoles européias.
Os fatores que atraíram os colonos portugueses para o planalto foram a existência de uma
cobertura vegetal mais aberta - os "campos" de Piratininga, muito mais fácil de explorar se
comparada ao denso revestimento florestal do litoral; solo melhor para o desenvolvimento
de atividades agrícolas e existência de mão-de-obra farta, representada pelas tribos
indígenas lá estabelecidas.
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”.
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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 que demandavam menor
esforço e eram caminhos seguros para os sertões, além de fornecer alimentos.
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, únicos indígenas aldeados não filiados ao tronco linguístico tupiguarani, 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".
A terra em si, no século XVII, possuía pouco valor - 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
tendo constituído um dos processos mais comuns de povoamento de São Paulo, tendo sido
mais importante para o povoamento rural, esparso, que para o povoamento concentrado
em forma de cidade. 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.
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).
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Com o declínio das expedições bandeiristas, a capitania entrou num processo de
estagnação na segunda metade do século XVIII, que começou a se reverter 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.
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.
O ouro aluvionar, explorado do final do século XVI ao início do século XIX tiveram uma
certa expressão na economia colonial paulista, em especial no século XVIII. A localização
das antigas lavras de ouro na região de Guarulhos ocorria no ribeirão das Lavras, afluente
do rio Baquirivu-Guaçu. 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.
A busca de ouro foi um dos principais objetivos dos colonizadores paulistas nos séculos
XVI e XVII, a par da presa de índios para constituição de mão-de-obra para as atividades
domésticas e econômicas da colônia. 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”.
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.
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, das licenças para
implantação de indústrias de atividades comerciais e dos serviços de transporte de
passageiros.
Em 1915 foi inaugurado o Ramal Guapyra – Guarulhos do trem da Cantareira, justificada
pela produção de madeira, pedra e tijolos, direcionada às crescentes edificações da capital
do estado. Foram cinco as estações em território guarulhense: Vila Galvão, Torres Tibagy,
Gopoúva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento até a Base Aérea.
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 Área de Influência Indireta, o que não pode ser
interpretado como ausência de vestígios, mas como um reflexo da falta de pesquisas
arqueológicas sistemáticas na região.
• A População
Os aspectos demográficos do Município de Guarulhos são apresentados, comparando-o,
quando possível, com o desempenho da Região Metropolitana de São Paulo e do Estado de
São Paulo.
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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 oito 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.
Quando se insere o Município de Guarulhos verifica-se que, apesar de acompanhar a
tendência de queda apresentada no Estado e na RMSP, esse Município manteve sua taxa
de crescimento ainda em um patamar elevado, evoluindo de 8,5% a.a. entre 1970 e1980
para 3,5% a.a. no período 1991-2000, conforme se visualiza no Gráfico III.3 a seguir.
Gráfico III.3 - Evolução do Crescimento da População Residente, 1970-2000
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Fonte: Fundação IBGE- Censos Demográficos 1970 a 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 dois
filhos por mulher) na década de 1990. A migração também contribui para a redução do ritmo
de crescimento demográfico da RMSP, onde se nota a sensível redução do componente
migratório (Gráfico III.4).

INFRAERO

FL 74/215

Gráfico III.4 – Evolução da População por Componentes - RMSP – 1970/1996
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Fonte: Fundação IBGE -Censos Demográficos 1960 a 1991 e Contagem da População 1996.

Ao se analisar o crescimento, entre 1970 e 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 (Gráficos III.5)
Gráfico III.5 – Evolução da População por Componentes – Guarulhos – 1970/1996
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Fonte: Fundação IBGE - Censos Demográficos 1960 a 1991 e Contagem da População 1996.

• As Condições de Vida da População
No que se refere às condições de vida da população do Município de Guarulhos, o aspecto
mais significativo para interesse do presente relatório se refere a emprego e renda.
De um modo geral, o que se observa é que a indústria emprega proporcionalmente mais
que os demais setores, com presença superior à 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, notase um arrefecimento da população com rendimentos médios, principalmente entre 5 e 10
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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.
Guarulhos ainda apresenta uma maior proporção de empregos industriais 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 do emprego 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% (Gráfico III.6 e III.7).
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.
Gráficos III.6 e III.7 – Empregos por Setor – RMSP e Guarulhos - 1997
RMSP

Guarulhos

primário

primário

secundário

secundário

terciário

terciário

Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa Origem Destino 1997

Considerando ainda os dados do Cadastro RAIS – Relação do Ministério do Trabalho, notase 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.8, III.9 e III.10 que se seguem.
Gráfico III.8 - Emprego por Setor - ESP - 1998
ESP -1998
Serviços
Indústria
Comércio
Admnistração Pública
Agropecuária
-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais – 1998
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Gráfico III.9 - Emprego por Setor- RMSP – 1998
RMSP - 1998

Serviços
Indústria
Comércio
Admnistração Pública
Agropecuária
-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

100.000

120.000

Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais – 1998

Gráfico III.10 - Emprego por Setor - Guarulhos - 1998
Guarulhos - 1998
Serviços
Indústria
Comércio
Admnistração Pública
Agropecuária
-

20.000

40.000

60.000

80.000

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.11 eIII.12).
Gráfico III.11 – População Por Faixa de Renda – RMSP - 1997

até 250
de 250 a 500
de 500 a 1000
de 1.000 a 1800
de 1.800 a 3600
mais de 3600

Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa OD 1997
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Gráfico III.12 – População Por Faixa de Renda – Guarulhos - 1997

até 250
de 250 a 500
de 500 a 1000
de 1.000 a 1800
de 1.800 a 3600
mais de 3600
Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Pesquisa OD 1997

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.
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.13 a
seguir.
Gráfico III.13 - Rendimento Médio do Chefe do Domicílio, 2000
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Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000
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• O Índice de Desenvolvimento Humano
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.
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 se apresentaram 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 19912000, revela que o incremento é maior nos estados que apresentaram índices menores de
IDH em 1991, com predominância daqueles integrantes das regiões Nordeste e CentroOeste.
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”.
Apresenta-se no Quadro III.2, a seguir, o Índice de Desenvolvimento Humano dos
Municípios da RMSP.
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Quadro III.2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos Municípios Integrantes da RMSP
– 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
Vargem G. Paulista
FONTE: FIBGE. IDH, 2003
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Variação 1991/2000
(%)

Município

0,768

0,809

5,3

11

0,738

0,802

8,7

15
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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.x já apresentado.
2.2

O Meio Físico
São descritos, a seguir, os aspectos do meio físico relevantes para caracterizar a Área de
Influência Indireta do presente estudo.
• O Clima e a 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 observados na Região Metropolitana de São Paulo,
que 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.
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, no Município
de Guarulhos, dando maior representatividade para as análises efetuadas.
Condições Gerais do Clima
Na RMSP, 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 são mais intensas
(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.
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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.
Caracterização Climática
Os itens a seguir apresentam uma breve descrição, acerca do comportamento dos
principais elementos do clima, amparada nos dados disponíveis para as estações
climatológicas relacionadas.
Pluviometria
Da análise dos dados disponíveis, 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
1.300mm a 1.500 mm anuais.
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.
Temperatura
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.
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.
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.
Circulação dos Ventos
Para a caracterização dos ventos em superfície dispõe-se de dados de monitoramento da
estação do Aeroporto, onde as velocidades médias dos ventos oscilam entre 7,3 km/h e
12,5 km/h, sendo mais freqüente a direção Leste. As direções Sudeste e Sul 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 Oeste e
Noroeste.
Demais elementos do clima
De acordo com informações da Estação do Aeroporto, a umidade relativa média é de 80% e
a pressão média de 930,9 hpa. A Estação de Guarulhos aponta para uma umidade relativa
média de 76%, isolação de 133,9 horas/mês e 91,2 mm de evaporação.
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• Suscetibilidade a Erosão
Geologia
A área do Aeroporto de Guarulhos situa-se entre duas macro-unidades geológicas
separadas pela Falha do Rio Jaguari. Ao norte dessa falha dominam rochas pertencentes ao
Grupo São Roque, enquanto ao sul representa área de domínio de rochas do Complexo
Embu, pertencente ao Grupo Açungui.
As rochas do Complexo Embu 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.
As direções de foliação e xistosidade das unidades rochosas, tanto do Grupo São Roque
como do Complexo Embu, seguem o padrão Leste-Nordeste, com inflexões ocasionais para
Norte-Nordeste e Noroeste. As falhas compartimentam o Pré-cambriano paulista em blocos
com distintas unidades litoestratigráficas, mostrando a atuação de intensa movimentação
que provocou grandes deslocamentos.
A zona de transcorrência representada pela Falha do Rio Jaguari tem traçado LesteNordeste, passando ao norte da área do Aeroporto de Guarulhos, 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 Nordeste, 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 NorteNordeste, 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 Nordeste e é nele que se instalou o Rio Baquirivu-Guaçu. Também inclui uma área
que se estende até próximo ao Ribeirão Guaraçaú.
O Graben do Rio Baquirivu-Guaçu é resultado de reativação tectônica, durante o Terciário
Inferior, da Falha do Rio Jaguari ao longo da direção Leste-Nordeste, através de
deslocamentos verticais que rebaixaram o bloco a Sul-Sudeste, 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.5). 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.
Nas áreas onde o embasamento pré-cambriano encontra-se exposto, as rochas mostram-se
muito cisalhadas e profundamente alteradas pela ação do tempo, fazendo com que as
estruturas tectônicas deixem de se refletir no relevo colinoso que caracteriza essa áreas. Já,
nos locais em que há cobertura sedimentar, a 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.
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, alem de conglomerados, com
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poucos metros de espessura. Na superfície do terreno essas camadas argilosas encontramse intemperizadas, adquirindo intensas tonalidades avermelhadas, rosadas, amareladas e
variegadas, mascarando as estruturas sedimentares. As seqüências argilosas foram
detectadas, através de poços, a profundidades de até 100 m, apresentando diversas
intercalações arenosas.
Figura III.5: Secção Geológica AA’

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.
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. Nesses
aluviões, existem camadas basais de cascalho, geralmente grosso, com seixos de quartzo
mal arredondados, acumulando pequenas espessuras.
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Todas as unidades litológicas da região enfocada encontram-se afetadas de maneira
generalizada pela ação do tempo, 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 à 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
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 argiloarenosa e costumam ser bastante coesos, podendo recobrir tanto rochas do embasamento
pré-cambriano como terciárias, da Bacia de São Paulo.
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Figura III.6 Mapa Geológico
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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, que corresponde às planícies aluviais
dessa rede hidrográfica, sujeitas a inundações periódicas.
Na região sobressaem-se os terrenos com relevo colinoso, onde 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 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. 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 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.
Na Serra da Cantareira, as altitudes variam de 800 até 2.000 m, com declividades
superiores a 30 % com relevo de Escarpas e Morros Altos, onde 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.
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, foi realizada uma caracterização geológica e hidrogeológica da
bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, na região de Guarulhos apresentada na Figura III.7.
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. 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.
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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.5

No sistema aqüífero sedimentar os poços são 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. Nesse
sistema, os níveis dinâmicos e piezométricos encontram-se geralmente profundos, em
função dos rebaixamentos 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.
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.
• Hidrologia
A Bacia do Baquirivu-Guaçu
A Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu compreende, durante o seu percurso pelas
áreas dos municípios de Arujá e Guarulhos, uma área de drenagem igual a 163 km2. O
traçado do curso principal desenvolve-se quase que 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 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.
INFRAERO

FL 88/215

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.8).
Figura III.8 - Mapa com o Contorno da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, contendo as principais
Drenagens, Rodovias e o Aeroporto Internacional de São Paulo

A acentuada urbanização nos municípios de Arujá e Guarulhos trouxe uma série de
alterações na rede de drenagem da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu, ocorridas, quase
sempre, em função do crescimento da impermeabilização e que passam a ocasionar
inundações localizadas. As intervenções realizadas, embora atendam aos objetivos
pretendidos localmente, em geral, transferem problemas para jusante.
Muitos pontos na Bacia são conhecidos pela freqüência das inundações. Nem mesmo a
área do Aeroporto de Guarulhos está livre dessas ocorrências, onde o trecho final retificado
do Córrego Cocho Velho, perpendicular ao eixo das pistas de pouso e decolagem, obriga a
utilização de solução em galeria.
Conforme relatos da INFRAERO, em 1999 ocorreu uma inundação atingindo parte da
cabeceira de uma das pistas e a subestação existente nessa área, por efeitos de remanso
da calha do Rio Baquirivu-Guaçu sobre o emboque da galeria tripla do córrego Cocho Velho,
provocando inundação nas áreas lindeiras. É possível 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.
As águas do Rio Baquirivu-Guaçu são utilizadas, a montante do ponto onde são lançados os
efluentes tratados do Aeroporto, para irrigação e para lançamento de cargas poluidoras sem
tratamento.
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• 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 no Rio Baquirivu-Guaçu está localizado sob a ponte da Rua
Tamatsu Iwasse, na altura do número 500, no município de Guarulhos e apresenta o IQA –
Índice de Qualidade das Águas Ruim (IQA médio = 24)
No que se refere aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86, são inúmeros
pa resultados não conformes apresentados no mesmo ponto de amostragem.
A diminuição de vazão deste rio implica em queda acentuada da qualidade de suas águas.
Isto pode ser verificado no Gráfico III.14 a seguir, no qual se apresenta a evolução das
médias anuais do Oxigênio Dissolvido ao longo do tempo.
Gráfico III.14 – Médias Anuais – Oxigênio Dissolvido – Rio Baquirivu-Guaçu

Médias Anuais - Oxigênio Dissolvido
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Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo (2001)

É sabido que as águas desse rio são utilizadas na irrigação de culturas existentes ao longo
de sua bacia. 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.
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, são desenvolvidos estudos de
diluição e de autodepuração dos cursos d’água.
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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 da água. Os efluentes de
qualquer fonte poluidora não poderão conferir ao corpo receptor características em
desacordo com o enquadramento do mesmo e somente poderão ser lançados, direta ou
indiretamente, efluentes que obedeçam as condições estabelecidas.
• 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 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.
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 e considerado o total de emissões devidas ao
Aeroporto.
a)

Emissões devidas à circulação de veículos nas 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, considerando-se um trecho de 15 km nas vizinhanças do Município de Guarulhos,
considerando-se o fluxo médio de veículos conforme dados fornecidos pela DERSA e pela
Concessionária NovaDutra. O Quadro III.3 a seguir demonstra a emissão de poluentes nos
trechos considerados das rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, que atravessa o
Município de Guarulhos.
·

Quadro III.3 – Emissão de Poluentes por Veículos Automotores nas Rodovias Ayrton Senna e Dutra
(Município de Guarulhos)
Poluentes
Hidrocarbonetos
Monoxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxôfre
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz

Totais Anuais
(ton/ano)
744
6.559
4.242
198
248

b) Emissões devidas ao 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) que emitem poluentes atmosféricos em
quantidades consideráveis. Para a estimativa deste montante, foram consideradas algumas
hipóteses descritas a seguir.
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·

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. O Quadro III.4, a seguir, apresenta os níveis de emissão estimada
para a circulação de veículos na rede viária do Município de Guarulhos.

·
Quadro III.4 – Emissão de Poluentes por Veículos Automotores no Município de Guarulhos, excluindo as
Rodovias Ayrton Senna e Dutra
Poluentes
Hidrocarbonetos
Monoxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxôfre
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz

·

Totais anuais
(ton/ano)
4.955
41.166
7.568
429
469

c) Emissões Totais do Município de Guarulhos
O Quadro III.5 a seguir apresenta a somatória das emissões no Município de Guarulhos
Quadro III.5 – Somatória das Emissões no Município de Guarulhos
Poluentes
Hidrocarbonetos
Monoxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxôfre
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz.

2.3

Emissão total por fontes móveis em
Guarulhos (ton/ano)
5.168
47.725
11.810
627
949

Meio Biótico
·

A área de estudo situa-se no Planalto Paulistano, recoberto primitivamente por vegetação
integrantes da Mata Atlântica, portanto, protegida por legislação específica, a partir da
criação do Decreto n°750/93 - 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.

·

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.

·

Assim como o restante do Estado, o contexto ecológico da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu
caracteriza-se por uma intensa fragmentação da cobertura vegetal primitiva, com poucos
remanescentes florestais significativos (em composição, forma e tamanho).
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
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estado; dentre as espécies que a compunham merecem destaque entre os mamíferos, as
onças pintada e parda, a jaguatirica, a anta, o catetu e a queixada, o sauá, o bugio, o micoleão-preto, a paca e a cotia. Dentre as aves, destacam-se o macuco, o gavião-real, a araravermelha, o papagaio-vedadeiro, tucano-do-bico-verde, o pica-pau-rei, a araponga e o
pavó.
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.
Especificamente na área de estudo, as áreas remanescentes são cercadas por intensa
antropização (estradas, áreas urbanizadas, 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, o preá, o gambá, alguns
morcegos, lagartos, além de algumas serpentes não peçonhentas da família Colubridae.
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 influencia 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 e a pomba-doméstica, que têm 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.
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
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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 algumas espécies que originalmente deveriam ocorrer na região da
Cantareira, como alguns periquitos e papagaios, uma espécies de tucano, gaviões de
grande porte e insetívoros especializados de sub-bosque, 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.
Situado a cerca de 10 km ao Sul do Aeroporto, na margem esquerda e direita do Rio Tietê,
fora da área de influência, tem-se a área do Parque Ecológico do Tietê, onde existem várias
lagoas com uma vegetação típica de brejo. Esses brejos e lagoas são um importante refúgio
para muitas espécies de aves aquáticas, que podem também estar povoando as áreas de
várzea na desembocadura do Rio Baquirivu-Guaçu. Muitas dessas aves são características
de ambientes aquáticos e pouco comuns em outras áreas do Município como a marrecatoicinho, o gavião-caramujeiro e o talha-mar.
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.
•

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, ambas integrantes 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 (Figura III.9).
- APA Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul
Criada em 13 de setembro de 1982, a APA Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul encontra-se
sob 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 sobrepõe um trecho desta Unidade, em sua porção sul, que representa
a porção nordeste da bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.
- Parque Estadual da Cantareira
Unidade de Conservação de grande extensão territorial insere-se na Bacia do Rio BaquirivuGuaçu 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, situado entre as serras do Mar e
da Mantiqueira, distribui-se por 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. O Parque Estadual da Cantareira é um
bom exemplo de como a vegetação original pode se regenerar. Nos fins do século XIX, sua
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.
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Figura III.9 – Unidades de Conservação
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Conforme descrito no item 1 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.
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
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.6 a
seguir apresentado e espacializados na Figura III.10.
Quadro III.6 – População por Bairros da AID (Situação Atual) – 2000
Bairros
Bela Vista
Bom Clima
Bonsucesso
Cocaia
Cumbica
Maia
Monte Carmelo
Paraventi
Picanço
Pimentas
Presidente Dutra
São João
Taboão
Torres Tibagy
Vila Barros
Vila Rio
TOTAL
Fonte: IBGE, Censo 2000, Setores Censitários

INFRAERO

População
1.378
5.492
2.082
8.648
10.488
967
7.577
3.314
5.199
29
38.850
4.828
732
706
10.262
2.427
102.977
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Figura III.10 – 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.14.
Gráfico III.14 - Distribuição da População Residente nos Bairros da AID (Situação Atual) – 2000
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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 Gráfico III.15, a seguir, apresentam a distribuição das faixas etárias da
população residente na AID.
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Gráfico III.15 - Composição Etária da População dos Bairros da AID (Situação Atual) - 2000
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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.56, a seguir.
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.16 a seguir.
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Gráfico III.16 - Domicílios por Condição de Ocupação – Bairros da AID (Situação Atual)
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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, 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.
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 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% 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 Tibagi 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.
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- 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.
- 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.
O Gráfico III.17 a seguir demonstra a distribuição dos anos de estudo dos responsáveis
pelos domicílios da AID.
Gráfico III.17 - Anos de Estudo das Pessoas Responsáveis pelo Domicílio (Situação Atual) – 2000
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Fonte: Fundação IBGE – Censo Demográfico 2000
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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. 7 a
seguir apresentado.
Quadro III.7 – População por Bairros da AID (Situação Futura) – 2000
Bairros

Bananal
Bela Vista
Bom Clima
Cocaia
Cumbica
Maia
Monte Carmelo
Morros
Paraventi
Picanço
Presidente Dutra
São João
Taboão
Vila Barros
Vila Rio
Total

População
20
2.680
5.278
3.292
1.544
370
6.063
10.202
2.990
1.188
21.334
8.008
18.099
8.400
469
89.937

Fonte: IBGE, Censo 2000, Setores Censitários

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 se visualiza no Gráfico III.18., a seguir, os bairros com maior contingente
populacional são Presidente Dutra e Taboão.
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Gráfico III.18 – Distribuição da População Residente nos Bairros da AID (Situação Futura) - 2000
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Fonte: Fundação IBGE – Censo Demográfico 2000

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 Gráfico III. 19 a seguir apresentam a
distribuição das faixas etárias da população residente na AID (Situação Futura).

Gráfico III.19 - 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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Figura III.11 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 Gráfico III. 20 a seguir apresentam a
distribuição das faixas etárias da população residente na AID (Situação Futura).

Gráfico III.20 - Composição Etária da População por Bairros da AID (Situação Futura) - 2000
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Fonte: Fundação IBGE - Censo Demográfico 2000.

- 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 Gráfico III.21, a seguir.
Gráfico III.21 - Domicílios por Condição de Ocupação da AID (Situação Futura) - 2000
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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.
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%.
- 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.
- 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.
O Gráfico III.22 a seguir demonstra a distribuição dos anos de estudo dos responsáveis
pelos domicílios da AID.
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Gráfico III.22 - Anos de Estudo das Pessoas Responsáveis Pelo Domicílio da AID (Situação Futura) – 2000
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Fonte: Fundação IBGE – Censo Demográfico 2000

3.2

Meio Físico
Risco de Processos Erosivos, 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.
Ao sul do Aeroporto de Guarulhos há grande área com relevo suave de colinas, em
substrato constituído por rochas graníticas, na qual não são previstas dificuldades
específicas para projetos de engenharia, comportando-se como uma área favorável à
ocupação. Ao 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 granitognáissicas, 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.
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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).
Nesse local, o trecho final retificado do Córrego Cocho Velho tem traçado perpendicular ao
eixo das pistas de pouso e decolagem, obrigando a utilização de solução em galeria (seção
retangular tripla com dimensões iguais a 3,00 x 2,50 m - base x altura).
Conforme relatos da INFRAERO, em 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.
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Qualidade do Ar
As emissões de poluentes das diversas fontes presentes na área de influência do Aeroporto
foram calculados a partir das fontes de emissão atmosférica presentes na região do
Aeroporto, conforme apresenta-se a seguir.
a) Emissões da Movimentação de Aeronaves
O presente relatório tomou por base informações fornecidas pela EPA, agência de proteção
ambiental dos Estados Unidos. Assim, foi considerado o total de poluentes emitidos por
cada operação de pouso e decolagem de uma aeronave, em diversos aeroportos
americanos, sendo determinada a emissão média. 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 apresentados no Quadro III.8
a seguir.
Quadro III.8 – Emissão de Poluentes pelas Aeronaves
Poluente
Hidrocarbonetos
Óxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxofre
Fonte: CNEC Engenharia S.A.

Emissões anuais (ton/ano)
432
1.288
1.095
46

b) Emissões 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: um caminhão para
abastecimento de combustível; um caminhão para coleta de dejetos líquidos; dois
caminhões para serviço de comissária; dois tratores para reboques porta bagagem; dois
carregadores de containers e pallets; um empurrador para aeronave; um trator para o
equipamento de ar condicionado; um equipamento de ar condicionado; e um caminhão
para abastecimento de água.

Logo, há um total de 12 veículos em operação para cada operação de pouso e decolagem
de uma aeronave. Assumindo-se, por hipótese, 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 seguintes níveis de emissão total, constantes do
Quadro III.9.
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Quadro III.9 – Emissão de Poluentes de Veículos de Apoio
Totais anuais de Emissão
(ton/ano)
16
150
55
1
2

Poluentes
Hidrocarbonetos
Óxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxofre
Partículas
Fonte: CNEC Engenharia S.A.

c) Emissões 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 que constam do Quadro III.10, a
seguir, considerando que 88% são veículos leves, dos quais 23% a álcool e 77% a
gasolina.
Quadro III.10 – Emissão de Poluentes por Veículos na Rodovia Hélio Smidt
Totais anuais de Emissão
Poluentes
(ton/ano)
Hidrocarbonetos
21
Óxido de Carbono
209
Óxidos de Nitrogênio
90
Óxidos de Enxofre
5
Partículas
5
Fonte: CNEC Engenharia S.A.

d) Emissões Devidas ao Incinerador
As emissões referentes ao incinerador constam do Quadro III.11 a seguir.
Quadro III.11 – Emissão de Poluentes do Incinerador de Resíduos Sólidos
Poluentes
Hidrocarbonetos
Óxido de Carbono
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Enxofre
Partículas
Fonte: WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental

Totais anuais
(ton/ano)
13,88
43,52
179,76

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.12 a seguir.
Quadro III.12 – Emissão de Poluentes Devidas ao Aeroporto
Poluentes
HC
CO
NOx
SOx
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz
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Emissão diária (kg/dia)
1.284
4.512
3.436
263
635

Totais anuais
(ton/ano)
469
· 1.647
1.254
96
232

FL

110/215

Níveis de Ruído
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 local específico.
Com o objetivo de se caracterizar esta variabilidade, foi feita uma série de medidas de nível
sonoro em um ponto fixo na área de influência da rota de pouso e decolagem do Aeroporto
de Congonhas, 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. Na decolagem, em 10 passagens de aeronaves, verificou-se
um nível sonoro médio de 88 decibéis, variando de 84 a 90 decibéis, com desvio padrão de
2 decibéis. No pouso, a média foi um pouco inferior, de 85 decibéis, mas com uma variação
muito maior, de 79 a 90 decibéis e desvio padrão de 4 decibéis.
É interessante observar que o nível máximo observado, de 90 decibéis, ocorreu tanto
durante pousos 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.
Na AID do Aeroporto Internacional de São Paulo foram realizadas medições de nível sonoro,
no período diurno, em pontos selecionados em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente
de Guarulhos, cujos localização e resultados são apresentados a seguir.
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Pontos de medição na AID do Aeroporto de Internacional de São Paulo
Ponto 1:
Localizado na frente da EEPSG Prof. Maria Leoni - Bairro Paraventi, como pode ser visto na
foto III.1, foi realizada a medição, 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 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves
apontou 55,9 decibéis, enquanto o nível
de ruído medido com a passagem dos
aviões foi de 56,7 decibéis. Logo, o
aumento é de menos de 1 decibél, o
que
revela
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 medidos
indicam que o ruído das aeronaves é
facilmente audível, destacando-se do
ruído de fundo.
Foto III.1 - Ponto 1: EEPSG Professora Maria Leoni

Ponto 2:
Localizado na frente da EEPSG Dona Brasília Castanho de Oliveira - Bairro Picanço, como
pode ser visto na foto III.2, foi realizada a medição 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 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves
apontou 59,0 decibéis. O nível de ruído
medido com a passagem dos aviões foi
de 61,7 decibéis. Logo, o aumento de
quase 3 decibéis 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.
F
Foto III.2 - Ponto 2: EEPSG Dona Brasília C. de Oliveira
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Ponto 3:
Localizado em frente ao Hospital Municipal de Urgências – Bairro Bom Clima, como pode
ser visto na foto III.3, foi realizada a medição, sendo observado passagem de aeronaves
pousando às 8:41:20h e 8:43:10h, gerando níveis de picos de ruído de 71 a 74 decibéis.
A simulação sem o ruído das
aeronaves apontou 65,1 decibéis O
nível de ruído medido com a
passagem dos aviões foi de 66,3
decibéis. Logo, o aumento da ordem
de 1 decibel 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.
Foto III.3 - Ponto 3: Hospital Municipal de Urgências

Ponto 4:
Localizado em frente à EEPSG Lydia Kitz Moreira - Bairro Cocaia, como pode ser visto na
foto III.4, foi realizada a medição, 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 decibéis.
A simulação sem o ruído das
aeronaves apontou 55,1 decibéis. O
nível de ruído medido com a
passagem dos aviões foi de
60,4 decibéis. Logo, o aumento da
mais de 5 decibéis 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.
Foto III.4 - Ponto 4: EEPSG Lydia Kitz Moreira
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Ponto 5
Localizado na frente da EEPSG Prof. João Luiz de Godoy Moreira - Bairro Bela Vista, como
pode ser visto na foto III.5, foi realizada a medição.
O intenso tráfego de veículos na avenida
lindeira é responsável pelo elevado ruído
de fundo, sendo que não era perceptível
a passagem de aeronaves.
O ruído médio no local foi de 63 decibéis
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.5 - Ponto 5: EEPSG João Luiz de Godoy Moreira

Ponto 6
Localizado na frente da EEPG Joaquim Garcia Salvador - Bairro Monte Carmelo, como pode
ser visto na foto III.6, foi realizada a medição, sendo observado passagem de aeronaves
pousando às 9:59:43 h, gerando um nível de pico de ruído de 84 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves apontou 67,2 decibéis. O nível de ruído medido
com a passagem dos aviões foi de 68,6 decibéis. Logo, o aumento de pouco mais de 1
decibel 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.6 - Ponto 6: EEPG Joaquim Garcia Salvador
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Ponto 7
Localizado na Praça Orobó - Bairro Presidente Dutra, foi realizada a medição, sendo
observado passagem de aeronaves decolando às 11:59:46 h, gerando nível de pico de ruído
de 84 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves apontou 61,2 decibéis. O nível de ruído medido
com a passagem dos aviões foi de 64,8 decibéis. Logo, o aumento de quase 4 decibéis
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.
Ponto 8
Localizado frente à EEPG Prof. Zilda R.P.M. da Silva - bairro Presidente Dutra, foi realizada
a medição, sendo observado passagem de aeronaves decolando às 12:32:50 h, gerando
nível de pico de ruído de 85 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves apontou 72,2 decibéis. O nível de ruído medido
com a passagem dos aviões foi de 72,2 decibéis. Logo, o aumento não ocorreu, significando
a inexistência de impacto do ruído aéreo neste local. O resultado desta medição 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 anulao 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.
Ponto 9
Localizado em frente à EEPSG Pref. Antônio
Pratici – no Bairro Bonsucesso, como pode ser
visto na foto III.7, foi realizada a medição, sendo
observado passagem de aeronaves decolando
às 13:50:09 h, gerando níveis de pico de ruído
de 87 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves
apontou 67,3 decibéis. O nível de ruído medido
com a passagem dos aviões foi de 69,3
decibéis. Logo, o aumento de 2 decibéis 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
medidos indicam que o ruído das aeronaves é
facilmente audível, destacando-se do ruído de
fundo.
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Ponto 10
Localizado em frente à EEPG Vicente Melro – Bairro Bonsucesso, como pode ser visto na
foto III.8, foi realizada a medição, 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 decibéis.
A simulação sem o ruído das
aeronaves apontou 62,1 decibéis. O
nível de ruído medido com a
passagem dos aviões foi de
62,6 decibéis. Logo, o aumento de
menos de 1 decibel 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 – entre a 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.
Foto III.8 - Ponto 10: EEPG Vicente Melro

Ponto 11
Localizado frente à EEPG João Cavaleiro de Salem - Bairro Cumbica, como pode ser visto
na foto III.9, foi realizada a medição, sendo observado passagem de aeronaves decolando
às 16:14:26 h, gerando níveis de pico de ruído de 87 decibéis.
A simulação sem o ruído das aeronaves
apontou 59,4 decibéis. O nível de ruído
medido com a passagem dos aviões foi
de 64,4 decibéis. Logo, o aumento da
ordem de 5 decibéis 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.9 - Ponto 11 EEPG João Cavaleiro Salem
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Síntese das condições de ruído local:
O Quadro III.13, a seguir, apresenta um resumo das medidas de ruído e níveis sonoros
estimados em cada ponto analisado.
Quadro III.13 - Níveis de Ruído
Nível de Ruído decibéis

Área
de
Ruído

Pico Medido
(passagem de avião)

Nível de
Ruído
medido

Nível de Ruído
estimado
(sem aeronave)

Diferença

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

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

10

73 a 74

62,6

62,1

0,5

II

11

87

64,4

59,4

5,0

II

Ponto

Observação
-ruído pouco perceptíve
l
-ruído medianamente
perceptível
-ruído pouco perceptível
-ruído muito perceptível
ruído não perceptível
-ruído pouco perceptível
-ruído muito perceptível
-ruído pouco perceptível
ruído medianamente
perceptível
ruído pouco perceptível
-ruído muito perceptível

Observa-se, no quadro apresentado, que em todos os pontos medidos, em sua maioria
diante de escolas ou de hospital, houve ultrapassagem do padrão legal, que determina para
esses equipamentos um limite diurno de 50 decibéis, enquanto os valores medidos variaram
de 57 a 72 decibéis, 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 decibéis, 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 decibéis.
Conforme descrição do Plano de Zoneamento de Ruído, 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 e hospitalar, 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.
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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 decibéis, 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 70 e
74 decibéis. Estes níveis de ruído revelam ser bastante audível, na maioria dos casos, a
passagem dos aviões, podendo ser causa de potenciais reclamações, particularmente no
período noturno. O acréscimo decorrente do tráfego aéreo, nestes pontos, varia entre 0 e
1,2 decibéis, caracterizando como pequeno impacto sonoro.
De acordo com a norma brasileira (NBR 13.368), os níveis de ruído acima de 75 decibéis
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 entre 65 e 75 decibéis,
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. Em todos os demais pontos avaliados, sob influência do tráfego
aéreo atual, o nível de ruído medido foi inferior a 65 decibéis o que, segundo a citada norma,
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 da Área II, delimitadas pela
INFRAERO.
Entre os pontos avaliados, considera-se sob efeito negativo do ruído aeronáutico os pontos:
4, 6, 7, 8, 9 e 11, seja pelo acréscimo de mais de 3 decibéis no nível de ruído medido, seja
por ter sido observado um pico sonoro, na passagem dos aviões, superior a 80 decibéis.
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.
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 o uso do solo lindeiro e a
avaliação da significância dos fragmentos vegetais existentes (com conseqüente
rebatimento à fauna local).
Cobertura Vegetal e Fauna Associada
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
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as de maior índice de valor de importância: Euphorbiaceae, Lauraceae, Anacardiaceae,
Leguminosae e Flacourtiaceae. Quanto às espécies, as principais foram: canela, peito-depombo, leiteiro, branquilho e almecega.
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 vegetam as samambaias do
campo e gleichenia .
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. Outras espécies, observadas em baixa densidade são as herbáceas lírio-dobrejo e mussambê e as arbóreas ingá e suinã.
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, bugreiro, canelinha,
cangalheira, capororoca, capororoca-mirim, cuvantã, embaúba-vermelha, jacarandápaulista, manacá-da-serra, tamanqueiro, tabocuva, tapiá, vassourão, Actinostemon
communis, Calyptranthes concinna, Dalbergia sp., Dentre as espécies arbustivas podem
ser citadas: morango-silvestre, pixiricas e samambaiaçus
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
com 57 cm de DAP e 12m de altura e de jacarandá-paulista, com 46 cm de DAP e 10 m de
altura.
As espécies arbóreas mais freqüentes são: tapiá – espécie predominante, açoita-cavalo,
almecega, embira-de-sapo, ipê-amarelo, jacarandá-paulista, maria-mole, marinheiro, paujacaré, tapixingui.
No estrato intermediário (arvoretas) ocorrem: lauráceas, mirtáceas, araticum-do-mato,
cafezinho, caroba, entre outras.
No estrato herbáceo-arbustivo observam-se: ciperáceas, melastomatáceas, piperáceas,
rubiáceas, esponjinha, morango-silvestre.
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 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
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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 e a pomba-doméstica têm sua ocorrência diretamente relacionada
à densa ocupação humana.
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DIAGNÓSTICO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Abrangendo as novas instalações pretendidas, o canteiro de obras, as vias utilizadas
pelos veículos de serviço, contidas no sítio do Aeroporto, 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
•

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, de 16 de
janeiro de 2002. Desta forma, as comunidades a seguir descritas compõem o universo de
desapropriações necessário à implementação da 3a Pista, conforme sintetizado no
Quadro III.14, apresentado a seguir.
Quadro III.14 – Famílias Afetadas – ADA - 2002
Bairro
Comunidade
Taboão
Jardim Marilena
Jardim Planalto
Invernada
Jardim Santa Lídia
Bananal
Malvinas/Jardim Eucaliptos
Bananal e São João
Haroldo Veloso
São João
Seródio
Jardim Portugal
Total
Fonte: Urbaniza Engenharia Ltda. 2002.

Nº de Famílias
1.184
65
138
920
722
1.255
572
4.856

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.
As 1.107 edificações abrigam 1.184 famílias, 77 estabelecimentos comerciais, um terreno
vazio, 12 unidades em construção e seis edifícios religiosos. Esses dados revelam que
há 173 famílias além do número de edificações relacionadas, o que revela que ocorre
mais de uma família residente por edificação.
O Jardim Marilena apresenta um padrão de urbanização precário, sem asfaltamento das
vias, cujas edificações, em alvenaria de bloco ou tijolo, se sucedem sem arborização
(Fotos III.10 e III.11).
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Foto III.10 - Jardim Marilena

Foto III.11 – Jardim Marilena

Tendo sido observado alto grau de organização comunitária, constata-se 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 declarada. Este foi o
pior índice de renda familiar observado entre as comunidades situadas na ADA.
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Embora seja uma área de ocupação recente, 60% dos moradores residem aí há mais de
quatro anos, com predomínio de população jovem, considerando-se que 69% têm menos
de 30 anos de idade. O nível de escolaridade do chefe de família é baixo, sendo que 49%
têm apenas o 1º grau completo e apenas 12% terminou o 2 º grau.
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 apresenta
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 algumas ruas pavimentadas, em
geral, sem guias, sarjetas e calçadas, sendo a arborização praticamente inexistente (Foto
III.13).
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. 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.12).
O cadastro realizado, revela a existência de 78 edificações que abrigam 65 famílias, 23
estabelecimentos comerciais isolados, um terrenos vazios, sete unidades em construção
e um edifício religioso. 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.
Na comunidade Jardim Planalto cerca de 45% das famílias cadastradas têm renda
superior a 02 salários mínimos, 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, com predomínio de habitantes abaixo de 30
anos (64%), sendo que a maior parte dos chefes de família (45%) apresentam 1º grau
completo e 20% terminaram o 2º grau.
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Foto III.12 – Jardim Planalto

Foto III.13 – 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. 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.14).
Foram cadastradas 134 edificações, que abrigam 138 famílias, nove estabelecimentos
comerciais isolados, oito terrenos vazios e uma unidades em construção. Das 138
famílias cadastradas, cerca de 78% são proprietários e 22% são inquilinos. A
comunidade Jardim Santa Lídia apresenta os mais altos níveis de renda familiar da ADA,
a maioria das famílias (51%) recebem acima de 02 salários mínimos. 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. Embora haja predominância de
escolaridade do chefe da família de 1º grau completo (42%), cerca de 25% possuem o 2º
grau completo.

Foto III.14- Jardim Santa Lídia
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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.15). De acordo com o
cadastro realizado, há 840 edificações que abrigam 920 famílias, 27 das quais
encontram-se em unidades habitacionais de uso misto (residencial e comercial), 850
famílias encontram-se em unidades habitacionais de uso exclusivamente residencial,
sendo que 43 unidades habitacionais (famílias) não foram cadastradas em virtude da
ausência de moradores durante o período de cadastro. Há ainda 26 estabelecimentos
comerciais isolados e cinco edifícios religiosos.
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. Cabe destacar o alto índice de famílias que
sobrevivem sem renda (16%) ou com renda de até 02 salários mínimos (42%). 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 também uma atratividade recente. Importante
destacar que 69% dos moradores têm menos de 30 anos de idade. Os dados coletados
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%.

Foto III.15 – Malvinas/Eucalipto
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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 um padrão de urbanização de melhor do 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.16). Constituído por 657
unidades habitacionais, no Conjunto Haroldo Veloso residem 722 famílias, totalizando
2.097.
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. 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. Cabe, No entanto, destacar uma atratividade
recente visto que 30% dos moradores estão residindo no local há menos de um ano.
Observa-se, ainda, que há um predomínio de moradores com menos de 30 anos de
idade (65%). Embora a renda seja reduzida o nível de escolaridade do chefe de família
apresenta o percentual mais alto de toda a ADA, sendo que 38% têm 1º grau completo e
28% o 2º grau completo.

Foto III.16 – Haroldo Veloso
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Comunidade Seródio
Situando junto ao bairro São João, a comunidade Seródio tem sua ocupação iniciada em
1977, e 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.8).
As construções em alvenaria, térreas ou assobradadas, utilizam materiais diversos nos
caixilhos e nas telhas, sendo freqüente o uso de grades de ferro (Foto III.17).
Foram realizados 1.464 cadastros, em 1.285 edificações, que abrigam 1.255 famílias,
estabelecimentos comerciais isolados, terrenos vazios, unidades em construção e
edifícios religiosos.
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.
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. 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.

Foto III.17 –Serôdio
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Comunidade Jardim Portugal
Constituindo a porção mais a sudeste da ADA, a comunidade Jardim Portugal encontrase 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.x).
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, sistema de drenagem das águas
pluviais e equipamentos públicos. Assenta-se sobre uma topografia acidentada,
constituído tanto de edificações térreas quanto de dois pavimentos. As construções são
em alvenaria de bloco ou tijolo com cobertura em cimento amianto (Foto III.18).
Foram realizados 602 cadastros, envolvendo 549 edificações que abrigam 572 famílias e
30 estabelecimentos comerciais.Os dados do cadastro realizado revelam um alto índice
de carência, considerando-se que 68% das famílias sobrevivem sem renda e 18% com
renda de até 2 salários mínimos.
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. A faixa etária predominante é de jovens com menos de 30 anos (65%) e o
nível de escolaridade do chefe de família é, predominantemente, o 1º grau completo
(52%).

Foto III.18 – Jardim Portugal
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Patrimônio Arqueológico

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.
A área de implantação do Aeroporto de Guarulhos apresenta topografia plana,
correspondente à bacia de drenagem e deposição de sedimentos do Rio BaquirivuGuaçu, 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
que
corresponde ao perímetro
de desapropriação para
implantação
dos
equipamentos de segurança
da Pista 3.

Foto III.19 – Em primeiro plano brejo, em segundo plano lagoa

- Área Interna do Aeroporto
Área interna do Aeroporto Na
área interna do Aeroporto pôdese observar que encontra-se
bastante
perturbada
pelas
construções
existentes,
por
áreas destinadas a antigos botaforas, além das áreas de brejo.
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.20 – Área utilizada como bota-fora
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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.

Fotos III.21 e III.22 –Prospecção em área onde já ocorreu aterro

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.23 – Área aterrada para a construção do antigo canteiro de obras do Aeroporto.
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- Área Externa ao Aeroporto
A área externa ao aeroporto corresponde às áreas integrantes do Decreto de
Desapropriação, que do ponto de
vista da arqueologia 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.

Foto III.24 – Á direita, Bairro Malvina; em segundo plano e
esquerda, área de retirada de solo.

Foto III.25 – Jardim Santa Lídia, área alterada pela construção civil.
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Foto III.26 – 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
arqueológicos foi considerado nulo, sem que a expansão do Aeroporto, atualmente,
represente risco para o patrimônio arqueológico local ou regional.
4.2

Meio Físico
Foram executadas na área destinada à ampliação do Aeroporto referentes ao TPS 3,
Edifício Garagem e Acessos, 112 sondagens à percussão, sendo 87 para fins de
fundações e 25 para fins de terraplenagem. As sondagens foram programadas baseadas
nos estudos preliminares e executadas entre janeiro e março de 1999.
Com base nos resultados dessas sondagens 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.
Em alguns 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
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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.
Em outros locais, 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.
Em outras áreas 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 de alguns pontos de sondagem foi detectado entre as
profundidades de 0,00 e 2,76 metros.
4.3

Meio Biótico
•

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.27).
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 verifica-se o predomínio de campos de origem
antrópica (gramíneas e espécies invasoras) e áreas de solo exposto (Figura III.19
Cobertura Vegetal da ADA).
Os levantamentos de campo, realizados em julho de 2003, tiveram como objetivo a
identificação da vegetação existente (naturais e de caráter antrópico), sua extensão,
estado de conservação e composição florística predominante, bem como a elaboração
do mapeamento de cobertura vegetal.
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No entorno da área edificada do Aeroporto, existem canteiros gramados e arborizados,
além da arborização das áreas de estacionamento e vias de circulação.

Foto III.27 – Foto Aérea de 1948

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.25).
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Foto III.28 – Aspectos de uma das estufas do viveiro de plantas

Dentre as espécies arbóreas ocorrem: escovinha-de-garrafa, manacá-da-serra,
mulungu, suinã, tamboril, entre outras. Na coleção de palmeiras foram identificadas:
areca-bambu, jerivá, palmeira-garrafa, palmeira-imperial, palmeira-triângulo, palmitojuçara, rabo-de-peixe, washingtonia.
Entre os remanescentes naturais, em diferentes estados de conservação, ressalta-se o
fragmento junto ao estacionamento e aqueles situados próximos ao Hotel. Em junho de
1991 foi estabelecido 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
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.
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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 botafora. A formação vegetal que
ocupa maior extensão são os
campos de origem antrópica e,
em
menor
extensão,
as
formações de capoeirinha-devárzea (floresta de várzea em
estágio
sucessional
inicial),
campos úmidos (brejos), além
de um lago contendo vegetação
higrófita (Foto III.29).
Foto III.29 – Lagoa com macrófitas aquáticas e comunidade de
mimosas ao fundo

Os campos de origem antrópica
correspondem às antigas áreas
de pastagem com predomínio de
braquiária e capim-napier. Além
dessas ocorrem espécies
invasoras como: alecrim-docampo, assa-peixe, campainha,
crotalária, mata-pasto,
vassourão-vermelho, Solanum
sp.; espécies exóticas
asselvajadas: ipezinho-dejardim, leucena, mamona e
exemplares exóticos
(cultivados), de porte arbóreo,
de cheflera, jambolão, santabárbara e pinheiros. (Foto III.30)

Foto III.30 – Campos de Origem Antrópica
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As capoeirinhas de
várzea localizam-se
sobre terrenos
encharcados, sendo
caracterizadas pelo
predomínio das
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.31)

Foto III.31 – Capoeirinha de várzea

No estrato superior
predominam as
melastomatáceas, além de
outras como: aroeirinha,
capororoca, capororocamirim, crindiúva,
guaçatonga, leiteiro, mariamole, pau-de-viola, pixirica,
tapiá, mirtáceas,
Eupathorium
vauthieriuanum, Solanum
sp. O estrato herbáceoarbustivo é pouco
desenvolvido, vegetando
espécies como
samambaia-do-brejo,
samambaiaçú e Piper
aduncum, entre outras.
(Foto III.32).
Foto III.32 – Sub-bosque da Capoeirinha de Várzea
INFRAERO

FL

141/215

As antigas cavas, próximas ao Rio Baquirivu-Guaçu, originaram um lago, recoberto
parcialmente por macrófitas como o mururé e a taboa. Em seu entorno ocorrem campos
úmidos (brejos) constituídos por vegetação herbácea de caráter higrófito, formada por:
ciperáceas, carqueja,
cavalinha, cruz-demalta, erva-de-bicho,
filodendro, Cuphea sp.,
Lycopodium sp.
Paepalanthus sp.,
Tibouchina cf.
trichopoda – espécie
florífera, de porte
arbustivo; comunidades
homogêneas de
mimosa - espécie
arbustiva e exemplares
isolados de embaúba,
goiabeira, pau-de-viola,
suinã e tapiá (Fotos
III.33).
Foto III.33 – Campos úmidos

A área destinada ao
Terminal de
Passageiros TPS 3 é
secionada no sentido
norte – sul por um
canal retificado e
algumas valas de
drenagem atualmente
secas. Nas margens do
canal vegetam
espécies higrófitas
como o aguapé, a cruzde-malta e a taboa
(Foto III.34).

Foto III.34 – Canal com vegetação nas margens
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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.(Fotos III.35).

F
Foto III.35 – Margens do Rio Baquirivu-Guaçu erodidas e recoberta
por gramíneas e espécies invasoras

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,
chorão, pata-de-vaca,
tipuana; as coníferas:
pinheirinho-de-natal e tuia;
e as palmeiras: arecabambu, seafórtia, palmeiratriângulo, rabo-de-peixe,
tamareira-de-jardim. (Fotos
III.34).
Foto III.36 – Arborização de canteiro central em área destinada à
construção da Pista 3
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O Quadro III.15, a seguir, apresenta estimativas de áreas ocupadas na 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.15 - Ocupação na ADA
Ocupação
Área de Desapropriação
Área (ha)
%
Área Edificada
77,11
43,81%
Solo Exposto
16,37
9,30%
Lago
0,00%
Cobertura Vegetal
82,51
46,88%
Total
175,99
100,00%
Fonte: Figueiredo Ferraz

Área Interna
Área (ha)
%
32,94
19,36
18,63
10,95
4,56
2,68
114,05
67,02
170,18
100,00%

O Quadro III.16, 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.16 – Cobertura Vegetal da Área de Desapropriação
Cobertura Vegetal
Área (ha)
Campo Antrópico
59,67
Brejos e Campos Úmidos
20,19
Capoeirinha
1,01
Horticultura
1,42
Reflorestamento (Eucalipto)
0,22
Total
82,51
Fonte: Figueiredo Ferraz

%
72,32
24,47
1,22
1,72
0,27
100,00

A vegetação que será de fato afetada, situada na área interna, está discriminada no
Quadro III.17, a seguir, cuja análise revela que a maior parte da área é constituída de
campo antrópico.
Quadro III.17 – Cobertura Vegetal em Área Interna ao Aeroporto
Cobertura Vegetal
Área (ha)
Campo Antrópico
77,25
Brejos e Campos Úmidos
14,65
Mimosa
10,47
Capoeirinha
8,01
Reflorestamento (Eucalipto)
3,68
Total
114,05
Fonte: Figueiredo Ferraz
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67,74
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Figura III.14 - Cobertura Vegetal da ADA
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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 maioria das espécies observadas no local é comum e de fácil adaptação em áreas
urbanas arborizadas, apresentando 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,
observados
enquanto
se
alimentavam em um dos
lagos, e o gavião-caramujeiro.
Outra espécie, a marrecaananaí, 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 e a
garça-branca
(Foto III.37)
também foram registradas
deslocando-se entre esses
lagos.
Foto III.37 – Aves Aquáticas

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 e o alegrinho. Nas áreas de vegetação aberta, com
predomínio de capim foram registrados grandes bandos de bico-de-lacre e alguns
indivíduos de tiziu.
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Nos gramados existentes junto às pistas foram observadas duas espécies: o queroquero e o caminheiro. 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.
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. Mesmo assim, o
urubu ainda é uma espécie
comum na área, sendo que
alguns
indivíduos
foram
observados pousados bastante
próximo dos aviões (Foto
III.38). 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.
Foto III.38 – Urubu

No local onde será construída a Pista 3, atualmente ocupada pelo antigo canteiro de
obras, as espécies mais comuns são a pomba-doméstica e o pardal, 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,
o sanhaço e o bentererê.
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.
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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.
•

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.
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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 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.
•

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:
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− 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;
− 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.
•

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.
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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.
Estrutura Hidroviária
Atualmente, a estrutura hidroviária paulista é marcada pela presença da Hidrovia TietêParaná, 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.
•

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).
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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.
•

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.
•

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
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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
− 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.
•

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:
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− 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
− 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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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 devidos à implantação das
instalações e à operação aeroportuária e, em decorrência, o passivo ambiental gerado.
O presente capítulo está organizado em quatro itens referentes ao meio antrópico, meio
físico e meio biótico.

1.

MEIO ANTRÓPICO
Os impactos no 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,
serviços aeroportuários – companhias aéreas, refeições, limpeza, despacho aduaneiro
–, coleta e remessa de bens, hotéis, entre outros.
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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. Os valores duplicaram entre 1985 e
1990 e sofreram um aumento de mais 50% entre 1990 e 1995. Na seqüência ocorreram
reduções, atingindo 2000 numa situação inferior à do início dos anos da década de
1990.
As Transferências do Estado, que cresceram cerca de 180% no período, são a principal
receita municipal, representando quase mais de 40% de seu montante sendo a Cota
Parte Municipal do ICMS a parcela mais importante dessas transferências. 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.
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, verificou-se que essas Receitas Próprias
apresentaram um aumento em termos reais superior a 350%.
O ISSQN acusou também uma variação extremamente expressiva no período. Tratase 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 ocilou 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
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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 foram determinantes os fatos de que Guarulhos se
mantivesse como um município industrializado aumentando sua Cota Parte no ICMS e
se integrasse no processo de terciarização da economia metropolitana, apresentando
um perfil específico capaz de atrair investimentos significativos.
A vinculação ao transporte de cargas e passageiros e a grandes infra-estruturas
voltadas ao turismo de negócios 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.
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.
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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.
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.
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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.
O crescente processo de impermeabilização e a canalização do rio neste trecho de
montante provocou o aumento dos deflúvios de superfície causando inundações
localizadas que ocasionaram uma série de intervenções, transferindo problemas para
jusante.
Além disso, o Córrego Cocho Velho, afluente da margem esquerda do Rio BaquirivuGuaçu, teve seu trecho final, perpendicular aos eixos das pistas 1 e 2 do Aeroporto,
canalizado em galeria de seção tripla.
Os altos níveis d’água do Rio Baquirivu-Guaçu, originados pelas razões expostas,
tornaram as estruturas existentes (ponte e bueiro) insuficientes, inclusive a jusante do
emboque com o córrego Cocho Velho.
Além da impermeabilização ocorrida na bacia do Rio Baquirivu-Çuaçu pela intensa
urbanização ocorrida, as instalações do Aeroporto impuseram uma impermeabilização
de 21% do total de sua área total de 13,8 km2.
Avaliação do Impacto
A ocorrência de pontos de enchente 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.
Medida Proposta
No que se refere às questões associadas ao sistema de macrodrenagem do Aeroporto,
a INFRAERO deverá elaborar 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 BaquirivuGuaçu.
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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 BaquirivuGuaçu 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, que não confiram ao corpo receptor características em
desacordo com esse enquadramento, que obedeçam as condições estabelecidas por
índices máximos de vários parâmetros. Este limite somente 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.
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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.
2.4

Quanto à Qualidade do Ar
Descrição do Impacto
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,
incluindo as rodovias Ayrton Senna e Dutra e a malha viária municipal (Diagnóstico
Ambiental da AII – item 2.2.4) 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
Emissão total por fontes móveis em
em Guarulhos
Guarulhos (ton/ano)
(kg/dia)
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 devidas exclusivamente à 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)
HC
CO
NOx
SOx
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz

1.284
4.512
3.436
263
635

Totais anuais
(ton/ano)
469
1.647
1.254
96
232

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.
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Quadro IV.3 –Emissões devidas ao Aeroporto e aos veículos automotores que circulam em
Guarulhos
Poluentes

Emissão devida ao Aeroporto
(ton/ano)
469
1.647
1.254
96
232

Emissão total por fontes móveis em
Guarulhos * (ton/ano)
6.168
49.372
13.064
723
949

HC
CO
NOx
SOx
Partículas
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 8% do total de HC emitido por fontes móveis em
Guarulhos; 3% do CO; 10% do NOx, 13% do SOx; e 24% das partículas.
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 de 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 16% das emissões totais de
partículas por fontes móveis em Guarulhos, 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
Descrição do Impacto
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
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desacordo com os padrões legais, principalmente devido ao tráfego intenso de
veículos. Por outro lado, o ruído de passagem das aeronaves (pico sonoro - Lmáx), na
maioria dos pontos avaliados, apresenta intensidade com potencial de causar
incômodos à população, particularmente no período noturno.
Avaliação do Impacto
Sendo uma região ocupada por mais de 28 mil residências, atendidas por infraestrutura urbana, onde residem cerca de 102 mil habitantes, cuja ocupação encontra-se
consolidada considera-se de um impacto negativo, permanente, tendo em vista a
movimentação das aeronaves, localizado na AID, de grande 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.
Cabe ainda 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
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.
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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 Tibagi, 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 Preidente 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.

INFRAERO

FL 164/215

VOL I

Quadro IV.4 – Evolução da Ocupação Urbana no Entorno do Aeroporto

ETOR

DATA

S

BAIRRO

1970
Parcelado Ocupado

1980
Parcelado Ocupado

1993
Parcelado Ocupado

2002
Parcelado Ocupado

1
Torres Tibagy
2
Picanço
3
Maia
4
Paraventi
5
Vila Rio
Oeste
6
Cocaia
7
Bom Clima
8
Monte Carmelo
9
Vila Barros
10
Bela Vista
11
Taboão
12
São João
13
Lavras
Leste
14
Presidente Dutra
15
Ponte Alta
16
Cumbica
Sul
17
Jardim Cumbica
Fonte: Figueiredo Ferraz
Ocupação:

Parcelamento:
Baixo
Médio
Alto

Inexistente
Parcial
Integral
12
1

5
2 3 4 6 7

10
11
8 9

13

Aeroporto Internacional
de São Paulo / Guarulhos

14

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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3.

MEIO BIÓTICO

3.1

Quanto à Vegetação Pré-Existente
Conforme foto de aérea de 1948, quando existia apenas a Base Aérea de Cumbica,
apresentada no item 4 do Capítulo III, 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 BaquirivuGuaçu, 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.
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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.
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Matriz V.1 - Identificação dos Aspectos Ambientais Impactados pela Implantação das Ampliações Pretendidas para o
Aeroporto

Meio Físico

Meio Biótico
Meio Antrópico

INFRAERO

Solos
Recursos Hídrico
Qualidade do Ar
Níveis de Ruído
Cobertura Vegetal
Fauna
Finanças Municipais
População
Tráfego

Canteiro de
Obras

Desvio do Rio
BaquirivuGuaçu

Empréstimo e
Bota-Fora

Rebaixamento
do Lençol
Freático

Manutenção de
veículos

Movimentação
de Máquinas

Empregos
Temporários

Aspectos Ambientais

Implantação do
TPS 3, Pista de
Táxi e Pista 3

Ações Geradoras de Impacto
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Matriz V.2 - Identificação dos Aspectos Ambientais Impactados pela Operação das Ampliações Pretendidas para o
Aeroporto

Meio
Físico
Meio
Biótico
Meio
Antrópico

INFRAERO

Solos
Recursos Hídricos
Qualidade do Ar
Níveis de Ruído
Cobertura vegetal
Fauna
Finanças Municipais
População
Uso do Solo
Tráfego

Empregos
Permanentes

Atividades
Econômicas

Tratamento de
Resíduos
Sólidos

Esgotamento
Sanitário

Abastecimento
de Água

Movimentação
de Aeronaves

Ações Geradoras de Impactos
Movimentação
Passageiros/
Cargas

Aspectos Ambientais
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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.
• 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 decibéis,
medida a 7m de distância.
Em área mista, preferencialmente residencial, a norma NBR 10151 determina como
máximo admissível, um ruído de 55 decibéis durante o dia e 50 decibéis à noite. Como foi
medido um nível de ruído a partir de 59 decibéis na região próxima à construção da nova
pista, este passa a ser o limite válido para o período diurno. Logo, tem-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, portanto, 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, pode-se considerar que um maior dano da poluição sonora se caracteriza
quando há uma ultrapassagem em mais de 10 decibéis acima dos limites, o que implicaria
em uma margem de tolerância de até 69 decibéis durante o dia e 60 decibéis 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 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.
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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.
•

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 apresentados 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
Campo antrópico (estágio pioneiro)
Capoeirinha de várzea (estágio pioneiro)
Campos úmidos (brejos)
Total
Fonte: Figueiredo Ferraz

Fora de APP
90,23
8,00
10,73
108,97

Área (ha)
Em APP
19,79
0
3,92
23,71

Total
110,02
8,00
14,65
132,68

Avaliação de Impactos
Trata-se de um impacto negativo, diretamente ocasionado pelas obras, e permanente,
localizado, irreversível, imediato e certo, de baixa importãncia 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
Área fora Compen
Área da
Formação
de APP
sação
compens.
Vegetal
(ha)
(ha)
Campo antrópico
90,23
----(estágio pioneiro)
Capoeirinha de
8,00
1:1
8,0
várzea (estágio
pioneiro)
Campos úmidos
10,73
1:1
10,73
(brejos)
Total
108,97
18,73

Área APP
(ha)
19,79

1:1

Área de
compens.
(ha)
19,79

0

3:1

0

8,0

3,92

3:1

11,76

22,49

31,55

50,28

23,71

Compens.
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Área Total
(ha)
19,79

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
Luehea divaricata
01
açoita-cavalo
M
fl, or
Luehea grandiflora
02
açoita-cavalo-graúdo
M
fl, or
Senna macrantera
03
aleluia
P
fl, or
04
Amendoim-do-campo Platypodium elegans
M
fl, or, pi
Andira anthelmia
05
angelim-do-campo
M
fl, fr, or
Anadenathera peregrina
06
Angico-branco
G
or, pi
Centrolobium tomentosum
07
araribá
G
or
Schinus terebinthifolius
08
aroeirinha
M
fr, or
Myroxylon peruiferum
09
cabreúva
M
or
Peltophorum dubium
10
canafístula
M
fl, or
Nectandra oppositifolia
11
canelão
M
fr, or
Nectandra megapotamica
12
canelinha
M
fr, or, pi
Senna multijuga
13
caquera
M
fl, or, pi
Jacaranda puberula
14
caroba
M
fl, or
Cedrela fissilis
15
cedro
G
or
Cassia ferruginea
16
chuva-de-ouro
G
fl, or
Copaifera langsdorfii
17
copaíba
G
fr, or
Eruthrina crista-galli
18
corticeira
m
fl, hi, or,
Syagrus oleracea
19
gabiroba
P
fr, or
Pseudobombax grandiflorum
20
imbiruçú
M
fl, or
Tabebuia crysotricha
21
ipê-amarelo
M
fl, or
Tabeuia heptaphylla
22
Ipê-roxo
G
fl, or
Tabebuia impetiginosa
23
Ipê-roxo-de-bola
M
fl, or
Machaerium villosum
24
jacarandá-paulista
G
fl, or
Hymenaea corbaril
25
jatobá
g
fr, or
Syagrus romanzoffianum
26
jerivá
M
pa, fr, or, pi
Cordia trichotoma
27
louro-pardo
G
fl, or
Tibouchina pulchra
28
manacá-da-serra
P
fl, or, pi
Lafoensia glyptocarpa
29
mirindiba
M
or
Erythrina verna
30
mulungu
G
fl, or
Chorisia speciosa
31
paineira
G
fl, fr, or
Sclerolobium denudatum
32
passuaré
g
or
Bauhinia variegata
33
pata-de-vaca
P
fl, or, pi
Syagrus pseudococos
34
pati
P
pa, fr, or
Cytharexyllum mirianthum
35
pau-de-viola
M
fr, or
Caesalpinia ferrea
36
pau-ferro
G
or
Eugenia uniflora
37
pitangueira
M
fr, or
Tibouchina granulosa
38
quaresmeira
M
fl, or, pi
Enterolobium contortisiliquum
39
Tamboril
M
or
Vitex megapotamica
40
tarumã
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, esses impacto se torna de baixa importância.
Medida Proposta
Plantio de mudas de espécies nativas nas áreas 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.
•

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.
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.
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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 IV, 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
Famílias em
Assentamentos
Assentamentos Regulares
Irregulares
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

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
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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 da 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 ás 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.
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Fase de Operação do Empreendimento
•

Meio Físico

Alteração na qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu pelo aumento do volume de
efluentes
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
Ovos de helmintos
Até 50 ovos/100gMS
Salmonella spp
Ausente
3
Estreptococos fecais
<10 100gMS
3
Coliformes fecais
<10 100gMS
milho, feijão, soja, culturas
Culturas
mecanizadas sem contato primário
Fonte: SANEPAR, 1997
Quadro V.6 Limites para Patógenos (EUA)
Microorganismos
Lodo Classe A
Ovos de helmintos
<1/4 gMS
Salmonella spp
<3/4 gMS
3
Estreptococos fecais
<10 100 gMS
Coliformes fecais
<1/4 gMS
Culturas
praças, jardins e pastagens
Fonte: EPA, 1992
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Lodo Classe B
Até 100 ovos/100gMS
Ausente
6
<10 100gMS
6
<10 100gMS
espécies florestais e frutíferas em
sistema de cova

Lodo Classe B
Não especificado
Não especificado
6
<2X10 100gMS
Não especificado
Agricultura com algumas
restrições
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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 de 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 a 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
Totais anuais de emissão
(kg/dia)
(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.
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, é foram calculados os níveis de emissão constantes do Quadro V.8.
Quadro V.8 – Emissão de Poluentes de Veículos de Apoio
Poluentes
HC
CO
NOx
SOx
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz

Emissão diária (kg/dia)
85
824
300
5
10

Totais anuais de Emissão
(ton/ano)
32
300
110
2
4

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.
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Quadro V.9 – Emissão de Poluentes por Veículos Automotores na Rodovia Hélio Smidt
Poluentes
HC
CO
NOx
SOx
Partículas
Fonte: Figueiredo Ferraz

Emissão diária
(kg/dia)
116
1.144
492
29
28

Totais anuais de
Emissão
(ton/ano)
42
418
180
10
10

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
Emissão diária (kg/dia)
Poluentes
HC
2.567
CO
9.026
NOx
6.792
SOx
286
Partículas
284
Fonte: Figueiredo Ferraz

Totais anuais de Emissão
(ton/ano)
937
3294
2.480
104
104

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
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.
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Quadro IV.11 – Estimativa futura de Emissão total dos veículos automotores no Município de Guarulhos
Poluentes
Emissão total por fontes móveis
Emissão total por fontes móveis em
em Guarulhos
Guarulhos (ton/ano)
(kg/dia)
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
Emissão futura por fontes móveis em
Aeroporto
Guarulhos *
(ton/ano)
(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
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.
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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.
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.
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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 terceirização da metrópole, responde pelo comportamento de suas
receitas, e está fortemente correlacionado á 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.
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.
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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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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.
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Cronograma
Já se encontra em andamento o estudo específico da Drenagem da Bacia do Rio BaquirivuGuaçu 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 Res. 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 devidamente registrado em conselho
profissional;
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−

Definição de responsabilidade e competência do gestor e dos concessionários;

−

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;

−

Citar 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 RS

•

Ações para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
−

INFRAERO

Descrição dos procedimentos de segregação, acondicionamento, coleta, área de
armazenamento intermediário, transporte, tratamento e destinação final de RS de
acordo com a classificação da Resolução CONAMA nº 05/93, CONAMA 283/01,
normas da ABNT e Instrução Normativa 26/01 - MAPA;
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−

Características dos equipamentos de acondicionamento e transporte dos resíduos
sólidos: tipo de contêineres , tambores e cestos - identificação e distribuição;

−

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 RS 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 RS para as cargas
deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou abandonadas;

−

Descrição dos métodos de tratamento e disposição final de resíduos perigosos e
outros 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 RS 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:
−
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Descrever as formas de registros e de acompanhamento das atividades previstas no
PGRS, como planilhas de acompanhamento, indicadores de controle, gráficos,
índices, etc.;
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−

Instrumentos de análise, controle ambiental e avaliação periódicas de tipos
específicos de resíduos e efluentes de acordo com o seu risco;

−

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 de implantação e avaliação
•

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.

Órgãos Intervenientes e 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.
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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.
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
CENTRAL

-

INFRAERO

RELATÓRIOS
IMAGENS
TRAJETÓRIAS
RUÍDO

-

EM TEMPO REAL
HISTÓRICO

MÉDIAS
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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
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diretrizes e recomendações a serem detalhadas no Projeto Básico Ambiental. Essas
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 co 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.
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Tambores e outros recipientes tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos em
locais pré-definidos para esta finalidade.
•

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 da s 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.
Órgãos Intervenientes e 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
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grupos sociais ao longo do ciclo de planejamento, construção e operação de um
empreendimento.
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
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diretamente pelas obras da Terceira Pista ou pela operação atual, a INFRAERO vêm
desenvolvendo desde 2002 várias gestões de Comunicação Social.
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.
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Essas pessoas procuraram o Escritório principalmente em busca das seguintes
informações sobre:
-

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 encontramse 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
a) O Plano de Indenização e Reassentamento da população afetada deve garantir critérios
eqüitativos e adequados;
b) 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;
c) 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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d) 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;
e) O Plano de Reassentamento deve garantir a inclusão dos resultados das consultas
realizadas com instituições representativas da população afetada;
f)

O Plano de Reassentamento deve garantir a implantação de infraestrututra compatível
de transportes, energia, saneamento básico, saúde e educação;

g) Etapas do Reassentamento:
-

1: cadastro físico e sócio-econômico detalhado;

-

2: avaliação dos imóveis;

-

3: indenização dos imóveis passíveis de desapropriação;

-

4: projeto executivo para o reassentamento;

-

5: projeto das moradias-tipo;

-

6: construção das moradias;

-

7: mudança das famílias;

-

8: demolição, retiradas de entulho e limpeza da áreas a ser desocupada.

Órgãos Intervenientes e 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.
Órgãos Intervenientes e 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 PROSPECTIVOS

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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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 nãoresidenciais, buscando locais de moradia sem incômodos ocasionados pela proximidade
do Aeroporto.
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EQUIPE TÉCNICA
COORDENAÇÃO GERAL
Engenheiro Henrique Melman

CREA/SP 0600328749
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Arquiteta Maria Helena Lobo de Queiroz
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Arquiteta Penélope Maria Mendes Lopes
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Engenheiro Mitsuyoshi Takiishi
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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

CRB 18859/01D

Engenheiro Florestal Wandir Ribeiro

CREA/SP 0601457260/D

SÓCIO-ECONOMIA
Economista Raul de Carvalho
Administrador Roberto Shigueo Takada
Socióloga Áurea Morato

CORECON 7226
CRA 65878
----

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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