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1 - Introdução 
  

 Olhar através da janela de um avião pode ser um grande exercício geográfico. 

À medida que se afasta do solo e alcança outras altitudes, o passageiro percebe que 

a escala de observação muda, apresentando novas perspectivas. Uma delas é a 

possibilidade de enxergar a paisagem de forma mais abrangente e contextualizada. 

 Desde que foi inaugurado, em 20 de janeiro de 1985, o Aeroporto 

Internacional de São Paulo, localizado no município de Guarulhos, mudou 

significativamente a imagem vista das janelas dos aviões que por lá passam. O 

terminal acelerou o processo de ocupação urbana e se tornou um dos principais do 

país, fechando 2015 com um movimento de 38.985.000 passageiros, de acordo com 

dados da GRU Airport (2016). 

 Se o entendimento da importância do aeroporto para a infraestrutura 

aeroportuária do país é fundamental, há também a necessidade de se compreender 

qual o papel do meio natural para o aeroporto. Conforme Manual de Implementação 

de Aeroportos elaborado pelo Instituto de Aviação Civil (IAC, 2015), diversos fatores 

são considerados no processo de escolha do sítio de um aeródromo, entre eles a 

distância em relação ao centro urbano, os dados meteorológicos, o relevo e a 

drenagem. 

 Antes da inauguração do aeroporto internacional, AB' SABER (1975) já havia 

destacado a dificuldade em se encontrar espaços "disponíveis e adequados" para a 

construção de um novo terminal em São Paulo. Para o autor, um aeroporto em 

Guarulhos, instalado na planície fluvial do Rio Baquirivu-Guaçu, afluente do Rio 

Tietê, teria "problemas climáticos e operacionais". Apesar dos problemas, as 

chamadas várzeas, ou terrenos de aluviões recentes, eram invadidas por novos 

elementos urbanos conforme os serviços de retificação e canalização progrediam 

(AB' SABER, 1956). 

 Tais considerações se mostram verdadeiras até a atualidade. Mesmo com os 

avanços da tecnologia e o progresso na previsão meteorológica, por exemplo, os 

nevoeiros ainda são um obstáculo para a aviação, como afirma VILLELA (2012). Em 

Guarulhos, a umidade da várzea do Rio Baquirivu-Guaçu e o ar frio que desce à 

noite da Serra da Cantareira influem para a ocorrência do fenômeno, que diminui a 

visibilidade e atrasa voos. 
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 A demanda pelo aumento da infraestrutura dos terminais aeroportuários 

destaca a necessidade crescente das análises geográficas. De 2003 a 2010, o 

investimento total no setor aéreo no país foi de R$ 8,8 bilhões (IPEA, 2011), e um 

estudo sobre o setor de transporte aéreo (MCKINSEY & COMPANY, 2010) estima 

que até 2030 serão necessários investimentos para aumentar em 2,4 vezes a 

capacidade atual dos aeroportos.  

 Nesse contexto, o conhecimento das características físicas e dos fenômenos 

naturais que fazem parte da história de um aeroporto é primordial para a 

compreensão das interações existentes na paisagem, que, na visão de Bertrand 

(1971), pode ser entendida como resultado da combinação dinâmica de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos. 

 Para a análise dos fatores da paisagem que influem na dinâmica do 

aeroporto, é necessário considerar os aspectos regionais que permitem uma 

caracterização do meio físico. Pode-se apontar diretamente a influência da 

topografia, temperatura, precipitação e hidrografia. Estas, invariavelmente, estão 

ligadas ao contexto geomorfológico, climático e geológico da paisagem em questão.  

 Com 1,3 milhão de habitantes (IBGE, 2015), Guarulhos integra a Região 

Metropolitana de São Paulo, e o acesso ao aeroporto se dá pelas rodovias 

Presidente Dutra, Ayrton Senna e Hélio Smidt. Situado no bairro de Cumbica, há em 

seu entorno alto índice de ocupação urbana, cuja expansão se intensificou a partir 

do final da década de 1980 (DUARTE, 2011). Além do uso residencial, próximos ao 

terminal existem comércios e serviços ligados à atividade aeroportuária, como hotéis 

e locação de veículos.  

 Em relação às principais características físicas, a área de estudo apresenta 

pacotes de sedimentos recentes (aluviões, idade Quaternária) e de rochas 

sedimentares (idade Terciária). Grande parte da área fica na planície aluvial do rio 

Baquirivu Guaçu, mas também aparecem colinas, morrotes e morros altos, que 

ocupam uma faixa na porção Norte do município (OLIVEIRA et al., 2009). Inserida 

em uma zona climática mais fria e relativamente úmida, a área se caracteriza por 

inverno frio e seco, com temperaturas médias que podem atingir 15ºC, enquanto que 

nos meses de verão a média pode variar entre 23ºC e 24ºC (GRAÇA et al., 2007). 

 A presente pesquisa propõe o estudo do sítio de instalação do aeroporto à luz 

da associação com os fatores naturais que interferem na circulação de pessoas e 

mercadorias por transporte aéreo. A integração de tais fatores permite melhor 
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compreensão das relações existentes na paisagem, uma vez que as condições 

físicas do meio exercem papel importante na rotina aeroportuária.  

2 - Objetivos 
  

 Objetiva-se nesta pesquisa investigar o sítio do Aeroporto Internacional de 

São Paulo e analisar como seus aspectos geográfico-físicos influenciam a dinâmica 

do terminal. O trabalho será focado na topografia, na hidrografia e no clima, sendo 

estes fatores considerados os mais representativos.  

 Para isso, será feito um levantamento histórico voltado ao contexto de 

instalação do aeroporto e às principais alterações ocorridas na paisagem. Tal 

investigação pretende, além de identificar os fatores considerados para a escolha do 

local e as características do meio físico àquela época, melhorar o entendimento das 

associações entre o sítio geográfico e o contexto atual.  

 Serão averiguados os registros do aeroporto quanto aos dados climáticos de 

nevoeiros, chuvas e variações de temperatura que afetam o tráfego aéreo do 

terminal. A compreensão do papel da topografia na direção, velocidade dos ventos e 

bloqueio/orientação de massas de ar que afetam pousos e decolagens também faz 

parte dos resultados aqui pretendidos. 

 Embora o enfoque seja em torno da influência do meio físico sobre a dinâmica 

do tráfego aéreo do aeroporto, planeja-se verificar os impactos da instalação deste 

quanto ao delineamento da hidrografia, já que o terminal ocupa área de planície 

fluvial.  Não serão, considerados, porém, os impactos sobre o fluxo de passageiros.  
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3- Localização da Área de Estudo 
  

 A área de estudo está localizada no Estado de São Paulo, município de 

Guarulhos, e envolve o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - 

Governador André Franco Montoro e seu entorno (Figura 1). 

 O município de Guarulhos localiza-se no setor norte da Região Metropolitana 

de São Paulo, a aproximadamente 17 km da capital paulista. Com área de 318,675 

km², seu território faz limite com os municípios de Arujá (leste), Itaquaquecetuba 

(sudeste), Mairiporã (noroeste), Nazaré Paulista (norte), São Paulo (sul e oeste) e 

Santa Isabel (nordeste). Sua população é estimada em 1.221.979 hab, de acordo 

com o IBGE (2015).  

 Os limites de coordenadas UTM adotados para estudo foram: extremo norte 

7414000 m, extremo sul 7400580 m, extremo leste 35700 m e extremo oeste 

343030 m. 

 A área de estudo abrange os bairros (parte ou integralmente): Cabuçu de 

Cima, Tanque Grande, Fortaleza, Mato das Cobras, Cabuçu, Invernada, Bananal, 

São João, Lavras, Bonsucesso, Água Chata, Presidente Dutra, Aeroporto, Taboão, 

Morros, Capelinha, Cumbica, Vila Rio, Cocaia, Bela Vista, Monte Carmelo, Vila 

Barros, Cecap, Fátima, São Roque, Bom Clima, Paraventi, Maia, Centro, Várzea do 

Palácio, Pimentas, Vila Augusta, Itaim e Porto da Igreja (OLIVEIRA et al., 2009). 

 As principais rodovias que cortam a área de estudo são: Rodovia Presidente 

Dutra (BR-116), Rodovia Hélio Smidt (SP-019) e Rodovia Ayrton Senna (SP-070).  



Figura 1 - Localização da área de estudo 
13 
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4 - Fundamentação teórica 
4.1 - Geografia regional 
 

 A presente pesquisa traz uma série de elementos que são objetos de estudo 

de diversas ciências, tais como características relativas ao clima, ao histórico de 

ocupação, termos de aviação, entre outros. Porém, as bases metodológicas que 

apoiaram as investigações aqui pretendidas tiveram seus fundamentos na Geografia 

Regional.  

 Segundo Lencioni (2009), que se dedicou ao estudo da "região", a palavra 

"tem uso fluido e tem dificuldades em se estabelecer como um conceito", mas, de 

forma genérica, contém a ideia de parte de um todo.  

 O geógrafo estadunidense Richard Hartshorne também fez referência ao 

caráter popular do termo região. Segundo ele, uma definição próxima ao uso popular 

é a de que "região" é uma área de localização específica de certo modo distinta de 

outras áreas, estendendo-se até onde alcance essa distinção (HARTSHORNE, 

1978). No avanço da análise, porém, o autor encontra uma definição de que a 

"região é a expressão territorial de uma generalização lógica de relações de 

processos, sendo, em consequência, um primeiro passo para explicação da 

geografia de uma área". (HARTSHORNE, 1978) 

 De acordo com Lencioni, a maior expressão da Geografia Regional foi Paul 

Vidal de La Blache. Em “Princípios de Geografia Humana” (LA BLACHE, 1954), o 

autor apontou a região como integração e síntese dos aspectos humanos e naturais.  

Nesta pesquisa, fez-se um recorte de um todo, no qual os aspectos humanos e 

naturais se relacionam. 

 Ao escrever sobre as características próprias da Geografia (LA BLACHE, 

1985), o autor debruçou-se sobre a combinação dos fenômenos que ocorrem na 

superfície terrestre e de como a análise desses elementos e o estudo de suas 

relações e combinações fazem parte da pesquisa geográfica, destacando a 

importância do método descritivo.  

 Outro nome importante para a Geografia Regional, Hartshorne dedicou 

atenção ao contraste entre regiões "funcionais" e "formais". No primeiro caso, a 

unidade de área traz consigo as conexões dinâmicas entre os fenômenos, em 
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diferentes lugares. Já a região formal liga-se ao conceito de área homogênea quanto 

a categorias particulares. As duas concepções -- formal e funcional -- não têm uma 

correspondência obrigatória, mas ambas constroem divisões da área total 

(HARTSHORNE, 1978). Segundo o autor, nos estudos regionais, não é possível 

estabelecer regiões definidas de forma precisa e objetiva.  

 A Geografia Regional também passou por críticas. Leonard Guelke (1985) fez 

uma análise apontando o declínio da importância dos estudos regionais à época. 

"Atualmente a Geografia Regional, longe de ser considerada o foco essencial da 

disciplina, é olhada por muitos como um tipo de estudo subjetivo, largamente 

descritivo e de importância menor ao avanço desse setor científico." 

 Como motivos, o autor apontou a rejeição a análises muito descritivas, com 

apenas relações funcionais entre os fenômenos. Além disso, os estudos eram 

apontados como deficientes em profundidade histórica. Como proposta, é destacada 

uma Geografia Regional com valor prático, não só acadêmico.  

 No presente estudo, faz-se um recorte de uma área, com delimitações formais 

e funcionais. A área de estudo foi escolhida com base na possível influência 

exercida pelos aspectos geográficos sobre a atividade aeroportuária, na 

apresentação de fenômenos, no alcance de tais fenômenos em relação a essa 

atividade e na escala possível de apresentação dos mapas. Procurou-se fugir do 

aspecto meramente descritivo, apresentando análises das relações demonstradas, 

considerando logicamente a integração da natureza com as ações do homem.  
 

4.2 - O estudo do sítio 
 

 Para possibilitar esse recorte da área de estudo, é preciso recorrer também 

às considerações em relação ao estudo do que se define por “sítio”, no caso a 

localização do Aeroporto de Guarulhos.  

 Quando Aziz Ab' Saber debruçou-se sobre a Geomorfologia do Sítio Urbano 

de São Paulo, o autor explicou que adotou a definição de sítio como sendo um 

"pequeno quadro de relevo que efetivamente aloja um organismo urbano". Em sua 

tese de doutorado, Ab'Saber (1956) privilegiou o "assoalho topográfico sob o qual se 

assentou a Metrópole", mas não se limitou apenas aos quadros rigorosos dos 

espaços urbanos da cidade:  
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Muito pelo contrário, para atender às necessidades específicas da Geomorfologia, 

não tivemos dúvida em esterder nossas pesquisas e considerações, a todas as 

áreas contíguas que nos puderam esclarecer fatos importantes sob o ponto de 

vista da evolução do relevo regional. 

 Também neste estudo, apesar da apresentação dos mapas em escala 

1:50.000, procurou-se não fazer uma análise dos fenômenos geográficos  

estritamente limitada às fronteiras definidas no papel, já que alguns aspectos têm 

maior alcance e origens mais abrangentes.  

 Para Pierre George, enquanto as relações geográficas em escala regional 

falam da posição ou a situação da cidade, em escala local tratam do sítio. Segundo 

o autor, sítio é "o quadro topográfico no qual se enraizou a cidade" (GEORGE, 

1983).   

 Pierre Monbeig (1957) apresenta a ideia de que o estudo do quadro natural 

deve ser levado a efeito quando envolvido o sítio geográfico, considerando ao 

mesmo tempo estudo de situação da cidade e estudo do local urbano. Por situação 

da cidade, o autor se refere à posição da cidade em relação a um conjunto regional; 

sobre o estudo do local urbano, Monbeig trata como o estudo da situação, neste 

caso local e não mais regional.  

 No caso do presente estudo, será utilizado como sítio geográfico o quadro 

natural em que se estabeleceu o Aeroporto de Guarulhos, contando também com 

seus entornos. Este recorte faz parte, claro, das próprias características da cidade à 

qual faz parte a área de estudo. Além disso, também buscou-se aproximar este 

estudo à situação da área quanto ao local urbano. 

 O sítio do aeroporto é especificamente interessante para o estudo geográfico, 

pois apresenta características naturais de grande influência sobre a atividade 

exercita no terminal. Como exemplos podem ser citadas a planície do rio Baquirivu-

Guaçu, a proximidade com a Serra da Cantareira e a presença de nevoeiros.  

 
 

4.3 - O estudo da paisagem 
  

 Outro conceito a ser utilizado no presente estudo é o de paisagem, apontado 

por Bertrand (1971). Para o autor, a paisagem não é a simples adição de elementos 
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geográficos, mas o resultado de uma combinação de diversos elementos físicos, 

biológicos e antrópicos. 

 Olhando para essa visão abrangente, conseguimos pensar na ligação estreita 

dos elementos geográficos com a atividade antrópica que se destaca na área de 

estudo, que é a aeroportuária. Nesse sentido, é preciso fazer uma análise 

considerando a paisagem um conjunto de fatores naturais e culturais, sendo a 

paisagem cultural fruto da dominação do meio pelo homem ou da adaptação deste 

último ao meio (MONBEIG, 1957).  

 Juillard (1962) afirma que a paisagem expressa um estado momentâneo de 

algumas relações, de algum equilíbrio, instável, entre condições naturais, técnicas 

de transformação da natureza, tipo de economia, estruturas demográficas e sociais 

dos homens. Segundo Juillard (1962):  

Realidad esencialmente visible, el paisaje no puede explicarse sin apelar a 

factores invisibles, tan diversos como, por ejemplo, la hidrologia subterranea, la 

natalidade, el regimen inmobiliario, la circulación de capitales, la práctica religiosa. 

 No caso deste estudo, ao investigar as influências do meio geográfico sobre 

as atividades exercidas atualmente, que constroem a paisagem vista, procurou-se 

resgatar o conteúdo não-visível e abstrato da, que um dia apresentou domínio das 

características naturais sobre a área de estudo. 

 Segundo Delpoux (1974), os casos concretos de paisagens podem ser 

divididos em: suporte e suas características (forma, cor, textura, microrelevo) e 

cobertura. Para o autor, paisagem é definida como a entidade espacial 

correspondente à soma de um tipo geomorfológico e de uma cobertura no sentido 

mais amplo deste termo (da floresta à aglomeração e à zona industrial, passando 

pelas culturas ou superfícies aquáticas). Considerando isso, foi feito, na presente 

pesquisa, um resgate dos principais aspectos físicos e sociais da área de estudo, 

como geologia, geomorfologia, clima e histórico de ocupação.  

 A pesquisa apoiou-se ainda no trabalho de Libault (1971) sobre os "Quatro 

Níveis da Pesquisa Geográfica", no qual o autor discorre sobre os níveis 

compilatório, correlatório, semântico e normativo.  

 No primeiro nível, o compilatório, o autor sugere uma coleta e compilação dos 

dados da pesquisa. No nível correlatório, é feita uma ordenação e classificação dos 

dados. Considera-se, por exemplo, a homogeneidade e a comparabilidade das 
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unidades de contagem, a questão cronológica e o tipo de correlação dos dados a 

serem utilizados.  

 Neste trabalho, para apoiar a pesquisa de dados, foram produzidos alguns 

mapas da área de estudo. De acordo com Colângelo (1997): 

No caso da Geografia Física, elaborar prognósticos evolutivos implica não apenas 

a apresentação de projeções numéricas, mas também e necessariamente a 

realização de mapeamentos onde tais projeções podem ser interpretadas à luz de 

um referencial espacial. Neste campo do conhecimento os mapeamentos 

constituem a matéria-prima com a qual são elaboradas interpretações e 

conclusões de natureza fundamentalmente geográfica. 

 No nível semântico, ainda segundo Libault (1971), há de se localizar os 

problemas parciais para organizar seus elementos dentro de um problema global. 

Segundo o autor, para organização dos fatores dentro de uma área pode-se 

considerar o campo concreto ou abstrato. Enquanto o primeiro configura as 

definições espaciais, o segundo inclui a questão dentro de uma lógica formal.  

 O último nível, o normativo, deve "traduzir os resultados fatoriais em normas 

aproveitáveis", o que permitirá a construção de um modelo de referência, um modelo 

padrão, que poderia ser aplicado em outras situações Libault (1971).  
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5 - Procedimentos Operacionais 
 
5.1 - Escolha da área de estudo 
  

 O Aeroporto de Guarulhos desperta interesse tanto dos passageiros quanto 

dos estudiosos. Ponte de São Paulo para o resto do mundo, sua dinâmica depende 

de muitos fatores, entre eles as características físicas do sítio que o abriga.  

 Importante para o conhecimento sobre a vida de todos os seres, a análise 

geográfica é às vezes esquecida por aqueles que não estão envolvidos com estudos 

acadêmicos. Porém, sua necessidade é clara quando o cotidiano depende 

profundamente de aspectos naturais, caso das atividades aeroportuárias.  

 Para a escolha da área, foram levados em consideração os limites do terreno 

de operação do aeroporto mas também superfícies contíguas, que poderiam 

contribuir na caracterização física influente na dinâmica do aeroporto. 

 Para facilitar a análise, a área também foi delimitada com base na escala 

possível de representação nos mapas, de modo que permitisse uma distinção de 

alguns aspectos físicos de importância para o estudo.  
   

5.2 - Materiais 
  

 Para o desenvolvimento deste trabalho, as principais bases utilizadas foram 

das seguintes fontes:  

 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 - Banco de Dados Climatológicos do Instituto de Controle do Espaço Aéreo 

(ICEA, 2016); 

 - Bases Geoambientais para um Sistema de Informações Ambientais do 

Município de Guarulhos (OLIVEIRA et al., 2009); 

 - Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil: projeto Topodata (INPE, 

2010); 

 - Mapas de Geologia, Geomorfologia, Solos e Hidrografia existentes sobre a 

área. 

 Em relação aos dados climáticos, foram utilizadas as seguintes informações 

disponibilizadas pelo ICEA (Instituto de Controle do Espaço Aéreo), relativo à 
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Estação Meteorológica de Superfície (EMS) do aeródromo de Guarulhos (Lat. 23º 

26'S, Long. 46º 28'W e altitude de 763 m):  

 - Precipitação anual de 1991 a 2010 (média anual); 

 - Precipitação total anual de 1981 a 1990 e de 2001 a 2014; 

 - Precipitação total mensal de  1991 a 2010; 

 - Dados de mesmo mês em anos seguidos de 2001 a 2014. 

 Para a ocorrência de trovoadas foram utilizados os dados e conclusões do 

estudo de Filho et al. (2002), correspondentes ao período de 2003 a 2012 do ICEA.  

Na questão das temperaturas registradas na área de estudo foram utilizados os 

seguintes dados registrados no ICEA: 

 - Temperaturas médias mensais no período de 1981 a 2014; 

 - Temperatura do ar - Valor Médio Mínimo Mensal Anual de 2001 a 2014; 

 - Temperatura do ar - Valor Médio Máximo Mensal Anual de 2001 a 2014. 

 Sobre os nevoeiros ocorrentes na área de pesquisa, foram considerados os 

dados contidos nos estudos correspondentes ao período de 1972 a 2008 no 

Aeroporto de Guarulhos e na Base Aérea de Cumbica (COSTA, 2008). Além disso, 

também foram utilizadas as conclusões do estudo de Cabral (1998) em relação aos 

dados de horas anuais de restrição meteorológica do Aeroporto, no período de 1985 

a 1996. 

 Para ventos, os dados analisados correspondem ao período de 1996 a 2007, 

do estudo de COSTA (2008): vento máximo mensal, frequência da direção do vento 

e velocidade média do vento.   
 

5.3 - Elaboração dos produtos 
  

 A partir da revisão bibliográfica e captação dos dados, foram produzidos 

mapas por meio do software ArcGis.  

 Para a elaboração dos mapas, foi adotada a escala 1:50.000, com o objetivo 

de mostrar as principais características físicas da área de estudo, com o Aeroporto 

de Guarulhos em seu centro.  

 Na caracterização da área de estudo, foram utilizados shapes disponibilizados 

pelas Bases Geoambientais para um Sistema de Informações Ambientais do 

Município de Guarulhos (OLIVEIRA et. al., 2009) e também outros criados a partir 
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dos mapas de referência. Tais mapas passaram pelo georreferenciamento e os 

shapes foram usados na projeção e datum UTM - SIRGAS 2000, fuso 23S.  

 As legendas dos mapas de referência foram adaptadas à área de estudo para 

facilitar a caracterização, ou seja, alguns recortes foram feitos de forma a deixar 

mais evidentes as características específicas da área de estudo.  

 Os bancos de dados acessados nas fontes já citadas receberam tratamento 

gráfico, por meio do software Excel, com o objetivo de mostrar um ritmo da 

precipitação, temperatura e ventos. 

  

5.4 - Procedimentos de análise 
  

 Como mencionado anteriormente, para a realização dos procedimentos de 

análise, foi utilizado como base o estudo de Libault (1971), que expôs os quatro 

níveis da pesquisa geográfica. 

 No primeiro nível, o compilatório, foi realizada a pesquisa de dados e reunião 

desses dados. Para a escolha de quais informações seriam analisadas, priorizaram-

se as pesquisas de fontes que tinham maior aproximação com a realidade da área 

de estudo.  

 Foram utilizadas aquelas informações que mais estavam voltadas à dinâmica 

do aeroporto e suas relações com a pesquisa geográfica.  Foi feito também o 

levantamento bibliográfico sobre geografia regional, bases teóricas da climatologia e 

também sobre o próprio Aeroporto de Guarulhos. 

 Os dados foram obtidos junto aos órgãos de pesquisa e também foram 

consultados trabalhos realizados dentro da área de estudo feitos por especialistas 

em geografia, meteorologia, engenharia e outros.   Além destes, foram compilados 

mapas, imagens e informações em SIGs (Sistemas de Informação Geográfica).  

 No segundo nível, o correlatório, os dados foram organizados conforme uma 

sistemática. Alguns foram selecionados de acordo com a ordem cronológica, 

procurando-se utilizar informações relativas ao período anterior à construção do 

aeroporto de Guarulhos - histórico, escolha do sítio do aeroporto, características de 

drenagem - e ao período posterior à construção do terminal - uso da terra e dinâmica 

do aeroporto. Para essa ordenação foram criados gráficos separados por temas e 

períodos.  
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 Além da ordem cronológica, foi utilizada uma abordagem escalar para realizar 

a caracterização física do sítio, procurando primeiramente traçar aspectos regionais 

para então apontarem-se dados locais. Neste caso, foram feitos mapas a partir dos 

materiais existentes, com foco na área de estudo do presente trabalho, para facilitar 

a visualização e entendimento das características físicas e dos fenômenos.  

 Em uma terceira etapa, buscou-se chegar ao nível semântico, no qual existe 

uma combinação sintética das variáveis compiladas e ordenadas. Essa combinação 

resulta nas análises em que são investigadas as possíveis relações entre os fatores 

determinados pela pesquisa, respondendo basicamente às seguintes questões: 

como a geografia física da região interfere no sítio do aeroporto? Quais fenômenos 

os dados compilados podem apontar? Como tais fenômenos se relacionam com a 

dinâmica do aeroporto? Tais perguntas, inclusive, geraram interesse pelo tema do 

presente estudo.  

 Por fim, buscou-se fazer uma reflexão sobre os dados e seu alcance, para 

que a pesquisa seja ponto de partida para reflexões não só limitadas à área de 

estudo em questão. Conhecendo-se melhor como a análise geográfica pode auxiliar 

no entendimento da dinâmica do Aeroporto de Guarulhos, é possível traçar paralelos 

com outros terminais, em outros sítios com outras características. 
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6- Aspectos históricos  
  

 O município de Guarulhos tem atualmente uma população estimada em 

1.324.781 habitantes, segundo o IBGE (2015). Sua área é de 318,675 km², com uma 

densidade demográfica de 3.834,51 hab/km². 

 Fundada como aldeia indígena por volta de 1560, com o nome de Nossa 

Senhora da Conceição, o município teve seu início vinculado à Vila de São Paulo de 

Piratininga (GUARULHOS, 2008).  

 Segundo historiadores, a aldeia de Nossa Senhora da Conceição foi elevada 

à condição de distrito em 1675. Em 8 de maio de 1685 a mesma passou à categoria 

de freguesia e, em 1880, foi elevada à condição de vila, emancipando-se de São 

Paulo, tendo sido seu nome abreviado para Conceição de Guarulhos.  

 Durante os séculos XVII e XVIII, foram delimitadas sesmarias organizando a 

ocupação da região da atual Guarulhos (IBGE, 2015). Entre as atividades praticadas 

pelos sesmeiros, estavam a agricultura, a mineração e a criação de gado.  

 O processo de urbanização e expansão territorial da cidade começou com o 

ciclo do ouro, como descreve o livro sobre a história do município (GUARULHOS, 

2008):  

A descoberta ocorreu no final do século XVI na Serra do Jaguamimbaba, em 

1597, e o feito é atribuído a Afonso Sardinha, o velho, estendendo-se até 1812. No 

início do século XVII, Geraldo Corrêa também descobriu ouro no Rio Baquirivu-

Guaçu e recebeu carta de sesmaria em 1611. Do início ao fim da mineração foram 

mais de 200 anos de atividade. 

 Passado esse ciclo, foi importante para a ocupação das várzeas da cidade a 

produção de tijolos cozidos, atividade situada próxima aos rios Tietê, Baquirivu-

Guaçu e Cabuçu de Cima. A consolidação do processo industrial foi responsável 

pela expansão da cidade.  

 A cana-de-açúcar teve também papel de destaque após a mineração do ouro. 

De acordo com os historiadores, no final do século XIX chegaram a existir na cidade 

30 engenhos situados nas regiões de Ituverava, Tapera Grande, Pirapora e 

Bonsucesso. A produção hortifrutigranjeira ganhou força após os anos 1950, com a 

imigração de famílias asiáticas e europeias.  
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 A partir da industrialização do município, o processo intenso de ocupação 

urbana concentrou-se nas áreas de colinas e planícies fluviais, em função de 

importantes empreendimentos implantados, tais como a Rodovia Presidente Dutra e 

o Aeroporto Internacional de São Paulo (GRAÇA et al., 2007). 

 
6.1 - A escolha do sítio do Aeroporto 
  

 Como descrevem Graça et al. (2007), as planícies fluviais, em função de suas 

características geológicas e geomorfológicas, têm uma importância significativa no 

processo de uso e ocupação territorial do município de Guarulhos. 

 De acordo com os autores, os sedimentos quaternários, encontrados 

principalmente nas bacias hidrográficas dos rios Baquirivu-Guaçu e Tietê, foram 

explorados para extração da argila e areia, voltados à produção de tijolos e à 

construção civil.  

 Os bairros de Cumbica, Pimentas, Taboão e Bonsucesso foram os principais 

locais de aproveitamento das áreas de várzea para a agricultura e avicultura, na 

primeira metade do século XX. Com a implantação da rodovia Presidente Dutra, na 

década de 50, as áreas de várzea foram, em parte, ocupadas por indústrias e, 

depois, por núcleos habitacionais.  

 Segundo Campos (2011), em 1934 parte da Fazenda Cumbica foi 

transfomada em campo de pouso e decolagem de planadores. Em 1940,  áreas 

pertencentes à empresa Marillis Ltda e à família Guinle foram doadas para a 

implantação da Base Aérea de São Paulo, inaugurada em 1945. Entre 1950 e 

1960, o Brasil figurou como um dos maiores mercados atendidos pela aviação 

regular do mundo. No entanto, segundo DUARTE (2011), até o final da década de 

1970, os únicos aeroportos brasileiros com características adequadas para receber 

as aeronaves de fuselagem larga eram os do Rio de Janeiro e de Manaus. Destacou 

o autor: 

Este cenário preocupante de falta de infra-estrutura aeroportuária adequada num 

país que estava em pleno desenvolvimento econômico e que já consolidava uma 

importante produção industrial, levou o Governo Federal a iniciar a organização e 

modernização da rede aeroviária nacional.  
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 Em 1975, Ab'Saber (1975) destacou a necessidade de um sítio para a 

construção de um novo aeroporto em São Paulo, diante do avanço do crescimento 

vertical e horizontal da cidade.  

 A extensa planície do rio Baquirivu-Guaçu foi escolhida para a construção do 

Aeroporto de Cumbica, e um dos motivos para tal foi a existência das dimensões 

necessárias para essa construção e para futuras ampliações. A maior parte do sítio 

do aeroporto atual era ocupado anteriormente pela Base Aérea de São Paulo. 

 Em 1969, o Consórcio Hidroservice, Acres & Parkin, a pedido do Ministério da 

Aeronáutica, analisou 31 localidades do Rio de Janeiro e São Paulo para verificar a 

viabilidade de implantação de um aeroporto de grande porte, segundo Lasalvia 

(2006, apud DUARTE, 2011). 

 Os critérios considerados para a seleção dos sítios aeroportuários foram: área 

disponível, meteorologia, condições de teto e visibilidade, direção dos ventos, 

topografia, existência de obstáculos, distância com relação aos centros das cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo, acessibilidade e, por fim, desenvolvimento urbano da 

localidade.  

 Em relação à área de Cumbica, foram apontadas as seguintes vantagens: 

solo relativamente estável, sem grande movimentação de terra; remoção de 

obstáculos com pequena movimentação de terra; única vaga próxima à São Paulo; 

melhor acessibilidade apresentada; ruído não muito crítico se fossem 

desapropriados terrenos suficientes; campo de aviação muito utilizado; custo de 

desapropriação menor que Ermelino Matarazzo e maior que Santo Angêlo. 

 Enquanto a área de Ermelino Matarazzo era situada entre a Estrada de 

Cumbica e o Vale do Rio Jacu, a de Santo Ângelo ficava em uma região entre 

Cumbica e Mogi das Cruzes, mais afastada da capital. 

 Sobre as desvantagens, foram apontadas: grande movimento de terra para 

retirada da camada de turfa; drenagem custosa; obstáculos elevados no setor norte; 

deveria ser feita a transferência da Base Aérea. O próprio nome, Cumbica, também, 

já dava pistas sobre uma característica que poderia se tornar uma desvantagem: a 

presença de nevoeiros. Segundo Rezende (2010):  

Cumbica é uma derivação, uma corruptela do Tupi e significa: cumbuca ou 

cuiambuca, objeto feito do fruto da cabaceira, utilizado para tomar água. Tal 

instrumento permanece frequentemente úmido e motivou a etnia que ali habitava a 
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crismar o local como Cumbica, por estar num vale que tem a forma convexa e 

úmida. Com o nascer do dia, o sol aquecia toda aquela água contida no solo e a 

evaporação se tornava nevoeiro, uma nuvem baixa. 

 

 Como descreve AB'SABER (1958), a vocação aeronáutica das planícies 

paulistanas está ligada às condições de sua topografia praticamente horizontal e à 

sua condição de "terrenos baldios, extensos e baratos".  

 Segundo o Plano Diretor Aeroportuário original (COPASP, 1981, apud 

DUARTE, 2011), a escolha de Guarulhos para abrigar o aeroporto se deu em razão 

da sua relativa proximidade do centro da Cidade de São Paulo (apenas 28 km pela 

Rodovia Presidente Dutra), por sua topografia regular, e constância da direção dos 

ventos no local. Porém, reconhecia-se que a região não apresentava condições 

meteorológicas favoráveis. Como já havia apontado Ab'Saber (1975):   

O Aeroporto de Cumbica, mesmo que convenientemente ampliado, teria 

problemas climáticos e operacionais bastante sérios para atender às exigências de 

um Aeroporto destinado a um grande número de linhas internas. Ainda que esteja 

a uma razoável distância quilométrica em relação à área central de São Paulo, 

está a uma distância horária maior do que geralmente se supõe, dado o 

estrangulamento mais ou menos permanente do trâfego na Via Dutra, no setor 

Arujá-Guarulhos-Parque Novo Mundo. Poderia se pensar em uma imediata 

ampliação da Via Dutra na região de Guarulhos; ainda assim, porém, o problema 

de acesso através daquela rodovia seria muito problemático. 

 Além dos problemas climáticos, os passageiros que saem de São Paulo para 

embarcar em Guarulhos enfrentam congestionamentos até os anos atuais. As fotos 

1 e 2 mostram o início das obras do aeroporto, no início dos anos 1980.  
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Foto 1 - Início das obras do Aeroporto de Guarulhos - Outubro de 1980. Fonte: Infraero/ Site Aerolin 

 

 
Foto2 - Obras do Aeroporto de Guarulhos - Maio de 1981. Fonte: Infraero/ Site Aerolin 
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7 - O Aeroporto de Guarulhos 
 

 O atual Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André 

Franco Montoro foi inaugurado no ano de 1985 e movimentou cerca de 39 milhões 

de passageiros em 2015 (GRU, 2016). As fotos 3 e 4 mostram a área do aeroporto 

em 1985 e a foto 5 mostra o terminal em 2007. 

 

  
Foto 3 - Aeroporto de Guarulhos - Jan/ 1985. 

 Fonte: Infraero/ Site Aerolin 
Foto 4 - Torre do Aeroporto de Guarulhos - Jan/ 

1985. Fonte: Infraero/ Site Aerolin 
 

 
Foto 5 - Aeroporto de Guarulhos. Outubro de 2007. Fonte: Acervo Infraero 
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 Em fevereiro de 2012, o consórcio formado pelas empresas Invepar e Airports 

Company South Africa (ACSA) venceu o leilão de concessão do aeroporto por um 

valor de R$ 16,2 bilhões.  

 Com a assinatura do contrato foi formada a Concessionária do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos S.A., com 51% das ações pertencentes à Grupar (grupo 

Invepar e ACSA) e 49%, à Infraero. Dos 51% da iniciativa privada, a Invepar tem 

participação de 80% e a ACSA, de 20%. 

 O aeroporto tem 4 terminais de passageiros. No total, a área dos terminais 

chega a 387.109 m2, com 45 pontes de embarque. São 8.400 vagas de 

estacionamento e 244 estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes.  

 O mais novo terminal, o TPS3, inaugurado em 2014, tem capacidade inicial 

para receber 12 milhões de pessoas por ano e é voltado exclusivamente para voos 

internacionais. O novo terminal apresenta uma área de 192 mil m² e pátio com 34 

posições de aeronaves, das quais 20 têm pontes de embarque (GRU, 2015).  

 À época de sua inauguração, a presidente Dilma Rousseff declarou que o 

terminal seria "um grande cartão de visitas para apresentarmos aos turistas na Copa 

do Mundo" (Portal da Copa, 2014). As fotos 6, 7 e 8 mostram as obras feitas antes 

da Copa de 2014. 

 

  
Foto 6 - Obras no aeroporto de Guarulhos em 

junho de 2013. Fonte: ME/Portal da Copa 

Foto 7 - Obras no aeroporto de Guarulhos em 

junho de 2013. Fonte: ME/Portal da Copa 
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Foto 8 - Obras para o terminal 3 no Aeroporto de Guarulhos. Nov/ 2012. Fonte: ME/Portal da Copa 

 

 O foco do planejamento previsto para esse aeroporto foi desviado, conforme 

indica Duarte (2011):  

Pois, desde 1969, esse aeródromo já havia sido idealizado para atender apenas o 

tráfego doméstico e internacional do Cone Sul, porém, após a sua inauguração, 

em 1985, e com o decorrer da implementação de sua infra-estrutura aeroportuária, 

esse aeroporto passou a atender além da demanda de tráfego aéreo doméstico e 

internacional do Cone Sul, também o tráfego aéreo internacional intercontinental, 

caracterizando-o, em pouco tempo, como o principal aeroporto brasileiro em 

volume de passageiros e de carga aérea.  

 Segundo a GRU (2015), o aeroporto deverá ter, até o fim dos 20 anos de 

concessão, investimentos da ordem de R$ 4,5 bilhões em projetos de infraestrutura, 

que elevarão sua capacidade de atendimento para aproximadamente 60 milhões de 

passageiros por ano. 

 Em fevereiro de 2014, foi autorizada a operação da nova pista de taxiamento 

e, desde agosto de 2015, o aeroporto passou a operar com sistema de aproximação 

de aeronaves por instrumentos CAT IIIA, que possibilita o pouso das aeronaves em 

condições de até 200 metros de visibilidade.  
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 No dia 28 de outubro de 2015, o aeroporto obteve autorização para operar o 

Airbus A380, maior aeronave de passageiros do mundo. A Anac (Agência Nacional 

de Aviação Civil, também autorizou o aeroporto a começar a operar pousos e 

decolagens do Boeing 747-8I, uma das maiores aeronaves do mundo em operação, 

com capacidade para transportar até 467 passageiros por voo. Segundo a GRU, a 

autorização para operar o 747-8I faz parte da estratégia da concessionária para 

receber aeronaves código F, com envergadura entre 65 e 80 metros. A figura 2 

mostra a localização dos terminais do aeroporto. 

 

 

Figura 2: Localização dos terminais do Aeroporto de Guarulhos. Fonte: GRU (2015) 
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8- Aspectos naturais e físicos do sítio 

 

8.1 - Geologia 
 

 Guarulhos está assentado sobre o segmento Central da Província 

Mantiqueira, envolvendo parte dos terrenos conhecidos como Domínios São Roque 

e Embu, que estão em contato pela Zona de Cisalhamento Caucaia-Rio Jaguari, 

chamada de Falha do Rio Jaguari (OLIVEIRA et al., 2009). 

 O município apresenta em seu território dois conjuntos principais: os terrenos 

do embasamento cristalino do pré-cambriano, cuja exposição predomina na região 

norte, e os terrenos sedimentares do Cenozóico, períodos Terciário-Quaternário, que 

predominam na região sul e encobrem boa parte dos terrenos cristalinos.  

 De acordo com os autores, a influência da estrutura geológica na paisagem é 

marcante, tendo forte expressão no relevo cuja formação revela uma origem 

morfotectônica sob influência das deformações Pré-Cambrianas. Tal efeito, dizem os 

autores supracitados, é bem percebido na feição conhecida como Graben de 

Cumbica. Trata-se de ampla superfície rebaixada com acúmulo Quaternário em meio 

aos sedimentos Terciários. As rochas metassedimentares, sedimentos terciários e 

os aluviões representam cerca de 75% da área do município (OLIVEIRA et al., 

2009). 

 De acordo com o mapa geológico da área de estudo (Figura 3), produzido 

segundo a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

(EMPLASA, 1980), o sítio do aeroporto e seu entorno apresenta aluviões  

 (argilas, areias e cascalhos) da Formação São Paulo e da Formação Caçapava 

(Grupo Taubaté) nas camadas superiores e migmatitos e gnaisses graníticos, filitos 

e/ou metassiltitos, micaxistos e/ou meta-arenitos de médio grau metamórfico, além 

de anfibolitos, metabasitos e quartzitos nas unidades geológicas inferiores. Embora 

a Formação Caçapava tenha sido revista pela literatura quanto ao Grupo Taubaté, 

mantem-se a designação em função da referência para o mapeamento geológico. 

 RICCOMINI (1989) definiu a região do aeroporto como pertencente ao rift 

Continental do Sudeste do Brasil, e analisou em campo um "corte situado em 

estrada secundária defronte a ala de embarque do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, próximo à margem direita do Rio Baquirivu Guaçu". Segundo o autor, 
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rochas granitóides do embasamento sobrepõem-se a sedimentos da Fácies A da 

Bacia de São Paulo. Descreveu Riccomini (1989):  

Os sedimentos são conglomerados em camadas de espessura métrica e matriz 

lamítica, argilo-arenosa, arcoseana, alternados com camadas métricas onde 

predomina a matriz. Os conglomerados são polimíticos, compostos por seixos a 

matacões de filito, quartzito, quartzito friável, milonitos, rocha pegmatóide, 

micaxisto, quartzo xisto, além de turmalinito, em ordem decrescente de suas 

frequências.  

 



 
Figura 3 - Geologia da área de estudo 
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 8.2 - Relevo  
  

 Segundo ROSS e MOROZ (1997), o território de Guarulhos situa-se no 

Planalto e Serra da Mantiqueira e Planalto de São Paulo. O perfil topográfico do 

município permite identificar duas áreas distintas quanto à altitude: terrenos com 

altitudes variando entre 700 e 800 metros, e os do conjunto da Serra da Cantareira, 

com altitudes mais elevadas, que variam de 800 a 1400 metros, na direção SW-NE.  

 Sobre a Serra da Cantareira, Ab'Saber (1948) esclarece os possíveis motivos 

pelos quais ganhou tal denominação, diferenciando-se da Serra da Mantiqueira, da 

qual faz parte, apesar de apresentar continuidade sob o ponto de vista morfológico:  

Ao que parece, a degradação do relevo sofrido pela Cantareira na região de Perus 

em função do aparecimento de novas formações estruturais e petrográficas — fez 

com que, mesmo no reconhecimento popular, não se tomasse o relevo 

semimontanhoso que fica a oeste e sudoeste como sendo um prolongamento da 

Mantiqueira. O que contribuiu, portanto, para que não se estendesse mais a 

denominação de Mantiqueira foram as diferenças muito grandes existentes entre a 

topografia granítica da Cantareira e a topografia mais variada e heterogênea da 

Série de São Roque na região dos filitos, micaxistos, quartzitos, anfibolitos e 

calcários. 

 Graça et al. (2007) subdividiram o município de Guarulhos em dois 

macrocompartimentos, separados entre si pela Falha do Rio Jaguari, caracterizados 

por formas de relevo distintas (Figura 4) : 

 - Macrocompartimento Sul, com formas predominantes de planície fluvial e 

colinas; 

 - Macrocompartimento Norte, com morrotes paralelos, morros, montanhas 

(sic) e escarpas. 

 A hipsometria da área de estudo (Figura 5), determinada com base na 

imagem SRTM (INPE, 2010) aponta características distintas ao norte e ao sul. 

Enquanto ao norte as cotas atingem mais de 900 m, ao sul predominam cotas de 

menos de 700m a 850 m.  

 O mapa de relevo (Figura 6) mostra que a área do Aeroporto de Guarulhos 

está localizada em área de planície, com colinas predominando ao sul e a leste, com 

relevo mais montanhoso e rugoso, com  morros e morrotes, ao norte.  
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 As planícies aluviais dos principais rios - Baquirivu Guaçu, Cabuçu, Tietê - 

possuem uma enorme extensão, assim como as várzeas desempenham importante 

papel no amortecimento de cheias (GUARULHOS, 2008). 

 De acordo com OLIVEIRA et al. (2009), o desenvolvimento da área urbana e 

industrial de Guarulhos alterou profundamente a paisagem natural. Atualmente, há 

cortes e aterros que atingem uma dezena de metros de altura e até mais, caso, por 

exemplo, das rodovias Dutra e Ayrton Senna e da área do aeroporto, que está na 

Planície do rio Baquirivu-Guaçu. 

 

 
(Ma: montanhas; Mp: morrotes paralelos; Pf: planície fluvial; Co: colinas) 

Figura 4 - Perfil topográfico do município de Guarulhos. Fonte: GRAÇA et al. (2007). 

 

 



Figura 5 - Hipsometria da área de estudo 
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Figura 6 - Relevo da área de estudo 
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8.3 - Solo 
 

 Os solos presentes na área de estudo foram descritos segundo o Mapa de 

Solos do Município de Guarulhos apresentado no estudo "Bases Geoambientais 

para um Sistema de Informações Ambientais do Município de Guarulhos" (OLIVEIRA 

et al., 2009).  

 A partir deste mapa, foi produzido um recorte, na escala 1:50.000, mostrando 

a área de estudo do presente trabalho (Figura 7). Segundo OLIVEIRA et. al (2009), 

os solos demonstram forte dependência das condições geológicas. De acordo com 

os autores, nos sedimentos quaternários associam-se os Gleissolos, nos sedimentos 

terciários os Argissolos e no complexo cristalino há associação entre latossolos e 

cambissolos.  

 Na área de estudo ocorrem diversos tipos de solos. Onde está localizado o 

aeroporto predomina a associação de Gleissolo melânico ou háplico típico, de 

textura argilosa com Neossolo Flúvico, ambos Tb distróficos.  

 Ao sul do aeroporto, predomina a associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico latossólico ou típico, de textura argilosa/muito argilosa e Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico típico, de textura argilosa. Nessa área, há intensa 

ocupação urbana. 

 Ao norte do aeroporto, há associação de Cambissolo háplico Tb distrófico 

típico ou léptico e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, ambos de textura 

argilosa e pedregosos.  

 Há, ainda, associação de Latossolo Amarelo distrófico típico ou câmbico, 

pouco profundo; com Cambissolo háplico Tb distrófico típico ou léptico, ambos de 

textura argilosa. 

 



Figura 7 - Solos da área de estudo 
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8.4 - Hidrografia 
 

 Guarulhos está inserido, de acordo com o Plano de Recursos do Estado de 

São Paulo, em duas UGRHIs – Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos: a 

do Alto Tietê – UGRHI 6, que engloba o rio Tietê e seus afluentes, e a do Paraíba do 

Sul – UGRHI 2, onde se localiza a Área de Proteção de Mananciais do Jaguari. 

A figura 8 a seguir mostra as sub-bacias hidrográficas do município de Guarulhos.  

 

 
Figura 8 – Sub-bacias hidrográficas do município de Guarulhos.  

Fonte: GRAÇA et al. (2007). Adaptado de PDMG, 2004. 

 

 A maior parte do município integra a Bacia do Alto Tietê. O sítio do aeroporto 

está na sub-bacia do Baquirivu-Guaçu, que abrange 46% do território municipal. 

Essa sub-bacia tem atualmente seu canal totalmente retificado, principalmente em 

função da implantação do aeroporto, no Bairro de Cumbica. Na várzea do Rio 

Cabuçu de Cima, verifica-se também a supressão dos antigos meandros (GRAÇA et 

al., 2007).  

 O Rio Baquirivu-Guaçu nasce no município de Arujá, nos contrafortes da 

Serra da Cantareira e atravessa a região central do mesmo, onde é inteiramente 
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canalizado numa extensão de 3 km. Em seguida, percorre o município de Guarulhos, 

numa extensão de aproximadamente 21 km, indo desaguar na margem direita do 

Rio Tietê (DINIZ e DUARTE, 1996). 

 Segundo CAMPOS e OLIVEIRA (2014), o talvegue do Baquirivu Guaçu 

apresenta declividade geral de 2,24 m/km, com 25 km de extensão. De acordo com 

os autores, as feições da vertente norte, na margem direita, geraram uma rica rede 

de drenagem, com padrão dendrítico, canais encaixados, tendência à concentração, 

e altas energias de escoamento até a Bacia Sedimentar, onde passa a ter um 

padrão de drenagem subparalelo, com vales mais amplos e menor energia de 

escoamento – por sua vez na vertente sul, margem esquerda. 

 Observando-se a figura 11 abaixo, é possível observar que a densidade de 

drenagem da margem direita é maior que a verificada na margem esquerda.  

 De acordo com Diniz e Duarte (1996), na área da várzea do Rio Baquirivu-

Guaçu, toda a Bacia Sedimentar de São Paulo tem uma origem tectônica de forma 

marcante, que teve como origem a remobilização de movimentos transcorrentes de 

direção preferencial ENE por falhamentos normais de extensão regional e por falhas 

de cavalgamento, afetando antigas zonas transcorrentes.  

 A figura 9 a seguir mostra a sub-bacia do rio Baquirivu-Guaçu (OLIVEIRA et 

al., 2009). 
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Figura 9 - Sub-bacia Baquirivu-Guaçu (OLIVEIRA et al., 2009, adaptado). 

 

 A seguir, a figura 10 aponta o IQA – Índice de Qualidade das Águas de pontos 

de coletas bimestrais durante o ano de 2006 em Guarulhos, sendo um no rio 

Baquirivu-Guaçu divisa com Arujá, um no rio Tietê à montante da foz do Baquirivu- 

Guaçu e um no córrego Tanque Grande próximo à sua cabeceira, apresentados no 

Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo (Cetesb, 

2006). 
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Figura 10: Qualidade dos corpos d’água em Guarulhos. Fonte: Relatório de Qualidade de Águas 

Interiores do Estado de São Paulo, Cetesb, 2006 (adaptado). 

 

 Os resultados apontam para um índice de qualidade de médio a ruim nos 

pontos do Rio Tietê e do Rio Baquirivu-Guaçu, enquanto que o ponto do 

Reservatório do Tanque Grande apresenta índice ótimo. A hidrografia da área de 

estudo é apresentada na figura 11. 

 

8.5 - Hidrogeologia 
 

 De acordo com o Plano Diretor de Drenagem (GUARULHOS, 2008), o 

Aeroporto de Guarulhos é abastecido por poços tubulares profundos, que fornecem 

mais de 5.000 m³/dia de água. Segundo o documento, esses valores indicam a 

possibilidade de estar ocorrendo uma exploração acima da capacidade de reposição 

dessa água. 

 No sítio do Aeroporto Internacional de São Paulo ocorrem dois tipos de 

sistemas aquíferos de expressão regional: o cristalino e o sedimentar (DINIZ et. al, 

1994). Na área de estudo, o sistema aquífero sedimentar é sustentado pelos 

sedimentos terciários e quaternários constituintes do Graben do Baquirivu. 

 Segundo os autores, as águas do Graben do Baquirivu são apropriadas para 

o consumo humano, sendo fracamente salinizadas, em torno de 50 p.p.m de sólidos 

totais dissolvidos, além de serem fracamente bicarbonatadas e possuírem baixo 

grau de dureza, baixas quantidades de ferro e manganês dissolvido e baixos teores 

de nitrato e fluoreto (menor que 0,5 p.p.m).  



Figura 11 - Hidrografia da área de estudo 
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8.5 - Clima 
 

 A região Sudeste, onde está inserida a área de estudo, apresenta grande 

diversidade de regimes climáticos, em que se destaca a influência dos fatores 

maritimidade/continentalidade e topografia. Enquanto a maritimidade atua como 

regulador térmico e de umidade, a disposição do relevo atua na distribuição espacial 

da pluviosidade (NUNES et al., 2009). 

 Segundo Nunes et al. (2009), a região sudeste é atingida pelas principais 

correntes de circulação atmosférica da América do Sul. De acordo com autores, a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada ao escoamento 

convergente na baixa troposfera do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-Central, gera 

condições de instabilidade na região. 

 No Estado de São Paulo participam da formação do clima três massas de ar: 

uma massa de ar polar, fresca, úmida, marítima (mPa), com origem na parte sul do 

continente, no Oceano Atlântico; uma massa de ar tropical temperada ou úmida 

(mTa), do Oceano Atlântico, que tem sua origem acima da parte norte do Atlântico 

Sul, e uma massa de ar tropical seca e quente (Tc), cuja origem se encontra sobre o 

interior do continente (Gran-Chaco, Bolívia, Paraguai, Mato Grosso) (SCHRODER, 

1956).  

Em relação à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), um estudo sobre a 

climatologia de frentes frias mostrou que, em média, três (3) frentes frias atingem a 

RMSP por mês, num intervalo médio de 10 dias, com frequência maior na primavera 

e menor no verão. No período de 1987 a 2007, a frequência dos sistemas frontais foi 

relativamente maior nos meses de março a maio e de agosto a dezembro (MORAIS 

et al., 2010). 

 Guarulhos, o município que abriga a área de estudo, por sua vez, está 

inserido em uma zona climática mais fria e relativamente úmida. Com relação à 

temperatura, a região do município apresenta inverno frio e seco, com temperaturas 

médias que podem atingir 15ºC, enquanto que nos meses de verão a média pode 

variar entre 23ºC e 24ºC (GRAÇA et.al., 2007).  

 O município tem precipitação média anual de cerca de 1400 mm e sua 

evaporação potencial média situa-se ao redor de 850 mm,  com uma temperatura 

média anual de, aproximadamente, 18º C (GUARULHOS, 2008). 
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 De acordo com OLIVEIRA et al. (2009), na região sul do município o clima é 

caracterizado como Cwa, segundo classificação de Koppen, quando se configura 

uma estação mais seca, coincidente com o inverno, com um mês de precipitação 

média inferior a 60 mm, com temperatura média do mês mais quente superior a 22° 

C.  

 No entanto, a falta de medidas disponíveis impediu a determinação dessa 

classificação para o norte de Guarulhos: "Pode-se ter como hipótese que no alto das 

Serras de Guarulhos se configure um clima Cwb, ou seja, com pluviometria 

semelhante à do sul (w), porém com temperatura do mês mais quente inferior a 

22°C (b)" (OLIVEIRA et. al, 2009). 

 
8.6 - Uso da terra 
  

 O município de Guarulhos apresenta heterogeneidade no uso da terra, sendo 

que as manchas urbanas são mais extensas ao sul e as áreas naturais, com 

cobertura vegetal arbórea e rasteira, ao norte (Figura 12). 

 Segundo levantamento do Mapa de Uso do Solo de Guarulhos (OLIVEIRA et 

al., 2009), na área de estudo destaca-se o aeroporto, onde o solo é ocupado em sua 

maior parte pelos terminais de carga e passageiros e pelas pista de pouso e 

decolagem de aviões. Em seu entorno, encontram-se solos expostos, áreas 

urbanizadas, campos antrópicos e matas. 

 O aeroporto localiza-se no centro do município de Guarulhos, onde está a 

maior concentração da mancha urbana. As áreas urbanas correspondem a 24,4% 

do território. Na área de estudo há alta incidência de usos habitacionais, comércio e 

serviços. Ao sul do aeroporto há também fábricas e galpões. As áreas onde 

predominam indústrias correspondem a 9% do município e se estendem ao longo da 

Rodovia Dutra (OLIVEIRA et. al, 2009). 

 Sobre a ocupação irregular que se deu no entorno do aeroporto, Duarte 

(2011) destacou:  

A análise das legislações de Uso e Ocupação do Solo do Município de Guarulhos 

aprovadas em 1980, 1990, 1996 e 2007 e suas interfaces com a região e o 

entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo, levou-nos a constatar que a Lei 

Municipal de 1980 foi permissiva em relação ao uso residencial, uma vez que a 
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classificou como Zona de Uso Diversificado, portanto, incentivando o 

adensamento populacional em uma região imprópria ao uso residencial por causa 

da atividade aeroportuária. 

 Segundo o autor, entre as décadas de 1980 e 2000, o poder público municipal 

também foi conivente ao não interromper o aumento da ocupação urbana formada 

por loteamentos clandestinos e irregulares na área, contribuindo com a inviabilização 

da expansão futura do aeroporto.  

 

8.7 - Vegetação 
 

 A região do município de Guarulhos insere-se dentro do antigo domínio da 

Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica). Observa-se, porém, a presença cada vez 

mais visível da Floresta Estacional Semidecidual, em que há um aumento no número 

de espécies que perdem as folhas na estação seca (GRAÇA et al., 2007).  

 Segundo o “Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São 

Paulo” (IF, 2005), as áreas de vegetação mais extensas em Guarulhos ocorrem na 

porção norte do território, destacando-se a área mais preservada a oeste, 

correspondente ao Núcleo Cabuçu do Parque Estadual da Cantareira.  

 Para leste, a mata aparece mais fragmentada, especialmente nos bairros do 

Tanque Grande, Fortaleza, Capelinha e Água Azul. 

 A capoeira e a vegetação de várzea - presentes nas maiores planícies de 

inundação, ainda não aterradas - se destacam entre os fragmentos remanescentes 

(GUARULHOS, 2008). 

 Na área de estudo, prevalece a cobertura arbórea ao norte, onde fica parte do 

Parque Estadual da Cantareira, e é possível ver também as áreas fragmentadas. Já 

do centro ao sul da área de estudo o desmatamento é evidente, restando apenas 

trechos de vegetação rasteira, fruto da atividade antrópica. 

 



Figura 12 - Uso da terra da área de estudo 
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9 - Resultados e Discussão 
 

9.1 - Influências Climáticas 
  

 Segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos - CENIPA (2016), 3,28% dos incidentes graves aeronáuticos no país 

no período de 2005 a 2014 tiveram como fator contribuinte "condições 

meteorológicas adversas". Apesar do baixo índice, fenômenos como rajadas de 

vento, nevoeiro e chuva intensa preocupam os passageiros e podem gerar 

problemas, como atraso nos pousos e decolagens, turbulências e visibilidade 

reduzida.  

 Como apontou Cabral (2005), o conhecimento das características climáticas 

do sítio é fundamental para estimar a influência de alguns elementos meteorológicos 

na sua operação plena. A seguir são apresentados os principais aspectos climáticos 

considerados de influência no aeroporto de Guarulhos.  

 
9.1.1- Precipitação 
 
Chuva e segurança de voo 
  

 A ocorrência de chuvas na região de um aeródromo pode significar risco à 

segurança do voo dependendo de sua intensidade e frequência. As trovoadas, 

conforme descreveram Filho et al. (2002), podem estar associadas às turbulências e 

ao cisalhamento de vento (mudança na direção e/ou na velocidade do vento em uma 

determinada distância, também chamado de Wind Shear).  

 Outro problema que pode atrapalhar as operações no aeródromo é o acúmulo 

de água na pista de voo. Conforme alerta a Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC (2015), a presença de lâmina d'água em pistas de pouso e decolagem 

representa perigo devido à ocorrência de hidroplanagem, fenômeno que ocorre 

quando os pneus da aeronave perdem o contato com a pista, resultando em perda 

do controle da direção.  

 Segundo a ANAC (2012): 
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(...) "se a profundidade média de água exceder 3 mm numa região de 150 m de 

comprimento, considerando os 12 m centrais da largura da pista, o operador de 

aeródromo deve providenciar ações corretivas na referida região, a fim de garantir 

que a pista tenha drenagem suficiente para não acumular água acima de 3 mm" 

 O órgão recomenda a verificação da profundidade da lâmina d'água sobre a 

pista na ocorrência de chuva moderada (de 5,1 mm a 60 mm por hora ou cerca de 

6,0 mm em 10 min), quando a intensidade de precipitação for maior ou igual a 30 

mm/h; e também quando houver reporte de piloto a respeito do acúmulo de água.  

 Em março de 2016, um episódio de chuva deixou o aeroporto de Cumbica 

sem luz e afetou os voos (Folha de S. Paulo, 2016). O texto dizia que a chuva havia 

alagado uma subestação de energia e algumas luzes da pista de pouso foram 

apagadas. Reportagens como a citada não são raras, e as notícias incluem a 

ocorrência de nevoeiros, trovoadas, entre outras influências naturais sobre as 

atividades.  

 A companhia aérea Gol divulgou um infográfico com alguns procedimentos 

feitos em ocorrência de chuva (Figura 13), que mostra como esse fenômeno pode 

afetar as operações.  
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Figura 13 - Procedimentos de segurança em caso de chuva (Gol, 2015). 

 
Totais mensais de precipitação (1991 a 2010) 
  

 Os dados disponíveis do Instituto de Controle do Espaço Aéreo - ICEA (2015) 

correspondentes aos períodos de 1991 a 2010 mostram que os totais de 

precipitação na área do Aeroporto de Guarulhos são maiores nos meses de 
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dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já os meses de junho, julho e agosto são os 

de menor pluviosidade (Gráfico 1).  

 Separando-se os períodos entre 1991 e 2000 e de 2001 a 2010, nota-se que 

os primeiros dez anos registraram maior volume de chuvas, com o total de 17.799,4 

mm. Nos dez anos posteriores, o acumulado de precipitação foi de 12.046,6 mm.  

 De 1991 a 2000, os meses de março tiveram maior nível de pluviosidade, com 

2.682 mm, seguidos dos meses de fevereiro (2.646,9 mm) e janeiro (2.341 mm) 

(Gráfico 2).  

 De 2001 a 2010, depois dos meses de janeiro, que registraram um total de 

2.189,9 mm de chuva no período, os meses de dezembro ficaram em segundo lugar 

no ranking de precipitação, com um acumulado de 1.918 mm. Em seguida, os meses 

de fevereiro tiveram um total de 1.682,1 mm de chuva em dez anos (Gráfico 3).  

 

 
Gráfico 1 - Precipitação no período de 1991 a 2010 em Guarulhos (em mm).  

Fonte: ICEA, 2015. 
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Gráfico 2 - Totais mensais de precipitação no período de 1991 a 2000 em 

Guarulhos (em mm). Fonte: ICEA, 2015. 

 
Gráfico 3 - Totais mensais de precipitação no período entre 2001 e 2010 em 

Guarulhos (em mm). Fonte: ICEA, 2015. 

 

Totais anuais de precipitação (1981 a 1990 e 2001 a 2014) 
  

 Em relação aos totais anuais, os registros do ICEA (2015) apontam uma 

média anual de 1.335,14 mm para o período entre 1981 e 1990, sendo que 1983 

registrou a maior precipitação anual: 1.927,7 mm (Gráfico 4). Já 1985 acumulou 

apenas 635,5 mm de chuva, sendo a menor pluviometria registrada.  

 A média anual de precipitação para o período de 2001 a 2014 foi de 1.245,79, 

ou seja, cerca de 7% menos que o valor médio registrado no período de 1981 a 
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1990. O ano de 2012 teve o maior acumulado de chuvas, 1.721,10 mm, e 2014 foi o 

ano mais seco, com 720,4 mm no total (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 4 - Totais anuais de precipitação no período entre 1981 e 1990 em 

Guarulhos (em mm). Fonte: ICEA, 2015. 

 
 

 
Gráfico 5 - Totais anuais de precipitação no período entre 2001 e 2014 em 

Guarulhos (em mm). Fonte: ICEA, 2015. 

 

Dados de mesmo mês em anos seguidos (2001 a 2014) 
  

 Na análise dos dados disponíveis pelo ICEA (2015) de mesmo mês em anos 

seguidos, fez-se um recorte do período entre 2001 e 2014 (Gráficos 6 a 17), pois é 

neste período que os dados se apresentam mais completos. 
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 Os meses de janeiro apresentaram valores a partir de 95 mm e 2011 foi o de 

maior precipitação entre os anos analisados, com 432,2 mm. O valor médio mensal 

foi de 222,71 mm.  

 Em fevereiro, os anos mais chuvosos dentro do quadro de análise foram 

2010, 2011 e 2012, tendo o último o maior acumulado de precipitação: 300 mm. O 

valor médio de chuva nesse mês foi de 179,3 mm.  

 Nos meses de março, o valor médio de chuvas foi de 147 mm, sendo que a 

pluviosidade foi maior em 2006, quando choveu um total de 309,8 mm. Em 2003, por 

outro lado, choveu apenas 52 mm. 

 O valor médio de precipitação caiu mais que a metade nos meses de abril, 

atingindo 73,22 mm, em que se destacam os baixos acumulados nos anos de 2003 

(34 mm), 2006 (27,8 mm) e 2009 (36,7 mm).  

 Os meses de maio, junho e julho apresentaram baixos índices de 

pluviosidade, com valores médios de 50,67 mm, 48,72 mm e 54,88 mm 

respectivamente. Porém, os meses de agosto foram os mais secos, com média de 

20,84 mm entre os anos de 2001 e 2014. Destaca-se a diferença do ano de 2007 - 

quando não houve registro de chuvas em agosto -  e 2008, com 89,5 mm 

acumulados no mesmo período.  

 Segundo os dados analisados, a partir do mês de setembro a pluviosidade 

aumenta. Porém, com média de 47,12 mm, os últimos anos tiveram grande 

oscilação nesse mês. Enquanto em setembro de 2009 choveu 154,2 mm, 2011 teve 

somente 1,9 mm de chuva no mesmo mês do ano.  

 Os valores médios subiram para 104,2 mm, 129,12 mm e 210 mm, nos meses 

de outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Em dezembro, segundo mês 

com maior pluviosidade do período, o maior acumulado de chuvas foi atingido no 

ano de 2009: 368,1 mm.  
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Gráfico 6 - Precipitação* total em janeiro**  Gráfico 7 - Precipitação* total em fevereiro 

  
Gráfico 8 - Precipitação* total em março** Gráfico 9 - Precipitação* total em abril** 

  
Gráfico 10 - Precipitação* total em maio** Gráfico 11 - Precipitação* total em junho**  

  
Gráfico 12 - Precipitação* total em julho** Gráfico 13 - Precipitação* total em agosto** 
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Gráfico 14 - Precipitação* total em setembro** Gráfico 15 - Precipitação* total em outubro** 

  
Gráfico 16 - Precipitação* total em novembro** Gráfico 17 - Precipitação* total em dezembro** 

Fonte: ICEA,2015. *Valores em mm **Período: 2001 a 2014. 

 
Ocorrência de trovoadas no período de 2003 a 2012 
 
  Segundo Filho et al. (2002), que estudaram a variabilidade diurna de 

trovoadas no aeródromo internacional de São Paulo no período de 1985 a 1999, os 

maiores índices de ocorrência de trovoadas na área do aeroporto concentraram-se 

nas quinzenas dos meses de janeiro, fevereiro e março entre os horários das 14h e 

21h (local). No período de 2003 a 2012, os dados do ICEA (2015) mostraram a 

maior ocorrência de trovoadas nos meses de novembro a abril, também com 

incidência mais evidente das 14h às 21h (Gráficos 18 a 29). 
 

 



 
59 

 

  

Gráfico 18 - Trovoada em porcentagem em 

janeiro* 
Gráfico 19 - Trovoada em porcentagem em 

fevereiro 

  

Gráfico 20 - Trovoada em porcentagem em 

março** 
Gráfico 21 - Trovoada em porcentagem em abril** 

  
Gráfico 22 - Trovoada em porcentagem em 

maio** 
Gráfico 23 - Trovoada em porcentagem em 

junho** 

  
Gráfico 24 - Trovoada em porcentagem em 

julho** 
Gráfico 25 - Trovoada em porcentagem em 

agosto** 



 
60 

 

  
Gráfico 26 - Trovoada em porcentagem em 

setembro** 
Gráfico 27 - Trovoada em porcentagem em 

outubro** 

  
Gráfico 28 - Trovoada em porcentagem em 

novembro** 
Gráfico 29 - Trovoada em porcentagem em 

dezembro** 

Fonte: ICEA, 2015. *Valores em % **Período: 2003 a 2012. 

 

9.1.2 - Temperatura 
 

Temperaturas médias mensais no período de 1981 a 2014 
 Em relação às temperaturas médias mensais registradas no aeroporto de 

Guarulhos, janeiro e fevereiro foram os meses que apresentaram os maiores valores 

no período de 1981 a 2014, enquanto junho e julho foram os dois meses com 

menores temperaturas médias.  

 Segundo dados do ICEA (2015), de 1981 a 1990, janeiro e fevereiro tiveram 

temperatura média de 22,7 ºC e 22,6 ºC, respectivamente (Gráfico 30). De 1991 a 

2000, ambos os meses registraram 23 ºC e, de 2001 a 2014, janeiro teve em média 

22,07 ºC e fevereiro, 22,74 ºC (Gráfico 31).  

 Em junho, é possível notar uma variação na temperatura registrada. A média 

desse mês passou de 15,9 ºC de 1981 a 1990 para 16,6 ºC de 1991 a 2000 e 16,56 

ºC de 2001 a 2014 (Gráfico 32). Nesses mesmos períodos, as temperaturas médias 

de julho foram de 15,3 ºC, 16,3 ºC e 16,02 ºC, respectivamente.  
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Gráfico 30 - Temperaturas médias mensais no 

período de 1981 a 1990 em Guarulhos. 

Fonte: ICEA, 2015. 

Gráfico 31 - Temperaturas médias mensais no 

período de 1991 a 2000 em Guarulhos. Fonte: 

ICEA, 2015. 

 
Gráfico 32 - Temperaturas médias mensais no período de 2001 a 2014 em Guarulhos.  

Fonte: ICEA, 2015. 
 

 Em relação aos valores médios máximos no período de 2001 a 2014, 

fevereiro é o mês mais quente, com  27,73 ºC, sendo que 2014 alcançou 30,02 ºC 

de média máxima nesse mês. Em seguida, janeiro teve 26,08 ºC de média máxima e 

2014 também registrou o maior valor: 30 ºC.  

 A partir de março as temperaturas médias máximas decrescem: 26,52 ºC 

(março), 25,15 ºC (abril), 22,11 ºC (maio), 21,41 ºC (junho) e 21,46 ºC (julho). Depois 

de julho, os registros voltam a subir: 23,41 ºC (agosto), 23,91 ºC (setembro), 24,99 

ºC (outubro), 25,27 ºC (novembro) e 26,37 ºC (dezembro). 

 Em nenhum mês houve uma clara tendência de variação na temperatura 

média máxima (Gráficos 33 a 44). 
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Temperatura do ar - Valor Médio Máximo Mensal Anual 

  

Gráfico 33 - Temperatura do ar: valor médio 
máximo em janeiro* 

Gráfico 34 - Temperatura do ar: valor médio 
máximo em fevereiro 

  
Gráfico 35 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em março** 
Gráfico 36 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em abril** 

  
Gráfico 37 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em maio** 
Gráfico 38 Temperatura do ar: valor médio 

máximo em junho** 

  
Gráfico 39 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em julho** 
Gráfico 40 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em agosto** 
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Gráfico 41 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em setembro** 
Gráfico 42 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em outubro** 

  
Gráfico 43 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em novembro** 
Gráfico 44 - Temperatura do ar: valor médio 

máximo em dezembro** 
Fonte: ICEA,2015. *Valores em ºC. **Período: 2001 a 2014.  

Gráficos produzidos automaticamente pelo site do ICEA, sem a opção de geração em linha, como 
seria mais adequado.  

 

Temperatura do ar - Valor Médio Mínimo Mensal Anual  
 
 Julho (12,35 ºC) e agosto (13,03 ºC) registraram as menores temperaturas 

médias mínimas mensais no período de 2001 a 2014. De acordo os dados do ICEA 

(2015), 2008 foi o ano mais frio para julho, com média mínima de 10,61 ºC. Em 

agosto, o ano mais frio foi o de 2003, que apresentou média mínima de 11,19 ºC.  

 Já em janeiro e fevereiro, as médias mínimas foram mais amenas: 19,16 ºC e 

19,29 ºC respectivamente. Os gráficos mensais não mostram tendências de alta ou 

queda definidas no período analisado (Gráficos 45 a 56). 
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Gráfico 45 - Temperatura do ar: valor médio 
mínimo em janeiro* 

Gráfico 46  - Temperatura do ar: valor médio 
mínimo em fevereiro 

  
Gráfico 47 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em março** 
Gráfico 48 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em abril** 

  
Gráfico 49 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em maio** 
Gráfico 50 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em junho** 

  
Gráfico 51 -  Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em julho** 
Gráfico 52 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em agosto** 
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Gráfico 53 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em setembro** 
Gráfico 54 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em outubro** 

  
Gráfico 55 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em novembro** 
Gráfico 56 - Temperatura do ar: valor médio 

mínimo em dezembro** 
Fonte: ICEA,2015. *Valores em ºC. **Período: 2001 a 2014. 

Gráficos produzidos automaticamente pelo site do ICEA, sem a opção de geração em linha, como 
seria mais adequado.  

 

 

9.1.3 - Nevoeiro 
 

Nevoeiros e visibilidade 
 
 Nos aeroportos a ocorrência de nevoeiros pode comprometer a visibilidade 

dos pilotos e, consequentemente, a segurança de aeronaves e passageiros.  

 Os nevoeiros são nuvens estratiformes que se formam perto do nível do solo 

quando uma parcela de ar é submetida a resfriamento em superfície e há alta 

umidade do ar (NUNES et al., 2009).  

 Na aviação, os nevoeiros são, por definição, "gotículas de água 

extremamente pequenas parecendo flutuarem no ar e que por convenção reduzem a 

visibilidade a menos de 1000 metros" (ANTAS, 1979).  
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 Em algumas situações, o sistema de pousos por instrumentos (ILS) é utilizado 

para proporcionar orientação segura de alinhamento e ângulo de descida. Em 

condições restritas de teto e visibilidade, o aeroporto de Guarulhos era preparado 

para uma aproximação de pouso de precisão por instrumentos ILS CAT I e CAT II 

(COSTA, 2008).  

 Desde agosto de 2015, o aeroporto passou a operar com sistema de 

aproximação de aeronaves por instrumentos CAT IIIA, que possibilita o pouso das 

aeronaves em condições de até 200 metros de visibilidade (GRU, 2015). 

 Fenômeno conhecido na história de Guarulhos, como observado na foto 9, o 

nevoeiro segue como um problema para a aviação, como apontou Villela (2012):  
No Brasil, prevalecem os nevoeiros de radiação. Eles são causados por 

resfriamento noturno do ar, que perde calor para o espaço quando entra em 

contato com o solo, fazendo a temperatura cair ao ponto de orvalho e levando à 

condensação da umidade atmosférica, como aconteceu na noite de 11 para 12 de 

junho último, e novamente ao anoitecer do dia 12, uma terça-feira. Nesse 

intervalo, dois fechamentos seguidos de Congonhas bastaram para deflagrar o 

caos por toda a malha aérea do país. Em 2011, no dia 11 de maio, algo parecido 

já havia ocorrido. Congonhas, Guarulhos, Confins e Brasília amanheceram 

fechados por nevoeiros. 

 

 
Foto 9 - Nevoeiro no Aeroporto de Guarulhos. Fonte: AE/ Site Último Segundo 
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Ocorrência de nevoeiros no aeroporto de Guarulhos 
  

 Dados de ocorrência de nevoeiro no período de 1972 a 2008 no Aeroporto de 

Guarulhos e na Base Aérea de Cumbica  mostraram que a incidência mais forte do 

fenômeno ocorre nos meses de inverno, sendo maio a agosto o período com maior 

média de dias e horas de nevoeiro (COSTA, 2008) (Gráfico 57). 
 

 

Gráfico 57 - Média mensal de dias e horas de nevoeiro do aeroporto de Guarulhos no período de 

1972 a 2007. Fonte: COSTA,2008. 

 

 Na análise do total de dias de nevoeiro no aeroporto de Guarulhos, nota-se 

que houve uma queda na ocorrência do fenômeno ao longo dos anos. Em 1978 

houve cerca de 120 dias com nevoeiro, enquanto em 2007 não foi registrada nem a 

metade da quantidade de dias com nevoeiro daquele ano (Gráfico 58). 
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Gráfico 58 - Total anual de dias de nevoeiro do aeroporto de Guarulhos no período de 1972 a 

2007. Fonte: COSTA,2008. 

 

 Em relação à visibilidade, o aeroporto de Guarulhos apresenta maior 

utilização das operações por instrumentos também no inverno, principalmente nos 

meses de maio, junho e julho, quando os períodos com condições de teto/ 

visibilidade abaixo dos mínimos são mais presentes (Gráfico 59). 
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Gráfico 59 - Média mensal de horas de condições meteorológicas de teto/visibilidade para 

operação CAT II, CAT I e abaixo dos mínimos no aeroporto de Guarulhos no período de 1999 

a 2007. Fonte: COSTA,2008. 

 

 De acordo com CABRAL (1998), que estudou a climatologia dos nevoeiros no 

local, as horas anuais de restrição meteorológica do aeroporto de Guarulhos no 

período de 1985 a 1996, após a construção do aeroporto, diminuíram ao longo dos 

anos (Gráfico 60).  
 

Horas anuais de restrição meteorológica do Aeroporto de Guarulhos (1985 a 1996) 

 
Gráfico 60 - Horas anuais de restrição meteorológica (abaixo dos mínimos ILS 

CAT II). Fonte: Cabral, 1998. 
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9.1.4 - Ventos 
 

Tesoura de vento e turbulência 
  

 A turbulência e a tesoura de vento (ou cisalhamento de vento) são dois outros 

fenômenos que afetam a operação dos aeroportos (FOGACCIA e PEREIRA, 2002). 

Segundo glossário de termos técnicos de Antas (1979), a turbulência é definida 

como:  
Movimento irregular da atmosfera produzido quando o ar sopra sobre uma 

superfície comparativamente desigual, tal como a superfície da Terra, ou quando 

duas correntes de fluxo de ar passam uma sobre a outra em diferentes direções 

ou a velocidades distintas. 

 A tesoura de vento, ou cisalhamento de vento, envolve uma mudança brusca 

na velocidade e/ou na direção do vento em uma curta distância (FAA, 2008). 

Diversos fenômenos podem provocar o cisalhamento de vento, tais como frentes 

frias ou quentes, frentes de brisa, frentes de rajadas associadas a tempestades, 

inversões de temperatura, ondas de montanha e terrenos acidentados (FOGACCIA 

e PEREIRA, 2002). 

 As rajadas de vento no aeroporto de Guarulhos, segundo COSTA (2008), 

ocorrem principalmente na primavera e no verão, com destaque para os meses de 

fevereiro e outubro (Gráfico 61). 
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Gráfico 61 - Distribuição mensal de vento máximo no aeroporto de 

Guarulhos no período de 1996 a 2007. Fonte: COSTA,2008.. 

 

 Como lembraram FERNANDES et al. (2015), dependendo da direção do 

vento, em relação ao sentido de movimento da aeronave, este fator pode contribuir 

para a segurança ou pode aumentar o risco de ocorrência de um acidente.  

 Segundo os autores, quando o vento tem a mesma direção da aeronave ele 

"empurra" a aeronave e aumenta a probabilidade da aeronave ultrapassar os limites 

da pista, por exemplo. Cabe lembrar também o efeito orográfico em relação às 

características do vento, assunto que será tratado no item a seguir.  
 

9.2 - A influência orográfica  
 

 No item anterior foram destacados dados pluviométricos, de temperatura, 

ventos e trovoadas. Um dos fatores geográficos que exerce influência sobre o clima 

é o relevo, com suas características de posição, orientação de suas vertentes e 

declividade, como destacam MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA (2007).  

 O fator orientação, por exemplo, pode definir as vertentes mais aquecidas e 

mais secas e aquelas mais frias e úmidas, enquanto o fator declividade modifica a 

relação superfície/ radiação incidente. Já a posição pode favorecer ou inibir fluxos de 

calor e umidade.  

 Quando se trata da área em questão no presente trabalho, estudos já 

abordaram dados na tentativa de relacionar a influência desses efeitos orográficos 

sobre as características climáticas na região.  
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 Como já citado, a área de estudo apresenta áreas com maiores altitudes ao 

norte, onde se destaca a Serra da Cantareira, localizada a noroeste do aeroporto de 

Guarulhos, com altitudes acima de 1.000 m. O Aeroporto está localizado na área da 

planície fluvial, que se estende ao sul e sudoeste, enquanto ao Sudeste e ao Leste 

predominam a existência de colinas (GRAÇA et al., 2007), com altitude de até 850 

m.  

 De acordo com COSTA (2008), que analisou dados de direção, velocidade do 

vento e rajadas no período de 1996 a 2007, a direção mais frequente do vento 

verificado no aeroporto de Guarulhos é do setor leste (30,9%). Em seguida, o vento 

sopra predominantemente dos setores sudeste (16,9%) e sul (13,1%) (Gráfico 62). 
 

 

 

Gráfico 62 - Frequência da direção do vento no aeroporto de Guarulhos no período de 1996 a 

2007. Fonte: COSTA,2008. 

  

 Em relação à velocidade do vento, o estudo mostrou que o vento em 

Guarulhos é mais intenso quando sopra de noroeste, com velocidade média de 13,3 

km/h. A menor velocidade média foi verificada no vento de sudoeste (7,7 km/h) 

(Gráfico 63). 
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Gráfico 63 - Velocidade média do vento por direção no aeroporto de Guarulhos no período de 

1996 a 2007. Fonte: COSTA,2008. 

 

 Estudo realizado em novembro de 1992 até janeiro de 2002 mostrou que 

ocorrem 23,7% mais trovoadas com chuva em Guarulhos do que no terminal em 

Congonhas (IERCK, 2002). Segundo o autor, o motivo deve-se a efeitos de relevo, 

visto que o aeroporto de Guarulhos está posicionado em uma região próxima a um 

alinhamento montanhoso (Serra da Cantareira) na direção SW-NE e, portanto, 

perpendicular à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

 Outro estudo, feito com o objetivo de estudar os picos de ventos no aeroporto 

de Guarulhos, também apontou que a ocorrência de rajadas no local está 

relacionada, em sua maioria, com a instabilidade termodinâmica ou com a orografia 

(vento de noroeste passando pela Serra da Cantareira) (LIMA, 2008).  

 O efeito orográfico também pode ser visto na ocorrência de nevoeiros. De 

acordo com CABRAL (1998),  

(...) a penetração da brisa marítima sobre o Planalto Paulistano contribui 

decisivamente para fomentar inúmeros episódios de nevoeiro, tendo em vista que 

a mesma transporta núcleos higroscópios (sal marinho e material particulado) e 

alto conteúdo de umidade oriunda da ascensão forçada do ar sobre a Serra do 

Mar.  

 Na área do aeroporto de Guarulhos, segundo o autor, os nevoeiros surgem 

invariavelmente pelo setor leste e se espalham por toda a área do aeródromo. 
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Contribuem para a formação do fenômeno o acúmulo de ar frio na bacia e as fontes 

de umidade locais, como a presença de vegetação.  
 

9.3 - Hidrografia 
  

 A Planície Fluvial do Rio Baquirivu-Guaçu, em suas condições naturais, 

apresentava feições típicas de um rio com canais meandrados (GUARULHOS, 2008) 

(Foto 10).  

 De acordo com o Plano Diretor de Drenagem, a rede de drenagem converge 

para a sua principal planície aluvionar, contribuindo para a concentração das águas 

do Rio Baquirivu -Guaçu  nestes terrenos planos e baixos.  

 Como já foi observado na figura 11, a densidade de drenagem da margem 

direita do rio, ao norte do aeroporto é maior que a verificada na margem esquerda, 

ao sul.  

 Segundo Campos e Oliveira (2014), o processo de desapropriação para a 

construção do aeroporto teve início no final da década de 1970, no trecho médio do 

rio Baquirivu-Guaçu, promovendo alterações profundas no sistema fluvial.  

 Foram realizadas obras de retificação e canalização no curso médio, assim 

como nos córregos Cocho Velho e Baquirivu-Mirim. Os autores apontam também a 

realização de obras de aterro, suprimindo várzeas, eliminando brejos, lagos e 

terrenos inundáveis, que exerciam a função de amortecimento das águas da bacia 

hidrográfica nos períodos de cheias.  

 Antes da ocupação pelo terminal, o terreno era constituído por uma extensa 

planície aluvial com declividade média inferior a 0,2%, com lagoas e zonas 

alagadiças, sujeitas a inundações frequentes.  Para a implantação do aeroporto, foi 

realizado o aterro na planície, o que tornou os terrenos muito menos permeáveis, 

contribuindo para o aumento das vazões do rio Baquirivu Guaçu.  

Como afirmam Campos e Oliveira (2014):  

Parcela significativa das águas fluviais que chegavam à planície aluvial ficava 

armazenada nos terrenos mais baixos durante o período das cheias, fluindo 

lentamente em direção ao rio Baquirivu-Guaçu. Essas modificações, mediante o 

aterramento dos terrenos, promoveram uma profunda alteração nas condições de 

acomodação das águas. 
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Foto 10 - Parte da área do atual aeroporto de Guarulhos em 1970, em que se verifica a configuração 

meandrante do Rio Baquirivu-Guaçu. Escala 1:20.000. Fonte: Acervo IPT 

 

 A impermeabilização da área do aeroporto envolveu, fundamentalmente, a 

contribuição das águas pluviais captadas na atual superfície da área do aeroporto 

que se dirigem ao Baquirivu-Guaçu (CAMPOS e OLIVEIRA, 2014).  

 De acordo com o DAEE (2002), a retificação e canalização do curso inferior 

do rio Baquirivu-Guaçu (Foto 11), juntamente com trechos dos seus afluentes, o 

Baquirivu Mirim e o Cocho Velho, e as obras de aterramento produziram impactos no 

sistema natural de drenagem, transferindo as cheias naturais para o seu entorno 

(DAEE, 2002).  
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Foto 11 - Parte da área do atual aeroporto de Guarulhos mostra drenagem retificada.  

Fonte: Google, 2014 

  

 A influência do aeroporto sobre a drenagem tem também o efeito reverso, já 

que as alterações causadas pela construção do terminal e suas consequências 

impactam diretamente no próprio aeroporto, caso das inundações mais frequentes. 

Segundo Campos e Oliveira (2014), tais inundações atingem a rodovia Presidente 

Dutra com frequência de dois anos, e chegam a interditar pistas de pouso e 

decolagem no sítio aeroportuário.  

 Em relação à exploração das águas no sítio do aeroporto, segundo DINIZ et 

al. (1994), o Graben do Baquirivu é um excelente aquífero, dentro dos sedimentos 

da Bacia de São Paulo, mas as mudanças no uso do solo da região podem ter 

consequências negativas.   

 Conforme apontam os autores, as mudanças nas condições de cobertura 

impostas pelas obras de construção do aeroporto fizeram com que aumentasse o 

runoff (o escoamento superficial concentrado das águas que precipitam na bacia) 

devido à diminuição das águas de infiltração, provocando mudanças nos valores do 

coeficiente de armazenamento das camadas aquíferas ao redor dos poços 

bombeados. 
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9.4 - Discussão 
  

O conhecimento das características climáticas do sítio do Aeroporto é 

fundamental para a segurança das operações num aeródromo. Como visto, 

trovoadas, tesouras de vento, nevoeiro e outros fenômenos podem interferir nos 

pousos e decolagens, causando atrasos, acidentes e, com isso, a necessidade de 

novas tecnologias para garantir a segurança dos passageiros.  

Em relação à pluviosidade, o início da estação chuvosa no Sudeste, de 

acordo com Alves et. al. (2005), está associado à maior frequência das frentes frias 

no sul do país, em setembro, e à fase ativa da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), durante dezembro. Os referidos autores associam também as variações 

interanuais do início da estação chuvosa na região sudeste com anomalias mais 

quentes nas águas superficiais do Oceano Pacífico. 

Como mostram estudos anteriores e dados do Instituto de Controle do Espaço 

Aéreo - ICEA, em Guarulhos essa característica regional permanece, com a 

pluviosidade em alta a partir do mês de setembro, com janeiro apresentando maior 

valor médio mensal (222,71 mm) entre os anos de 2001 e 2014.   

No caso da aviação, os eventos extremos são os que causam maior 

preocupação. As trovoadas provocam prejuízos às instalações aeroportuárias e 

comprometem a segurança dos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem 

(FILHO et al., 2002).  

Liebmann et al. (2001) investigaram a variabilidade interanual de eventos de 

precipitação extrema no Estado de São Paulo no período de 1947 a 1995 e 

apontaram que a contagem de eventos extremos, ou seja, quando a precipitação 

diária excedeu uma certa porcentagem da média sazonal, não é bem relacionada 

com a precipitação média sazonal.  

 Segundo os autores, a variabilidade interanual de eventos extremos no 

Estado todo está correlacionada positivamente com anomalias de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) no Pacífico Equatorial, enquanto que a variação interanual 

da contagem de eventos próximos à costa do Atlântico está positivamente 

correlacionada com anomalias de TSM no Oceano Atlântico.  
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No caso de turbulência e cisalhamento de vento, 75% dos eventos ocorridos 

de janeiro a março de 1998 no aeroporto de Guarulhos foram associados a células 

convectivas (FOGACCIA e PEREIRA, 2002).  

No período entre janeiro de 1994 a dezembro de 1999, esses fenômenos 

foram mais frequentes nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, meses que, 

segundo os dados analisados no presente trabalho, apareceram como os mais 

chuvosos no período de 2001 a 2014. Esses meses também estão, segundo dados 

do ICEA (2015), entre os mais quentes. Janeiro e fevereiro foram os meses que 

apresentaram os maiores valores de temperatura no período de 1981 a 2014. 

Como apontaram Fogaccia e Pereira (2002) em seu estudo, o número de 

arremetidas por causa de turbulência e cisalhamento do vento foi maior nos meses 

de dezembro, janeiro, fevereiro e março, meses em que, de uma média mensal de 

14 ocorrências desses fenômenos, houve 5 arremetidas em média por causa de 

tesoura de vento ou turbulência, células convectivas ou chuva forte.  

 O fator orográfico também mostrou-se importante na ocorrência dos 

fenômenos. Localizada a noroeste do aeroporto de Guarulhos está a Serra da 

Cantareira, com altitudes acima de 1.000 m. O aeroporto fica na área da planície 

fluvial, que se estende ao sul e sudoeste, enquanto ao sudeste e ao leste 

predominam a existência de colinas (GRAÇA et al., 2007), com altitude de até 850 

m.  

A análise da direção e da velocidade dos ventos apontou velocidades mais 

intensas de noroeste, o que favorece a ocorrência do cisalhamento de vento de 

origem orográfica na área de estudo, visto que o vento de noroeste fica 

perpendicular à Serra da Cantareira, localizada ao lado das pistas (COSTA, 2008). 

O alinhamento montanhoso na direção SW-NE, perpendicular à Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), também é apontada como fator provável para 

a ocorrência de 23,7% mais trovoadas com chuva em Guarulhos do que no terminal 

em Congonhas (IERCK, 2002). A maior ocorrência de trovoadas entre os horários 

das 14h e 21h, em meses mais quentes, podem sugerir a influência dos ventos 

anabáticos.  

 Mas o fenômeno de maior relevância quando o assunto é o atraso dos voos 

no Aeroporto de Guarulhos é o nevoeiro, que apareceu nos últimos anos (2001 a 

2014) com maior frequência nos meses de inverno (ICEA, 2015), quando há 
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registros de menores temperaturas do ar. No período de 1981 a 2014,  junho e julho 

foram os dois meses com menores temperaturas médias.  Esses dois meses 

também são os que aparesentam maior utilização da operação por instrumentos, 

acionada em situação de visibilidade ruim.  

CABRAL (1990), que estudou os aspectos climatológicos da ocorrência de 

nevoeiro no aeroporto de Guarulhos, apontou que a ocorrência do fenômeno está 

ligada aos fatores locais, já que o aeroporto está localizado em uma topografia típica 

de vale, e também aos sistemas atmosféricos atuantes.  

A partir de dados de 1972 a 1988, o autor apontou que a maior parte dos 

eventos de nevoeiro em Guarulhos está vinculada a processos de perda radiativa 

noturna, sob a influência de regimes anticiclônicos e em alguns poucos casos 

ligados a sistemas frontais. O autor citado ressalta ainda a influência da brisa 

marítima sobre o Planalto Paulistano, que contribui para os episódios em Guarulhos.  

A ocorrência do fenômeno, no entanto, teve queda ao longo dos anos após a 

construção do aeroporto, fato relacionado à urbanização do sítio segundo CABRAL 

(1998). O autor ainda destaca que o fator urbanização tem contribuído 

sensivelmente nas alterações climáticas verificadas nos aeroportos de Guarulhos e 

Congonhas nas últimas décadas, e para um maior grau de operacionalidade dos 

mesmos há o papel preponderante do homem, afetando positivamente os aspectos 

de segurança com relação a passageiros, tripulantes e população vizinha e também 

nos custos envolvidos nas operações das aeronaves. 

 O uso da terra, caracterizado pela ocupação predominantemente urbana, com 

residências, fábricas, galpões contribuiu para a impermeabilização do solo no sítio, o 

que pode reduzir a umidade.  

 Como já mencionado, desde agosto de 2015 o aeroporto passou a operar 

com sistema de aproximação de aeronaves por instrumentos CAT IIIA, que 

possibilita o pouso das aeronaves em condições de até 200 metros de visibilidade 

(GRU, 2015). Para analisar se tal fator altera os resultados decorrentes de nevoeiros 

seria preciso, porém, um estudo complementar. 

 A relação do aeroporto com a drenagem também se mostrou de fundamental 

importância. Em razão do efeito orográfico da Serra da Cantareira ao norte do 

aeroporto e, ainda, ao fato de haver maior densidade de drenagem na margem 
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direita do rio Baquirivu-Guaçu, podem ocorrer eventos de inundação nas chuvas 

torrenciais, causando o comprometimento das operações.  

 Embora não se conheça em detalhes o plano de drenagem do aeroporto, é 

importante lembrar que esta situação pode ser mitigada pelas obras de engenharia 

civil.  

 Apesar das adversidades decorrentes dos aspectos naturais apresentados 

acima, a análise do histórico mostra que um dos principais motivos para a instalação 

do aeroporto foi o fato do terreno ter as dimensões necessárias e estar próximo a 

São Paulo. 

  O terminal foi importante para a alteração do uso da terra do sítio, já que 

atraiu negócios e empregos (OLIVEIRA, 2007), e se encontra envolto em densa 

ocupação urbana.   

 A construção do aeroporto, no entanto, gerou impacto em todo seu entorno 

pela canalização de córregos, aumento do escoamento superficial das águas que 

precipitam na bacia devido à diminuição das águas de infiltração e até o 

armazenamento das camadas aquíferas.  

 Devido a essas condições, a ampliação do aeroporto é limitada, pois poderia 

gerar ainda mais impactos sobre o sistema de drenagem da bacia do Baquirivu-

Guaçu e a necessidade de desapropriações.     
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10 - Conclusões e considerações finais 
 

 A procura por dados para a presente pesquisa foi guiada, inicialmente, pela 

percepção de um passageiro comum, que viaja a partir do Aeroporto de Guarulhos. 

Esse passageiro costuma ouvir a "previsão do tempo" no noticiário, e como a chuva 

e o nevoeiro, por exemplo, podem atrasar o seu voo. Do mesmo modo, ele costuma 

assistir a imagens na televisão de inundações na região do aeroporto, que 

atrapalham seu caminho ou podem impedir pousos e decolagens.  

 A investigação dos aspectos físico-geográficos e sua influência sobre a 

dinâmica do terminal aeroportuário de Cumbica foi o objetivo deste trabalho.  Afinal, 

o que o clima, a hidrografia e o relevo podem ter a ver com a escolha de um terminal 

internacional tão importante para o país além de assuntos cotidianos como atrasos 

de voos e segurança de passageiros? 

 O trabalho buscou agrupar e relacionar uma série de dados que são 

estudados muitas vezes isoladamente. Não se discute aqui a importância da 

especialização dos estudos. Cada área busca o aprofundamento dos conhecimentos 

em seu raio de estudo. Mas, no dia a dia, as pontas ficam soltas, e as relações mais 

esquecidas.  

 Antes de saber como a aviação lida com problemas causados pelo meio 

natural, procurou-se entender quais são as características do sítio do aeroporto que 

mais afetam o dia a dia do terminal do ponto de vista geográfico. 

 A metodologia proposta foi baseada no conceito de sítio oriundo da Geografia 

Regional, que norteou o apontamento de geologia, relevo, clima e hidrografia, entre 

outros contextos. O estudo também apoiou-se nos levantamentos por meio das 

abordagens da Geografia Física, cumprindo os objetivos propostos. 

 Considerando os dados recolhidos, a escolha do sítio do aeroporto mostrou-

se não inteiramente apropriada quando se fala em fenômenos de influência na 

aviação. O nevoeiro, por exemplo, era presente antes da instalação do aeroporto, e 

já indicava dificuldades futuras com visibilidade.  

 Além de atrasar voos, o nevoeiro pode causar acidentes. Os estudos 

existentes apontam uma maior ocorrência nos meses de inverno.  No entanto, a 

diminuição do fenômeno ao longo dos últimos anos pode sugerir raízes na profunda 
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alteração do uso da terra, com a ocupação do entorno por residências e indústrias e 

consequente impermeabilização do solo.  

 Outro fator que aparece de maneira importante é a ocorrência de chuvas e 

trovoadas, que também compromete a segurança dos voos. Neste caso, vale 

ressaltar a influência orográfica, sendo que o Aeroporto de Guarulhos foi instalado 

próximo à Serra da Cantareira, protagonista no bloqueio e afunilamento quando se 

trata da direção dos ventos. As trovoadas e rajadas de vento comprometem a 

segurança do voo, pois podem causar turbulência e cisalhamento de vento, nem 

sempre previsíveis.  

 Em relação à hidrografia, notou-se que o aeroporto foi um dos principais 

motivos de alteração na forma do canal principal da bacia hidrográfica do rio 

Baquirivu-Guaçu, principalmente a canalização do mesmo e de seus córregos. As 

inundações não são só decorrentes do fato do sítio do aeroporto ter sido instalado 

na planície fluvial do rio Baquirivu-Guaçu.  Verificou-se nesta pesquisa que, em 

função do escoamento da Serra da Cantareira e da maior densidade de drenagem 

na margem direita, ao norte (Figura 11), a contaminação da pista do aeroporto, 

localizada originalmente em área de planície fluvial, é favorecida. O acúmulo de 

água na pista é fator preocupante para a aviação, já que a pode trazer a ocorrência 

de hidroplanagem, quando os pneus da aeronave perdem o contato com a pista. 

 O aeroporto também está limitado, fisicamente, pela alta densidade de 

ocupação de seu entorno, o que dificulta sua expansão. Parte disso ocorreu diante 

da falta de controle sobre a ocupação desordenada e irregular na região. 

 A pesquisa abordou, ainda, a luta do homem por superar os obstáculos 

naturais por meio da tecnologia. Fenômenos meteorológicos são cada vez mais 

conhecidos e, na medida do possível, previsíveis. Porém, o grau de imprevisibilidade 

restante e as limitações dos equipamentos ainda lembram o homem de sua 

dependência da natureza, do quanto ele responsável é por suas atitudes, e do quão 

necessários são os estudos geográficos.  

  Entre outros apontamentos, verificou-se que o sítio do Aeroporto de 

Guarulhos encontra-se em uma compartimentação topográfica favorável à 

concentração de umidade, seja em relação às chuvas auxiliadas pelo efeito 

orográfico da Serra da Cantareira, seja pelo fato de o sítio estar na planície fluvial de 

um tributário do Rio Tietê, propensa a nevoeiros, sobretudo de maio a agosto.  
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 Os trabalhos sobre a região foram  importantes, pois reuniram bases de 

dados fundamentais para esta pesquisa. Além disso, o esforço de autores diversos 

que já haviam se debruçado sobre a influência de fenômenos específicos sobre a 

atividade aeroportuária contribuiu de maneira decisiva para este estudo.  

 Faltou, no entanto, conhecimento mais abrangente sobre as práticas de 

aviação, que poderia ter enriquecido a análise. A coleta de informações de 

profissionais do ramo poderia ter contribuído igualmente. Fez-se um esforço para 

não fugir tanto ao tema, que já era bem abrangente.  

 Para os próximos trabalhos, uma vivência em campo também acrescentaria 

em informações mais precisas na medida em que permitiria a observação dos 

impactos aqui estudados diretamente. Seria, preciso, porém, vencer a burocracia 

presente em acessar áreas restritas do aeroporto, como as pistas de pousos e 

decolagens, além da falta de indicadores a serem coletados em campo, 

comparativamente aos já existentes e fornecidos oficialmente.  
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