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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre as principais 
relações existentes entre aeroportos e espaço urbano, partindo da idéia de que 
aeroportos podem significar mais do que simples terminais do transporte aéreo e 
promover o crescimento e desenvolvimento para as cidades onde são 
implantados, como também gerar impactos ambientais. A pesquisa pretendeu 
investigar as possíveis influências do aeroporto no espaço construído e as 
interferências mútuas entre operações aéreas e a vida nas cidades. Para tanto 
além de estudar as diversas maneiras pelas quais o aeroporto atende e 
representa interesses de vários sistemas de produção e circulação de 
mercadorias, e também de pessoas ligadas à produção e ao consumo. 
Procurou-se situar o transporte aéreo dentro dos sistemas de transporte e 
logística e a cidade de São José dos Campos nos sistemas urbanos no Brasil, 
com enfoque no estado de São Paulo e na região do Vale do Paraíba. Com a 
intensificação da urbanização brasileira as questões referentes aos impactos das 
operações aéreas sobre as comunidades passaram a ser mais relevantes. 
Dentre estes impactos o ruído aeronáutico e a segurança são objetos de 
legislação restritiva do uso do solo de cidades. Neste sentido, este estudo 
apresenta uma análise crítica da aplicação desta legislação na cidade de São 
José dos Campos. Para possibilitar esta análise foi criado um banco de dados 
georreferenciado onde foram inseridos, dentre outros, dados sobre o 
crescimento da cidade em relação ao aeroporto, a legislação de zoneamento e 
identificados os principais usos existentes na área de entorno abrangida pelos 
Planos de Zona de Proteção, de Zoneamento de Ruído do Aeroporto de São 
José dos Campos e Área de Segurança Aeroportuária. A aplicação da legislação 
aeronáutica, os rumos do Aeroporto de São José dos Campos e o 
enfrentamento das questões relativas às relações entre o aeroporto e a cidade 
foram discutidos como subsídios aos permanentes desafios enfrentados pela 
sociedade e pelas autoridades responsáveis do município e das instâncias 
regionais estaduais e federais. 
 

 

Palavras - chave: aeroporto, legislação aeronáutica, planejamento urbano  



 

 

“URBAN SPACE, AIRPORT AND AERONAUTICS REGULATION: CASE 
STUDY THE CITY OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, STATE OF SÃO PAULO” 

 
 

 

 

ABSTRACT 

This paper intends to present a study of the main relations between airports and 
urban environment, starting from the idea that airports can mean more than 
simple air transport terminals and promote growth and development for cities 
where they are deployed, but also generate environmental impacts. It was carried 
out a survey about possible influences of the airport in constructed space and 
mutual interferences between air operations and human aspects in urban areas. 
In studying the various manners in which the airport meets and represents the 
interests and relationships from various systems: production and movement of 
goods and persons linked to production and consumption, it was evaluated how 
the air transportation is linked to transports and logistics systems and how the 
city of São José dos Campos is connected to urban systems in Brazil, with focus 
in the State of São Paulo and in the Paraiba Valley region. With the 
intensification of Brazilian urbanization, environment impacts of air operations 
issues have become more relevant, with more people being involved. Among all 
these impacts, aeronautical noise and safety are subject to Brazilian federal 
regulation to restrictive land use. In this sense this study presents a critical 
analysis of the application of these regulations in São José dos Campos. To 
enable this analysis it was created a database using geotechnologies. The 
database contains information about the airport surrounding areas, covered by 
aeronautics federal regulation (Planos de Zona de Proteção, de Zoneamento de 
Ruído, Área de Segurança Aeroportuária) for São José dos Campos Airport, 
such as the limits of these plans, urban growth, zoning legislation, existing land 
use and other data. The application of the federal regulation in the São José dos 
Campos Airport, the airport development itself and the confrontation of relations 
between the airport and the city were discussed and introduced as permanent 
subsidies to the society and the local authorities, as well as regional, state and 
federal government. 
 

 

Key-words: airport, aeronautics regulation, urban planning 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O uso do território brasileiro foi definido não só pela implantação de 

infraestrutura como também pelas dinâmicas econômicas e sociais através do 

movimento da população, da distribuição da agricultura, da indústria e dos 

serviços e do arcabouço normativo que configuram o espaço geográfico. Embora 

o processo de ocupação tenha ocorrido desde a época da colonização, a grande 

extensão do território brasileiro só foi efetivamente apropriada na segunda 

metade do século XX, prevalecendo, ainda, descontinuidades. (SANTOS; 

SILVEIRA, 2005).  

Até 1940 pouco mais de 30% da população brasileira residia em áreas 

urbanas, este número dobrou na década de 1970 chegando em 2000 a mais de 

80%. Na região sudeste esta taxa de urbanização já chegava a 90%, conforme 

dados do IBGE. 

Tabela 1: Taxa de urbanização da população - 1940 a 2000 

Ano Taxa de urbanização da população 
residente - BRASIL 

Taxa de urbanização da população 
residente – REGIÃO SUDESTE 

1940 31.24 39.42 
1950 36.16 47.55 
1960 45.08 57.00 
1970 55.94 72.68 
1980 67.59 82.81 
1991 75.59 88.02 
2000 81.23 90.52 

Fonte: IBGE (2008) 

 

O termo “urbano” não é só uma característica do espaço físico como também 

das condições econômicas, de produção e das condições de vida da população.  

Em um pouco mais de uma geração a partir dos meados deste século 
(XX), o Brasil, um país predominantemente agrário transformou-se em 
um país virtualmente urbanizado [...] O país, se não está 
predominantemente “urbanizado”, tem seguramente, caráter 
preponderantemente urbano.  (DEÁK, 1999).  
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No processo de urbanização brasileiro, segundo Reis (2006), a partir de 

1970-80 ocorreram mudanças com a formação de áreas de urbanização 

dispersas pelo território, as quais mantêm vínculos com o sistema urbano, 

gerando alterações na organização do modo de vida cotidiano da população e 

em sua mobilidade, que envolvem escalas metropolitanas e intermunicipais. 

Ocorreram mudanças, também, na adoção de novas modalidades de gestão dos 

espaços urbanos públicos e privados e suas interrelações, bem como nas 

formas de organização dos projetos e do mercado imobiliário. (REIS, 2006)  

O desenvolvimento do sistema de transportes no Brasil contribuiu muito para 

esta urbanização do país. 

Se a primeira metade do século XX foi a época da expansão 
ferroviária, a partir dos anos 50 o rearranjo da configuração territorial é 
em grande parte, devido à expansão rodoviária e ao desenvolvimento 
do transporte aéreo que criam nodalidades de nova qualidade.” 
(SANTOS; SILVEIRA, 2005) 

Atualmente boa parte da malha ferroviária do País concentra-se em três 

estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com predominância da 

operação ferroviária no transporte de cargas.  

A expansão do sistema de transportes rodoviários, com a abertura de novas 

rotas e vias mais modernas para o escoamento dos produtos e o intercâmbio 

comercial entre localidades e regiões, foi impulsionada pela implantação da 

indústria automobilística, nas décadas de 1950/60, consolidando a opção no 

país por este meio de transporte. (CNT, 2006) 

A partir dos anos 1970 foram construídos os principais Aeroportos do país. 

Milton Santos considera que nesta época o mercado brasileiro torna-se um 

mercado global, graças à ciência, à técnica e à informação. 

O território ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos, 
graças às enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da 
circulação de insumos, dos produtos, do dinheiro, das idéias e 
informações, das ordens e dos homens. É a irradiação do meio 
técnico-científico-informacional que se instala sobre o território, em 
áreas contínuas do Sudeste e no Sul ou constituindo manchas e 
pontos no resto do país. (SANTOS; SILVEIRA, 2005) 
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A globalização impõe a substituição de relações locais ou regionais por 

relações em circuitos mais amplos.  

De um tempo lento, diferenciado segundo as regiões passamos a um 
tempo rápido, um tempo hegemônico único, influenciado pelo dado 
internacional: os tempos do Estado e das multinacionais. (SANTOS; 
SILVEIRA, 2005). 

A circulação de informações, mercadorias, dinheiro e pessoas necessitam 

atingir uma rapidez compatível com este tempo. Neste sentido o sistema de 

transporte aéreo, fisicamente representado pelos aeroportos adquire maior 

dimensão e importância.  

O avião é o transporte-símbolo desse novo tempo, ao realizar ligações 
entre pontos remotos do planeta e cidades mundiais, sempre em alta 
velocidade e com elevado grau de confiabilidade. O transporte aéreo 
permitiu a extensão das cadeias produtivas até os locais onde a mão-
de-obra é mais barata, ou onde estão os centros de pesquisa 
tecnológica, ou ainda, onde é possível obter matéria-prima e controlar 
sua qualidade desde a origem. O aeroporto então, como infra-estrutura 
básica e essencial de apoio ao transporte aéreo em larga escala, torna-
se o ponto de contato físico da região com o 
mundo[...](VASCONCELOS, 2007) 

No momento atual em que há uma relativa descentralização das unidades 

produtivas, da região sudeste para as demais regiões do país, o transporte 

aéreo tem destaque por sua possibilidade de “encurtar” distâncias em termos de 

tempo, num país das dimensões do Brasil. 

O crescimento da demanda por este tipo de transporte terá como 

conseqüência natural a adequação e expansão da infra-estrutura aeronáutica 

(aeroportuária e de todo o sistema de controle do espaço aéreo). Nesta situação 

adquirem relevância as questões relativas à importância dos aeroportos para a 

circulação de passageiros e o escoamento da produção, bem como suas 

influências no crescimento e desenvolvimento de cidades e regiões; questões 

quanto aos efeitos ambientais produzidos pela operação do aeroporto e pelas 

legislações restritivas impostas sobre o espaço urbano e, ainda, quanto ao 

planejamento de cidades em relação ao planejamento dos aeroportos e à 

aplicação efetiva destes planos. 
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Um aeroporto além de suas características e funções dentro do sistema de 

transportes pode ser considerado como equipamento urbano de grande porte 

que gera diversas e importantes relações com o espaço municipal e regional 

onde se insere.  

O transporte aéreo e a infra-estrutura aeroportuária são coordenados e 

controlados no Brasil por um sistema administrativo público que determina os 

investimentos a serem feitos no setor. Por outro lado, seu desenvolvimento é 

regulado por fatores e padrões internacionais, mas principalmente atende aos 

interesses do mercado de transporte de passageiros e cargas.  

A produção do espaço urbano em áreas imediatamente próximas aos 

aeroportos está condicionada por interesses que muitas vezes transcendem o 

município e suas características peculiares.  

A ocupação destas áreas é regulada por legislação federal com aplicação 

direta em nível municipal, que passa pela difícil tarefa de compatibilização de 

interesses locais imediatos com perspectivas futuras de crescimento. 

Lembrando os recentes acidentes aeronáuticos1 ocorridos, nos quais o 

envolvimento e a proximidade da área urbana aos aeroportos foram fatores 

agravantes, o espaço urbano do entorno, assume maior importância enquanto 

variável de estudo e precisa ser considerada no planejamento e nas ações sobre 

a infra-estrutura aeroportuária. Não só para preservar os interesses das 

comunidades locais como para preservar as futuras operações do aeroporto, 

pois conflitos ambientais podem também inviabilizar o seu desenvolvimento. 

Frente a este quadro, questões que se colocam são: como desenvolver o 

transporte aéreo e os aeroportos brasileiros em uma situação de mínimo conflito 

com os espaços urbanos que se localizam em seu entorno? E quais os 

interesses a serem preservados ou priorizados? 

                                                 
1 Acidente no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em julho de 2007, com uma aeronave Airbus da 
companhia aérea TAM, que na tentativa de pouso após cruzar a pista, chocou-se contra um prédio de quatro 
andares da empresa TAM Express, situado nas proximidades da cabeceira da pista, do lado oposto à 
Avenida Washington Luís, tendo como vitimas fatais os ocupantes da aeronave e do prédio.  No inicio de 
2009 ocorreu outro acidente sobre área urbana, no Amazonas  
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Em São José dos Campos, o complexo CTA/Aeroporto ocupa grande parcela 

do município. Desde sua implantação teve importância como equipamento 

urbano indutor do crescimento da cidade e como ponto de partida para a 

indústria aeronáutica da região.  

Neste sentido, com este trabalho pretende-se contribuir no constante 

processo de produção coletiva do conhecimento dos aspectos relevantes da 

relação entre aeroportos e as cidades em geral e, em particular, entre o 

aeroporto e a cidade de São José dos Campos. 

O texto da dissertação será organizado em três capítulos. No primeiro serão 

apresentadas algumas definições e elementos considerados importantes na 

compreensão das diversas perspectivas sob as quais aeroportos se relacionam 

com cidades. No segundo capítulo serão abordados aspectos relevantes sobre 

planos e planejamento de cidades e de transportes com o objetivo de situar o 

aeroporto nestes contextos direcionando o estudo para a região de São José 

dos Campos e Vale do Paraíba. No terceiro capítulo serão apresentados dados 

do Aeroporto de São José dos Campos e alguns aspectos da evolução urbana 

da cidade procurando explicitar as relações existentes entre o crescimento e 

desenvolvimento da cidade com a presença do CTA/Aeroporto. Por fim será 

procedida uma análise da área de entorno imediato do aeroporto em relação à 

aplicação das legislações aeronáuticas restritivas do uso do solo e da maneira 

como foram aplicadas em São José dos Campos além de possibilidades e 

perspectivas para o futuro. 

Este trabalho será desenvolvido a partir de pesquisa documental 

principalmente em coletânea de legislação e planos aprovados encontrados 

disponíveis para consulta. 
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2 O AEROPORTO 

 

2.1 Diferentes conceitos para diferentes atores   

 

O objeto do espaço urbano “Aeroporto” pode ser percebido sob diversas 

perspectivas, segundo as distintas definições atribuídas por diferentes instâncias 

ou atores sociais. 

Do ponto de vista do passageiro é apenas o local de embarque e 

desembarque em um avião, onde se iniciam ou terminam as viagens aéreas. 

Sob esta ótica, normalmente o aeroporto é percebido a partir de seu terminal, 

apenas como um lugar de passagem.  

Em um aeroporto podem existir as funções de terminal de transporte aéreo, 

de circulação, comerciais, industriais, de serviços e de lazer. Cada área é 

planejada segundo concepções teóricas e de acordo com suas especificidades, 

de maneira que funcionem adequadamente e sejam minimizadas as 

interferências desnecessárias. 

Do ponto de vista das técnicas de planejamento, projeto e operação, os 

Aeroportos são constituídos, de uma forma geral pelo lado aéreo (pistas de 

pouso, áreas de segurança, pistas de táxi e pátios de aeronaves) e pelo lado 

terrestre (terminal de passageiros, terminal de carga, e sistema de circulação e 

acesso). 

O lado aéreo é todo dimensionado em função das características 

operacionais das aeronaves e dos equipamentos de auxílio à navegação aérea 

existentes, ou previstos para o Aeroporto. No lado terrestre o terminal de 

passageiros é onde estes circulam livremente. Aí os espaços são otimizados em 

termos de fluxos de circulação exclusivas de passageiros ou de bagagens, são 
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estudadas as áreas de filas, de espera e os setores comerciais de maneira que 

não existam conflitos perceptíveis.  

Os sistemas de circulação interna de veículos são projetados em função dos 

deslocamentos necessários para segurança, abastecimento e manutenção das 

aeronaves e equipamentos terrestres, bem como para o embarque e 

desembarque de passageiros, bagagens e cargas. 

O conjunto das características e dimensões do lado aéreo, do lado terrestre, 

dos sistemas de circulação, bem como o sistema de controle de tráfego aéreo 

são os determinantes da capacidade de operação de um aeroporto, que 

representa a quantidade de aeronaves e passageiros que o aeroporto pode 

receber em um determinado período de tempo. 

Os seguintes conceitos são apresentados no Código Brasileiro de 

Aeronáutica e no Regulamento Brasileiro de Homologação Número 139 - RBH-

139 da Agência Nacional de Aviação Civil que estabelece normas e 

procedimentos para autorização da abertura de aeródromo público ao tráfego:  

Aeroporto: todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para 

apoio a aeronaves e ao embarque e desembarque de pessoas e cargas.  

Aeródromo: toda área destinada ao pouso, decolagem e movimentação de 

aeronaves. (ANAC, 2007). 

Do ponto de vista técnico e operacional o Aeroporto para se tornar “de 

utilização pública”, deve obedecer aos requisitos previstos nos instrumentos 

normativos, tanto físicos como técnicos e administrativos para autorização de 

seu funcionamento pela Agência Nacional de Aviação Civil. Estes requisitos 

técnicos são relativos ao tipo de operação prevista para o aeroporto, 

obedecendo aos padrões constantes das normas nacionais e internacionais.  

Os aeroportos podem ser classificados pelos órgãos competentes sob 

diversos parâmetros, tais como comprimento de pista, auxílios á navegação 

aérea disponíveis, internacionais ou nacionais. Por exemplo, são homologados 

como internacionais quando possuem características que possibilitem a entrada 
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e saída de tráfego aéreo internacional, quanto às formalidades de alfândega, de 

polícia, de saúde pública, de quarentena agrícola e animal e demais 

formalidades análogas. Os aeroportos nacionais apresentam características 

adequadas às operações da aviação doméstica. 

Sem preocupação com as suas características e sob uma perspectiva 

totalmente diversa, para Rieth, citando o livro de Marc Auge, “Não-Lugares: 

Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade”, o aeroporto seria um não 

lugar, espaço da supermodernidade.  

A supermodernidade é caracterizada pelas figuras de excesso: 
superabundância factual, superabundância espacial e individualização 
das referências, correspondendo a transformações das categorias de 
tempo, espaço e indivíduo [...]. O excesso de espaço, paradoxalmente, 
constitui-se pelo encolhimento do mundo, que provoca alteração da 
escala em termos planetários através da concentração urbana, 
migrações populacionais e produção de não-lugares – aeroportos, vias 
expressas, salas de espera, centros comerciais, estações de metrô, 
campos de refugiados, supermercados, etc., por onde circulam 
pessoas e bens. (RIETH, 1995).  

 

Esta citação visa enfatizar a impessoalidade e a universalidade do espaço do 

aeroporto, onde pode existir pouca ou nenhuma identificação com o território 

onde se encontra.  

Já numa visão da ciência geográfica, o aeroporto pode ser considerado um 

objeto fixo do espaço geográfico, integrante do sistema de transporte aéreo. 

Como define Santos (1988), o espaço geográfico “é um resultado inseparável 

entre sistemas de objetos e sistemas de ações”. Sob esta perspectiva temos o 

sistema de transporte aéreo, constituído por toda a infra-estrutura aeronáutica, 

com seu sistema de objetos composto por aeronaves e órgãos, instalações e 

estruturas terrestres de apoio à navegação aérea e o sistema de ações como 

todo o sistema econômico, político e social que permeia seu funcionamento. 

Para Gottdiener (1997) “a organização sócio-espacial está ligada por 

relações conjuntas, contíguas e hierárquicas”. No contexto desta organização 

sócio-espacial, o aeroporto atende e representa interesses e relações de vários 
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sistemas de produção e circulação de mercadorias, e de pessoas ligadas à 

produção e ao consumo. 

É sob a ótica do impacto destas relações na articulação e na organização 

sócio-espacial que este trabalho pretende enfocar o objeto “Aeroporto”. 

 

2.1.1  Aeroporto como Equipamento Extensor 

 

O aeroporto poderia ser classificado como equipamento ou instalação 

extensora, conforme definição de Silva Neto (1986), “pelo fato de ocupar 

grandes glebas de terra que, sob o ponto de vista físico, conduz à distensão da 

cidade” e também por ser um grande equipamento relacionado à infra-estrutura 

de transporte. 

Segundo o mesmo autor (referindo-se à cidade de São Paulo), estas 

instalações extensoras têm por objetivo a expansão da cidade e são 

identificadas com a alteração do valor do solo para as demais atividades e com 

investimentos públicos em infra-estrutura. São também, produtos de políticas 

urbanas através de ações do Estado e da iniciativa privada.  

São geradores de fluxo, na medida em que captam para a área em que 
se implantam uma circulação de pessoas e produtos, anteriormente 
inexistentes ou incipientes (SILVA NETO, 1986) 

Pela teoria de Santos (1988) o espaço é formado de fixos e de fluxos. Os 

fixos, como instrumentos de trabalho, criam massas; os fluxos são o movimento, 

a circulação, que explicam os fenômenos de distribuição e consumo.   

(...) a capacidade de mobilizar uma massa no espaço é dada pelo 
poder econômico, político ou social, poder que é maior ou menor, 
segundo as firmas, as instituições e os homens em ação. (SANTOS, 
1988) 

Assim, o Aeroporto como um equipamento extensor seria o polarizador de 

movimentos que trariam alterações para os imóveis da região. Estas alterações 
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têm relação com o papel da terra como mercadoria ou como meio de adquirir 

riqueza.  

Segundo Gottdiener (1997), interesses capitalistas “manipulam o 

desenvolvimento da terra através de poderes monopolistas, a fim de criar as 

condições para a realização de renda e de um meio ambiente de valores da 

terra”, dentro do qual, todos deverão competir. Assim, o valor da terra produzido 

socialmente desenvolveria os “bens imóveis”, que ele define como 

[...] o meio ambiente espacial - constituído de terra desenvolvida e não 
desenvolvida – isto é, as estruturas edificadas sobre a terra e as 
melhorias de infra-estrutura de portos, estradas, linhas de serviços 
públicos e calçamentos que circundam essas estruturas, as quais são 
fornecidas por um mercado imobiliário específico. (GOTTDIENER, 
1997) 

Dentro desta visão, a implantação de um Aeroporto favorece o mercado 

imobiliário produzindo um novo valor aos bens imóveis, ou, nas palavras de Silva 

Neto (1986) a transformação do “sítio natural” em “sítio social”.  

O novo espaço produzido não terá mais o mesmo valor, mas sim um valor 

relativo dentre outros locais da cidade, já incorporados os valores proximidade, 

acesso, melhor infra-estrutura etc., que se constituem em atrativos à 

urbanização ou à introdução de usos “mais nobres” (destinados às faixas de 

maior renda) em detrimento de possíveis usos pré-existentes. 

 

2.1.2 Objeto de interesse de diferentes agentes 

 

Gottdiener (1997) afirma que as forças que moldam o espaço são até certo 

ponto políticas e produzidas pela intervenção do Estado. Dentre os aspectos 

citados, como a fusão de interesses públicos com privados, estão as leis 

econômicas que protegem as atividades econômicas e ajudam a estruturar 

indústrias selecionadas, programas que subsidiam a pesquisa científica e 



11 

 

organizacional, organismos nacionais de regulamentação e planejamento em 

todos os níveis de governo. Citando Lefebvre, afirma ainda que:  

[...] existem ações combinadas do Estado e economia em pulverizar o 
espaço social através do desenvolvimento e planejamento econômico 
e urbano transformando-o em uma mercadoria e, depois, nos blocos de 
construção uniformes do espaço abstrato. (GOTTDIENER,1997)  

No caso de aeroportos no Brasil a intervenção do Estado se dá em todos os 

níveis, pois este está presente em regulamentações, planejamentos e ações e 

também na proteção econômica das atividades de companhias aéreas privadas.  

O transporte aéreo, no Brasil, ainda não é acessível a toda sociedade, 

devido, principalmente, aos altos valores das passagens aéreas. Neste contexto 

o aeroporto como terminal de transporte aéreo, simboliza ou representa 

interesses dos segmentos de maior poder político, econômico e aquisitivo da 

população, o que subentende a estrutura político-administrativa, as companhias 

e os usuários. 

No Brasil os Aeroportos são, em sua maioria, equipamentos urbanos 

públicos. A estrutura relacionada com a aviação civil e com a infra-estrutura 

aeronáutica está subordinada administrativamente ao Ministério da Defesa e 

inclui diversos órgãos e sistemas com atribuições específicas. 

O Código Brasileiro de Aeronáutica define os sistemas que constituem a 

infra-estrutura aeronáutica brasileira:  

I- o sistema aeroportuário; 

II - o sistema de proteção ao vôo; 

III - o sistema de segurança de vôo; 

IV - o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro; 

V - o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos; 

VI - o sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte aéreo; 

VII - o sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à 

navegação aérea e à infra-estrutura aeronáutica; 
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VIII - o sistema de indústria aeronáutica; 

IX - o sistema de serviços auxiliares; 

X - o sistema de coordenação da infra-estrutura aeronáutica. 

A primeira instância na hierarquia do sistema, conforme informações contidas 

na página da internet do Ministério da Defesa é a do Conselho de Aviação Civil 

(CONAC) – órgão de assessoramento do Presidente da República para a 

formulação da Política Nacional de Aviação Civil. 

Este conselho é composto por representantes de diversos órgãos do poder 

executivo. São membros do CONAC: Ministro da Defesa (Presidente do 

Conselho), Ministro de Estado das Relações Exteriores; Ministro de Estado da 

Fazenda; Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

Ministro de Estado do Turismo; Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República; Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

Comandante da Aeronáutica. E ainda, conforme informações da mesma página 

citada acima,  

Por deliberação do CONAC, são convidados permanentes às reuniões 
do Conselho, às quais também comparece o Secretário de 
Organização Institucional do Ministério da Defesa: o Diretor-Presidente 
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; o Presidente da 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero; o 
Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – 
DECEA; e o Diretor do Departamento de Política de Aviação Civil – 
DEPAC. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2007) 

 

A regulamentação e fiscalização das atividades da aviação civil são 

executadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Este órgão, além 

destas atividades tem atribuição de “adotar as medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público”, e “tem como missão incentivar e desenvolver 

a aviação civil, a infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do país.” 

Dentro das atribuições da ANAC, no que se refere à infra-estrutura 

aeroportuária, destaca-se: outorgar e regular concessões de serviços aéreos e 

de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária; representar o Brasil em 
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convenções, acordos, tratados e atos de transporte aéreo internacional com 

outros países ou organizações internacionais de aviação civil; aprovar os planos 

diretores dos aeroportos; compor, administrativamente, conflitos de interesse 

entre prestadores de serviços aéreos e de infra-estrutura aeronáutica e 

aeroportuária (arbitragem administrativa); estabelecer o regime tarifário da 

exploração da infra-estrutura aeroportuária; contribuir para a preservação do 

patrimônio histórico e da memória da aviação civil e da infra-estrutura 

aeronáutica e aeroportuária; reprimir e sancionar infrações quanto ao direito dos 

usuários (aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive); regular as 

atividades de administração e exploração de aeródromos exercida pela Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero. (ANAC, 2007)  

Ainda, dentro da estrutura do sistema 

[...] o Controle do Espaço Aéreo é parte da infra-estrutura aeronáutica 
que se dedica a garantir a fluidez, regularidade e segurança da 
circulação aérea no país, gerenciando a movimentação de aeronaves, 
tanto militares quanto civis, no espaço aéreo de responsabilidade do 
Brasil e, simultaneamente, contribuindo para as tarefas inerentes à 
atividade de defesa aérea do nosso território. O Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo - DECEA, subordinado ao Comando da 
Aeronáutica, é o órgão central do SISCEAB - Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro, sendo responsável pelo planejamento, 
regulamentação, cumprimento de acordos, normas e regras 
internacionais relativas à atividade de controle do espaço aéreo, bem 
como a operação, atualização, revitalização e manutenção de toda a 
infra-estrutura de meios necessários à comunicação e navegação 
imprescindíveis à aviação, nacional e internacional que circula no 
espaço aéreo brasileiro. [...] O DECEA incorpora as atividades de 
gerenciamento de tráfego aéreo, meteorologia, comunicações, 
informações aeronáuticas, inspeção em vôo, cartografia, tecnologia da 
informação, formação, elevação de nível e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos para o Sistema, bem como a logística de 
implantação da infra-estrutura e manutenção de auxílios à navegação 
aérea, aproximação e pouso. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2007) 

 

Os aeroportos no Brasil são gerenciados pela estatal Empresa Brasileira de 

Administração Aeroportuária - Infraero (67 aeroportos), por Departamentos 

Aeroviários Estaduais, por municípios ou ainda por particulares. 

Em um aeroporto podem atuar as companhias operadoras da aviação 

comercial (companhias aéreas e empresas de táxi aéreo), Polícia Federal, 
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empresas de transportes terrestres, empresas de exportação, de 

armazenamento de carga, de serviços diretos aos passageiros e outras, 

dependendo do porte e do movimento de aeronaves. 

Por ser um tipo de transporte de alto custo, observa-se que os passageiros 

que utilizam os aeroportos para viagens motivadas por turismo, visita a 

familiares ou estudo têm, de um modo geral, o perfil de alta e média renda e 

pagam a própria passagem. Viagens a trabalho ou negócios normalmente são 

feitas com passagens custeadas por empresas. 

O transporte de cargas aéreas é importante componente do sistema de 

transporte aéreo e mobiliza interesses dos setores produtivos e comerciais na 

distribuição e recepção de produtos. 

Este complexo sistema simboliza e representa interesses daqueles que 

detêm a capacidade de gerar e acumular riquezas e, por isso, são agentes da 

produção do espaço, desde o nível de macro planificação, passando por 

interesses dos setores produtivos locais e externos, de operadores de 

transporte, até parcela da população envolvida no processo produtivo.  

Além disto, todo planejamento aeroportuário leva em consideração interesses 

das companhias operadores da aviação comercial, dos setores produtivos locais 

e externos, com a finalidade de distribuição e exportação de bens e mercadorias 

além do deslocamento de passageiros rumo a centros de negócios e turismo. 

Este sistema compõe o que Milton Santos entende por “circuito superior da 

economia”, porque para o seu funcionamento um alto grau de uso de capital, 

tecnologia e sistemas de controle e organização estão envolvidos. (Informação 

verbal)2 

 

 

 

                                                 
2 Notas de aula: Comentário feito pela Profa. Cilene Gomes, na disciplina “Tendência da Urbanização 
Contemporânea no Brasil”, em 2007 
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2.2 Interação aeroporto-cidade 

 

2.2.1 Os aeroportos e o desenvolvimento de cidades e regiões   

 

O dicionário Aurélio (1995) define “desenvolver” como “fazer que progrida, 

aumente, melhore, se adiante.” Já “crescer” está basicamente relacionado com a 

palavra aumentar: em grandeza ou extensão ou “aumentar” em número ou 

quantidade. Portanto, os dois termos não podem ser utilizados como sinônimos, 

pois crescimento, não traz necessária e automaticamente o desenvolvimento. 

Segundo Souza (2004), “desenvolvimento” é usualmente tomado como 

sinônimo de “desenvolvimento econômico” e “modernização da sociedade, no 

sentido capitalista ocidental da expressão”. Em sua obra Mudar a cidade, este 

autor propõe a definição de “desenvolvimento como uma mudança social 

positiva”, onde o conteúdo desta mudança, não definido a priori, levaria em 

conta desejos e expectativas de grupos sociais concretos, seus valores culturais 

próprios e suas particularidades histórico-geográficas. Só poderia ser 

considerado desenvolvimento, uma mudança para melhor, sem efeitos colaterais 

sérios. Portanto, “pode-se dizer que se está diante de um autêntico processo de 

desenvolvimento sócio-espacial quando se constata uma melhoria da qualidade 

de vida e um aumento da justiça social.” Estes seriam, segundo o autor, os 

objetivos fundamentais do planejamento e gestão urbanos. (SOUZA, 2004) 

O desenvolvimento urbano na sua dimensão de desenvolvimento sócio-

espacial precisa contemplar não apenas as relações sociais, mas, igualmente a 

espacialidade.  (SOUZA,2004) 

Já o crescimento urbano seria um processo dinâmico de ocupação de áreas 

e de expansão da mancha urbana e contornos da cidade que se faz de forma 

planejada ou não, atendendo aos interesses sociais ou econômicos. 
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As principais interações do aeroporto com o espaço urbano relacionam-se 

com o tipo de transporte que oferece: o transporte aéreo. Porém estas relações 

ultrapassam a esfera de seu caráter de terminal aeroviário e refletem no espaço 

físico com conseqüências diretas nos espaços econômico, social e político.  

Discorrendo sobre o fator acessibilidade intra-urbana, Villaça explica:  

[..] casos extremos de vias e terminais que não exercem nenhuma 
atração sobre a urbanização precisamente porque não oferecem 
acesso a transporte intra-urbano, mesmo que se localizem dentro de 
cidades. São os casos – extremos repetimos - das aerovias e 
aeroportos ou das hidrovias e portos. Um porto ou aeroporto pode até 
fazer surgir uma cidade em torno de si, mas não pelos transportes que 
oferecem e sim pelos empregos, estes sim podem vir a gerar uma 
demanda que será intra-urbana e nada terá que ver com o transporte 
oferecido pelo porto ou aeroporto. Com o transporte extra-urbano 
apenas, sem o transporte intra-urbano de passageiros, não pode haver 
expansão urbana. (VILLAÇA, 1998)  

 

Como bem observa Villaça, no contexto de estudo do espaço intra-urbano, o 

transporte aéreo por si só não é capaz de promover uma expansão urbana 

física. São as interações de natureza econômica, social, política e ambiental do 

aeroporto com o espaço urbano que podem ter alguma influência nesta 

expansão.  

Em sua integração com o espaço urbano a geração de demanda por 

transporte intra-urbano de pessoas que trabalham no aeroporto é um importante 

fator, porém existem outras relações. O sistema aéreo gera também demandas 

por integração com sistemas de transportes por rodovias, ferrovias e hidrovias 

tanto para passageiros como para cargas. Esta integração deve ser cada vez 

mais intensificada, para que a rapidez do transporte aéreo não tenha sua 

eficiência prejudicada por um transporte complementar deficiente. 

Dentre os benefícios econômicos, relacionados aos aeroportos Tavares 

destaca, além da geração de empregos, “[...] tendências mundiais que os tornam 

importantes plataformas logísticas, centro de negócios com shopping centers, 

atividades de lazer, conferências e outros.” (TAVARES, 2003) 



17 

 

No atual mercado dito globalizado e extremamente competitivo o papel do 

transporte aéreo de possibilitar ligações de grandes distâncias em curto espaço 

de tempo é fundamental. Neste modelo os aeroportos cargueiros são utilizados 

como importantes pólos de apoio logístico tornando-se parte da cadeia de 

produção e distribuição no comércio de mercadorias.  

Dentre estas novas tendências está o aeroporto industrial que envolve um 

arranjo econômico entre administração aeroportuária, Receita Federal e Câmara 

de Comércio Exterior, onde uma área do próprio aeroporto é destinada à 

instalação de empresas e plantas industriais ou de serviços permitindo agregar 

valor às mercadorias através da montagem de peças, partes e componentes 

importados transformando-as em mercadorias disponíveis para venda no 

mercado externo e interno, com foco predominantemente à exportação, com 

isenção/redução de tarifas alfandegárias, e dispensa dos desembaraços 

aduaneiros no embarque, desembarque e liberação de cargas. (CAPPA, 2007) 

Também o centro de negócios e serviços constituído pelas atividades 

comerciais diversificadas, seria o “shopping center” interno ao aeroporto, que 

pode atender além dos passageiros e trabalhadores do aeroporto, à população 

que reside ou trabalha nas imediações. 

Além destes aspectos o aeroporto representa no solo o equipamento urbano 

para o qual são direcionadas as operações aéreas, todo o movimento de pouso 

e decolagem, bem como o deslocamento das aeronaves pelas aerovias. 

A importância do aeroporto, como equipamento urbano, nas suas relações 

espaciais com o território municipal e regional onde se insere podem ser 

resumidas principalmente nos seguintes pontos:  

• por ocupar grandes extensões de terras, localizadas relativamente 

próximo a centros urbanos e geralmente com topografia favorável à 

construção; 

• ser servido por complexa infra-estrutura, incluindo sistemas de acesso e 

de transportes terrestres, 
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• por gerar demanda de outros serviços relacionados à sua operação, 

• por produzir durante as operações aeronáuticas, elevado nível de ruído, 

• pelas restrições quanto aos obstáculos à navegação aérea, 

• pela drenagem de grandes volumes e depósito de resíduos especiais, 

• pelas exigências e restrições que a legislação aeronáutica (federal) impõe 

ao uso do solo e gabaritos, nas áreas de entorno do aeroporto. 

Talvez por estes aspectos tenha sido criado o conceito de cidade 

aeroportuária que: 

[...] expressa a dimensão física dos grandes aeroportos, os quais 
necessitam de ampliações para atender ao intenso fluxo de pessoas 
que demandam seus serviços, receber elevada quantidade de grandes 
aeronaves, movimentar significativos volumes de mercadorias. Isso 
implica aeroportos integrados junto ao meio urbano onde estão 
localizados, porque precisam fazer interfaces com outros meios de 
transportes (rodoviário, ferroviário e fluvial), além de constituírem 
arquitetura de grande dimensão física. Necessitam também de infra-
estrutura superior a muitas cidades brasileiras quanto ao elevado 
consumo de água e de energia elétrica, além da geração de lixo e 
esgoto que precisam de estações de tratamento próprias, em geral, 
construídas no interior do sítio (CAPPA, 2007)  

 

Graham e Kuhn apud Vasconcelos (2007) apontam os impactos econômicos 

provocados por aeroportos como: renda, emprego, investimento de capital, 

receitas geradas pelas atividades econômicas no aeroporto (impactos diretos) e 

desenvolvimento de turismo de lazer e negócios, investimentos em infra-

estrutura remota como armazéns, filiais de empresas melhorias na estética e 

estrutura urbana (impactos indiretos). Estes impactos econômicos interferem no 

desenvolvimento regional ou nacional, pelos mecanismos de receitas, impostos 

e geração de renda e, ainda, como facilitadores de outras atividades 

econômicas, com papel importante no comércio internacional. 

O aeroporto tem que se adaptar às maiores velocidades nos fluxos de 

comunicações e comerciais em uma estrutura física que atenda às novas 

demandas de fluxos de passageiros que cresce em número e diversidade. Esta 

mudança tem reflexos na arquitetura aeroportuária que, se antes  
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[...] tinha como parâmetro o menor tempo de permanência do 
passageiro, hoje se volta a que permaneça o maior tempo possível 
antes do embarque e após o desembarque em suas instalações e até à 
atração daqueles que não utilizarão o transporte aéreo. 
(VASCONCELOS, 2007)  

 

Neste contexto, grandes aeroportos tendem a ser construídos dentro dos 

mais modernos conceitos e técnicas arquitetônicas, tornando-se marcos e 

referências nas cidades. Dentro de sua área patrimonial se estabelecem 

empreendimentos indiretamente relacionados com a aviação civil, como hotéis 

terminais de logística, escritórios e hangares de empresas de manutenção.  

Na economia globalizada, em que se admite a “mundialização” econômica e 

das comunicações, há uma competição entre territórios e centros urbanos pela 

atração de capital para a implantação de estruturas de administração e produção 

transnacional. O aeroporto figura como um dos espaços e insumos mais 

valorizados para atração deste capital, juntamente com outros espaços 

estratégicos, como centros de convenções e feiras, parques industriais e 

tecnológicos, oficinas de informações e assessoramento a investidores, hotéis 

de luxo e equipamentos culturais, onde o item segurança é também primordial.  

Além dos conceitos já citados de “aeroporto-indústria” e “cidade-

aeroportuária”, Vasconcelos (2007) aponta o conceito de “aeroporto-firma ou 

empresa” que seria a transformação do modo de gerenciar o complexo 

aeroportuário absorvendo práticas próprias do setor privado no que tange à 

transparência, prestação de contas e a forma de captação de recursos para 

novos investimentos, com objetivos empresariais de lucro, geração de empregos 

e de alavancar outros empreendimentos, e não só o foco tradicional no 

transporte aéreo. 
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2.2.2 Impactos ambientais  

 

A partir da década de 1980 o Brasil estabeleceu uma Política Nacional do 

Meio Ambiente, com a constituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, que incorpora a necessidade de avaliação do impacto ambiental 

gerado por grandes projetos e grandes equipamentos, através dos Estudos do 

Impacto Ambiental – EIA e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente– RIMA. O 

Estudo do Impacto Ambiental tem como diretrizes o diagnóstico ambiental da 

área a ser afetada, análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 

alternativas, definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e 

programa de acompanhamento e monitoramento das medidas corretivas a estes 

impactos. (CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986). 

As propostas para implantação de aeroportos que consideravam apenas 

termos de engenharia, princípios técnicos, critérios econômicos e benefícios 

para os usuários e comunidades, passaram a incorporar a consideração sobre 

os impactos ambientais.  

Horonjeff (1993) destaca que o ruído aeronáutico é aparentemente o mais 

importante impacto do aeroporto sobre a comunidade, porém, fatores sociais 

econômicos, ambientais e ecológicos são influenciados pela atividade 

aeroportuária. O autor agrupa estes fatores em quatro categorias: 

• O fator poluição que inclui qualidade do ar, da água, ruídos e impactos 

construtivos.  

• Os fatores sociais devido às mudanças, ou transferências para outros 

locais, das áreas comerciais e de negócios, áreas residenciais pré-

existentes. Isto pode ocorrer, também, com parques, áreas de recreio, 

sítios históricos, arqueológicos, áreas de beleza natural ou cênicas. 

Também como fator social, o projeto do aeroporto deve ser adequado ao 

desenvolvimento proposto no planejamento local.  
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• Os fatores ecológicos incluem impactos na vida selvagem e aquática, na 

flora e fauna, em espécies ameaçadas de extinção, em pântanos, 

mangues e áreas costeiras.  

• Os fatores econômicos e de engenharia incluem considerações sobre 

perigos de inundações, custos da construção e operação do aeroporto, 

benefícios da sua implementação, uso de energia e de recursos naturais. 

(HORONJEFF, 1997, tradução livre) 

 

2.2.2.1 Ruído aeronáutico 

 

O transporte aéreo tornou-se economicamente viável com o aprimoramento 

da tecnologia das aeronaves a jato, com o aumento da capacidade das 

aeronaves, com aumento da freqüência de vôos e com o desenvolvimento da 

aviação civil. A partir de então o crescimento do transporte aéreo foi 

acompanhado por reclamações sobre o ruído produzido pelas aeronaves.  

Eller (2000) apresenta o conceito de ruído como “um som que causa algum 

desconforto ao observador” e complementa apontando que “um som que 

incomoda uma pessoa pode não incomodar outra ou pelo menos não da mesma 

maneira.” (ELLER, 2000)  

O ruído de aeronaves ou ruído aeronáutico é definido como “o efeito sonoro 

emitido por aeronaves decorrente das operações de circulação, aproximação, 

pouso, decolagem, subida, rolamento e teste de motores” (BRASIL, 1987). 

A forma irregular em tons de cinza, na Figura 1, representa o alcance no solo 

dos níveis de ruído, produzidos durante o procedimento de decolagem de uma 

aeronave do tipo Boeing 707/DC8. À medida que a aeronave ganha altura, os 

níveis de ruído medidos no solo diminuem. 



22 

 

 

Figura 1: Representação da projeção (área) em níveis de ruído na decolagem de aeronaves  
Fonte: Scatolini (2006) 
 

Nos Estados Unidos, na década de 1960 o ruído aeronáutico foi apontado 

como um fator de grande restrição ao desenvolvimento da aviação civil ou 

comercial e desde então tem sido pesquisado, com o objetivo de que possam 

ser adotadas medidas que minimizem seus impactos.  

Para a redução dos impactos do ruído aeronáutico nos Estados Unidos foram 

buscados dois caminhos: o primeiro, que poderia ser chamado técnico-

tecnológico seria a redução do ruído na fonte, isto é, investindo-se na fabricação 

de aeronaves mais silenciosas, alterando as operações aeronáuticas e 

desenvolvendo os projetos dos aeroportos. O segundo seria a redução da 

sensibilidade ao ruído, através de ações para desenvolver usos do solo 

compatíveis, zoneamento urbano restritivo, aquisições (ou desapropriação) de 

áreas impactadas, aquisição de “servidões” sobre as áreas afetadas e 

tratamento acústico de edificações. 

Estes caminhos foram os adotados como diretrizes pelos Estados Unidos, 

por outros países e pelas convenções internacionais, obedecendo a critérios 

próprios de cada país. 
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Para que estas medidas pudessem ser adotadas foram criados modelos 

matemáticos para quantificação do incômodo gerado pelo ruído aeronáutico. 

Estas formulações são baseadas em grandezas mensuráveis presentes nas 

características físicas do som, tais como: intensidade, timbre, altura, além dos 

valores de percepção sonora do ouvido humano (que resultam no nível de 

pressão sonora medido em decibéis). Por formulações matemáticas que 

consideram o som de várias fontes num espaço de tempo chegou-se ao Nível 

Total de Exposição Sonora (SEL) e ao Nível Total de Exposição Sonora 

Contínua (Leq) que consideram não apenas os níveis de pressão sonora, mas 

sua duração. Com o objetivo de aproximar estes níveis ao efetivamente 

percebido pelo ouvido humano são empregadas ferramentas eletrônicas, que 

são os filtros, sendo que o filtro D foi concebido especificamente para ruído 

aeronáutico, e, portanto a unidade expressa como dB(D). 

Os tempos máximos de exposição ao ruído são critérios estabelecidos por 

convenções e normas. O padrão brasileiro é fornecido pela Norma reguladora 15 

(NR 15) do Ministério do Trabalho. (ELLER, 2000) 

Nunes e Sattler (2004) citam artigo de Vincent et al (2000) sobre pesquisa 

realizada para coleta de dados relacionados à exposição ao ruído e incômodo, 

na França e Inglaterra, destacando, entre outras informações, que: 

a) O incômodo depende de muitas variáveis da exposição ao ruído, no 
espaço e tempo, e para pessoas que residem em um local em 
particular; b) O incômodo é expresso segundo fatores pessoais, 
psicológicos, sociológicos e econômicos, que são, por definição, não 
acústicos. (NUNES; SATTLER, 2004) 

 

Para a avaliação do incômodo gerado pelo ruído aeronáutico é necessário 

analisar a freqüência, duração, hora do dia, número de repetições e intensidade 

do som; por exemplo, eventos ocorridos à noite tendem a ter maior peso que os 

ocorridos durante o dia.  

Um índice acústico é uma ferramenta que permite medir e comparar a 

situação do ruído em diferentes locais, em diferentes momentos do dia ou do 
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ano. No caso do ruído aeronáutico, ao redor dos aeroportos são definidas zonas 

com o mesmo índice de incômodo delimitando setores para os quais podem ser 

definidas ou planejadas atividades menos sensíveis ao ruído aeronáutico 

(NUNES; SATTLER, 2004) 

Existem vários métodos de cálculo do incômodo sonoro. No Brasil o índice 

utilizado é o Índice Ponderado de Ruído (IPR) que é análogo ao WECPNL 

(Weight Equivalente Perceived Noise Level) recomendado pela OACI 

(Organização para Aviação Civil Internacional). O IPR utiliza como variáveis a 

quantidade e os tipos de aeronaves que percorrem as trajetórias determinadas 

além do período do dia, com ponderação deste último valor em função do 

período ser diurno ou noturno (ELLER, 2000). 

Para a avaliação de incômodo podem ser implantados programas de 

monitoramento do ruído através de medições acústicas, dentro de metodologias 

específicas utilizando-se equipamentos específicos fixos ou móveis.  

Nunes e Sattler (2004) realizaram um trabalho de avaliação da percepção e 

do incômodo do ruído aeronáutico nas escolas localizadas dentro dos limites da 

“Zona I” do Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, a partir de critérios quantitativos e qualitativos, com 

medições acústicas, aplicação de questionários, realização de entrevistas, e 

observações de comportamento e de ocupação dos ambientes nas Escolas.  

Os resultados iniciais indicam um grande incômodo manifestado por 
alunos e professores, que convivem em ambientes ruidosos, podendo 
indicar relações com possíveis problemas vocais e auditivos, em 
função da necessidade da elevação no volume da voz. Outro aspecto 
levantado foi o comprometimento do desempenho escolar, decorrente 
da interrupção na comunicação entre o professor e os alunos durante a 
passagem dos aviões. (NUNES; SATTLER, 2004)  

 

As curvas dos Planos de Zoneamento de Ruído são geradas pela união dos 

pontos de iguais níveis de IPR, sendo adotados os valores de 75 IPR e 65 IPR 

para curvas de nível de ruído 1e 2 , respectivamente e delimitação das Área I, II 

e III. 
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O risco de impacto ambiental sonoro se traduz pela relação entre a 
área de uma determinada curva de ruído e as variáveis que podem ser 
associados ao impacto devido ao ruído aeroportuário, dentro desta 
mesma área, como: 1. movimentação aeroportuária; 2. quantidade de 
população residente; 3. área edificada (área de pisos);4. quantidade de 
unidades residenciais; 5. área ocupada (projeção da área edificada); 6. 
zoneamento do uso do solo (estabelecido por lei); 7. mapeamento do 
uso do solo (situação real da localização de usos); 8. invasões na área 
patrimonial do aeroporto; 9. reclamações devido ao ruído 
aeroportuário; 10. perspectiva de ampliação das atividades 
aeroportuárias; etc.; (SCATOLINI, 2006) 

 

A sensibilidade ao ruído aeronáutico pode variar conforme o desenvolvimento 

econômico e social do local atingido, bem como o ruído de fundo existente. Em 

regiões onde o nível de informação, conscientização e mobilização da população 

é maior há tendência de haver maior preocupação com o assunto e aumento do 

número de reclamações.  

 

Tabela 2: Reações esperadas na comunidade dentro das áreas de ruído  
Valores do IPR Reação da comunidade 

Abaixo de 65 (Área III) – ambiente pouco 
ruidoso 

Não são esperadas reclamações 

Entre 65 e 75 (Área II) – ambiente de médio 
ruído 

Esperado grande volume de reclamações dos 
residentes  

Acima de 75 (Área I) – ambiente 
extremamente ruidoso  

Esperadas reclamações generalizadas dos 
residentes; 
Ações da comunidade a favor da redução do 
ruído. 

Fonte: Federal Interagency Committee on Urban Noise (1980) apud Moraes, Tavares e 
Yamashida. (2007). 

 

As formas das curvas de ruído variam de acordo com o conjunto de tipos de 

aeronaves, freqüência de vôos, direções de pouso e decolagem, porcentagem 

de vôos noturnos e diurnos considerados para cada aeroporto. Assim, a área de 

projeção destas curvas sobre o solo assume diferentes formas para cada 

aeroporto estudado.   

A importância estratégica ou logística do aeroporto, o desenvolvimento da 

infra-estrutura local e a geração de emprego e renda tendem a ser considerados 
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mais importantes que o ruído em áreas social e economicamente menos 

desenvolvidas (SCATOLINI, 2006).  

Em 2001, a 33ª Assembléia da OACI adotou a resolução A33/7 que define o 

conceito de “abordagem equilibrada da gestão do ruído”, estabelecendo assim 

um método aplicado ao problema das emissões sonoras de aeronaves, incluindo 

orientações internacionais para a introdução de restrições de operação 

específicas a cada aeroporto.  

O conceito inclui quatro elementos: 

1) redução do ruído na fonte; 
2) ordenamento e gestão do território; 
3) procedimentos operacionais de redução do ruído; 
4) restrições a operações com aeronaves, sem prejuízo das obrigações 
jurídicas, acordos existentes, legislação em vigor e políticas aplicáveis 
na matéria. (SLAMA et al 2004) 

Os autores lembram que na aplicação desta resolução deve ser levado em 

consideração que o nível de desenvolvimento dos países sul-americanos 

configura uma realidade diferenciada dos países de Primeiro Mundo.  

Segundo Tavares (2003) a política brasileira em relação ao ruído aeronáutico 

pode ser sistematizada em três áreas de atuação distintas: legislação aplicável 

às fontes, procedimentos operacionais de redução de ruído e política de controle 

do uso do solo.  

A legislação referente às fontes de ruído compõe-se basicamente de prazos 

para a retirada de operação ou restrição à operação de aeronaves consideradas 

mais ruidosas conforme classificação de organismos internacionais e a 

introdução de uma frota de aeronaves mais modernas e menos ruidosas.  

Quanto aos procedimentos operacionais trata-se de práticas utilizadas no 

Brasil e no mundo para solucionar problemas localizados e se referem às 

diversas formas de operar uma aeronave tanto no solo quanto no ar, as quais 

produzem o efeito de reduzir a emissão de ruído sobre áreas urbanas. 

(TAVARES, 2003) 
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As políticas de controle do uso do solo referentes principalmente aos Planos 

de Zoneamento de Ruído serão detalhados no capítulo sobre as legislações 

aeronáuticas, por serem de maior interesse para este estudo. 

 

2.2.2.2 Qualidade do ar 

 

A poluição do ar é um fenômeno caracterizado pela presença de 
substâncias chamadas de poluentes, em concentrações acima de 
certos níveis de maneira a produzir efeitos mensuráveis nos seres 
vivos ou nos materiais. Os poluentes são produzidos por fontes 
(poluidoras), naturais ou antropogênicas, ou por meio de 
transformações químicas ocorridas no próprio ar atmosférico. (ORSINI, 
1994) 
 

Aeroportos com um considerável volume de tráfego de aeronaves comerciais 

podem contribuir substancialmente para a poluição do ar através da introdução 

de substâncias ou componentes estranhos na composição do ar ou alteração da 

concentração dos elementos que ocorrem normalmente.  

A qualidade do ar é definida pelo nível de concentração dos seis poluentes 

para os quais os padrões adotados foram: monóxido de carbono, hidrocarbonos, 

óxido de nitrogênio, óxido sulfúrico, partículas suspensas e oxidantes 

fotoquímicos. (HORONJEFF, 1997, tradução livre) 

A quantidade de partículas poluentes produzidas por uma aeronave depende 

do tipo de motor e do modo de operação. A análise considera a utilização da 

marcha lenta da aeronave no portão e cabeceira da pista, potência do motor na 

rolagem, taxiamento, decolagem, subida, aproximação e pouso. A determinação 

da concentração dos poluentes leva em consideração além da emissão e 

difusão, as condições físicas e meteorológicas do local.  

Um estudo do impacto do aeroporto sobre as condições da qualidade do ar 

requer a determinação das condições do ar, condições meteorológicas locais, o 

número, tipos e rotas das aeronaves que utilizam o aeroporto e a taxa de 
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emissão das aeronaves nos diferentes modos de operação. Também considera 

os tipos de transportes terrestres que acessam o aeroporto e a poluição gerada 

pela operação normal do aeroporto. 

Os principais poluentes emitidos por aeronaves são os hidrocarbonetos não-

metano (NMVOC), formados por combustível não queimado e vapores de 

combustível gerados durante manipulações de grandes volumes, e os óxidos de 

nitrogênio (NO e NO2) emitidos a partir da quebra de moléculas de nitrogênio do 

ar atmosférico, devido às elevadas temperaturas de combustão dos motores à 

reação. (SCATOLINI, 2006) 

 

2.2.2.3 Qualidade da Água 

 

A preocupação com os recursos hídricos tem crescido nas ultimas décadas, 

com a conscientização de que a água é um recurso finito, valioso que não pode 

ser desperdiçado. 

A construção e operação de instalações aeroportuárias podem contribuir para 

a degradação da qualidade da água e reduzir a quantidade de águas 

subterrânea e de superfície. 

A qualidade da água pode ser afetada pelo lançamento de materiais 

orgânicos e inorgânicos, solúveis ou não em rios, córregos e aqüíferos 

resultando na fonte de água que se torna inadequada para a vida aquática, a 

pesca, a natação, e fornecimento de água às populações vizinhas.  

Mudanças na cobertura, composição e topografia do solo dos sítios 

aeroportuários podem causar mudanças na quantidade, concentração, 

direcionamento e filtragem do solo e da infiltração e recomposição dos aqüíferos. 

Atividades relacionadas à construção podem causar a introdução de materiais e 

resíduos em cursos d´água e aumento no volume de esgoto sanitário, além de 
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aumento da demanda sobre os recursos hídricos existentes e no sistema de 

captação de águas pluviais. 

Durante a construção do aeroporto devem ser utilizados todos os recursos 

técnicos disponíveis para minimizar a degradação da qualidade de água e 

reservas, incluindo drenagem das águas pluviais e planejamento da deposição 

de dejetos. 

Um estudo para a qualidade da água de um aeroporto precisa considerar os 

efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos incluem a erosão do solo, a 

quantidade e composição da drenagem, infiltração, turbidez, a quantidade de 

reservação de água e a necessidade de deposição dos efluentes. 

Efeitos indiretos incluem a aceleração da degradação pelas intempéries das 

manifestações geológicas e de materiais de construção, interrupção do ciclo de 

nutrientes para o suporte da vida e a extração de materiais pode alterar a 

capacidade natural de filtragem, o nível de impermeabilidade do solo e 

capacidade de armazenamento de água.  (HORONJEFF, 1993, tradução livre). 

Na estrutura da INFRAERO existe uma Superintendência de Meio Ambiente 

e Energia (PRMA) que gerencia programas ambientais. Segundo dados do 

relatório ambiental de 2006-2007, o consumo de água nos aeroportos foi 

reduzido em 6% apesar do aumento de 30% no número de passageiros no 

mesmo período.   

Gráfico 1: Consumo de água nos Aeroportos  
Fonte: INFRAERO (2007) - Relatório Ambiental 2006/2007 
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2.2.3 Legislações aeronáuticas que influem no espaço urbano 

 

De acordo com o Artigo 30 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, compete à União legislar sobre o direito aeronáutico e espacial e explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a navegação 

aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária. 

Já aos Municípios compete “legislar sobre assuntos de interesse local” e 

“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano”.  

Ao nível federal o Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 aprova a 

Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) que: 

[...] corresponde ao conjunto de diretrizes e estratégias que nortearão o 
planejamento das instituições responsáveis pelo desenvolvimento da 
aviação civil brasileira, estabelecendo objetivos e ações estratégicas 
para esse setor, e integra-se ao contexto das políticas nacionais 
brasileiras. O principal propósito da PNAC é assegurar à sociedade 
brasileira o desenvolvimento de sistema de aviação civil amplo, seguro, 
eficiente, econômico, moderno, concorrencial, compatível com a 
sustentabilidade ambiental, integrado às demais modalidades de 
transporte e alicerçado na capacidade produtiva e de prestação de 
serviços nos âmbitos nacional, sul-americano e mundial. (BRASIL, 
2009). 
 

Dentro da legislação aeronáutica que interessa a este estudo, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica (CBA), Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, é 

importante por estabelecer todos os parâmetros para as operações aéreas no 

Brasil e por ser a base do direito aeronáutico no país. 

O presente texto apresenta um resumo dos principais itens considerados 

relevantes ao tema, isto é, que conceituam ou influem de alguma forma na 

compreensão do objeto aeroporto e da sua relação com o espaço urbano. 
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O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu artigo 11, estabelece que “O 

Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de 

seu território e mar territorial.” E no artigo seguinte determina a quem se referem 

estas normas:  

Ressalvadas as atribuições específicas, fixadas em lei, submetem-se 
às normas, orientação, coordenação, controle e fiscalização do 
Ministério da Aeronáutica:  
I - a navegação aérea;  
II - o tráfego aéreo;  
III - a infra-estrutura aeronáutica;  
IV - a aeronave;  
V - a tripulação;  
VI - os serviços, direta ou indiretamente relacionados ao vôo. (BRASIL, 
1986.). 
 

Na atual estrutura de governo, o antigo Ministério da Aeronáutica foi extinto e 

sua estrutura e atribuições foram transferidas para o Comando da Aeronáutica, 

subordinado ao Ministério da Defesa, permanecendo em vigor, até data desta 

pesquisa, o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986.  

O tráfego de aeronaves no espaço aéreo brasileiro observa as disposições 

estabelecidas nos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil 

seja parte, neste Código e na legislação complementar.  

Quanto ao direito de sobrevôo, o CBA estabelece que:  

[...] ninguém poderá opor-se, em razão de direito de propriedade na 
superfície, ao sobrevôo de aeronave, sempre que este se realize de 
acordo com as normas vigentes. [...] o prejuízo decorrente do 
sobrevôo, do pouso de emergência, do lançamento de objetos ou 
alijamento poderá ensejar responsabilidade. (Art. 16) 
 

Este ponto é importante na compreensão e análise de efeitos sobre o meio 

ambiente, já que o sobrevôo sobre qualquer propriedade é um direito 

estabelecido. 

Sob o título III, “Da Infra-Estrutura Aeronáutica” é indicado o conjunto de 

órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea que 

constituem a infra-estrutura aeronáutica, conforme já citado, quais sejam: 

I - o sistema aeroportuário (artigos 26 a 46);  
II - o sistema de proteção ao vôo (artigos 47 a 65);  
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III - o sistema de segurança de vôo (artigos 66 a 71);  
IV - o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro (artigos 72 a 85);  
V - o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos 
(artigos 86 a 93);  
VI - o sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte 
aéreo (artigos 94 a 96);  
VII - o sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à 
navegação aérea e à infra-estrutura aeronáutica (artigos 97 a 100);  
VIII - o sistema de indústria aeronáutica (artigo 101);  
IX - o sistema de serviços auxiliares (artigos 102 a 104);  
X - o sistema de coordenação da infra-estrutura aeronáutica (artigo 
105).. (Art. 25) 
 

Destes sistemas o que mais interessa a este estudo é o sistema 

aeroportuário que  

É constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as 
pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, 
terminal de carga aérea, terminal de passageiros e as respectivas 
facilidades3. (BRASIL, 1986) 
 

No Código Brasileiro de Aeronáutica encontram-se definições de aeródromos 

e suas classificações em civis e militares e públicos ou privados.  

“Aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de 

aeronaves”. O aeroporto é um tipo de aeródromo e o que o distingue é o fato de 

ser público e dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de 

aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas.  Também são 

classificados como aeródromos os helipontos4 e heliportos5.  

Os aeródromos podem ser de caráter privado ou público. Sua construção, 

operação e manutenção podem também ser atribuídas aos proprietários de 

aeródromos privados e à administração pública direta ou indireta. É necessária 

                                                 
3 São facilidades o balisamento diurno e noturno; a iluminação do pátio; serviço contra-incêndio 
especializado e o serviço de remoção de emergência médica; área de pré-embarque, climatização, ônibus, 
ponte de embarque, sistema de esteiras para despacho de bagagem, carrinhos para passageiros, pontes de 
desembarque, sistema de ascenso-descenso de passageiros por escadas rolantes, orientação por circuito 
fechado de televisão, sistema semi-automático anunciador de mensagem, sistema de som, sistema 
informativo de vôo, climatização geral, locais destinados a serviços públicos, locais destinados a apoio 
comercial, serviço médico, serviço de salvamento aquático especializado e outras, cuja implantação seja 
autorizada ou determinada pela autoridade aeronáutica. (CBA Art.26) 
4 Destinados exclusivamente a helicópteros. (CBA Art.31) 
5 Helipontos públicos, dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de 
embarque e desembarque de pessoas e cargas. (CBA Art.31) 
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autorização prévia da autoridade aeronáutica para a construção de qualquer 

aeródromo.  

 

No CBA está assegurado o acesso aos aeródromos públicos a 

 [...] quaisquer aeronaves, sem distinção de propriedade ou 
nacionalidade, mediante o ônus da utilização, salvo se, por motivo 
operacional ou de segurança, houver restrição de uso por 
determinados tipos de aeronaves ou serviços aéreos. (Art. 37) 

Na Seção IV “Da Utilização de Áreas Aeroportuárias” o CBA define as áreas 

compreendidas pelos aeroportos e suas destinações:   

I - à sua própria administração;  
II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves;  
III - ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e 
cargas;  
IV - aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos;  
V - ao terminal de carga aérea;  
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar 
nos aeroportos internacionais;  
VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos;  
VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário;  
IX - ao comércio apropriado para aeroporto.” (Art. 39).  
 

Na seção seguinte, é que se encontram os fundamentos das zonas de 

proteção dos aeroportos. Estabelece que “as propriedades vizinhas dos 

aeródromos e das instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a 

restrições especiais”, 

[...] relativas ao uso das propriedades quanto a edificações, 
instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente ou 
temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações de 
aeronaves ou causar interferência nos sinais dos auxílios à 
radionavegação ou dificultar a visibilidade de auxílios visuais. (Art. 43, 
Parágrafo único) 
As restrições de que trata o artigo anterior são as especificadas pela 
autoridade aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos, 
válidos, respectivamente, para cada tipo de auxílio à navegação aérea:  
I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos;  
II - Plano de Zoneamento de Ruído;  
III - Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos;  
IV - Planos de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea. 
(Art.44). 
 

Em conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao 

vôo, a cada aeródromo poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas 
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as prescrições, que couberem, dos Planos Básicos. É previsto que estes sejam 

transmitidos às administrações que devam fazer observar as restrições.  

O Código atribui às administrações públicas a tarefa de compatibilizar o  

“zoneamento do uso do solo, nas áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições 

especiais, constantes dos Planos Básicos e Específicos”, pois se trata de 

matéria de competência municipal.  

Determina que as restrições relativas ao uso das propriedades aplicam-se a 

quaisquer bens, quer sejam privados ou públicos, e que 

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

Sendo que no caso de obstáculos levantados antes da publicação dos 

Planos Básicos ou Específicos, o proprietário terá direito à indenização. 

Em 1984 foi aprovado o Decreto nº 89.431 de 08 de março, que estabeleceu 

definições e normas para a execução do disposto no artigo 57 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, no que diz respeito ao Plano Básico de Zoneamento 

de Ruído e aos Planos Específicos de Zoneamento de Ruído. Por delegação de 

competência (Decreto n° 95.218, de 13 de novembro de 1987) o Ministro da 

Aeronáutica aprovou a Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de dezembro de 1987, que 

trata, também, de Planos de Zona de Proteção e especifica os parâmetros dos 

Planos Básicos de Zona de Proteção e Planos Básicos de Zoneamento de Ruído 

e os aprova. Esta Portaria complementa as definições e normas sobre estes 

planos contidas no CBA e no Decreto nº 89.431. 

A Portaria nº 1.141/GM5, possui um capítulo de definições, das quais serão 

destacadas apenas as mais importantes para este estudo, sendo apresentadas 

quando necessárias para a compreensão do assunto. 

O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos é o “documento de 

aplicação genérica que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento 
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das propriedades dentro da Zona de Proteção de um aeródromo”. Para efeito 

deste Plano os aeródromos são enquadrados, segundo o tipo de operação, em 

três classes, a saber: VFR6; IFR- NÃO PRECISÃO78; e IFR- PRECISÃO9.  

Estas três Classes estão divididas em códigos, conforme a tabela a seguir:  

 

Tabela 3: Classificação das pistas de pouso para Plano de Zona de Proteção 

CÓDIGO DA PISTA 1 2 3 4 

COMPRIMENTO DA 
PISTA 

Menor que 
800m 

De 800m até 
1.200m exclusive 

De 1.200m até 
1.800m exclusive 

1.800m ou Maior 

Fonte: Portaria nº 1.141/GM5 , Brasil, (1987)  

 

O órgão de Proteção ao Vôo, DECEA, Diretoria de Eletrônica e Controle do 

Espaço Aéreo (antiga Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV), hoje é 

responsável por publicar o Cadastro dos Aeródromos Nacionais para efeito de 

Zona de Proteção, contendo a classe do aeródromo e o código da pista. 

O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos contém as seguintes 

áreas: Faixa de Pista, Áreas de Aproximação, Áreas de Decolagem, Áreas de 

Transição, Área Horizontal Interna, Área Cônica e Área Horizontal Externa.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 VFR – Visual Flight Rules - aeronaves sujeitas às regras de vôo visual. 
7 IFR – Instrument Flight Rules - aeronaves sujeitas às regras de vôo por instrumentos. 
8 IFR- NÃO PRECISÃO - Aeronaves em aproximação sujeita às regras de vôo por instrumento, que 
utilizam para orientação auxílios à navegação de não-precisão, tais como: NDB, VOR, RECALADA e 
RADAR DE TERMINAL. 
9 IFR- PRECISÃO - Aeronaves em aproximação sujeitas às regras de vôo por instrumento, que utilizam 
para orientação informações de azimute e rampa de planeio. 

Formatado: Recuo: Primeira
linha:  0 cm, Espaço Antes:  0
pt, Depois de:  0 pt,
Espaçamento entre linhas: 
simples

Formatado: Espaço Antes:  0
pt, Depois de:  0 pt,
Espaçamento entre linhas: 
simples
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Figura 2 Representação de um Plano de Zona de Proteção  
Fonte: BRASIL (1997),  
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Estas faixas se desenvolvem em planos ou rampas com diferentes 

inclinações, que determinam o gabarito ou altura máxima das edificações ou 

instalações a serem localizadas dentro de sua área de projeção sobre o solo. 

Estas inclinações estão especificadas na Portaria nº 1.141/GM5 e seus anexos, 

não cabendo um detalhamento no presente estudo. 

Qualquer aproveitamento que ultrapasse os gabaritos citados na Portaria 

para o Plano Básico de Zona de Proteção, deve ser submetido à consulta e 

autorização do Comando Aéreo Regional – COMAR, responsável pelo local 

onde se encontre o aeródromo. 

O Plano Específico de Zona de Proteção de um Aeródromo é organizado 

para este determinado aeródromo com suas características especiais e 

fundamentado nos procedimentos de Tráfego Aéreo, na Zona de Auxílios à 

Navegação Aérea, na Zona de Proteção dos Helipontos, nos acidentes naturais 

e artificiais existentes e no desenvolvimento da região. É elaborado pelo 

DECEA, submetido à apreciação do Comando Geral de Apoio e aprovado por 

ato baixado pelo Ministro da Aeronáutica (ou a autoridade competente 

atualmente) para substituir, neste aeródromo, o Plano Básico de Zona de 

Proteção. Tem caráter definitivo e deve incluir todas as possibilidades de 

evolução futura, prevista pela autoridade aeronáutica. Após aprovação do Plano 

Específico de um determinado aeródromo, não cabe, inclusive, consulta sobre 

qualquer aproveitamento que ultrapasse o gabarito nele fixado.  

Aos Planos Básicos e Específicos de Helipontos se aplicam os mesmos 

princípios que os Planos de Aeródromos, porém com características específicas 

ao tipo de operação das aeronaves a que se destinam. 

Nas Áreas de Aproximação e Áreas de Transição dos aeródromos e 

helipontos, não são permitidas implantações de natureza perigosa, mesmo que 

não ultrapassem os gabaritos fixados. É considerada:  

Implantação de Natureza Perigosa toda aquela que produza ou 
armazene material explosivo ou inflamável, ou cause perigosos 
reflexos, irradiações, fumo ou emanações, a exemplo de usinas 
siderúrgicas e similares, refinarias de combustíveis, indústrias 
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químicas, depósitos ou fábricas de gases, combustíveis ou explosivos, 
áreas cobertas de material, refletivo, matadouros, vazadouros de lixo, 
culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como outras que 
possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea. (BRASIL, 
1987). 
 

A portaria prevê, ainda, os parâmetros para sinalização de obstáculos à 

navegação aérea10 com a finalidade de reduzir os perigos para as aeronaves, 

indicando a presença deles.11  

Os Auxílios à Navegação Aérea também têm seus Planos de Zona de 

Proteção estabelecidos de acordo com o formato requerido pelos equipamentos 

e constam das áreas: Área de Implantação Proibida e Área de Implantação 

Restrita12.  

O Plano de Zoneamento de Ruído é um documento normativo da Autoridade 

Aeronáutica que estabelece as restrições ao uso do solo nas Áreas I, II e III, 

definidas pelas Curvas de Nível de Ruído 1 e 2. 

 

Figura 3: Plano de Zoneamento de Ruído 
Fonte: Portaria 1141/GM5 (BRASIL,1987)  

                                                 
10 Obstáculos à navegação aérea “acidente físico ou objeto de natureza temporária ou permanente, fixo ou 
móvel”, 
11 Quando uma implantação de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel, elevar-se a 
150m (cento e cinqüenta metros) ou mais de altura sobre o terreno ou nível médio do mar, localizado 
dentro ou fora da Zona de Proteção de Aeródromos ou de Helipontos, o responsável deve prestar 
informações ao Comando Aéreo Regional – COMAR. (Portaria nº 1.141/GM5, Art.41) 
12 Nas áreas Área de Implantação Restrita cabe, obrigatoriamente, consulta ao Comando Aéreo Regional – 
COMAR sobre a viabilidade do aproveitamento pretendido. Não cabe nem consulta, de qualquer natureza, 
sobre o construções na Área de Implantação Proibida. 
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A Área I é a “área do Plano de Zoneamento de Ruído, interior à curva de 

nível de ruído 1, onde o nível de incômodo sonoro é potencialmente nocivo aos 

circundantes, podendo ocasionar problemas fisiológicos por causa das 

exposições prolongadas.” A Área II é a área “compreendida entre as curvas de 

nível de ruído l e 2, onde são registrados níveis de incômodo sonoro moderados” 

e a Área III “é a Área do Plano de Zoneamento de Ruído, exterior à curva de 

ruído de nível 2, onde normalmente não são registrados níveis de incômodo 

sonoro significativos.”  

A Curva de Nível de Ruído é uma linha traçada a partir dos pontos nos quais 

o nível de incômodo sonoro é igual a um valor predeterminado e especificado 

pelo Departamento de Aviação Civil – DAC (atualmente ANAC), em função da 

utilização prevista para o aeródromo. O nível de incômodo sonoro representado 

pela Curva de Nível de Ruído 1 é maior do que o representado pela Curva de 

Nível de Ruído 2.  

O nível de incômodo sonoro é uma medida cumulativa do incômodo causado 

pelo ruído de aeronaves, decorrente das operações de circulação, aproximação, 

pouso, decolagem, subida, rolamento e teste de motores. A unidade de medida 

do incômodo sonoro é o IPR (Índice Ponderado de Ruído), que é calculado a 

partir dos dados operacionais do aeródromo e das aeronaves que o utilizam. 

Para efeito de aplicação do Plano de Zoneamento de Ruído, as pistas de 

aeródromos são classificadas, em função do movimento de aeronaves e do tipo 

de aviação, nas categorias I, II,III, IV, V e VI, definidas conforme tabela a seguir: 
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Tabela 4: Classificação de pistas para efeito de Plano de Zoneamento de Ruído 

CLASSIFICAÇÃO DE PISTAS PARA EFEITO DE PLANO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO 

Categoria I  

Pista de Aviação 

Regular de Grande Porte de 

Alta Densidade 

Pista na qual haja ou esteja prevista, num período de até 20 (vinte) anos, a 

operação de aeronaves da aviação regular de grande porte, cuja soma de pousos e 

decolagens, existente ou prevista, seja igual ou superior a 6.000 (seis mil) movimentos 

anuais ou que o número de operações, no período noturno destes tipos de aviação, seja 

superior a 2 (dois) movimentos. 

Categoria II  

Pista de Aviação 

Regular de Grande Porte de 

Média Densidade 

Pista na qual haja ou esteja prevista, num período de até 20 (vinte) anos, a 

operação de aeronaves da aviação regular de grande porte, cuja soma de pousos e 

decolagens, existente ou prevista, seja inferior a 6.000 (seis mil) movimentos anuais e 

que o número de operações, no período noturno destes tipos de aviação, não seja 

superior a 2 (dois) movimentos ou cuja soma de pousos e decolagens, existente ou 

prevista, seja inferior a 3.600 (três mil e seiscentos) movimentos anuais e que exista 

operação noturna, porém com o número de operações deste tipo de aviação igual ou 

inferior a 2 (dois) movimentos. 

Categoria III 

Pista de Aviação 

Regular de Grande Porte de 

Baixa Densidade 

Pista de Aviação Regular de Grande Porte de Baixa Densidade – Pista na qual 

haja prevista, num período de até 20 (vinte ) anos, a operação de aeronaves da aviação 

regular de grande porte, cuja soma de pousos e decolagens, existente ou prevista, seja 

inferior a 3.600 (três mil e seiscentos) movimentos anuais, sem operação noturna destes 

tipos de aviação. 

Categoria IV  

Pista de Aviação 

Regular de Médio Porte de 

Alta Densidade 

Pista na qual haja ou esteja prevista, num período de até 20 (vinte) anos, a 

operação de aeronaves da aviação regular de médio porte, cuja soma de pousos e 

decolagens, existente ou prevista, seja igual ou superior a 2.000 (dois mil) movimentos 

anuais ou em que o número de operações, no período noturno deste tipo de aviação, 

seja superior a 4 (quatro) movimentos. 

Categoria V  

Pista de Aviação 

Regular de Médio Porte de 

Baixa Densidade 

Pista na qual haja ou esteja prevista, num período de até 20 (vinte) anos, a 

operação de aeronaves da aviação regular de médio porte, cuja soma de pousos e 

decolagens, existente ou prevista, seja inferior a 2.000 (dois mil) movimentos anuais ou 

em que o número de operações, no período noturno deste tipo de aviação, seja igual ou 

inferior a 4 (quatro) movimentos. 

Categoria VI  

Pista de Aviação de 

Pequeno Porte 

Pista na qual haja ou esteja prevista, num período de até 20 (vinte) anos, 

somente a operação da aviação não regular de pequeno porte. 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da Portaria nº 1.141/GM5 (BRASIL,1987). 

O Plano Básico de Zoneamento de Ruído é estabelecido de acordo com a 

classificação desta tabela em função das normas de aproveitamento do uso do 

solo, nas áreas I, II e III. Os desenhos formados pelas Curvas de Nível de Ruído 
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1 e 2 são os constantes dos anexos à  Portaria nº 1.141/GM5. As informações 

necessárias para classificação nas categorias da tabela são fornecidas pelo 

Departamento de Aviação Civil (atualmente ANAC). 

As restrições ao uso do solo estabelecidas pelo Plano Básico de Zoneamento 

de Ruído obedecem aos seguintes parâmetros: 

Tabela 5: Usos do solo permitidos na Área I do plano de Zoneamento de Ruído : 
ÁREA I  

SÃO PERMITIDOS A IMPLANTAÇÃO, O USO E O DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES 

I- Produção e extração de 
recursos naturais: 

1- agricultura; 
2- piscicultura; 
3- silvicultura; 
4- mineração;  
5- atividades equivalentes. 

II- Serviços Públicos ou de Utilidade 
Pública: 

1- estação de tratamento de 
água e esgoto; 

2- reservatório de água; 
3- cemitério;  
4- equipamentos urbanos 

equivalentes. 

III- Comercial: 
1- depósito e 

armazenagem; 
2- estacionamento e 

garagem para veículos; 
3- feiras livres;  
4- equipamentos 

urbanos equivalentes. 
IV- Recreação e lazer ao ar livre: 

1- praças, parques, áreas 
verdes; 

2- campos de esporte;  
3- equipamentos urbanos e 

equivalentes 

V- Transporte: 
1- rodovias; 
2- ferrovias; 
3- terminais de carga e 

passageiros; 
4- auxílio à navegação aérea;  
5 - equipamentos urbanos 

equivalentes. 

VI - Industrial 

Obs.: 1 -Na Área I, as atividades, edificações e os equipamentos já existentes e não relacionados 
não poderão ser ampliados a partir da vigência da Portaria. 

2 - A implantação, o uso e o desenvolvimento de atividades tratadas nos itens II – números 1 e 3, III 
– números 1 e 2 e V – número 3 só poderão ser permitidos quando atendidas as normas legais vigentes 
para tratamento acústico nos locais de permanência de público e funcionários, mediante aprovação prévia 
do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

3 - A implantação, o uso e o desenvolvimento de atividades tratadas nos itens I – número 5, II – 
número 4, III – número 4, IV – número 3, V – números 1, 2 e 5 e VI só serão permitidos mediante 
aprovação prévia do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da Portaria nº 1.141/GM5, (BRASIL,1987) 
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Tabela 6: Usos do solo proibidos na Área II do Plano Básico de Zoneamento de 
Ruído 

ÁREA II  
NÃO SÃO PERMITIDOS A IMPLANTAÇÃO, O USO E O DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES 

ATIVIDADES: 

I- Residencial 
II- Saúde: 
1- hospital e ambulatório; 
2- consultório médico; 
3- asilo; e 
4- equipamentos urbanos equivalentes. 
 
III- Educacional: 
1- escola; 
2- creche; e 
3- equipamentos urbanos equivalentes. 
 
IV- Serviços Públicos ou de Utilização Pública: 
1- hotel e motel; 
2- edificações para atividades religiosas; 
3- centros comunitários e profissionalizantes; e 
4- equipamentos urbanos equivalentes. 
 
V- Cultural: 
1- biblioteca; 
2- auditório, cinema, teatro; e 
3- equipamentos urbanos equivalentes. 

As atividades acima referidas poderão ser, eventualmente, autorizadas pelos órgãos municipais 
competentes, mediante aprovação do Departamento de Aviação Civil – DAC. 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da Portaria nº 1.141/GM5, (BRASIL,1987) 

 

Na Área III não existem restrições ao uso do solo, no Plano Básico de 

Zoneamento de Ruído.  

Na elaboração de Plano Específico de Zoneamento de Ruído, onde os 

fatores característicos do aeródromo são levados em consideração, poderão ser 

alteradas as restrições acima especificadas ou feitas eventuais restrições ao uso 

do solo em Área III, decorrentes dos níveis de incômodo sonoro. 

Os parcelamentos do solo nestas áreas estão sujeitos aos mesmos critérios 

anteriormente especificados. 

A Portaria nº 1.141/GM5 especifica também as atribuições das diversas 

autoridades no cumprimento de seus preceitos.  
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Os Comandos Aéreos Regionais – COMAR, órgãos de atuação regional do 

Comando da Aeronáutica, tem a competência de fiscalizar as implantações e o 

desenvolvimento de atividades urbanas quanto à sua adequação aos Planos, 

bem como promover a interdição, remoção ou demolição, por meio adequado, 

das implantações ou dos usos que contrariem o disposto nas normas aqui 

fixadas, em conjunto com as entidades municipais, estaduais e federais 

competentes. O COMAR centraliza o recebimento e tramitação dentro do 

Comando da Aeronáutica e realiza os contatos com as prefeituras municipais. 

Não cabe consulta ou pedido de autorização ao Comando Aéreo Regional 

respectivo para o aproveitamento de áreas, desde que este obedeça aos 

gabaritos e às demais exigências estabelecidas na regulamentação e nas 

instruções concernentes à Zona de Proteção, bastando que o interessado 

declare, sob sua inteira responsabilidade, às entidades competentes para o 

licenciamento de obras, instalações ou qualquer outro tipo de implantações, que 

o aproveitamento respeita as restrições impostas pela legislação vigente. 

O cumprimento e fiscalização do que estabelece esta Portaria é atribuição 

conjunta das autoridades federais (aeronáutica), estaduais e municipais. As 

entidades referidas devem compatibilizar as normas referentes ao uso do solo às 

restrições existentes nas áreas que integram as Zonas de Proteção. As 

restrições estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, privados ou públicos.  

A Portaria nº 0629/GM5 de 02 de maio de 1984 aprovou e efetivou Planos 

Específicos de Zoneamento de Ruído para diversos aeroportos brasileiros, 

dentre os quais o Aeroporto de São José dos Campos. Nesta portaria os Planos 

Específicos foram representados por suas curvas de nível de ruído, e pela 

delimitação de Áreas I, II e III, sendo as restrições ao uso do solo as mesmas 

constantes da Portaria nº 1.141/GM5. 

Ainda a respeito da legislação federal, cabe citar a Resolução nº 4 do 

Conselho Nacional do meio Ambiente - CONAMA, de 9 de outubro de 1995, que 

cria a "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" em determinado raio a partir do 

"centro geométrico do aeródromo", de acordo com seu tipo de operação, 
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divididas em 2 (duas) categorias: raio de 20 km para aeroportos que operam de 

acordo com as regras de vôo por instrumento (IFR) e 13 km para os demais 

aeródromos. Dentro da ASA não são permitidas implantação de atividades de 

natureza perigosa, entendidas como "foco de atração de pássaros", como por 

exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que 

atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam 

proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea. 

A Resolução nº 5 do CONAMA de 5 de agosto de 1993, estabelece normas 

mínimas para tratamento de resíduos sólidos oriundos, dentre outros 

estabelecimentos, de  aeroportos, e a obrigatoriedade de elaborar e executar um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos desde a geração até a disposição 

final. Este Plano com ações relativas ao manejo de resíduos sólidos e semi-

sólidos, resultantes de atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de 

serviços e de varrição, e de determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável seu lançamento na rede pública, contempla os aspectos referentes à 

geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. O Plano é 

composto pelo sistema de tratamento de resíduos sólidos e pelo sistema de 

disposição final destes resíduos, num conjunto de unidades, processos e 

procedimentos, aplicáveis aos resíduos das atividades aeroportuárias.  
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3 A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E O SISTEMA AEROPORTUÁRIO 

 

3.1 Considerações sobre planos e planejamento urbano 

 

As questões básicas que relacionam o crescimento e desenvolvimento 

urbanos com aeroportos passam necessariamente pela tentativa de disciplinar e 

regular em planejamentos e planos dos mais diversos níveis do poder público.  

Souza apresenta uma definição abrangente: 

Planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou [...] 
tentar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de 
precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, com o fito 
de melhor tirar partido de prováveis benefícios. (SOUZA 2004) 

O mesmo autor descreve como elementos fundamentais de qualquer 

atividade de planejamento: 

Pensamento orientado para o futuro; 
Escolha entre alternativas;  
Consideração de limites, restrições e potencialidades; considerações 
de prejuízos e benefícios;  
Possibilidade de diferentes cursos de ação, os quais dependem de 
condições e circunstâncias variáveis. (SOUZA, 2004) 

A estes elementos básicos o autor acrescenta mais adiante: a preocupação 

com a resolução de conflitos de interesses.  

Sem fazer esta distinção de origem, sobre os processos de planejamento que 

interferem no espaço urbano, genericamente denominados de planejamento 

urbano, Souza apresenta definições sobre seus diferentes processos ou tipos: 

O planejamento físico-territorial consiste na elaboração de planos de 
ordenamento para a “cidade ideal”, funcionando como um conjunto de 
diretrizes a serem seguidas e metas a serem perseguidas (quanto aos 
usos da terra, ao traçado urbanístico, ao controle da expansão e do 
adensamento urbanos, à provisão de áreas verdes e ao sistema de 
circulação). Trata-se de uma redução menos acentuada do 
planejamento urbano a um planejamento da organização espacial, 
preocupado essencialmente com o traçado urbanístico, com 
densidades e ocupações. (SOUZA, 2004).  
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Diretrizes como: ordem, racionalidade e modernização das cidades, 

influenciaram grandemente o planejamento urbano brasileiro no século XX.  

Segundo Deák (1999), o rápido processo de urbanização em curso nas 

décadas de 1960 e 70 produzia transformações fundamentais na sociedade 

brasileira e, portanto, foi assumido pelo Estado, pois se entendia, na época, que 

as atividades de planejamento urbano não podiam ser realizadas nem 

orientadas pelo mercado. Naquele período foram elaborados Planos Integrados 

de Desenvolvimento (PDDI) que abrangiam os mais variados aspectos da vida 

das cidades. 

Os Planos Integrados de Desenvolvimento (PDDI) se caracterizam como 

“planejamento sistêmico” por partirem do pressuposto de que a realidade se 

acha estruturada sob forma de múltiplos sistemas e utilizam-se de abordagem 

abrangente e multidisciplinar. Esta forma de planejamento agregou uma visão 

mais científica ao integrar novas áreas de conhecimento ao estudo da realidade. 

(SOUZA, 2004). 

No planejamento sistêmico os enfoques seriam “abrangentes”, ou “racionais”; 

nestes últimos, o debate não giraria em torno da natureza da realidade, das 

prioridades do planejamento ou dos problemas concretos a serem superados, 

mas sim em torno dos procedimentos (métodos). O enfoque racional vincula-se 

a uma visão do planejamento como “processo” e novamente defrontam-se os 

enfoques abrangentes (processos) e os compartimentados em sub-processos, 

que descartam a preocupação com uma visão de totalidade. (SOUZA, 2004). 

Tanto o planejamento físico-territorial como o planejamento sistêmico podem 

ser classificados, segundo SOUZA (2004), como “planejamento regulatório 

clássico”, onde o Estado tem o poder de controle e disciplinamento da expansão 

urbana e do uso da terra.  

Nos anos 1980/90 as tendências neoconservadoras de desregulamentação e 

diminuição da presença do Estado, foram incorporadas ao planejamento urbano. 

Considerando que cidades e empresas estariam sob mesmos desafios e 

condições de “mundialização” da economia e das comunicações; de competição 
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(entre territórios e centros urbanos) e de novas estruturas de produção e 

administração, o planejamento urbano passou a contemplar as demandas do 

mercado, ajustando-se aos interesses do capital e incorporando uma dimensão 

política. Em analogia com os sistemas de planejamentos empresariais torna-se 

“planejamento estratégico” (mercadológico). 

 Nesta época foram constituídas as primeiras chamadas parcerias público-

privadas, onde alianças políticas e interesses empresariais muitas vezes 

negligenciam as normas e regras em nome de projetos de “interesse público”, de 

revitalização e embelezamento, conveniente ao capital imobiliário, com a 

motivação de crescimento econômico, geração de empregos e melhoria na 

posição da cidade em meio à competição interurbana, por investimento de 

capital, tecnologia e competência gerencial, atração de novas indústrias, atração 

da força de trabalho adequadamente qualificada.  

Este cenário tem o espírito essencialmente econômico. Onde a iniciativa 

privada cuida de planejamento e administração de parcelas do espaço público, 

todavia, sem abrir mão de subsídios estatais. (SOUZA, 2004) 

Paralelamente, temos as discussões sobre reforma urbana iniciadas nos 

anos 1960 e retomadas nos anos 1980, que em sua concepção progressista 

caracteriza-se como: 

Um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter distributivista e 
universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: 
reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma 
maior democratização do planejamento e da gestão das cidades 
(SOUZA, 2004) 
 

Destes elementos da reforma urbana derivaram os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988. Nestes artigos constam, dentre outros princípios, 

a obrigatoriedade de Planos Diretores aprovados pelas Câmaras Municipais, e 

seu caráter de instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana e a função social da propriedade urbana.  

Aprovado em 2001, o Estatuto da Cidade, que regulamenta estes artigos da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana, com o 
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objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana”, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

 
 
[...] II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; [...] 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social; [...] 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; [...] 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e 
de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área 
de influência; 
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo 
de urbanização; [...] 
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população 
interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 
ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população [...] .( BRASIL ( 2001). 
 

Analisando apenas algumas diretrizes, dentre os instrumentos instituídos 

pelo Estatuto da Cidade, os Planos Diretores Municipais (o planejamento) e a 

gestão urbana, passam a ter a obrigatoriedade da componente de participação 

popular.  

A democracia brasileira, como a maioria dos estados ditos democráticos é 

indireta e representativa, isto é, representantes eleitos têm o poder de decidir 

pelos demais sobre os fins da atividade política, econômica, social, etc. A 

participação popular é um princípio fundamental do regime democrático, no qual 

o poder de tomar todas as decisões é exercido pelo povo direta ou 

indiretamente.  

Esta participação popular tem duas modalidades principais que seriam a 

“participação consultiva” em Audiências Públicas nas quais são apresentados 

programas ou planos, destinados principalmente à participação de entidades 

estabelecidas ou grupos e a “participação deliberativa”, que permite controle 
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direto e efetivo da administração pela sociedade civil, a preocupação com a 

dimensão espacial do processo orçamentário e a participação efetiva da 

população nos objetivos dos investimentos públicos. 

Estes comentários sobre planos, planejamento e participação são 

introdutórios para a questão dos planos aeroportuários de ruído, de zona de 

proteção, porque remetem às questões levantadas por Souza, (sobre 

planejamento regulatório):  

Instrumentos e planos, mesmo quando respaldados em leis, são, em 
princípio, apenas recursos13, que só se converterão em riquezas 
efetivas quando houver condições de implementação eficaz destes 
mesmos instrumentos e planos. (SOUZA 2004) 

E por Maricato  

Não é por falta de planos urbanísticos que as cidades brasileiras 
apresentam problemas graves. Não é também pela má qualidade 
destes planos, mas porque seu crescimento se faz ao largo dos planos 
aprovados. (ARANTES;VAINER ;MARICATO, 2000) 
 

Esta constatação de Ermínia Maricato, extraída do texto “As idéias fora de 

lugar e o lugar fora das idéias – Planejamento urbano no Brasil”, resume uma 

questão primordial sobre planejamento urbano.  

As legislações e os Planos Diretores raramente deram conta de ordenar o 

território e resolver problemas urbanos graves. Isto contraria a idéia, 

consagrada, de que as causas dos problemas e da exclusão social urbanos 

seriam as ausências de propostas formais e de novas leis de ordenamento 

urbanístico capazes de regular o mercado. 

Um abundante aparato regulatório normatiza a produção do espaço 
urbano no Brasil – rigorosas leis de zoneamento, exigente legislação 
de parcelamento do solo, detalhados códigos de edificações são 
formulados por corporações profissionais que desconsideram a 
condição de ilegalidade em que vive grande parte da população urbana 
brasileira em relação à moradia e à ocupação da terra, demonstrando 
que a exclusão social passa pela lógica da aplicação discriminatória da 
lei. ((ARANTES;VAINER ;MARICATO, 2000). 

                                                 
13 Na Geografia Econômica distingue-se entre “recurso”, que carrega um potencial, e “riqueza”, que 
surge quando há condições econômicas, tecnológicas etc. para extrai efetivamente os recursos. Souza 
(2004, p. 321) 
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No estudo das áreas de entorno de aeroportos, estas questões também 

estão presentes. Por exemplo, na cidade de São Paulo, dois grandes aeroportos 

estão totalmente envolvidos pela malha urbana, apesar da existência de planos 

que restringem e disciplinam o uso do solo nas proximidades de aeroportos.  

Conforme afirma Caldas : 

[...] tentativas de integração, voltadas para o controle de uso e 
ocupação do solo nas áreas diretamente afetadas pelas operações 
aeroportuárias, foram formalmente propostas, porém, na maioria dos 
casos, tiveram sua efetividade comprometida pela falta de 
procedimentos que assegurassem a aplicação dos instrumentos 
estabelecidos. (CALDAS, 2008) 
 

Na medida em que áreas ambientalmente degradadas (ou potencialmente 

degradáveis) são ocupadas de forma irregular, a qualidade de vida urbana se 

deteriora e é acentuada a segregação sócio-espacial. Este contraste se mostra 

marcante no caso do aeroporto, por ser um equipamento urbano relacionado ao 

crescimento e desenvolvimento de cidades, ao transporte de riquezas e “de 

ricos”. A degradação ambiental gerada geralmente recai sobre as áreas onde 

habitam os menos favorecidos socialmente e desprestigiados politicamente.  

Cria-se um círculo vicioso: a construção em áreas onde existe uma proibição 

formal é feita de forma irregular e posteriormente a sua regularização torna-se 

inviável. Existe sempre, também, o custo social e econômico de remoção de 

uma situação já instalada. Assim há, por um lado, omissão do poder público e 

por outro, o descaso com o formal e com o legal, que se tornam cada vez mais 

distantes e inatingíveis. 

LABHAB, 1999, SOUZA, 1990 e IBGE,1990 apud Arantes,Vainer e Maricato 

(2000), informam que, considerando-se todas as áreas de favelas como 

“invasões” e portanto ilegais, teremos 20% das populações do Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Porto Alegre, 28% da população de Fortaleza, e 33% da cidade 

de Salvador. Afirma ainda que estas relações podem se revelar maiores nas 

cidades do Norte e Centro-Oeste do país. Em Recife a população moradora em 

favelas chegaria a 40% do total.  
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A mesma autora atribui esta “gigantesca ilegalidade” às características das 

cidades brasileiras serem em grande parte, reprodução da força de trabalho e 

derivadas de um processo de urbanização onde a industrialização se deu com 

baixos salários num mercado residencial restrito, onde, a maioria dos 

trabalhadores, muitos dos quais regularmente empregados, não ganha o 

suficiente para arcar com os custos da mercadoria habitação, fixado pelo 

chamado mercado formal.  

Se os planos das cidades e os planos mais específicos como os de 

aeroportos não foram capazes de resolver estas questões, isto parece dever-se, 

conforme aponta Arante, Vainer e Maricato (2000), ao descompasso existente 

entre leis, investimentos e gestão. 

 

3.2 Redes de transportes – serviços multimodais 

 

As redes de transportes estão diretamente relacionadas com o 

desenvolvimento econômico nos diversos níveis, desde o local, passando pelo 

regional, estadual, nacional até mundial. 

 
Ao longo da história (do Brasil), a integração dos espaços geográficos 
esteve presente nas políticas governamentais; as soluções visavam 
que o país pudesse produzir e escoar a produção entre diferentes 
regiões e para fora de suas fronteiras. (OLIVEIRA, et al., 2007) 
 
 

Historicamente os primeiros sistemas de acesso do litoral ao interior (e vice-

versa) eram constituídos pelas trilhas indígenas e picadas abertas pelos 

bandeirantes, interligadas por rios e canais navegáveis.  

A dimensão do território e a natural diversidade geológica, social, econômica 

e histórica do Brasil induziram o desenvolvimento das diferentes modalidades de 

transporte, em cada região, de acordo com as limitações e potencialidades 

locais. 
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As ligações ferroviárias ocorreram através de regiões planas e 
onduladas, evitando, sempre que possível, os trechos com rampas 
acentuadas e serras. [...] as ligações terrestres sofrem a interferência 
dos rios e lagos, pois a necessidade de transposição de uma barreira, 
muitas vezes, é motivo suficiente para uma alteração de traçado. [...] O 
transporte rodoviário, por sua vez, se desenvolveu no decorrer do 
século passado por todas as regiões do país, principalmente próximo 
às regiões metropolitanas economicamente destacadas. (MINISTÉRIO 
DOS TRANSPORTES, 2007) 
 

Apenas com a chegada das ferrovias é que foi possível a criação de bases 

para o desenvolvimento econômico. (OLIVEIRA, et al., 2007)  

A tabela 7 evidencia a evolução do transporte de cargas no Brasil a partir da 

década de 1950, observando-se a predominância do sistema rodoviário sobre os 

demais e a gradual redução da participação percentual dos transportes 

ferroviário e aquaviário.  

 

Tabela 7 Evolução da Distribuição do Transporte de cargas no Brasil (em%) 
Ano Rodoviário Ferroviário Aquaviário (1) Aéreo (2) 
1950 38 29,2 32,4 0,4 
1960 60,5 18,7 20,6 0,1 
1970 73 15,7 11,2 0,1 
1980 59,3 24,6 12,5 3,7 
1990 56 21,5 18,4 4,1 
2000 60,5 20,9 13,9 4,7 

Fonte: Araujo (2006)  apud Cappa (2007) (1) até 1970 representa apenas o transporte de 
cabotagem; (2) depois de 1970 inclui também transporte dutoviário 

 

 

A matriz modal de transportes brasileira conta, também, com o transporte 

dutoviário, modalidade concentrada e restrita ao transporte de produtos 

derivados de petróleo e gás natural, com pequena cobertura do território 

nacional, mas que já partipava com 4,5% da carga transportada em 2000, 

segundo dados do Plano Nacional de Logística e Transportes de 2007. 
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O gráfico a seguir apresenta os dados da matriz modal brasileira no ano 

2000:  

FERROVIÁRIO 20,86%

AQUAVIÁRIO 13,85%

AEROVIÁRIO 0,33% DUTOVIÁRIO 4,46%

RODOVIÁRIO 60,5%

Gráfico 2 : Divisão modal do transporte de carga no Brasil em 2000 
Fonte: Ministério dos Transportes (2007) 
 

A maior densidade da rede de transportes nas regiões sudeste e sul e tem as 

suas capitais como principais pólos geradores.  

A rede ferroviária brasileira possui aproximadamente 28.522 km de linhas de 

tráfego, das quais 28.225 km estão sob administração de empresas 

concessionárias. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes, “no 

Brasil, o transporte sobre trilhos representa aproximadamente 19,46% da matriz 

de cargas e 1,37% da matriz de passageiros, incluindo transporte metro e 

ferroviário”. (CNT, 2006) 

No Brasil a partir da década de 1950 a instalação da indústria automobilística 

e o impulso ao sistema rodoviário determinaram uma matriz de transporte 

predominantemente rodoviária. Dados da Confederação Nacional de 

Transportes de 2006 informam que o transporte de passageiros por meio 

rodoviário corresponde a cerca de 96,2% do total e que esta modalidade 

corresponde a cerca de 61,8% da matriz de transporte de cargas.  
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O transporte aquaviário tem papel estratégico na integração regional, para o 

transporte de mercadorias e passageiros, principalmente nas regiões produtoras 

de grãos e na Região Amazônica.  

Por suas características de transporte para grandes volumes e grandes 
distâncias, o sistema aquaviário agrega preservação ambiental e 
custos inferiores aos demais modais de transporte, além de possibilitar 
o comércio internacional de mercadorias. (CNT, 2006) 
 

O Brasil possui cerca de 40.000 km de vias potencialmente navegáveis e 

7.500 km de costa atlântica. Este sistema responde por aproximadamente 13,8% 

da matriz de cargas transportadas, incluindo o transporte fluvial, de cabotagem e 

de longo curso. São transportadas pelas hidrovias cerca de 22 milhões de 

toneladas de carga/ano, das quais 81,4% pela bacia amazônica. Apesar de 

representarem menor movimentação de carga, no plano econômico, os trechos 

hidroviários mais importantes em operação encontram-se nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil. (CNT, 2006) 

O transporte aéreo responde por cerca de 0,3% da matriz cargas e por 2,4% 

da matriz de passageiros. A partir da década de 1990, o transporte aéreo 

ampliou sua importância na matriz brasileira de transportes, por seus atributos 

de transporte rápido e confiável, com importância para a integração nacional 

facilitando os meios de acesso a diversas localidades. CNT (2006) O transporte 

aéreo embora ainda pouco significativo, está ligado ao transporte de 

mercadorias de maior valor agregado com grande importância em termos de 

requisitos de logística. 

No panorama geral dos transportes no Brasil dois importantes aspectos são 

ressaltados por Oliveira et al. (2007): o modelo de privatização e regulação 

adotado pelo governo a partir da década de 1990 e a transformação dos 

sistemas de transportes em sistemas multimodais. 

Pondo em prática o processo de privatização e regulação do setor, o 
governo procurou na operação e na administração do sistema, adotar o 
modelo de concessões para as rodovias; o ferroviário foi todo 
privatizado por meio de arrendamento das linhas, instalações e 
equipamentos; e o portuário enfrenta o desafio de equacionar o modelo 
institucional, em que o marco regulatório redefinia os papéis do poder 
público e da iniciativa privada. (OLIVEIRA, et al. 2007) 
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Os processos industriais e as atividades comerciais pressupõem troca de 

valores e serviços e também o deslocamento de pessoas e mercadorias. 

Portanto, estas atividades dependem diretamente dos sistemas de transportes 

ou serviços multimodais, visto que um sistema de distribuição eficaz aumenta a 

valorização do produto. 

O abandono das práticas modais tradicionais é global. Não se cogita 
mais de cada sistema de transporte, mas sim do sistema de prestação 
de serviços multimodais. Em que vários tipos de transportes atuam de 
forma conjunta, com o uso intensivo de recursos de comunicação. 
(OLIVEIRA, et al., 2007) 
 

Este sistema de distribuição, em uma rede produtiva complexa necessita da 

atividade de logística na orientação do fluxo de informações necessárias à 

movimentação de mercadorias, permitindo a organização da divisão de trabalho 

em escala global e em ciclos produtivos nem sempre fisicamente próximos ou 

mesmo espacialmente diferenciados.  

Um dos fatores básicos para a logística é a velocidade tendo a escala, ou 

seja a quantidade movimentada, e não a área, como referência espacial de 

atuação.  

Na atividade de logística os fluxos físicos incluem o armazenamento e o 

deslocamento de produtos, matérias primas, componentes e pessoas e os fluxos 

de informação, dos conhecimentos codificados, ordens de compra e venda,. 

compartilhamento de banco de dados e de serviços. (SPOSITO, 2007) 

Aeroportos e portos podem se tornar terminais logísticos, e prestadores de 

serviços multimodais, desde que tenham instalações adequadas aos ciclos de 

movimentação logística nas funções de transporte, armazenamento e 

gerenciamento de estoques (de produtos acabados e de produtos para 

despachar), infraestrutura adequada e pessoal treinado no manuseio de 

produtos, gestão de fluxos administrativos, de informações, de serviços e de 

logística reserva.  
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Em 2007 o Ministério dos Transportes lançou o Plano Nacional de Logística e 

Transportes – PNLT que além do caráter de “Plano de Estado”, “Federativo” e 

“indicativo, de médio e longo prazos, associado ao processo de desenvolvimento 

socioeconômico do País” e pretende ser um “plano multimodal, envolvendo toda 

a cadeia logística associada aos transportes, com todos os seus custos (diretos 

e indiretos”. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2007) 

Dentre os principais pontos apontados neste plano existe o objetivo de 

mudança, com melhor equilíbrio, na atual matriz de transporte de cargas do 

País, com “uso mais intensivo e adequado das modalidades ferroviária e 

aquaviária, tirando partido de suas eficiências energéticas e produtividades no 

deslocamento de fluxos de maior densidade e distância de transporte”. 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2007) 

O planejamento apresentado no PNLT pretende: 

[...] alterar, em um horizonte entre 15 e 20 anos, a participação do 
modal ferroviário dos atuais 25% para 32% e do aquaviário de 13% 
para 29%. Os modais dutoviário e aéreo evoluiriam para 5% e 1% 
respectivamente. O modal rodoviário, hoje com 58%, participaria, 
então, com 33% na matriz brasileira de transporte de cargas, 
integrando-se ao sistema multimodal de transportes por meio do 
carregamento e distribuição de ponta, nos terminais de integração e 
transbordo, bem como para o transporte de cargas de maior valor 
específico a distâncias pequenas e médias e para a distribuição urbana 
e metropolitana. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2007) 
 
 

 

Gráfico 3: Matriz de transporte atual e futura  
Fonte: Ministério dos Transportes (2007) 
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No PNLT foram determinados sete Vetores Logísticos e sobre estes 

relacionados os projetos multimodais de transporte relevantes para a 

consecução de suas perspectivas de integração e inter-relacionamento do ponto 

de vista socioeconômico 

Os principais resultados do PNLT apontam principalmente para investimentos 

na recuperação, manutenção e conservação da malha rodoviária existente e 

outros investimentos.   

Quadro 1: Investimentos Recomendados em Infra-estrutura de Transportes, por Modal, até 
2023 

 
Fonte: Ministério dos Transportes (2007) 
 

Dentro deste planejamento verifica-se que os maiores investimentos serão 

realizados no transporte rodoviário seguido do ferroviário e que o setor Centro-

Sudeste continuará a absorver a maior quantidade de recursos.  
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Dentre os projetos prioritários está a interligação da ferrovia Norte-Sul com o 

ramal do sudeste brasileiro. Há que se considerar que este planejamento 

objetiva o transporte de cargas no país. O transporte aéreo, conforme já foi dito 

tem maior participação no transporte de passageiros 

Não se encontra explicitado neste planejamento o projeto do Trem de Alta 

Velocidade. É prevista a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. A futura 

ferrovia deverá interligar os três maiores aeroportos do país: Viracopos (em 

Campinas), Cumbica (em Guarulhos) e Antonio Carlos Jobim (no Rio de 

Janeiro). Partindo do Aeroporto de Viracopos em Campinas, passando por São 

Paulo, com estações intermediárias, provavelmente em São José dos Campos e 

Volta Redonda até o Rio Janeiro. Uma das características deste projeto é a de 

paradas próximas aos aeroportos de Campinas (Viracopos), São Paulo 

(Guarulhos) e Rio de Janeiro (Tom Jobim). Está prevista uma estação em São 

José dos Campos. (JORNAL VALEPARAIBANO, 04 ago.2009) 

 

 

 

3.3 Rede de cidades 

 

Este item pretende apresentar alguns aspectos da organização sócio-

espacial brasileira e localizar o município de São José dos Campos neste 

contexto.  

Para tanto parte – se do conceito de rede de cidades ou redes urbanas sob o 

qual a estrutura e a organização sócio-espacial do Brasil vem sendo estudada: 

Rede (ê) S.f. 1. Entrelaçamento de fios, cordas, cordéis, arames etc., 
com aberturas regulares, fixadas por malhas, formando uma espécie 
de tecido [...] 8. Fig. O conjunto de meios de comunicação ou de 
informação [...] ou o conjunto das vias (e do equipamento) de 
transporte ferroviário, rodoviário, aéreo, etc. que pela sua estrutura se 
assemelham a uma rede (1), e se difundem em áreas mais ou menos 
consideráveis. (FERREIRA 1988) 
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O conceito de redes segundo Santana (2004) provém do latim retiolus, 
que embasado em Daniel Parochia “designa um conjunto de linhas 
entrelaçadas”. (OLIVEIRA  et al. 2008). 
 

As definições de redes apresentadas enfatizam, na formação das redes, a 

existência de linhas, de nós ou pontos de encontro destas linhas e de uma 

articulação entre eles. O conceito de redes é utilizado, por analogia, em diversas 

áreas do conhecimento. “Nos estudos de redes urbanas os nós vinculam-se aos 

centros que funcionalmente se articulam via fios, que são os meios de 

comunicação e transportes”. Oliveira et al. (2008). Em linhas gerais, uma rede 

urbana é formada pelo conjunto de cidades, de um mesmo país ou não, as quais 

são interligadas umas às outras através dos sistemas de transportes e de 

comunicações, pelos quais circulam as pessoas, as mercadorias, as 

informações etc.   

Oliveira et al. (2008) citando Santos (1997), acrescenta que a rede urbana 

pode ser observada como rede técnica abrangendo a infraestutura que permite a 

circulação de matéria, energia e informação e sob uma perspectiva social, como 

rede social quando a infraestutura é utilizada para circulação de pessoas, 

mensagens e valores.  

Baseado na teoria das localidades centrais de Christaller, Corrêa 
(1989) explica que a circulação, resultante da articulação entre os 
núcleos urbanos, reforça a diferenciação no que tange o volume de 
produtos comercializados e atividades políticas administrativas entre as 
localidades. Essa diferenciação traduz-se, portanto, como uma 
hierarquia entre os centros urbanos. [...] 
Características que determinam a relação dos centros urbanos com as 
demais localidades, como áreas de mercado, designam sua idéia de 
importância. Christaller, no entanto, não se preocupa com a 
localização, mas com a organização do espaço, pois segundo o autor a 
centralidade é definida pela capacidade de oferecer bens e serviços 
(de melhor qualidade) para outras localidades. (OLIVEIRA, et al. 2008) 
 

A quantidade de atrativos e de relações ou circulação entre os núcleos 

urbanos pode definir uma relação de hierarquia entre eles, sendo a centralidade 

ou o topo da hierarquia definido para o núcleo urbano de maior capacidade de 

oferta de bens e serviços para outras localidades conformando áreas de 

influência mais, ou menos extensas. 



60 

 

Camagni e Salone (1993) propõem complementar a tradicional teoria 
de hierarquização dos centros da rede urbana com uma visão da rede 
de cidades definida por um sistema de relações horizontais, não-
hierárquicas, de complementaridade e cooperação. Assim, uma vez 
estabelecido o desenho da rede, a exploração dos padrões de 
relacionamento avalia em que medida, e onde, as relações entre os 
centros mantêm o padrão hierárquico característico das estruturas de 
localidades centrais ou em que medida, e onde, tendem a fortalecer as 
ligações horizontais entre centros de mesmo nível. ( VELTZ, 1996 apud 
IBGE, 2008)) 
 

Portanto, as relações entre redes de cidades não estariam submetidas 

apenas a uma relação de hierarquia como também a relações de 

complementaridade. 

As configurações de redes de cidades são mutáveis, adaptáveis e adquirem 

novas formas de acordo com mudanças na sociedade e nas relações de 

mercado, tomando novos contornos conforme as características e intensidades 

das relações que atuem entre os núcleos urbanos em cada momento.  

Estas configurações não são definidas no espaço geográfico, pois as redes 

de informação e comunicação permitem a conexão de áreas distantes utilizando 

menor quantidade de tempo, e relações intensas em espaços não contíguos.  

[...] como observa Offner (2000), atualmente convivem dois tipos de 
sistema urbano - o sistema de localidades centrais, com regiões 
formadas no entorno dos centros, e o sistema reticular, em que a 
cidade funciona como nó de uma rede mundial. Especialmente em um 
país como o Brasil, marcado por profundas desigualdades de renda e 
de acesso a mercados consumidores, a rede urbana divide-se entre 
uma arquitetura clássica desenhada pelos fluxos materiais - muitas 
vezes limitada aos níveis hierárquicos mais elementares para parcela 
significativa da população (CORRÊA, 1996) – e os pontos inseridos 
nas redes globais, mais dinâmicos economicamente. (BGE 2007). 
 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realiza estudos sobre 

as regiões de influências das cidades brasileiras desde 1972. A publicação 

Regiões de Influência das Cidades – 2007, cita sobre estes estudos: 

Ao investigar a rede urbana brasileira, pretende-se subsidiar o 
planejamento estatal e as decisões quanto à localização das atividades 
econômicas de produção, consumo privado e coletivo, bem como 
prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes 
e dos padrões espaciais que delas emergem. Num país tão extenso, e 
com tantas carências, a localização de serviços de saúde e educação 
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tem de considerar as condições de acessibilidade da população aos 
locais onde estão instalados;[...] (IBGE, 2007) 
 

A importância do estudo das redes de cidade está no subsídio de dados que 

fornece ao planejamento de políticas e gestão públicas sobre a organização do 

território brasileiro e distribuição dos serviços de saúde, educação e saneamento 

básico de forma a atender a parcelas maiores da população, diminuindo assim 

as desigualdades sócio-espaciais existentes no país.    

Para a definição dos centros da rede urbana brasileira, como parâmetros o 

IBGE buscou informações de subordinação administrativa no setor público 

federal, para definir a gestão federal e de localização das sedes e filiais de 

empresas, para estabelecer a gestão empresarial do território. Considerou 

também a oferta de distintos equipamentos e serviços capazes de dotar uma 

cidade de centralidade, tais como informações: de ligações aéreas, de 

deslocamentos para internações hospitalares, das áreas de cobertura das 

emissoras de televisão, da oferta de ensino superior, da diversidade de 

atividades comerciais e de serviços, da oferta de serviços bancários, e da 

presença de domínios de Internet.  Para os municípios que não foram 

identificados como centros das regiões, onde as informações não têm a 

abrangência necessária, o levantamento foi feito através de pesquisa sobre as 

principais ligações de transportes e os principais destinos dos moradores para 

obter produtos e serviços. (IBGE, 2007) 

No estudo das Regiões de Influência das Cidades – 2007, de um universo de 

5.564 municípios vigentes em 2007 foram pesquisados 4.625, dos quais cerca 

de 85% têm menos de 20.000 habitantes. As classificações foram em cinco 

grandes níveis, por sua vez subdivididos em dois ou três subníveis, a saber:  

• Metrópoles – são os 12 principais centros urbanos do País, que se 

caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, 

além de, em geral, possuírem extensa área de influência direta. Sendo 

São Paulo classificada como Grande Metrópole Nacional, Rio de Janeiro e 

Brasília como Metrópoles nacionais, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 
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Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre apenas como 

Metrópoles.  

• Capital regional – integram este nível 70 centros que, como as metrópoles, 

também se relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com 

capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, 

têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, 

para um conjunto de atividades, por grande número de municípios. Este 

nível é subdividido em capital regional A,B e C. 

• Centro sub-regional – integram este nível 169 centros com atividades de 

gestão menos complexas, têm área de atuação mais reduzida, e seus 

relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em 

geral, apenas com as três metrópoles nacionais. 

• Centro de zona – nível formado por 556 cidades de menor porte e com 

atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão 

elementares.  

• Centro local – as demais 4 473 cidades cuja centralidade e atuação não 

extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 

habitantes, têm população dominantemente inferior a 10 mil habitantes. 

(IBGE, 2007). 

A distribuição dos níveis hierárquicos no território é desigual, 
confrontando áreas que contam com uma rede urbana estruturada — 
com a presença de níveis encaixados e situados a intervalos regulares 
— e áreas onde há ausência de alguns níveis hierárquicos 
intermediários.14 (IBGE, 2007) 
 
 

Segundo o IBGE, os centros que comandam as 12 redes urbanas 

identificadas possuem relações de controle e comando sobre centros de nível 
                                                 
14 O Centro- Sul do País é um exemplo do primeiro caso, pois conta com um significativo número de 
metrópoles, capitais regionais e centros sub-regionais, com grande articulação entre si. As Regiões Norte 
e Nordeste, por sua vez, ilustram o segundo caso, já que apresentam distribuições truncadas em que faltam 
níveis hierárquicos, apresentando um sistema primaz. Este ocorre tanto em áreas da Amazônia e do 
Centro- Oeste, onde há esparsa ocupação do território, quanto do Nordeste, apesar de sua ocupação 
consolidada e, em muitas áreas, densa. Nesta região, as capitais tradicionalmente concentram a oferta de 
equipamentos e serviços e são poucas as opções de centros de nível intermediário,[...] (IBGE, 2007) 
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inferior, especialmente pelas ligações da gestão federal e empresarial. Ao 

mesmo tempo, os centros articulam-se também em relações horizontais. Quanto 

às relações definidas pela gestão federal, Brasília é o centro principal. Já para as 

relações de gestão empresarial o centro está em São Paulo, assim como as 

ligações aéreas metropolitanas, sendo sua principal conexão o Rio de Janeiro. 

As ligações rodoviárias (de ônibus) têm forte associação regional entre Belém, 

Fortaleza, Recife e Salvador; entre Goiânia e Brasília; e o foco de São Paulo, 

que reúne Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, e Porto Alegre. (IBGE 2007). 

Segundos estes estudos, São Paulo é a Grande Metrópole Nacional, com 

projeção em todo o País. Sua rede abrange o Estado de São Paulo, parte do 

Triângulo Mineiro e do sul de Minas Gerais, estendendo-se a oeste pelos 

Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.  

A Metrópole Nacional de São Paulo concentra, nos municípios que a 

compõem, cerca de 28,0% da população brasileira e 40,5% do Produto Interno 

Bruto - PIB de 2005. A alta concentração/primazia se reflete no PIB per capita, 

que é de R$ 21,6 mil para São Paulo, e R$ 14,2 mil para os demais municípios 

do conjunto.  

O estudo das redes de cidades brasileiras permite uma visão ampla das 

relações que se formam entre os núcleos urbanos e rurais na medida em que 

serviços, principalmente os sociais básicos (saúde, educação) são instalados em 

determinado local.  

Dentre os municípios que compõem a rede de São Paulo destacam-se, para 

o contexto desta pesquisa, Campinas, Campo Grande e Cuiabá (Capitais 

regionais A)15  São José dos Campos, juntamente com Santos, Sorocaba, 

Piracicaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araraquara, Araçatuba, 

                                                 
15 Capital regional A – constituído por 11 cidades, com  medianas de 955 mil habitantes e 487 
relacionamentos;  
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Uberaba, Pouso Alegre, Dourados e Rio Branco classificam-se como Capitais 

regionais C16.  

No estudo do IBGE a cidade de São José dos Campos encontra-se 

diretamente ligada à rede da Metrópole Nacional de São Paulo. A figura a seguir 

mostra a rede da cidade de São José dos Campos. 

Quadro 2:  Região de Influência de São José dos Campos 

 

Fonte: IBGE (2007) -  Matriz das Regiões de Influência 

 

A região de influência de São José dos Campos (Centro Regional C) abrange 

31 municípios sendo 1 Centro Subregional B, 1 Centro de Zona A, 3 Centros de 

Zona B e, no total, 28 centros locais, dos quais 26 estão no Estados de São 

Paulo e 2 no Estado de Minas Gerais, diretamente são 14 centros locais sob a 

influência da cidade.17 

                                                 
16 Capital regional C – constituído por 39 cidades com medianas de 250 mil habitantes e 162 
relacionamentos. 
 
17 Neste estudo do IBGE foi detectada a falta de menção ao município de Taubaté, importante cidade do 
Vale do Paraíba. 
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 No Estado de São Paulo, entre as cidades, da rede de São Paulo, 

classificadas no mesmo nível (Centro Regional C), Santos tem em sua região de 

influência 15 municípios, Sorocaba 42, Piracicaba 16, Bauru 27, Marília 43, 

Presidente Prudente 57, Araraquara 28, Araçatuba 43. 

Os parâmetros, já mencionados, para a classificação dos municípios, incluem 

as sedes administrativas de órgãos públicos (federais), de grandes empresas, a 

oferta de serviços como ligações aéreas com outras cidades, presença de 

serviços de saúde especializados, oferta de ensino superior etc. Também foram 

pesquisadas as principais ligações de transportes regulares, que se dirigem aos 

centros de gestão; e os principais destinos dos moradores para obter produtos e 

serviços, tais como compras em geral, educação superior, aeroportos, serviços 

de saúde, bem como os fluxos para aquisição de insumos e o destino dos 

produtos agropecuários. Estes municípios de mesmo nível de classificação, 

teoricamente, devem possuir o mesmo nível de oferta serviços.  

Nota-se, ainda, no estudo do IBGE, que os municípios da região de influência 

de São José dos Campos localizam-se em sua maioria ao longo da Rodovia 

Presidente Dutra ou têm ligação rodoviária com cidades através desta rodovia e 

na região do Sul de Minas, destacando a importância deste eixo para o Vale do 

Paraíba. 

Este eixo formado pelo Rio Paraíba, Rodovia Presidente Dutra e inclui o 

litoral norte de São Paulo e parte da Serra da Mantiqueira é conhecido como a 

Região do Vale do Paraíba.  

O Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Paraíba, Litoral Norte e 

Mantiqueira – CODIVAP foi criado em 1970 como um organismo composto com 

o objetivo de “tornar os municípios mais próximos politicamente”, que congrega 

44 municípios, correspondendo a uma área de 16.268 km2 superfície, e 

aproximadamente 1.750.000 habitantes. Este órgão, apesar do cunho político, 

pode ter importante papel na condução dos interesses comuns da região. 

(CODIVAP, 2009). 

São municípios integrantes do CODIVAP: 
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Tabela 8: Municípios integrantes do CODIVAP 
Aparecida Arapeí Areias Bananal 
Caçapava Cachoeira paulista Campos do Jordão Canas 
Caraguatatuba Cruzeiro Cunha Guararema 
Guaratinguetá Ilhabela Jacareí Jambeiro 
Lagoinha Lavrinhas Lorena Mogi da cruzes 
Monteiro lobato Natividade da Serra Nazaré Paulista Paraibuna 
Pindamonhangaba Piquete Potim Queluz 
Redenção da Serra Roseira São Bento do Sapucaí São José do Barreiro 
São Luis do Paraitinga São Sebastião Salesópolis Santa Branca 
Santa Isabel Santo Antonio do Pinhal Silveiras Taubaté 
Tremembé Ubatuba   

Fonte: CODIVAP (2009) 

 

 

3.4 O sistema aeroportuário  

 

Dentre os diversos sistemas que compõem a Infra-Estrutura Aeronáutica 

Brasileira o sistema aeroportuário, conforme já citado, é o sistema constituído 

pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas 

de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal 

de passageiros e as respectivas facilidades.  

De acordo com dados da ANAC de 2006 o sistema aeroportuário brasileiro 

conta com 2498 aeródromos, dos quais 1759 são privados 739 são aeródromos 

públicos. O número de helipontos no país é de 857. 

  

Gráfico 4: Administração do Sistema Aeroportuário  
Fonte: ANAC (2006) 
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Os aeroportos de interesse federal, ou seja, aqueles considerados de 

interesse nacional, em virtude de ligarem áreas de desenvolvimento marcante ou 

de significativo interesse político-social, são administrados pela Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, empresa de capital 

misto concebida com o objetivo de administrar esses aeroportos.  

Operam no sistema aeroportuário um total de aeronaves, cadastradas na 

ANAC (dados de março de 2009) de 11.923, assim distribuídas: 

Tabela 9 : Aeronaves cadastradas no Sistema Aeroportuário 
TIPO QUANTIDADE 
Turbo Hélice 1638 
Pistão 9204 
A Reação Jato 778 
Balão, Planador, Dirigível 303 
TOTAL 11923 

Fonte: ANAC (2009) 

 

O sistema aeroportuário atende ao tráfego internacional, tráfego doméstico 

nacional18, tráfego doméstico regional, à aviação geral19 e aos vôos fretados 

(charter). 

A tabela a seguir apresenta a evolução do tráfego aéreo no Brasil entre 1998 

e 2007 demonstrando a tendência de crescimento em distâncias voadas, 

aproveitamento das aeronaves e no transporte de cargas. 

a

                                                 
18 Doméstico Regular – compreende os vôos realizados dentro do país, em cumprimento ao Horário de 
Transporte (HOTRAN) 
Doméstico Não Regular –vôos comerciais domésticos não regulares (charter e táxi aéreo) não previstos em 
HOTRAN 
19 Aviação Geral – vôos não comerciais (aviões particulares em geral) não previstos em HOTRAN 
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Tabela 10: Evolução do tráfego aéreo brasileiro 1998 a 2007 

TRÁFEGO PAGO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL 1998-2007 

TRÁFEGO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL 

ANOS QUILOMETROS 
VOADOS 

ASS/km  
UTILIZADOS 

BAGAGEM t/km CORREIO t/km CARGA t/km TON/km 
UTILIZADAS 

1998 575.217.883 49.525.050  11.753.271 63.577.405 1.934.669.356 5.817.916.917 

1999 563.559.025  37.802.221 5.494.433 62.746.987 1.656.472.389 5.322.789.478 

2000 564.979.499  40.417.175 38.435.150 71.542.134 1.786.372.232 5.593.350.589 

2000 
(1) 

554.785.333  47.955.663 41.263.723 98.084.003 2.179.661.965 6.773.932.641 

2001 581.827.882  48.815.340 17.878.953 78.899.580 2.096.522.530 6.767.540.930 

2002 547.602.754  48.269.537 12.218.442 81.657.538 2.148.991.605 6.795.720.377 

2003 471.399.434  46.449.081 12.869.522 78.109.676 2.206.467.335 6.676.908.999 

2004 483.587.344  50.866.994 7.695.121 123.664.778 2.449.143.233 7.342.640.894 

2005 518.182.673  58.741.778 3.379.241 111.101.182 2.598.607.460 8.185.256.453 

2006 524.276.304  56.579.553 6.216.634 205.100.341 2.302.446.038 7.724.729.863 

2007 562.739.242  58.675.030 8.705.882 48.931.074 2.180.778.277 7.604.023.606 

OBSERVAÇÃO  1 - A PARTIR DO ANO DE 2000 A METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DO ANUÁRIO FOI ALTERADA 

Fonte: ANAC (2007) - Movimento Operacional nos Principais Aeroportos Brasileiros Relatório Anual 2005-2007 
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O transporte de passageiros no Brasil configura-se como a principal atividade 

das empresas aéreas, sendo, também, o principal agente gerador de demanda 

por serviços e infraestrutura aeroportuária. Representa cerca de 85% da receita 

do setor. Outra característica do tráfego aéreo no Brasil é de ser muito 

concentrado em poucas unidades aeroportuárias. No período 2005-2007, os 50 

principais aeroportos representaram, aproximadamente, 98% do volume de 

passageiros embarcados e desembarcados do País. (ANAC, 2007) 

Segundo dados da ANAC no tráfego aéreo doméstico o aproveitamento, que 

é a relação entre o numero de assentos/km oferecidos e os utilizados, total foi de 

69% em 2007, com a participação de 23 empresas aéreas regulares brasileiras. 

Quanto ao tráfego aéreo internacional o aproveitamento da indústria foi de 

67% com participação de 7 empresas aéreas regulares brasileiras. Em 2007, 

operaram no Brasil 34 empresas estrangeiras regulares de tráfego de 

passageiro para 31 países. O volume de passageiros transportados foi de 

aproximadamente 4 milhões com participação de 71% do mercado, enquanto as 

empresas brasileiras foram responsáveis pelo transporte de aproximadamente 

um milhão e seiscentos mil passageiros, o que corresponde a 29% do mercado. 

(ANAC, 2007) 

De acordo com o estudo do IBGE sobre as Regiões de Influência das 

Cidades as principais ligações aéreas no país são as intermetropolitanas. Estas 

ligações estão condicionadas pela forma de organização do setor aeronáutico no 

País. Os principais pontos de conexão e distribuição dos vôos (hub) estão em 

São Paulo, o segundo ponto está em Brasília. Para as conexões empresariais, 

São Paulo é o principal foco de todas as metrópoles, e sua principal ligação é 

com o Rio de Janeiro.  

Num segundo nível na estrutura do setor aéreo, Brasília atrai as ligações de 

Manaus, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de 

Janeiro atrai as ligações com Salvador, Curitiba e Porto Alegre. A segunda maior 

ligação de Fortaleza é com Recife; a de Recife com Salvador, em um padrão de 
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associação regional. Registram-se, também fortes ligações entre Belém, Manaus 

e Fortaleza; entre Curitiba e Porto Alegre; entre Brasília e Belo Horizonte, e com 

o Rio de Janeiro; e entre Salvador, Recife e Fortaleza e ligações mais distantes 

como as de Fortaleza e Recife com o Rio de Janeiro, de Goiânia com Recife e 

Salvador, e do Rio e São Paulo com Salvador. (IBGE, 2008)  

A partir da cidade de São Paulo as rotas aéreas direta ou indiretamente 

atingem todas capitais e principais cidades do país. Para o interior do estado o 

transporte aéreo conecta 10 cidades do interior. 

Conforme dados de 2004 da Fundação SEADE, os principais aeroportos 

cargueiros do estado de São Paulo são: Guarulhos, Viracopos em Campinas, 

Congonhas, administrados pela INFRAERO e Ribeirão Preto, Bauru, São José 

do Rio Preto e Marília, administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado 

de São Paulo - DAESP.  

Ao nível do planejamento estadual o Plano Aeroviário do Estado de São 

Paulo – PAESP definiu um Sistema de Aeroportos compreendendo os 

aeródromos que deverão atender a todos os seguimentos do tráfego aéreo nos 

próximos vinte anos. Foram separados os aeroportos da Rede INFRAERO 

(interesse federal), os da Rede Estadual de Aeroportos e os Aeroportos de 

interesse Municipal.  

As unidades da Rede Estadual de Aeroportos correspondem àquelas 
constituintes do Subsistema de Aeroportos de Interesse Estadual do 
Sistema principal, as quais podem receber verbas oriundas do 
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA)20, conforme 
especifica a Lei No 8.399, de 07 jan. 1992, e estabelece a Portaria No 
1.047, de 30 dez. 1992. (DAESP,2007). 
 

O planejamento da Rede Estadual de Aeroportos, como o constante no 

PAESP, é requisito para obtenção de investimentos federais na melhoria dos 

aeroportos. A figura a seguir apresenta a estrutura do transporte aéreo no 

Estado de São Paulo. 
                                                 
20 O Programa Federal de Auxílio a Aeroportos - PROFAA - destina recursos para a implantação, 
melhoramento, reaparelhamento, reforma ou ampliação de aeródromos e aeroportos de interesse estadual 
por meio de parceria entre a ANAC e os Governos Estaduais. 
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Figura 4: Estrutura do Sistema Estadual de Transporte Aéreo  
Fonte: DAESP (2007)  
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Atualmente vôos do tráfego regular são operados em doze aeroportos 

públicos no Estado de São Paulo, sendo quatro administrados pela INFRAERO: 

dois aeroportos internacionais, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 

– Gov. André Franco Montoro (SBGR), e o Internacional de Viracopos – 

Campinas (SBKP), um denominado Central – Aeroporto de São Paulo (SBSP) – 

Congonhas, localizado no município de São Paulo, e o de São José dos Campos 

(SBSJ), localizado no município de São José dos Campos. 

Além desses aeroportos, o Estado possui também oito aeroportos 

administrados pelo Departamento do Estado de São Paulo (DAESP): Araçatuba, 

Bauru / Arealva, Franca, Marília, Presidente Prudente, Leite Lopes (Ribeirão 

Preto), São José do Rio Preto e o de Sorocaba. 

Os Aeroportos Internacional de Guarulhos e o de Congonhas são maiores 

geradores de demanda do País, respondendo em 2006 por 18% e 15%, 

respectivamente, da demanda total de passageiros processada no País. 

Os aeroportos administrados pelo DAESP oferecem vôos regulares e não 

regulares (táxi aéreo e aviação geral). Essas localidades caracterizam- se pela 

utilização do modal aéreo em etapas de curta e média distância, em ligações 

consideradas de baixa e média densidade com a capital estadual, com pólos 

regionais e com centros polarizadores. Os Aeroportos de Ribeirão Preto e São 

José do Rio Preto geram 62% da demanda total de passageiros do Estado. 

(DAESP, 2007) 

São considerados aeroportos de interesse estadual os aeroportos que 

atendem exclusivamente à demanda de tráfego estadual ou regional, seja em 

caráter regular, não regular, ou ainda a aviação geral, bem como as unidades 

situadas em localidades com restrições de acessibilidade por outros modais de 

transporte ou em posição geográfica estratégica.  

Os demais aeródromos com inexpressivo potencial de tráfego de 

passageiros, da aviação geral ou da aviação regular ou por possuírem outro 

modo de transporte mais eficaz como meio de acesso aos pólos econômicos 
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regionais ou a um aeroporto da Rede Estadual, foram classificados como de 

interesse municipal. (DAESP, 2007) 

Tabela 11: Classificação dos Aeroportos no PAESP 

Rede INFRAERO 

FUNÇÃO AERÓDROMO 
São Paulo – Guarulhos Internacional 
Campinas – Viracopos 

Nacional São Paulo – Congonhas 

Regional São José dos Campos 

Metropolitano 
Auxiliar 

São Paulo – Campo de Marte 

Rede Estadual de Aeroportos 

Regional  Araçatuba, Barretos/Chafei Amsei, Bauru/Arealva, Franca, 
Marília, Piracicaba, Presidente Prudente ,Ribeirão Preto/Leite 
Lopes ,Sorocaba ,São José do Rio Preto 

Auxiliar 
Metropolitano  

Jundiaí 

Turístico  Campos do Jordão, Guarujá/Base Aérea de Santos, Ilha Bela, 
Ubatuba 

Local  Araraquara, Assis Botucatu Bragança Paulista/Arthur Siqueira, 
Guaratinguetá , Lins, Mogimirim , São Carlos 

Complementar  Andradina, Avaré/Avaré-Arandu, Campinas/Amarais, Dracena, 
Itanhaém, Itapeva, Ourinhos, Penápolis, Registro, São João da 
Boa Vista, Tupã, Votuporanga 

Aeródromos de Interesse Municipal 

Complementar  51 aeródromos 

Fonte: DAESP (2007) 

 

Dentro da divisão administrativa do Governo do Estado de São Paulo, a 

Região Administrativa de São José dos Campos é composta pelas Regiões de 

Governo de Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos 

Campos, correspondendo aos municípios da região geográfica do Vale do 

Paraíba.  
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Os aeroportos da Região Administrativa de São José dos Campos incluídos 

no PAESP são classificados conforme quadro a seguir:  

Tabela 12: Classificação dos Aeroportos da Região Administrativa de São José 
dos Campos 

AEROPORTO CLASSIFICAÇÃO 
São José dos Campos Regional21 
Ubatuba  Turístico22 
Ilhabela Turístico 
Guaratinguetá Local23 
Pindamonhangaba Complementar24 

Fonte: DAESP (2007). 

 

As principais ligações aéreas potenciais de passageiros identificadas no 

PAESP (2007) para a Região Administrativa de São José dos Campos: 

 

Tabela 13: Principais ligações aéreas potenciais 

DOMÉSTICAS REGULARES 

Pampulha (MG) – Uberlândia (MG) – Ribeirão Preto – São José dos Campos – Guarujá 
Araçatuba – Bauru/Arealva – Piracicaba – São José dos Campos – Guarujá 
São José do Rio Preto – Ribeirão Preto – Ubatuba – Congonhas 
Pampulha (MG) – Uberlândia (MG) – Piracicaba – Ubatuba 
Campinas – São José dos Campos – Ubatuba 
Santos-Dumont (RJ) – São José dos Campos – Campinas – Ribeirão Preto 

DOMÉSTICAS NÃO REGULARES 

Pampulha (MG)) – Ribeirão Preto (SP) – Ubatuba (SP) 
Brasília (DF) – Pampulha (MG) – Ubatuba (SP) 
Brasília (DF) – Congonhas (SP) – Ubatuba(SP) 

INTERNACIONAIS NÃO REGULARES 

Buenos Aires (Argentina) – Guarulhos (SP) – Ubatuba (SP) 

Fonte: DAESP (2007).  

                                                 
21 Aeroporto Regional - Destinados a atender às áreas de interesse regional e/ou estadual, que apresentam 
demanda por transporte aéreo regular, em ligações com grandes centros ou capitais, bem como aqueles com 
potencial sócio-econômico compatível com este tipo de tráfego, indicado pelo estudo de hierarquização dos 
municípios. 
22 Aeroporto Turístico - Destinadas a atender à operação do tráfego relacionado à atividade turística, 
principalmente em vôos charters. Admite-se, entretanto, que haverá uma parcela relativa à aviação regular, 
de baixo potencial, como tráfego complementar ao tráfego principal (charters). 
23 Aeroporto Local - Aeroportos caracterizados pela operação exclusiva da aviação não regular de pequeno 
porte, induzida pela atividade econômica local 
24 Aeroporto Complementar-Não possui demanda por transporte aéreo, mas desempenha a função de apoio 
a localidades de difícil acesso e a projetos de desenvolvimento. . PAESP (2007)  
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O PAESP não detectou ligações potenciais de carga aérea para os 

aeroportos da Região Administrativa de São José dos Campos, tanto cargas 

domésticas regulares e não regulares, quanto as internacionais regulares, 

estando este potencial concentrado principalmente nos aeroportos de Campinas 

e Guarulhos. 

Com o objetivo de situar o Aeroporto de São José dos Campos em 

comparação com outros aeroportos do Estado de São Paulo nos gráficos a 

seguir são apresentados os dados dos dois principais aeroportos regionais do 

estado de São Paulo, e de mais três aeroportos localizados em cidades 

classificadas pelo estudo do IBGE, na rede de influência de São Paulo no 

mesmo nível do município de São José dos Campos (Centro Regional C), cujos 

aeroportos também tem a classificação de aeroporto regional no PAESP: 

(Sorocaba, Marília e Presidente Prudente).  

 

Histórico de Movimento de Aeronaves - Principais Aeroportos 
Regionais - SP
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Gráfico 5: Movimento anual de aeronaves nos principais aeroportos regionais do Estado de São 
Paulo – 2004 a 2006 
Fonte: Dados do DAESP (2007) 
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Histórico de Movimento de Passageiros - Principais Aeroportos 
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Gráfico 6: Movimento Anual de Passageiros nos principais Aeroportos Regionais do Estado de 
São Paulo – 2004 a 2006 
Fonte: Dados do DAESP (2007) 
 
 

Conforme os gráficos apresentados o Aeroporto de São José dos Campos 

nos anos de 2004 a 2006 apresentou movimentos de aeronaves na mesma 

ordem de grandeza dos aeroportos situados em cidades de porte semelhante, 

com exceção de Ribeirão Preto. 

O DAESP (2007) apresenta previsões de demanda para o sistema 

aeroportuário do Estado de São Paulo obtidas a partir de uma modelagem 

econométrica de dados para o tráfego de passageiros e cargas em horizontes de 

5, 10 e 20 anos, para cenários pessimistas, médios e otimistas.  

Formatado: Recuo: Primeira
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Na Região Administrativa de São José dos Campos25 (Região do Vale do 

Paraíba) o PAESP (2007) indica a existência dos seguintes aeródromos: 

Campos do Jordão 

Guaratinguetá 

Pindamonhangaba 

São José dos Campos 

Ubatuba 

Caraguatatuba 

Ilhabela 

 

 

Figura 5: Aeródromos da Região do Vale do Paraíba  
Fonte: DAESP(2007) – Detalhe da Figura 2.1 – Campo de Estudos 
 
 

Para estes aeroportos  o PAESP apresenta as seguintes estimativas:  

 

Quadro 3: Previsão do Movimento Anual de Passageiros Embarcados + Desembarcados  
Fonte: DAESP (2007)  

                                                 
25 Composta pelas Regiões de Governo de Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos 
Campos (município sede). 
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As estimativas apontam para um crescimento do transporte aéreo nos 

horizontes indicados, alcançando apenas nas previsões para 2027 o movimento 

já verificado em 2006 nos aeroportos de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 

Na região do Vale do Paraíba, existe, ainda, um projeto de instalação do 

aeroporto-indústria a ser construído na zona rural de Pindamonhangaba. O 

aeroporto seria implantado com recursos privados e destinado ao transporte de 

cargas, com a possibilidade de instalação de um pequeno terminal de 

passageiros. (GARCIA, 2008). 
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4 O AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

4.1 Inserção urbana do aeroporto no município  

 
Tavares (2003) propõe uma metodologia para avaliar o processo de 

ocupação do uso do solo no entorno dos aeroportos utilizando Sistema de 

Informações Geográficas - SIG e Sensoriamento Remoto - SR, como 

ferramentas, onde são consideradas as principais características dos aeroportos 

e das legislações aeronáuticas específicas através da inserção de variáveis com 

referência e tratamento em um espaço geográfico. 

A sua proposta metodológica sugere que sejam seguidas etapas de 

caracterização do aeroporto e da cidade, de identificação dos instrumentos de 

controle e da área de influência além da definição espacial para a criação de um 

banco de dados georreferenciado, com informações para a elaboração de uma 

análise multitemporal e identificação das alterações do uso do solo no entorno 

de aeroportos. 

A partir da comparação de dados populacionais e da interpretação das bases 

digitais nas áreas definidas, Tavares (2003) propõe a utilização de uma variável 

NUR correspondente ao número de unidades residências existentes num 

determinado ano, como norteador do crescimento urbano, e o cálculo deste 

crescimento, seria efetuado através da comparação do NUR no intervalo de 

tempo pesquisado, para cada área do Plano Específico de Zoneamento de 

Ruído - PEZR verificando-se a dimensão do crescimento ou decréscimo relativo. 

O presente trabalho adotou parcialmente a metodologia proposta por 

Tavares, visto que o objetivo deste estudo não é de avaliar numericamente o 

crescimento urbano da área de entorno, mas também de investigar as relações 

do aeroporto com o espaço urbano em que se insere. 
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Para organização da apresentação dos resultados da pesquisa, serão 

seguidas as etapas propostas por Tavares : 

Etapa 1- Caracterização do Aeroporto e da Cidade; Etapa 2- 
Identificação dos Instrumentos de Controle; Etapa 3 - Identificação da 
Área de Influência; Etapa 4 - Definição Espacial; Etapa 5- Definição da 
Estrutura do Banco de Dados ;Etapa 6- Análise Temporal; Etapa 7- 
Análise e Interpretação dos Dados; Etapa 8 – Tópicos Conclusivos 
(TAVARES 2003)  

 

4.1.1 A cidade de São José dos Campos  

 

O município de São José dos Campos localiza-se no Médio Vale do Rio 

Paraíba do Sul, no Planalto Atlântico, a 23º13’53” S e 45º51’21” W, possui 

altitude média de 600m, área total de 1.099,60 Km226 e uma população de 

622.340 habitantes, segundo dados da Fundação SEADE (2008). 

 

Figura 8: Localização do município  
Fonte: PMSJC (2008)  
 

                                                 
26 Conforme Resolução n° 05 de 10/10/2002 do IBGE 
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No nível de Governo o município é sede de uma das 14 Regiões 

Administrativas do Estado de São Paulo. A Região Administrativa de São José 

dos Campos é composta pelas Regiões de Governo de Caraguatatuba, 

Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos (município sede). A 

Região de Governo da qual São José dos Campos também é sede é composta 

pelos municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, 

Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos. O município é constituído por 

três distritos: São José dos Campos (sede), Eugênio de Melo e São Francisco 

Xavier.  

O Município de São José dos Campos é cortado no sentido leste-oeste pela 

Rodovia Federal Presidente Dutra (BR-116) e pela Estrada de Ferro Central do 

Brasil (EFCB), que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo.  

Sua posição estratégica em relação às duas maiores regiões 
metropolitanas do País, a proximidade do Porto de São Sebastião, a 
existência do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial – CTA e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE são alguns dos 
fatores que explicam a existência de um moderno Parque Industrial no 
Município e de crescente atividade de comércio e de prestação de 
serviços que conferem a São José dos Campos uma condição de 
destaque em relação aos demais núcleos urbanos da região. (PMSJC, 
2006) 

 

O território do município ao norte da Rodovia Presidente Dutra é constituído 

por montanhas, serras e picos, com exceção do platô da região central. Já a 

porção sul, cerca de 30% do território, apresenta um relevo mais brando e 

suave, formado por um planalto composto de uma série de platôs entrecortados 

de pequenos vales. A existência de acidentes naturais e artificiais influi de forma 

decisiva nas possibilidades da expansão da Cidade. Ao norte, o Rio Paraíba do 

Sul e sua várzea plana, assim como os trechos de topografia montanhosa 

limitam a expansão do sítio urbano atual. Os afluentes da margem direita do Rio 

Paraíba do Sul, entre eles, o córrego Serimbura, o ribeirão Vidoca, o ribeirão dos 

Putins, o Rio Alambari, e o Rio Pararangaba em decorrência dos fundos de 

vales, as grandes áreas do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial – CTA 
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ao sudeste e a Refinaria Henrique Lajes – REVAP a leste, também oferecem 

algumas limitações para a ocupação urbana. (PMSJC,1994) 

 
Tabela 14: Ocupação Territorial 

Fonte: PMSJC (2008) 

 

Desde o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 1995, 

mantido no PDDI de 2006, através da Lei Complementar nº 306/06 de 17 de 

novembro de 2006, a Macrozona Urbana e de Expansão Urbana do município 

de São José dos Campos está compartimentada em seis regiões geográficas: 

Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste.  

 
MACROZONEAMENTO MACROZONA URBANA - REGIÕES GEOGRÁFICAS 

 

 
Figura 7: Macrozonas e Regiões Geográficas  
Fonte: Banco de dados da autora – Dados PMSJC (2003-2007) 
 

SITUAÇÃO* ÁREA KM2 % 
Urbana* 361,95 32,92 
Expansão Urbana – São Francisco Xavier 3,26 0,3 
Rural 734,39 66,78 
Total 1.099,60 100,00 
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Quanto à infra-estrutura do município, segundo dados do PDDI - 2006 a rede 

de abastecimento atende cerca de 100% dos loteamentos regulares e 35% dos 

loteamentos clandestinos, estando o sistema projetado para atender a uma 

demanda de 750.000 habitantes.  

O abastecimento de água do município de São José dos Campos é captado 

do subsistema do Paraíba e complementado por um sistema de captação 

subterrâneo composto por 57 poços artesianos. 

Cerca de 91% do município é atendido por rede coletora de esgoto. Na área 

dos loteamentos clandestinos, somente 02 possuem rede de esgoto. O 

percentual de esgoto tratado em 2005 era de 45%, em relação à área atendida 

por rede coletora de esgoto. (PMSJC, 2006) 

O tratamento e disposição final do lixo gerado no município de São José dos 

Campos é integrado por um Aterro Sanitário, um Centro de Triagem dos 

materiais recicláveis (coleta seletiva) e uma Usina de Compostagem. 

O Aterro Sanitário Municipal localiza-se no bairro do Torrão de Ouro, próximo 

ao aeroporto, sendo a área contígua a Usina de Compostagem de Lixo.  

Projetado pela CETESB, o Aterro Sanitário de São José dos Campos entrou 

em funcionamento no ano de 1986 e é operado pela URBAM – Urbanizadora 

Municipal, autarquia do Município. 

De acordo com dados da URBAM o esgotamento da capacidade do aterro 

sanitário estava previsto para o final de 2008. A Prefeitura pretende ampliar este 

aterro em área contígua à atual. A área está a cerca de 2.000m de distancia do 

aeroporto e é considerada pelo CONAMA como foco de atração de pássaros. A 

ampliação depende de Licença Prévia (LP) junto à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, órgão responsável pelo Licenciamento, segundo dados da Prefeitura, 

existe EIA-RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio 

Ambiente, referentes ao projeto. (URBAM, 2009) 

Para execução desta ampliação há necessidade também da remoção de 143 

famílias que moram no local (Torrão de Ouro).  
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Conforme dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares – 

CETESB – São Paulo – 2005, o IQR (Índice de Qualidade de Aterro de 

Resíduos) para o ano de 2004 obtido pelo Aterro Sanitário de São José dos 

Campos (9,6) é superior ao IQR médio do Estado de São Paulo nesse mesmo 

ano (9,0) o que atesta as boas condições operacionais vigentes. Um dos fatores 

que impede que o IQR do Aterro Sanitário atinja a pontuação máxima (10) é a 

proximidade do Núcleo Habitacional Torrão de Ouro, localizado em área limítrofe 

à do aterro. O composto orgânico produzido pela usina de compostagem é 

comercializado como adubo. (PMSJC ,2006) 

 

Em relação aos aspectos sócio-econômicos: 

O setor industrial de São José dos Campos conta com um parque 
industrial moderno, diversificado e em ampliação, destacando-se no 
cenário nacional por apresentar três fortes segmentos de empresas e 
respectivas cadeias produtivas: o automotivo, o petrolífero e o 
aeroespacial. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, com base no ano de 2006, colocam São José dos Campos 
em segundo lugar no ranking de exportação no Estado de São Paulo, 
ficando atrás apenas da capital.(PMSJC,2008)  

 

Tabela 15: Participação dos setores econômicos no valor adicionado (2006) 
Indústria 49,49% 
Serviços 50,40% 
Agropecuária 0,12% 

Fonte: Fundação SEADE (2009) 

 

O município teve um orçamento de R$922.468.000,00 em 2007 e 

arrecadação de R$469.270.000,00 de ICMS, com participação de 10,72% nas 

exportações do Estado de São Paulo em 2008. PMSJ (2009) e Fundação 

SEADE (2009) 
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São José dos Campos manteve o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal27 (IDHM) entre 0,8 e 0,9 em 1991 e 2000 estando entre os 175 

municípios de melhor desempenho no Estado. No Índice Paulista de 

Responsabilidade Social28 (2006) encontra-se no Grupo 1 - Municípios com nível 

elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais. (FUNDAÇÃO SEADE, 

2009) 

 

4.1.2 A implantação do Aeroporto  

 

O Aeroporto de São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf, 

originou-se do Campo de Aviação, uma pista de pouso de terra e sem torre de 

controle ou balizamentos, pertencente ao Aeroclube de São José dos Campos, 

inaugurado em 1928, que se incorporou ao CTA, para fins de uso militar e das 

atividades de pesquisa. No final da década de 60 teve sua pista asfaltada e 

ampliada para aproximadamente 2.700m. A partir de 1988 passou a ter 

atividades da aviação comercial, com o acesso ao terminal de passageiros pela 

Av. dos Astronautas, continuando a ser compartilhado com a aviação militar e da 

Embraer. Passou a ser administrado pela INFRAERO a partir de 1996 

(GONÇALVES, 2005). 

Em São José dos Campos a história do Aeroporto que existe hoje, confunde-

se com a do Centro de Tecnologia Aeroespacial – CTA (nascido Centro Técnico 

de Aeronáutica, que já se denominou Centro Técnico Aeroespacial) e do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica – ITA, porque sua área patrimonial até hoje está 

localizada dentro da área do Centro.  

                                                 
27 Indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das dimensões de longevidade, 
educação e renda, que participam com pesos iguais na sua determinação, segundo a fórmula: IDHM= 
(Índice de Longevidade + Índice de Educação + Índice de Renda)/3 
28 Os indicadores do IPRS sintetizam a situação de cada município no que diz respeito a riqueza, 
escolaridade e longevidade, e quando combinados geram uma tipologia que classifica os municípios do 
Estado de São Paulo em cinco grupos. A metodologia completa pode ser encontrada em: 
http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/ajuda/metodologia.pdf. 
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Até 1940 a aviação nacional não havia tido um grande desenvolvimento, a 

não ser pelo Correio Aéreo Militar criado em 1931. O transporte aéreo comercial 

de então era dependente de empresas estrangeiras (capital, pessoal técnico, 

equipamentos, material de reposição), principalmente norte-americano e alemão. 

Em agosto de 1945 foi definido o plano para instalação do Centro Técnico de 

Aeronáutica. A Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica –

COCTA foi instaurada no ano seguinte. Nesta época já estava definida a sua 

instalação no município de São José dos Campos, visto que a Prefeitura 

Municipal havia oferecido terrenos para a instalação do Centro, juntamente com 

áreas a serem desapropriadas pelo Governo do Estado e doadas ao Governo 

Federal. 

Os planos para a implantação do Centro Técnico de Aeronáutica voltado ao 

ensino de Engenharia e à pesquisa e desenvolvimento tecnológico no campo da 

aeronáutica, foram elaborados com a colaboração do Massachusetts Institute of 

Technology – MIT.  

Em 1946 foi aberto concurso público para o projeto de construção do CTA. 

No edital constava um conjunto de três pistas projetadas pela Diretoria de 

Engenharia do Ministério da Aeronáutica, das quais apenas uma das pistas foi 

construída. O edital previa, também, residências no “sistema cidade-jardim”, vias 

de circulação e comunicação com a nova estrada Rio-São Paulo, nova ligação 

rodoviária com Paraibuna, ligação da cidade para o Aeroporto civil, vias de 

comunicação interna, vias de comunicação entre os edifícios e ramal da estrada 

de ferro (CTA, 1984). 

O concurso foi vencido por Oscar Niemeyer e contratado o engenheiro 

Saturnino de Brito para continuidade, sendo o inicio das obras em 1947. 

O “Centro Técnico de Aeronáutica”- CTA foi inaugurado em 1950, para as 

atividades de ensino, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 

aeronáutica civil e militar. O CTA abrange uma área de aproximadamente 

13.500.000 m2. Foi implantado na mesma época da construção da rodovia 

Presidente Dutra (Rio/São Paulo) entre 1946 e 1950/51. O início do CTA, sua 
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concepção e implantação se deram no Estado Novo, período ditatorial da Era 

Vargas, em que o Brasil havia aderido ao bloco dos aliados na Segunda Guerra 

Mundial. A construção do CTA representou um marco na urbanização do 

município e movimentou a economia local.  

O campus do CTA foi planejado e construído como uma instalação auto-

suficiente, contando com a presença de toda a infra-estrutura de apoio ao 

empreendimento, residências para alunos, professores e funcionários, zonas 

recreativas, ambulatório e hospital, capela, subestação de rebaixamento e 

distribuição de energia elétrica, captação, tratamento e distribuição de água 

potável abastecimento, vias de acesso e de circulação interna. 

O objetivo deste Campus era de formar uma vida comunitária em um campus 

universitário, com atividades culturais, esportivas e sociais além da instituição de 

ensino de engenharia, o ITA, onde o ensino de alto nível teórico/prático, com o 

regime de dedicação plena dos professores e dos alunos, através da concessão 

de bolsas de estudo, fosse propício a condução de pesquisas e/ou projetos de 

natureza científica ou tecnológica (teórica ou experimental), para alcançar um 

estado avançado de conhecimento tecnológico (ITA, 2000). 

A partir da formação de recursos humanos, através do ITA, o CTA se 

desenvolveu com a criação do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento - IPD 

em 1953, com o objetivo de estudar os problemas técnicos, econômicos e 

operacionais relacionados com a aeronáutica, cooperar com a indústria e buscar 

soluções adequadas às atividades da aviação nacional e promover pesquisas 

tecnológicas para a ativação da futura indústria aeronáutica no país. 

Estas pesquisas resultaram dentre outros no Convertiplano (Heliconair-HC-

1), uma aeronave de decolagem vertical, monomotor com quatro rotores, cujos 

eixos basculavam, convertendo-se em avião convencional, desenvolvendo 500 

km/h em vôo nivelado, no "BF" (Beija-flor), como ficou conhecido entre os 

técnicos, o helicóptero de 1960 e na aeronave Bandeirante, primeiro avião de 

passageiros desenvolvido no país, que realizou em outubro de 1968, o seu 

primeiro vôo oficial. (CTA, 1984). 
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Em janeiro de 1970 começou a funcionar em um hangar na área do CTA a 

Empresa Brasileira de Aeronáutica – Embraer, de capital misto, sob 

administração da União, para fabricação em série do avião Bandeirante e 

desenvolvimento de novas aeronaves. Em dezembro de 1994 a Embraer foi 

privatizada e suas instalações separadas definitivamente do CTA. A pista de 

pousos continuou sendo compartilhada com o CTA, o aeroclube e o Aeroporto 

civil que logo depois (1996) passaria a ser administrado pela INFRAERO. 

A história do Aeroporto, do CTA e da Embraer estão ligadas e tem uma 

origem comum. 

 

 

4.1.3 Principais características físicas e operacionais  

 

O Aeroporto de São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf, 

conforme já citado, além de todas as características de um aeroporto destinado 

à aviação civil, está inserido numa área que abriga o Comando de Tecnologia 

Aeroespacial - CTA, a Empresa Brasileira de Aeronáutica – Embraer, o sítio 

aeroportuário propriamente dito (aviação civil), além do Aeroclube. Este 

complexo formado pelo centro de pesquisa, indústria aeronáutica e este 

equipamento do transporte aéreo o torna diferente da maioria dos aeroportos. 
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Tabela 16: Características do Aeroporto de São José dos Campos 

Designação SBSJ 

Sítio Aeroportuário Área: 1.740.110,20 m² 

Pátio das Aeronaves Área: 2.500 m² 

Dimensões: 2.676 x 45 m 

Orientação: 15/33 

Tipo de Tráfego: VFR/IFR 

Pista  

Elevação: 646 m 

Capacidade/Ano: 90.000 Terminal de Passageiros 

Área(m²):864 

Estacionamento Capacidade: 49 vagas 

Estacionamento de Aeronaves Nº de Posições: 13 posições 

Fonte: INFRAERO (2008), DECEA (2009) 

 

O sítio aeroportuário ocupa 0,48% da área urbana do município, que possui 

361.950.000 m2. 

De acordo com informações contidas na página da INFRAERO na rede 

internet, o tráfego de passageiros é caracterizado predominantemente por 

viagens de negócios nos dias úteis, sendo importante a ligação de São José 

com o Rio de Janeiro e com São Paulo, e por viagens a pontos turísticos do 

Nordeste nos finais de semana. O aeroporto também é utilizado por pessoas que 

pretendem visitar a estância turística de Campos de Jordão e cidades do litoral. 

Este aeroporto teria, portanto, duas vocações distintas: a cargueira, visando 

atender ao grande número de indústrias da região e a de portal turístico. Tratam-

se, porém, de vocações potenciais, visto que desde junho de 2008 existem muito 

poucos vôos regulares comerciais de passageiros em operação no aeroporto. 

O Aeroporto de São José dos Campos localiza-se na região sudeste do 

município. O terminal de passageiros fica no bairro Parque Martim Cererê, em 
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área urbana distante aproximadamente 12 km do centro da cidade, por vias 

pavimentadas com acesso pela Av. Brigadeiro Faria Lima.  

Conta com linha de transporte urbano para o centro e interligação viária para 

os bairros da cidade. Sua localização é estratégica para acesso terrestre pela 

Rodovia Presidente Dutra – BR116, a cidade de São Paulo a 84km, ao Rio de 

Janeiro a 321km, à Campinas, 163km, Campos do Jordão, 93km e 

Caraguatatuba no Litoral Norte de São Paulo, 84km.  

O terminal de embarque possui uma área de 907m2, e é composto por sala 

de espera, sala de embarque, sanitários, lanchonete, boxes das companhias 

aéreas, sala administrativa e estacionamento com capacidade para 49 veículos. 

Este estacionamento tornou-se insuficiente com a implantação da sede 

administrativa da INFRAERO e de empresas de prestação de serviços de 

manutenção de aeronaves nas proximidades da área do terminal. 

O terminal da carga tem área separada de 1256m2 para importação e 223m2 

para exportação e 205m2 para administração, com uma capacidade de 

estocagem de 110 toneladas. (GONÇALVES, 2005) 

Atualmente a pista é utilizada predominantemente para testes da Embraer, 

vôos militares do CTA, vôos regulares, vôos da aviação geral - taxi aéreos, 

particulares e aeroclube. 

 

Tabela 17: Movimento do Aeroporto de São José dos Campos de 2003 a 2007 
ANO AERONAVES PASSAGEIROS CARGA AÉREA 

2003 15.523 9.796 101.791 
2004 9.444 18.808 153.273 
2005 12.280 45.030 200.009 
2006 11.938 29.745 21.030 
2007 13.167 55.565 300.815 

Fonte: INFRAERO, (2008) 

 

Neste aeroporto operam poucos vôos regulares. As companhias aéreas Gol 

Linha Aéreas e Ocean Air operaram no Aeroporto até maio de 2008. De acordo 

com notícias publicadas no Jornal Vale Paraibano, as companhias aéreas 
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ofereciam vôos diretos para o Rio de Janeiro e Curitiba, escalas obrigatórias 

para conexões com vôos para outros destinos. As empresas alegaram que o 

pequeno número de usuários não cobria os custos de suas operações. A baixa 

demanda na região, se "demonstrou inferior às previsões da empresa". Ainda de 

acordo com o jornal, o Boeing 737-700 de 140 lugares que operava a rota diária 

para o Rio de Janeiro decolava, em média, com 40 passageiros. Os vôos da 

companhia Gol operaram neste aeroporto de novembro de 2007 a maio de 2008. 

(PEREIRA, 2008) 

 

Tabela 18: Variação percentual no movimento do Aeroporto de São José dos 
Campos 
JAN A MAIO AERONAVES PASSAGEIROS CARGA AÉREA 

2007 5.744 30.851 53.452 
2008 4.764 20.217 246.698 

VARIAÇÃO -17% -34% 362% 

Fonte: Variação calculada sobre dados da INFRAERO, (2008) 

 

Conforme a tabela acima o crescimento mais acentuado no período de 

operação foi o de carga aérea. Em 2008 houve decréscimo no movimento de 

aeronaves e de passageiros em relação ao mesmo período de 2007. 

O Aeroporto tem autorização para operar vôos cargueiros internacionais, 

porém os dados levantados não apontam movimento significativo neste 

segmento.   

Várias hipóteses podem ser levantadas sobre o cancelamento dos vôos 

regulares neste aeroporto. Declaração atribuída ao Secretario de 

Desenvolvimento do município refere-se à companhia aérea Gol só possuir em 

sua frota aeronaves de grande porte inadequadas à operação em áreas de baixa 

procura pelos serviços. Para ele “o que interessa para São José dos Campos 

são aviões pequenos que permitam as conexões com as capitais”, 

acrescentando que deveria ser estudada a “questão da aviação regional para, 

assim, adequar a demanda de 50 lugares”. Outra questão levantada refere-se à 

relativa proximidade do município a Guarulhos, de onde é possível o passageiro 
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embarcar em vôos diretos, evitando as esperas em conexões (AGENCIA 

BRASIL, 2008) 

Em 2007, após vários incidentes, configurou-se uma chamada “crise aérea”29 

na qual foram detectados problemas relativos à expansão da demanda por 

transporte aéreo no país sem adequação da infra-estrutura aeroportuária e de 

controle do espaço aéreo. 

Nesta época, o Aeroporto de São José dos Campos foi cogitado como 

alternativa para desafogar o Aeroporto de Congonhas de São Paulo.   

Em reportagem publicada em 20 de Junho de 2008, o Jornal Vale Paraibano 

informou que Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC descartou a 

possibilidade de expandir este aeroporto, tendo como motivos o fato da maior 

parte do sítio aeroportuário pertencer e ser utilizado pela Aeronáutica e a 

localização da cidade, que está próximo aos aeroportos com grande capacidade 

de expansão. O indicado pela ANAC seria o terminal de Viracopos, em 

Campinas, como a melhor opção porque pode ter até quatro pistas e receber 

cerca de 80 milhões de passageiros por ano.  

No Plano de Desenvolvimento Integrado do Município, Lei Complementar nº 

306, de 17 de novembro de 2006, dentre as diretrizes gerais da política de 

desenvolvimento econômico para os setores da Indústria, Comércio, Serviços e 

Construção Civil constam: “Criar um Centro Empresarial Aeroespacial, com pista 

de pouso e toda a infra-estrutura necessária para a instalação e funcionamento 

das empresas do setor” e “Articular a consolidação de aeroporto de passageiros 

e de cargas e implantação do Aeroporto Indústria”. 

A prefeitura de São José dos Campos designou uma Comissão para analisar 

o local para a criação do Centro Empresarial Aeroespacial iniciando com a 

construção de uma pista para aviões de pequeno porte, que deve ser o 'embrião' 

do novo pólo de desenvolvimento tecnológico e negócios, (ALMEIDA, 2008) 

                                                 
29 A partir do acidente ocorrido em setembro de 2007, no espaço aéreo de Mato Grosso, entre um Boeing da 
empresa Gol e um avião Legacy, no qual morreram 154 pessoas, uma série de ocorrências colocou em 
evidência as falhas existentes na infra-estrutura aeronáutica e seus sistemas.  
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Existe um projeto da INFRAERO de estabelecer um aeroporto indústria em 

São José dos Campos. Neste empreendimento seriam implantadas, dentro da 

área do Aeroporto, instalações industriais ou de serviços destinadas à 

montagem e agregação de valor às mercadorias, com foco predominantemente 

à exportação, com isenção/redução de tarifas alfandegárias.  

Este projeto ainda não foi viabilizado. Um dos entraves existentes é a falta de 

uma separação da área do aeroporto civil do militar, delimitando o terreno para a 

implantação da nova área terminal, para os lados da Rodovia dos Tamoios. Os 

passos seguintes seriam a elaboração do Plano Diretor do Aeroporto, dos 

projetos executivos e as obras de implantação da nova plataforma aeroportuária, 

sem previsão para ocorrer. (INFRAERO, 2007) 

 

4.1.4 Instrumentos de controle – legislações aplicadas  

 

Além da legislação, detalhada no item 1.2.4, a que estão sujeitos os sistemas 

aeronáuticos, os Planos Específicos para o Aeroporto de São José dos Campos 

foram organizados pelas autoridades competentes fundamentados nos 

procedimentos operacionais, nos acidentes naturais e artificiais existentes e no 

desenvolvimento da região.  

 

 

4.1.4.1 Plano Específico de Zona de Proteção  

 

O Plano Específico de Zona de Proteção - PEZP do Aeroporto de São José 

dos Campos foi aprovado pela Portaria 302/GM4 de 29 de março de 1977. Neste 

plano, as áreas de aproximação e de transição formam rampas de inclinação 
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1/50 e 1/7 respectivamente que determinam as alturas máximas permitidas das 

edificações em seu interior.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Plano de Zona de Proteção do Aeroporto de São José dos Campos - Detalhe sobre 
a malha da cidade  

Fonte: BRASIL (1977) 
 

Este PEZP abrange grande parte da área urbana do município. As 

inclinações das rampas para as Áreas de Aproximação correspondem a uma 

trajetória de descida e subida das aeronaves nas operações de pouso e 
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decolagem. Desde a área de cota nula ou livre de obstáculos30 a rampa com 

razão de subida de 1/50 até o extremo da Área de Aproximação Noroeste (a 

5200m de distância na horizontal) existe um desnível de 90m, isto é, a altura 

máxima permitida para uma edificação seria de noventa metros em relação à 

altitude da pista. Dependendo do desnível do local em relação à altitude do 

aeroporto esta altura pode ser maior ou menor. 

Para a Área de Aproximação Sudeste o desnível é de 60m a uma distância 

de 3700m. Isto significa que uma edificação cuja altitude seja igual ou maior que 

entre 619 e 709m, contida nos limites desta área é considerada como obstáculo. 

Nas laterais da pista a rampa de 1/7 das Áreas de Transição 1 alcança o 

desnível de 90m a uma distância 780m em relação 15 e desnível de 60m a 

420m da cabeceira 33. Na Área de Transição 2 o desnível de 60m a 570m, 

sendo que nesta direção existe ainda a área de proteção do equipamento VOR - 

VHF Omnidirectional Range.31   

                                                 
30 Zona Livre de Obstáculos (“Clearway”) - Área retangular sobre o solo ou água, sob controle de 
autoridade competente e selecionada ou preparada como área disponível sobre a qual uma aeronave possa 
efetuar parte de sua subida inicial, até uma altura especificada. 
31 VOR (VHF Omnidirectional Range) é um auxílio à navegação que opera em VHF nas freqüências de 
108.00 até 117.95 Mhz. 
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Figura 9: Plano de Zona de Proteção do Aeroporto de São José dos Campos - Distancias 
Fonte:  Desenho esquemático da autora (2009) 

 

Em 1977 data do desenho do PEZP, já constava como obstáculos com altura 

ultrapassando o gabarito os edifícios: Cabo da Boa Esperança, Nacional, Vale 

do Paraíba, Lartel, além de tochas e chaminés da refinaria da Petrobrás. Esta 

última constitui-se também em edificação de natureza perigosa para as 

operações no Aeroporto. 

A Publicação de Informação Aeronáutica – AIP Brasil do DECEA (2008) 

informa que a carta (ou mapeamento) de obstáculos, encontra-se em 

construção, portanto, não disponível. 
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4.1.4.2 Plano Específico de Zoneamento de Ruído  

 

O Plano Específico de Zoneamento de Ruído – PEZR do Aeroporto de São 

José dos Campos foi aprovado e efetivado pela Portaria nº 0629/GM5 de 02 de 

maio de 1984, (Figura 10). As curvas de nível de ruído delimitam as áreas de 

restrições ao uso do solo (Áreas I, II e III) conforme tabelas constantes da 

Portaria nº 1.141/GM5, já citadas no item Legislações aeronáuticas que influem 

no espaço urbano.  

De acordo com a Publicação de Informação Aeronáutica – AIP Brasil do 

DECEA existe procedimento de atenuação de ruído para as aeronaves a reação, 

independentemente de seu peso, e para as aeronaves de hélice e de turbohélice 

com MTOM32 de 11.000Kg ou mais. 

 

 

                                                 
32 MTOM - Maximum Take-Off Mass ou Peso Máximo de Decolagem (PMD) é o peso máximo com o qual 
um determinado avião pode alçar vôo com segurança 



98 

 

Figura 10: Plano Específico de Zoneamento de Ruído  
Fonte: BRASIL (1987)33 

                                                 
33 Desenho DPAT-2, sem data. Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto de São José dos Campos do Instituto de Aviação Civil. 
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Conforme figura 14 verifica-se que a Área I fica quase totalmente contida 

dentro da área patrimonial do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial. 

Abrange parte da Embraer e do Bairro Santos Dumont. A Área II chega até as 

instalações da EMBRAER e algumas áreas externas, abrangendo os 

loteamentos: Parque, Jardim do Lago, Vila Rica, Jardim Santa Fé e trecho da 

Vila São Bento. 

 

Figura 11: Plano Específico de Zoneamento de Ruído e Zoneamento de São José dos 
Campos  

Fonte: Banco de dados da autora (2009) 

 

De acordo com a Portaria 1141/GM5 as curvas de nível de ruído são 

traçadas em função da utilização prevista para o aeródromo; normalmente é 

adotado um horizonte de planejamento de 20 anos. O PEZR de São José dos 
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Campos foi aprovado em 1984 sem que fossem estabelecidas restrições 

específicas para a situação urbana local.  

Em São José dos Campos a Lei n°165 de 04 de janeiro de 1997, que dispõe 

sobre o parcelamento, o uso e ocupação do solo no município de São José dos 

Campos, incorpora as restrições impostas pelo Plano de Zoneamento de Ruído 

e Plano de Zona de Proteção do Aeroporto. Esta legislação criou uma Zona 

Especial Aeroportuária – ZEA que “constitui-se de área destinada a impedir a 

instalação de usos incompatíveis com a curva de ruído do aeroporto, obedecidas 

as restrições constantes do artigo 68 à 73, da Portaria n° 1.141/GM 5, de 08 de 

dezembro de 1987, do Ministério da Aeronáutica”.  

 

4.1.4.3 Área de Segurança do Aeródromo 

 

A aplicação da Resolução nº 4, de 9 de outubro de 1995, ao Aeroporto de 

São José dos Campos resulta na Área de Segurança Aeroportuária – ASA, 

conforme figura: 

 

 
 

Figura 12: Área de Segurança Aeroportuária - Detalhe Aeroporto e Aterro Sanitário  
Fonte: 1- URBAM (2009).  2 – Banco de dados da autora (2009)) 
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Note-se que esta resolução estabelece que dentro da ASA não é permitida 

implantação de atividades de natureza perigosa, que sejam "foco de atração de 

pássaros", como por exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, 

culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades 

que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.  

Estabelece também, que as atividades de natureza perigosa já existente 

dentro da ASA deve adequar sua operação de modo a minimizar seus efeitos 

atrativos e/ou de risco, em conformidade com as exigências normativas de 

segurança e/ou ambientais, em prazo de 90 (noventa) dias, a partir da 

publicação da Resolução (1995).  

No município existe um aterro sanitário a aproximadamente 2 km da pista de 

pouso.  

Segundo a Prefeitura Municipal:  

Com 20 anos de existência, a operação do Aterro sempre ocorreu em 
harmonia com o aeroporto, sem ter havido qualquer incidente. Graças 
a um tratamento de primeiro mundo, com auxílio de modernas 
tecnologias e uma operação eficiente, a cobertura do lixo é feita de 
forma rápida e produtos biológicos agem na matéria orgânica inibindo o 
cheiro, afastando assim, a presença de urubus. (URBAM, 2009)  

 

Existe um projeto em aprovação pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

para a ampliação da área deste aterro sanitário, que se encontra próximo da 

saturação de sua capacidade. A alegação da Prefeitura para manter e ampliar o 

aterro neste local é de que a ASA atinge todas as regiões sul, leste e oeste. A 

região norte não seria viável pelas Áreas de Preservação Ambiental, além de 

outras restrições como o alto potencial de erosão do solo e dificuldades de 

acesso viário. Em contrapartida, a Prefeitura informa que a ampliação respeitará 

as (outras) normas ambientais.  

Na Publicação de Informação Aeronáutica – AIP Brasil do DECEA existe um 

alerta aos pilotos sobre uma concentração de pássaros nas proximidades da 

cabeceira 33, possivelmente pela presença do aterro sanitário. 



102 

 

4.1.4.4 Legislação Municipal 

 

No município de São José dos Campos o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado - PDDI aprovado em 2006 “constitui o instrumento básico do processo 

de planejamento municipal para a realização do desenvolvimento de todo 

território do Município nos seus aspectos físico-territorial, econômico, social e 

institucional (administrativo).” Já a Lei Complementar nº 165/97 de 15 de 

dezembro de 1997 “Dispõe sobre a ordenação do território mediante controle do 

parcelamento, do uso e da ocupação do solo no Município de São José dos 

Campos”, isto é, o zoneamento da cidade.  

Nesta etapa da pesquisa interessa levantar os usos permitidos pela 

legislação da cidade nas áreas abrangidas pelo Plano de Zoneamento de Ruído. 

Para o Plano de Zona de Proteção o que interessa é o gabarito da edificação e a 

classificação de natureza perigosa.  
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Figura 13: Zoneamento do Uso do Solo 
Fonte: PMSJC (2008) - Zoneamento (montagem mosaicos 38, 39, 41,42 e 43)34 

disponível em http://www.sjc.sp.gov.br/spu/mapa_zoneamento.htm 

 

Quanto ao Zoneamento de uso do solo (LC nº 165/97), conforme figuras 14 e 

16 o Plano de Zoneamento de Ruído está contido nas seguintes zonas: 

ZEA - Zona Especial Aeroportuária: constitui-se de área destinada a impedir 

a instalação de usos incompatíveis com a curva de ruído do aeroporto, 

obedecidas as restrições constantes do artigo 68 à 73, da Portaria n° 1.141/GM 

5, de 08 de dezembro de 1987, do Ministério da Aeronáutica; 

ZETI - Zona Especial de Transição Industrial: constitui-se de áreas 

destinadas a garantir a proteção das áreas circunvizinhas as ZUPI’s - Zonas de 

Uso Predominantemente Industrial, contra possíveis efeitos residuais e 

acidentes, provenientes de atividades de risco ambiental significativo, tais como 
                                                 
34 Neste desenho, as curvas 1e 2 de ruído apresentam descontinuidade no limite do aeroporto/CTA na 
direção da cabeceira 33 (sudeste). 
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as indústrias petroquímicas, químicas, aterro sanitário, aterro industrial, 

admitindo-se o uso compatível com o uso residencial (UCR), uso sujeito a 

controle (USC) e industrial. 

ZM3 - Zona Mista Três: áreas dotadas de infra-estrutura, com tendência a 

intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, para 

melhor e maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos 

ociosos, admitindo-se o uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, 

o uso sujeito a controle especial e uso industrial compatível com o uso 

residencial; 

ZM4 - Zona Mista Quatro: constitui-se de áreas dotadas de satisfatória infra-

estrutura instalada, com tendência a baixa intensidade de aproveitamento dos 

terrenos, na qual se permite índice construtivo de média densidade, admitindo-

se o uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, o uso sujeito a 

controle especial e uso industrial compatível com o uso residencial. Abrange os 

bairros: Jardim do lago, Jardim Vila Rica e Parque Santos Dumont 

ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial: destinadas a localização 

de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e 

tratamento de efluentes, ainda contenham fatores nocivos, em relação as 

demais atividades urbanas. 
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Quadro 4: Características de uso e ocupação dos lotes nas zonas de uso 
Fonte: PMSJC (2007) - Lei Complementar no 165/97, de 15 de dezembro de 1997.  

 

 

Quanto às atividades permitidas:  

Residencial unifamiliar - R1 - destinada à habitação permanente, 

correspondendo a uma habitação por lote; 

Residencial multifamiliar - R235, R336, R437, e R538 - edificações destinadas à 

habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por lote.  

Uso Compatível com o Uso Residencial - UCR - todas as atividades 

comerciais, de prestação de serviços ou institucional, que não estejam 

relacionados como uso sujeito a controle conforme anexo à lei  ou enquadradas 

como uso industrial na Lei 165/97 

                                                 
35 Duas unidades habitacionais por lote, agrupadas horizontal ou verticalmente, todas com frente para via 
oficial de circulação de veículos. 
36 Edificações residenciais agrupadas de forma horizontal ou verticalmente, em regime de condomínio, com 
até 120 (cento e vinte) unidades habitacionais. 
37 Edificações residenciais agrupadas horizontal ou verticalmente, em regime de condomínio, com mais de 
120 (cento e vinte) e de até 400 (quatrocentas) unidades habitacionais. 
38 Edificações residenciais agrupadas horizontal ou verticalmente, em regime de condomínio e que possua 
mais do que 400 (quatrocentas) unidades habitacionais  
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Uso Sujeito a Controle - USC (classe 1 e 2) nível “A” , “B” - são relacionados 

em Anexo à lei e classificados, conforme a natureza de incompatibilidade, em 

classes 1 e 2. Por exemplo, estabelecimentos para alojamento e alimentação de 

animais domésticos, comércio de alimentação / consumo no local, com música 

ao vivo, clubes esportivos e recreativos, cinemas, teatros, salões para concertos 

acústicos e auditórios, oficinas de reparo mecânico, revenda de GLP, postos de 

abastecimento de veículos, etc.  A lei complementar contém a relação das 

medidas mitigadoras, visando o controle de tais usos. Estes usos estão sujeitos 

a análise de localização (Regulamentada pelo Decreto 9.943/00). 

Agroindustrial - AGI39 nível “A” , “B”, e “C”,  

Industrial - UI nível “A”, “B”, “C”;  

Pela lei municipal o gabarito de altura máxima das edificações localizadas 

nas áreas de influência do “cone de vôo” do Aeródromo de São José dos 

Campos será aquele fixado na legislação federal competente, ou seja, no Plano 

de Zona de Proteção. A área deste Plano abrange as seguintes zonas: 

                                                 
39 A definição e classificação dos níveis de risco ambiental das categorias de uso industrial e agro-
industrial, são estabelecidos Anexo 07 da Lei 165/97: Nível A: Virtualmente sem Risco Ambiental. 
Estabelecimentos cujos processos (inclusive os produtivos) apresentam interferências menos impactantes 
sobre a vizinhança imediata, não exigindo características especiais de ocupação dos lotes, localização, 
tráfego, serviços urbanos, níveis de ruído e vibrações e poluição ambiental. Nível B: Virtualmente sem 
risco ambiental, com baixo grau de incomodidade. São os estabelecimentos cujos processos ( inclusive os 
produtivos ), submetidos no máximo à métodos primários ou simplificados de controle e tratamento, 
atingem o limite de incomodidade tolerável pela vizinhança imediata, e não perturbem o repouso noturno 
da população em sua área de influência. Nível C: Risco ambiental leve, com baixo grau de nocividade e 
médio grau de incomodidade. São os estabelecimentos cujos processos ( inclusive os produtivos), 
submetidos aos métodos de controle ambiental, não causem incômodos significativos às demais atividades 
urbanas, sendo aconselhável manter uma distância de uso residencial. 
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Quadro 4-1: Características de uso e ocupação dos lotes nas zonas de uso  
Fonte: PMSJC (2007) - Lei Complementar no 165/97, de 15 de dezembro de 1997.  
 
 

Os coeficientes de aproveitamento máximos40 superiores a 1 indicam 

possibilidade de verticalização, isto é a área total de construção (somados todos 

os pavimentos) pode ultrapassar a área total do terreno no solo. Para a ZC, zona 

central, este coeficiente chega a 4. 

As zonas de uso previstas na lei de zoneamento para esta área possuem as 

seguintes características: 

ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial: destinadas a localização 

de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e 

tratamento de efluentes, ainda contenham fatores nocivos, em relação as 

demais atividades urbanas; 

                                                 
40 Coeficiente de Aproveitamento Máximo é o índice pelo qual a área do lote deve ser multiplicada para se 
obter a área máxima de edificação permitida. Taxa de Ocupação Máxima é o índice pelo qual a área do lote 
deve ser multiplicada para se obter a máxima área de projeção horizontal da edificação, permitida no lote; 
(Lei 165/97 itens VIII e XXXV, art.2°) 



108 

 

ZVU - Zona de Vazio Urbano - compreendidas por glebas de médio e grande 

porte, não ocupadas, constituindo vazios no perímetro urbano, necessitando de 

planejamento específico para sua ocupação; Onde para construção é necessário 

consultar o Decreto 9469/98 de 08 de maio de 1998 

ZM2 - Zona Mista Dois: áreas dotadas de infra-estrutura, com tendência à 

intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, para 

melhor e maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos 

ociosos, admitindo-se o uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, 

uso sujeito a controle e uso industrial compatível com o uso residencial; 

ZM3 - Zona Mista Três: áreas dotadas de infra-estrutura, com tendência a 

intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, para 

melhor e maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos 

ociosos, admitindo-se o uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, 

o uso sujeito a controle especial e uso industrial compatível com o uso 

residencial; 

ZM4 - Zona Mista Quatro: áreas dotadas de satisfatória infraestrutura 

instalada, com tendência a baixa intensidade de aproveitamento dos terrenos, na 

qual se permite índice construtivo de média densidade, admitindo-se o uso 

residencial, o uso compatível com o uso residencial, o uso sujeito a controle 

especial e uso industrial compatível com o uso residencial; 

ZC - Zona Central : área destinada a revitalização da zona central da cidade, 

na qual deve-se estimular as atividades residenciais, de comércio, de serviços e 

uso industrial compatível com o uso residencial ; 

ZR - Zona Residencial: áreas dotadas de infra-estrutura, destinadas a 

ocupação predominantemente residencial unifamiliar; 

ZM1 - Zona Mista Um: áreas com limitada capacidade de infraestrutura, 

podendo apresentar tendências a saturação do sistema viário local, nas quais é 

necessário o controle de adensamento; 
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ZEPA2 - Zona Especial de Proteção Ambiental Dois: áreas compreendidas 

por terrenos inseridos em APA IV, instituídas pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características físicas, 

destinam-se a ocupação urbana de baixa densidade, desde que associada a um 

sistema de drenagem adequado, bem como a um sistema de disposição de 

efluentes domésticos; 

ZEPA3 - Zona Especial de Proteção Ambiental Três: áreas formadas por 

terrenos correspondentes a planície aluvial dos rios ou por grande concentração 

de nascentes, devendo ser preservada como patrimônio ambiental e 

paisagístico, destinando-se a atividades agrícola, pecuária e de lazer, com baixa 

taxa de ocupação e alta restrição quanto a impermeabilização do solo. 

 

4.2 Estudos da área de entorno 

 

A área de influência ou área de entorno do Aeroporto de São José dos 

Campos foi definida em função dos limites ou contornos dos desenhos dos 

Planos Específicos mencionados nas legislações aeronáuticas. As regiões 

geográficas do município presentes neste estudo são zonas sudeste e central, e 

parte das regiões sul e oeste.   

4.2.1 Banco de dados do Aeroporto de São José dos Campos 

Tavares (2003) sugere a criação de um sistema que possa agregar, num 

mesmo ambiente, os dados necessários para monitorar a ocupação urbana no 

entorno dos aeroportos. O banco de dados geográficos engloba as informações 

de interesse, os dados vetoriais da cidade e as imagens da área urbana.  Todas 

essas informações são georeferenciadas, ou seja, estão em sua posição 

geográfica real, o que possibilita não só a representação espacial do problema, 
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mas principalmente servirá de base para as posteriores análises da cidade. 

(TAVARES, 2003)  

Como complemento à presente pesquisa foi a criado um banco de dados 

georreferenciado para verificação do crescimento urbano no entorno do 

aeroporto de São José dos Campos utilizando o Sistema de Informações 

Geográficas SPRING, para processamento de imagens, criação e consulta a 

bancos de dados espaciais. 

Parte das informações inseridas no banco de dados foi obtida junto à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através dos bancos de dados 

Cidade Viva de 2003 e de 2007 que contêm, dentre outras informações, as 

imagens Ortofotos de 2000 e 2007 e imagem do satélite Quickbird de 2007, o 

Plano Diretor e o Zoneamento da cidade, os desenhos das curvas de nível de 

ruído e rampas do Plano de Zona de Proteção do aeroporto.  

No banco de dados criado foram inseridos dados sobre a evolução urbana de 

São José dos Campos dos anos de 1953, 1962, 1973, 1997, 2000, 2005 e 2007 

obtidos nos arquivos do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Universidade do Vale do Paraíba e também dados do Aeroporto obtidos nos 

arquivos do Grupo de Infraestrutura e Apoio de São José dos Campos do 

Comando Tecnológico Aeroespacial GIASJ/CTA. 

Cabe observar que nas informações dos bancos de dados Cidade Viva 

existem os Planos Específicos de Zona de Proteção (PEZP) e de Zoneamento 

de Ruído (PEZR) do Aeroporto de São José dos Campos, cujos desenhos 

delimitam áreas consideradas oficialmente de restrição para a Prefeitura da 

cidade.  

A pista de pouso do aeroporto é sempre a referência física utilizada no 

traçado destes planos. Isto quer dizer que para a confecção dos desenhos, as 

distâncias são medidas em relação ao eixo da pista ou aos seus limites externos 

e cabeceiras. Apesar das linhas traçadas como delimitação da pista de pouso do 

aeroporto, nos Planos PEZR e PEZP não coincidirem visualmente com as das 
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imagens utilizadas como bases41, no banco de dados gerado no presente 

trabalho, foram mantidos os traçados utilizados pela Prefeitura Municipal.  

No banco de dados criado, foi destacada uma área dentro da qual foram 

trabalhadas as informações e para efeito deste estudo foi delimitada uma área 

de entorno restrita à área efetivamente nas imediações do aeroporto ou das 

rampas de aproximação e transição do Plano de Zona de Proteção. 

 

 

 

 
Figura 14: Delimitação da área de entorno nas regiões geográficas do município  
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
 

                                                 
41Por distorção da imagem. 
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O banco de dados foi denominado Aeroporto SJC e o projeto Aeroporto.  

 

Figura 15: Imagem de uma tela do banco de dados - Projeto 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
 
 

Partindo das informações disponíveis para a composição do banco de dados 

foram criadas as categorias: 

Aero_legislação, onde estão inseridos os Planos de Zona de Proteção e 

Zoneamento de ruído, Área de Segurança do Aeródromo, a área patrimonial do 

aeroporto; 

Bairros, Imagem_QB_2007, (imagem obtida pelo satélite Quickbird), 

Ortofoto_2000, Ortofoto_2007_CV2007, Zoneamento, Uso_do_solo, Sistema 

Viário, Plano Diretor, Grandes Edificações com informações importadas dos 

bancos Cidade Viva 2003 e 2007. 
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Malha Urbana, com as quadras constantes do Cidade Viva 2007 e os  planos 

de informação referentes à malha urbana de 1953, 1962, 1973, 1985, 1997, 

2000, 2005, 2007, obtidos nos bancos de dados do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento da UNIVAP; 

Interpretação_visual_entorno, nesta categoria foram criados os planos de 

informações – PI 2000_uso_do_solo, 2007_uso_do_solo, onde foi executada 

uma interpretação visual da ortofoto de 2000 e da imagem Quickbird de 2007, 

para a obtenção de mapeamento de densidades aparentes de uso na área 

delimitada. O PI Uso_do_solo_visual_máscara delimita a área de entorno 

próximo considerada no estudo. No PI Usos_sensíveis foram identificados os 

principais usos considerados incompatíveis com o ruído aeronáutico, dentro da 

área de entorno. 

 

 

Figura 16: Imagem de uma tela do banco de dados – Categorias e Planos de Informação 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
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O mapeamento da densidade aparente da ocupação do solo na área 

urbana considerada sob influência do aeroporto para os anos 2000 e 2007, 

executado no programa Spring 4.3.3 com a edição vetorial da delimitação de 

áreas e sua classificação em determinadas categorias sob critério visual, foi 

baseado na classificação proposta pelo Prof. Dr. Mario Valério Filho42 e 

adaptado para as necessidades específicas deste trabalho, conforme será 

apresentado no item 3.2.1.1. 

O uso do solo para o ano 2000 mapeado foi através da observação das 

imagens da Ortofoto de 2000, constante do banco de dados Cidade Viva de 

2003. Para 2007 foi utilizada a imagem do satélite Quickbird de 2007, constante 

do banco de dados Cidade Viva 2007. 

Como resultado, as informações do banco de dados permitiram uma 

visualização da evolução da área urbana do município em relação ao 

CTA/Aeroporto, como mapeamento do processo urbano apresentado no item 

4.2.2. 

 

 

4.2.1.1 Descrição das categorias de análise 

 

As classes foram definidas para as áreas com características de traçado 

urbano, dentro do perímetro urbano do município no trecho selecionado para a 

área de entorno. 

                                                 
42 Esta classificação foi apresentada pelo Prof. Dr. Mario Valério Filho e utilizada em trabalho prático 
realizado na disciplina de Sensoreamento Remoto do curso de mestrado em 2007.  
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Tabela 19: Categorias de análise 

 

Área Urbana Consolidada – Alta densidade – área com alta taxa 

de ocupação dos lotes, ausência de espaços livres, onde quase todo o 

terreno é ocupado por construções. Presença de edificações térreas e 

edifícios. Sistema viário pavimentado. 

 

Área Urbana Consolidada – Média densidade - área com alta 

taxa de ocupação de lotes, áreas residenciais ou mistas de alto padrão, 

áreas espaços livres nos lotes, gramados e áreas verdes. Sistema viário 

pavimentado. 

 

Área Urbana Consolidada – Baixa densidade –, área com baixa 

taxa de ocupação dos lotes, lotes vazios, sistema viário pavimentado. 

 

Área Urbana Não Consolidada – Média densidade - sistema 

viário sem pavimentação, presença de lotes vazios. 
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Área Urbana Não Consolidada – Baixa densidade - sistema 

viário com ou sem pavimentação, predominância de lotes vazios ou lotes 

com dimensões e características de chácaras. 

 

 

Área Urbana Em Implantação – terreno com marcação de vias, 

ainda sem ocupação, ou com solo exposto sem ocupação definida 

 

 

Área Urbana Institucional –áreas que se sobressaem por suas 

grandes dimensões em relação aos lotes locais, áreas públicas, 

industriais, cemitérios, shoppingcenters, hipermercados etc 

 

 

Área Urbana – Vazia – Grandes lotes dentro do tecido urbano 

sem ocupação definida. 

Fonte: Adaptado de Valério Filho et al., (2003)  

 

A análise do mapeamento apresentado e comentado no item 4.2.2 (figuras 

19 e 20) permitiu uma comparação visual do crescimento urbano, através da 
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área ocupada e da densidade aparente da ocupação no período compreendido 

entre os anos 2000 e 2007. 

 

4.2.2 Desenvolvimento e crescimento da cidade em relação ao Aeroporto  

 

Na compreensão do crescimento de uma cidade é importante a avaliação do 

processo dinâmico e o motivo de determinadas formas e direções de expansão 

da malha urbana. Segundo Otília (1994) apud Costa (2001) este é o processo 

urbano: a cidade em sua dinâmica de funcionamento. 

Da análise histórica do processo de urbanização da cidade de São José dos 

Campos identificam-se aspectos que foram determinantes também, para a 

formação sócio-espacial brasileira como um todo. 

A cidade surgida de um núcleo jesuíta do século XVI emancipou-se 

politicamente em 1767, mas teve seu desenvolvimento iniciado apenas em 

meados do século XIX com a produção de algodão para exportação para a 

Inglaterra. A produção de algodão foi aos poucos sendo substituída pela 

produção do café. A cultura e os negócios com o café transformaram São José 

dos Campos em importante entreposto da produção do Vale do Paraíba e litoral. 

O café beneficiado, vendido e enviado por via férrea até o Porto de Santos para 

exportação, teve importância na região até por volta de 1930. 

Entre o final da década de 1920 até por volta de 1950 a economia da cidade 

foi movimentada pela “atividade sanatorial”, com o surgimento de comércios e 

serviços relacionados ao tratamento da tuberculose. A partir de 1935 a cidade 

passou oficialmente a ser considerada estância climatérica o que possibilitou a 

aplicação de verbas do Fundo de Participação das Estâncias em infraestrutura, 

tais como o reservatório e rede de água, rede de esgoto, iluminação pública e 

rede de energia elétrica, principalmente nesta “zona sanatorial”. (SANTOS,  

1993) 
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Nas décadas de 40/50, três importantes empreendimentos alteraram as 

condições urbanas, políticas e econômicas de São José dos Campos: a 

instalação em 1946 da linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão do 

sistema de Furnas (paralela à antiga Rio - SP), a construção da Via Dutra BR116 

de 1944 a 1951, e a construção do “Centro Técnico de Aeronáutica” inaugurado 

em 1950. Em 1950 o município novamente concedeu isenções fiscais, 

fomentando o estabelecimento de novas indústrias. 

Em São José dos Campos a localização das indústrias foi um fator 

importante na ocupação do espaço urbano. 

Em seu estudo sobre as mudanças na estrutura intra-urbana da cidade, 

Costa (2001), utilizando fotografias aéreas e imagens de satélites, elaborou 

mapas com os contornos da mancha urbana referente aos anos de 1953, 1962, 

1973, 1985 e 1997. Os resultados apontam que em 1953 a área urbana 

caracterizava-se por uma ocupação horizontal de aproximadamente 2,8km2, 

restrita ao principal terraço existente. O CTA já havia sido implantado nesta 

época, porém sua área não foi computada neste cálculo por tratar-se de área 

institucional não contígua à mancha urbana.  

A área urbana, em 1962 ocupava 9,8km2, um crescimento de 250% em 

relação a 1953. São José dos Campos ainda não estava caracterizada como 

uma cidade industrial, apesar de grandes indústrias já terem se instalado na 

cidade. (COSTA, 2001) 

Nas proximidades do CTA, surgiram os bairros de São Benedito, Jardim da 

Granja, Vila São Bento, junto à estação de captação de água do CTA, Vila Nair e 

Vila das Acácias43.  

Nota-se a expansão da região central em direção à Vila Ema com os bairros 

Jardim Apolo, Jardim Esplanada, Jardim São Dimas e Vila Ady-Ana, e também 

na direção da rodovia Presidente Dutra, com o surgimento de bairros como 

                                                 
43 Mapa de localização de bairros no Anexo B 
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Jardim Paulista, Jardim Augusta, Vila Sanches em suas margens separados por 

esta via do CTA/Aeroporto. 

No final dos anos 60 houve a duplicação da via Dutra o que acentuou o 

crescimento da cidade em suas margens. O processo de ocupação das 

marginais da Dutra foi polarizado pelas grandes indústrias instaladas nos platôs 

e pelos loteamentos abertos ao seu redor, sem que houvesse uma interligação 

entres os novos bairros e destes com a cidade, resultando em um espaço 

urbano fragmentado e composto por vazios. A rodovia passou a funcionar como 

uma grande avenida da cidade. A incorporação da rodovia ao sistema viário 

local teve como conseqüência a fusão de problemas decorrentes de tráfego em 

sistemas distintos: o urbano e o rodoviário. (PMSJC,2006) 

Entre 1963 e 1973 a cidade apresentou um novo eixo de crescimento na 

direção sul e oeste, guiado pela existência de espaços livres, com infra-

estrutura. Em 1973 a mancha urbana ocupava 17,4Km2, o que representou um 

crescimento de 77,5%.( COSTA, 2001) 

Por volta de 1970 a cidade aprovou o Plano de Desenvolvimento Integrado 

(PDI) e suas regulamentações onde já existia o planejamento da execução do 

anel viário com vistas à melhoria da circulação interna do município. 

 

Na região sudeste em parte da área do Centro Técnico Aeroespacial - 
CTA temos a instalação do INPE (Instituto de Pesquisas 
Aeroespaciais) e da Embraer, sedimentando esta região como 
centralizadora do parque industrial aeroespacial no Município. [..] A 
população da zona urbana passa de 132.000 habitantes em 1970, para 
205.000 habitantes em 1975 (PMSJC, 1995) 

O grande afluxo de veículos possível pelo próprio desenvolvimento da 
indústria automobilística superpõe novas necessidades que estimulam 
a adaptação da estrutura urbana existente às suas exigências; 
desencadeia-se a ampliação do sistema viário que transformou muitas 
das configurações dos espaços urbanos. (SANTOS 1993) 

 

Incentivado pela lei de zoneamento proposta em 1980, o crescimento da 

cidade entre 1973 e 1985 foi direcionado para o sul da cidade. Surgiram alguns 
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projetos habitacionais direcionados à demanda da população excluída. Neste 

período a Embraer alavancou o surgimento de outras indústrias do ramo 

aeronáutico. A cidade recebeu, também, indústrias diversificadas que se 

localizaram no distrito de Eugênio de Mello e na direção de Jacareí. Constituiu-

se, então, na cidade uma cadeia produtiva com indústrias de diferentes escalas.  

Nas proximidades do CTA/Aeroporto observa-se a expansão do Jardim da 

Granja - Jardim Souto - Jardim Uirá, Vila Nair – Vila Letônia – Vila das Acácias, 

Vila São Bento – Vila Luchetti, o surgimento dos bairros  Jardim do Lago, São 

Judas Tadeu, Vila Rica – Jardim Santa Fé – Jardim Santo Onofre. Estes 

loteamentos em sua maioria apresentam como padrão lotes de pequenas 

dimensões e, portanto, de menor valor, destinados aos trabalhadores das 

indústrias que se instalaram nas proximidades e do CTA. A região central cresce 

em direção aos limites da via Dutra.  

Nesta época inicia-se a verticalização do centro da cidade, resultado de 

mudanças na legislação urbana e do crescimento econômico, já que o município 

era o segundo do interior do Estado de são Paulo em arrecadação de ICMS. 

Entre 1973 e 1985 a área urbana cresceu 121,2% passando a ocupar uma área 

de 38,5km2. (COSTA, 2001) 

Na década de 1990 ocorreu a consolidação de centros locais de comércios e 

serviços, a tendência à verticalização e a ocupação de vazios, ao mesmo tempo 

em que houve uma ampliação da malha urbana. Nesta década constituíram-se 

os condomínios fechados, como “solução” para problemas de segurança, 

aumentando a segregação social existente na cidade. A complementação do 

“anel viário” ajudou a minimizar os problemas de saturação das vias principais. 

No período de 1985 a 1997 houve uma diminuição na taxa de crescimento da 

mancha urbana, que passou a ocupar uma área de 55,6km2 significando um 

aumento de 44,4%. Neste período além de uma desaceleração no crescimento 

econômico, houve um processo de verticalização no município. Os principais 

eixos de crescimento apontam na direção da zona Leste, onde surgiram muitos 

assentamentos irregulares, impulsionados pelo baixo valor da terra e por uma 
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indefinição de uso na Lei de zoneamento aprovada em 1990 que classifica a 

área como “macrozona de expansão urbana” (COSTA, 2001). 

Nas áreas próximas ao CTA/Aeroporto nota-se que a expansão dos bairros 

Jardim da Granja, Uirá e Vila São Benedito, tornou o tecido urbano contínuo, 

ampliado pela implantação de novos loteamentos como Chácara São José, 

residencial Flamboyant, residencial Belle Park, dentre outros. Mais ao Sul, o 

processo de expansão também juntou os bairros de São Judas Tadeu, Jardim 

Santo Onofre e Vila Rica, ao qual se agregou o Jardim São Leopoldo. No 

mesmo período surgiram também, o Torrão de Ouro e o Parque Interlagos.  

Como observa Nogueira (2006) já a partir da década de 80, no aspecto 

econômico: 

[...]o setor terciário teve um significativo crescimento induzido pelo 
desenvolvimento industrial, do emprego e do crescimento da 
população regional [...] Neste período São José dos Campos assumiu 
características de um centro regional. A fase de desenvolvimento do 
setor aeroespacial, experimentada na década de 90 com a privatização 
da empresa (EMBRAER) e a injeção de capitais novos serviu como 
fator de indução do crescimento populacional, reafirmando o papel de 
São José dos Campos enquanto centro de atração regional tendo o 
seguimento aeronáutico retomado sua trajetória ascendente de 
empregabilidade. [...] E é nesse sentido que se supõe uma ampliação 
da classe média no contexto urbano-regional, e, por conseguinte, uma 
relação com o fenômeno da urbanização dispersa associada à 
regionalização do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, à 
alteração da composição do tecido urbano, de seus padrões 
urbanísticos e arquitetônicos, etc. 

 

Ao segmento aeronáutico podem ser acrescentados os segmentos 

petroquímico e automobilístico, como principais responsáveis pelos movimentos 

migratórios e econômicos que ocorreram no inicio dos anos 2000 na cidade. 

Segundo Godoi Maria (2008) na década de 1990 a cidade adquire nova 

dinâmica baseada nos setores de comércio e serviços, ainda vinculados à 

atividade industrial, e um crescimento dos investimentos imobiliários.  

Costa e Silva (2007) no artigo sobre a Caracterização da Dispersão 

Residencial Utilizando Geotecnologias informaM que entre 1997 e 2000, a área 

urbana da cidade de São José dos Campos cresceu 15,3% (passou de 65,61 
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para 74,98 Km2, em 2000). De 2000 a 2006 a área urbana aumentou 15,7% 

(aumentando sua área para 86,76 km2).  

No mesmo estudo, considerando as características do crescimento urbano 

observado ao longo do período de 1997 a 2005, constatou que a cidade de São 

José dos Campos “tem apresentado um crescimento disperso em algumas 

macrozonas.” (COSTA; SILVA, 2007).  
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As figuras a seguir demonstram o crescimento da área urbana dentro da 

região tomada como área de entorno do aeroporto. 

EXPANSÃO DA ÁREA DE ENTORNO 

1962 1973 

1974  

 

Ano Ocupação da área 

de entorno 

Crescimento 

1962 6.357429 km2   

1973 9.323.869km2 46,66% 

1985 10.997.302km2 17,95% 
 

Figura 17: Expansão da área de entorno 1962 a 1985 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) -. Dados de Costa e Silva (2007) e do arquivo do IP&D 
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EXPANSÃO DA ÁREA DE ENTORNO 

1997 2005 

 

2007  

 

Ano Ocupação da área de 

entorno 

Crescimento 

1997 15.030.811km2 36,68% 

2005 17.004.206 km2 13,13% 

2007 19.467.033km2  14,48%  
 

Figura 18: Expansão da área de entorno 1985 a 1997 
Fonte: Banco de dados da autora (2009). Dados de Costa e Silva (2007) e do arquivo do IP&D 
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De acordo com Costa e Silva (2007) ao longo do período de 1997 a 2005, a 

cidade como um todo cresceu 32,25%. Para as macrozonas ou regiões 

apresenta os seguintes dados: 

Tabela 20: Caracterização da Dispersão   

Macrozona CRESCIMENTO entre 1997 e 2005 
 AREA (km²) PERCENTUAL (%) 
Macrozona Norte 6,43  45 
Macrozona Oeste 2,94 16,63 
Macrozona Sul 3,72 16,5 
Macrozona Leste 4,83 26,83 
Macrozona Centro 1,27 10 
Macrozona Sudeste 1,51 27,9 

Fonte: Elaborado com dados de Costa e Silva (2007)  

Comparando-se os dados levantados para a área de entorno, nota-se que no 

período de 1997 a 2005 a área de entorno teve um crescimento em área inferior 

ao crescimento da cidade e das macrozonas. Porém, nota-se que de 2005 a 

2007 ocorreu um expressivo crescimento na área de entorno estudada, 14,48%, 

somando-se um acumulado de 27,61% entre 1997 e 2007. 

Isto caracteriza a intensificação da ocupação no entorno do aeroporto 

principalmente mais a sudeste.  

Com objetivo de investigar os efeitos das legislações aeronáuticas sobre o 

uso e ocupação do solo, foi realizado primeiramente um mapeamento geral da 

ocupação do solo numa área de entorno abrangente, que engloba a parcela da 

cidade mais afetada pelas operações aeronáuticas, através da observação 

visual de imagens.  

Em relação á área de entorno do aeroporto, o mapeamento do uso do solo 

nos anos 2000 e 2007 e sua análise comparativa permitem visualizar o 

adensamento na área a nordeste do aeroporto (Jardim da Granja, Jardim Uirá)  

e a implantação de novos loteamentos. Na região a sudeste houve uma 

significativa ampliação da área urbanizada com a implantação de novos 

loteamento (Jardim Santa Julia, Jardim Santa Rosa). Na direção mais ao norte 

houve adensamento de áreas. Para noroeste e sudoeste ocorreram 

adensamento e ocupação de vazios. 
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Figura 19: Mapeamento visual do uso do solo – ano 2000 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
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Figura 20: Mapeamento visual do uso do solo – ano 2007 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
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4.2.3 Impactos ambientais e estruturais no espaço urbano  

 

Decorridos 30 anos do Plano Específico de Zona de Proteção, mais de 20 

anos da vigência do Plano Específico de Zoneamento de Ruído e mais de 10 

anos de sua incorporação na legislação municipal, cabe uma análise do 

mapeamento efetuado e de dados disponíveis para verificar a situação do 

município e do aeroporto de São José dos Campos em relação a estes Planos.  

O Plano de Zona de Proteção abrange na direção noroeste a zona central de 

São José dos Campos. A verticalização nesta área é bastante intensa 

principalmente no centro expandido.  

Os coeficientes de aproveitamento previstos na lei de zoneamento 

incentivam a verticalização. As alturas máximas permitidas nestas áreas pelo 

PEZP são referenciadas em relação à altitude da pista do aeroporto e tem que 

ser analisadas para cada terreno e edificação a ser construída. Construir no 

gabarito máximo permitido pelo Plano de Zona de Proteção pode ser 

interessante para quem visa um maior lucro no empreendimento. Para a cidade 

e para o aeroporto várias construções em gabarito máximo podem se constituir 

em barreiras físicas a eventuais manobras de emergências de aeronaves e 

inviabilizar um crescimento do tráfego ou a construção de nova pista.   

No Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto de São José dos 

Campos conforme figuras19 e 25, a Área I fica contida dentro da área 

patrimonial do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial - CTA e em parte do 

bairro Parque Santos Dumont, onde existem galpões industriais e áreas sem 

ocupação e do Jardim do Lago onde existem algumas residências unifamiliares. 

O CTA por tratar-se de área federal, não está sujeita a legislação de uso do solo 

municipal, porém os usos não permitidos pela Portaria 1141 também devem ser 

observados.  

Na Área II, encontram-se a EMBRAER e os seguintes loteamentos: Parque 

Santos Dumont, Jardim do Lago, Vila Rica e Jardim Santa Fé, bairros 
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predominantemente residenciais unifamiliares, com alguma atividade industrial 

de pequeno porte. 

 

 

 

Figura 21: Detalhe das Áreas I e II do Plano de Zoneamento de Ruído  
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 
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Fazendo um levantamento sobre a data de implantação dos loteamentos 

constata-se que todos são anteriores à Lei de zoneamento do município e 

portanto às restrições municipais, mas nem todos são anteriores à legislação 

federal de 1987. 

Tabela 21: Loteamentos existentes nas Áreas I e II 
LOTEAMENTO 
REGIÃO 
SUDESTE 

DOCUMENTO DATA DO 
DESENHO 

ÁREA 
m2 

LOTES 
(AREA E 
DIMENSÕES) 

ZONA 

Parque Santos 
Dumont  

Levantamento cadastral PMSJC 20/07/1981 31951,42 23.730,87 m2 
 (300m2) 

ZM4 

Jardim do Lago Desenho sem data (carimbado 
pela PMSJC) 

 255.436  177.387m2 
144 lotes  
1000m2 

ZM4 

Vila Rica Planta de Regularização de 
Loteamento PMSJC 

25/09/1989 167.146  111.607,75m2 
186 lotes 
500m2 

ZM4 

Jardim Santa 
Fé 

Planta de Regularização de 
Loteamento PMSJC Processo 
45744/89 

28/09/1989 115.318  95.518 m2 
500m2 

ZM4 

Vila São Bento Desenho da Secretaria de Obras e 
Habitação - Cópia dos originais dos 
processos n°1153/59 e 3839/5944 

05/05/1997 92.255  57.076 m2 
300 lotes 

ZM3 

Fonte: Elaborada com dados obtidos da PMSJC (2008) 
(http://www.sjc.sp.gov.br/so/loteamentos.asp)  

O problema de ruído aeronáutico aparentemente estaria equacionado com a 

incorporação das restrições da legislação aeronáutica à lei de zoneamento e sua 

aplicação efetiva.  

Porém observa-se que Zona Especial Aeroportuária é apenas a área contida 

dentro do CTA. Nas áreas externas o município admite usos incompatíveis 

dentro das curvas (loteamentos existentes), na ZM3 e ZM4 são permitidos os 

usos residenciais tanto unifamiliares como multifamiliares e os demais usos 

compatíveis com este uso. 

De acordo com informes45 obtidos junto à Prefeitura, o uso residencial 

existente é tolerado na área e são proibidas novas edificações e as solicitações 

são encaminhadas ao COMAR IV para análise. Como não foi possível o acesso 

a documentos relativos a este assunto, pelo site oficial da prefeitura foi feita uma 

                                                 
44 A referência dos processos indica que provavelmente os loteamentos são de 1959.  
45 Termo utilizado aqui com a conotação de informação obtida verbalmente, não documentada, portanto, 
não passível de comprovação ou autoria. 
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simulação de consulta prévia de zoneamento via internet, para a rua João 

Mariano, no Bairro Parque Santos Dumont para a atividade R4 (Verticalizado - 

Conjunto residencial com mais de 120 (cento e vinte) e de até 400 

(quatrocentas) unidades habitacionais, agrupadas verticalmente e em regime de 

condomínio). No documento emitido (Consulta Prévia via Internet – Anexo A) a 

atividade R4 consta como sendo permitida no local, desde que atendidos alguns 

parâmetros nele descritos, os quais não incluem nenhuma referência ao fato de 

estar em Área II de ruído.  

Embora este documento pela internet especifique que se trata de uma 

consulta prévia de zoneamento não servindo como documento hábil para 

instalação de atividade, devendo ser protocolado o pedido de certidão de 

zoneamento para análise, o problema do ruído deveria ser ressaltado já nesta 

fase de consulta. 

Ao permitir no seu zoneamento usos considerados incompatíveis pela 

legislação federal e transferir a decisão sobre a autorização para instâncias 

federais, o município se coloca alheio ao enfrentamento do problema como se o 

aeroporto interessasse somente às autoridades federais e não aos seus 

cidadãos.  

Quanto aos usos sensíveis ao ruído aeronáutico a figura a seguir apresenta 

usos considerados sensíveis ao ruído aeronáutico existentes na área de entorno. 

Nota-se a concentração de grande numero destes equipamentos na região 

central, nas direção noroeste, no rumo da pista do aeroporto. Constatou-se que 

no Jardim Santa Fé (sudeste), existe a escola EMEF Profa Lucia Pereira 

Rodrigues, a menos de 100 metros da linha de delimitação externa da Área II.  
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Figura 22: Usos sensíveis ao ruído aeronáutico  
Fonte: Banco de dados da autora (2009)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Duas possibilidades são detectadas por Cappa (2008) para o Aeroporto de 

Viracopos em Campinas, quanto à importância econômica do aeroporto 

depender de sua inserção junto ao meio urbano da cidade: o aeroporto servir-se 

do município, situação em que estaria “de costas” para este ou o aeroporto servir 

à cidade, situação em que estaria “de frente”. 

No primeiro caso ganhariam destaque apenas as articulações políticas e 

ações integradas entre os poderes públicos na busca das melhores soluções 

técnicas e as externalidades negativas provocadas pelas operações no 

aeroporto, tais como poluição atmosférica, sonora, e visual, congestionamentos 

nas vias de acesso, desapropriações de edificações para as ampliações 

necessárias, possibilidades de acidentes nas suas proximidades, alterações 

ambientais (no solo, nos recursos hídricos, fauna, flora, construções civis e 

elementos arqueológicos). 

Na segunda possibilidade considera que o aeroporto pode servir ao 

município impulsionando o desenvolvimento por meio de atração, retenção ou 

expansão de atividades econômicas diversificadas, com impactos econômicos 

diretos na renda dos que trabalham no aeroporto, indiretos para empresas que o 

suprem de serviços e produtos e o efeito multiplicador gerado por estas rendas 

ou catalisados pela expansão das atividades econômicas devido às melhorias, 

por exemplo, na acessibilidade ao aeroporto (CAPPA, 2008) 

Estas possibilidades se aplicam ao Aeroporto de São José dos Campos e o 

balanço entre as duas situações pode proporcionar uma melhor integração e 

inserção do aeroporto no meio urbano.  

No Aeroporto de São José dos Campos o movimento de aeronaves 

comerciais é pequeno tanto em relação à infra-estrutura instalada quanto ao 

porte da cidade.  



134 

 

Nos cenários apresentados no PAESP, para este aeroporto, na previsão 

otimista para 2012, o movimento de passageiros seria 102% maior do que o 

movimento total de 2007 (55.565 passageiros) e no mais otimista para 2027, 

419% maior. 

 

 
Quadro 5: Previsão do movimento anual de passageiros embarcados + desembarcados – 

Aeroporto de São José dos Campos 
Fonte: DAESP (2007) 
 

Estes cenários têm implicações diferentes sobre o espaço urbano. Um 

crescimento no movimento do aeroporto conforme o previsto no PAESP 

provavelmente terá como conseqüência um aumento na abrangência das curvas 

de ruído, supondo-se que não haja uma alteração significativa (revolucionária) 

na emissão de ruído das aeronaves, ou outros avanços tecnológicos. 

A orientação da pista do Aeroporto e a configuração do sitio aeroportuário, 

são bastante desfavoráveis em relação à cidade, isto é, o eventual crescimento 

dos sobrevôos e das curvas na direção noroeste se dará rumo à zona central, 

onde existe maior concentração de pessoas e edificações. 

Na direção oposta, sudeste, a análise do crescimento da área de entorno 

apontou para um crescimento da ocupação, acelerado a partir de 2005. 

A possibilidade de envolvimento do aeroporto pela malha urbana se torna 

cada vez mais evidente. O sítio do CTA se encontra atualmente inserido na área 

urbana da cidade e é já considerado um obstáculo à circulação na cidade.  

O fato da área patrimonial do aeroporto encontrar-se restrita dentro dos 

limites do CTA, o qual tem controle sobre as áreas livres ou possíveis áreas de 

expansão, não impede que o aeroporto com a configuração atual venha a ter o 

numero de movimentos aumentado. 
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Não foi possível acesso aos parâmetros sobre os quais as curvas de ruído do 

Plano de Zoneamento de Ruído de São José dos Campos foram elaboradas. 

Porém como já decorridos mais de vinte anos de sua elaboração elas 

certamente necessitam ser revisadas de acordo com a realidade atual e 

incorporar o planejamento do aeroporto e as realidades das atividades de 

ensaios de vôo da EMBRAER e do CTA. 

A pesquisa aqui apresentada permite a conclusão de que aeroportos 

promovem o desenvolvimento de cidades e o crescimento das cidades está 

relacionado com aeroportos. Observando dados sobre o aeroporto de São José 

dos Campos verifica-se que o crescimento da cidade parece estar ligado ao CTA 

como um todo e não ao aeroporto em si.  

Apesar da aparente demanda por transporte aéreo tendo em vista o nível 

socioeconômico da cidade, existem poucos vôos comerciais a as empresas 

aéreas parecem não se interessar por mantê-los neste aeroporto. Os motivos 

alegados nos jornais foram de falta de passageiros, porém as rotas oferecidas 

eram poucas e com muitas conexões em aeronaves de grande porte.  

A proximidade de São Paulo e Campinas (passageiros e carga) parece diluir 

a demanda deste aeroporto. Os destinos oferecidos a partir de São José dos 

Campos passam obrigatoriamente por conexões no Rio de Janeiro, o que 

provavelmente desmotiva o passageiro, que prefere um deslocamento por via 

terrestre, num percurso entre 50 e 90 minutos, para embarque em vôos diretos a 

partir de São Paulo e Campinas. 

Esta interligação da cidade com os grandes aeroportos gera demanda por 

transportes terrestres complementares. A ligação prevista por trem de alta 

velocidade pode atuar numa melhor divisão do trafego aéreo entre estes 

aeroportos. 

Ações concretas sobre o planejamento de longo prazo serão determinantes 

para o futuro do aeroporto. Não só na área de entorno imediato, mas quanto a 

cidade como um todo. 
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Dentre as opções para o Aeroporto de São José dos Campos, uma hipótese 

a ser considerada é a de este aeroporto ser deixado apenas para as operações 

da EMBRAER, as militares do CTA e para a aviação geral. 

Neste caso, a região do Vale do Paraíba teria que desenvolver um novo sítio 

aeroportuário para suas conexões aéreas, já que a demanda por este tipo de 

transporte tende a manter a tendência de crescimento. Seja dentro do próprio 

município de São José dos Campos, como já existe uma comissão da PMSJC 

analisando (onde a princípio não restam muitas áreas planas em condições de 

receber este equipamento) ou além das fronteiras municipais dentro de uma 

concepção de caráter regional. Existe um empreendimento em 

Pindamonhangaba que destina-se a criação de um aeroporto-industria e pode 

ser uma das opções. (GARCIA, 2008). 

Quanto aos problemas reais da prefeitura na implantação da legislação 

aeronáutica, uma questão importante, levantada por Caldas (1993) é quanto à 

responsabilidade em relação ao ônus de reparação dos problemas 

desencadeados pelas restrições impostas pela operação dos aeroportos, quanto 

aos proprietários de imóveis atingidos por estas restrições. A aplicação da 

legislação aeronáutica coloca em posição conflitante o aeroporto, a sociedade e 

o poder publico. De um lado o aeroporto com todos os benefícios diretos e 

indiretos que proporciona à cidade e à região e também com todas as restrições 

e imposições existentes para seu funcionamento, de outro a sociedade que é 

beneficiada pelo desenvolvimento gerado pela presença deste equipamento 

sofre os impactos ambientais decorrentes de suas operações. E o poder público 

é também responsável por estas questões, como mediador e regulador. 

Os Planos e Regulamentos contêm diretrizes e restrições que têm que ser 

cumpridos por todas as instâncias, porém não prevêem de onde virão os 

recursos para a aquisição de áreas, tratamentos acústicos etc. .  

Nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa as aeronaves 

ruidosas são taxadas e os recursos empregados em desapropriação e 
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ampliação da área patrimonial de aeroportos, para englobar curvas de ruído, e 

tratamento acústico de residências (ELLER, 2005).  

Estes dispositivos não foram implantados no Brasil. Em sua pesquisa, Eller 

(2005) detectou que as operações de pouso e decolagem no Aeroporto 

Internacional de São Paulo desvalorizaram os imóveis residenciais em 

aproximadamente 21% e sugere que este percentual seja descontado do 

Imposto Territorial Urbano (IPTU) destes imóveis sendo as empresas aéreas 

taxadas de forma a cobrir as perdas na arrecadação da prefeitura, através de 

repasse da administração aeroportuária.  

O Estatuto das Cidades contém instrumentos que poderiam ser utilizados 

pelo poder público para minimizar as perdas dos proprietários de imóveis sob 

restrições. Um destes instrumentos é o da transferência do direito de construir, 

onde o poder público autoriza o proprietário de imóvel urbano, privado ou 

público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito 

de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele 

decorrente nas situações previstas.  

Outro instrumento adequado é direito de superfície, onde o proprietário 

transfere para outro o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo 

relativo ao terreno. Este caso poderia substituir a desapropriação da área. A 

aquisição apenas do direito a utilização do espaço aéreo e conseqüente “direito 

a produzir ruído no local”, como é praticado em alguns países, tem que ser 

objeto de investigação jurídica, pelas particularidades dos princípios 

constitucionais brasileiros. O direito de preempção que confere ao Poder Público 

municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares, também poderia ser utilizado para os imóveis dentro 

dos Planos de Zoneamento de Ruído.  

Dentro do conceito da ICAO de abordagem equilibrada da gestão do ruído, 

para ordenamento e gestão do território, a INFRAERO propôs a criação de 

Planos de Integração Operacional Urbana nos quais pretende prever “o 

desenvolvimento de ações cooperativas e o fomento à implantação de medidas 
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de controle de risco e de conflitos, dentro e fora do sítio aeroportuário, 

integradas com os Estados e Municípios”. (CALDAS, 2008)  

Estes planos são novas tentativas na “integração do planejamento setorial 

com o planejamento urbano local, prevendo o assessoramento técnico e o 

gerenciamento de ações necessárias à integração aeroporto-cidade”, 

relacionadas ao controle do uso do solo, acessibilidade e avaliação do potencial 

econômico regional. (CALDAS, 2008) 

De acordo com Vasconcelos e Guedes (2008) a ANAC desenvolveu para 

disponibilizar na rede mundial internet um Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), o PZR-net com o objetivo de análise automática de imóveis com relação 

ao plano de zoneamento de ruídos no entorno dos aeroportos. 

(VASCONCELOS; GUEDES, 2008) 

Todas estas ferramentas são inovações que podem ser aplicadas pela 

PMSJC, no enfrentamento das questões relativas às relações entre o aeroporto 

e a cidade, evitando assim omissão ou transferência da decisão sobre eventuais 

autorizações para construções na área de entorno do aeroporto para instâncias 

federais. 

A participação dos agentes e atores envolvidos é fundamental não deixando 

apenas à administração pública as decisões sobre os rumos do aeroporto de 

São José dos Campos as questões relativas às relações entre o aeroporto e a 

cidade, para que planos e metas estabelecidos beneficiem a sociedade como 

um todo e não estejam sujeitos a ações que contemplem apenas interesses 

derivados de parcelas melhor articuladas da sociedade. 
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ANEXO A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 
CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO 

VIA INTERNET  

 
INTERESSADO:  MARCIA BAYER  

CPF/CNPJ:  705.362.607-53 
FINALIDADE:  CONSTRUÇÃO 

 
BAIRRO: 

 
 SANTOS DUMONT PQ 

LOGRADOURO:  RUA JOAO MARIANO 
TRECHO INICIAL:  JOSE VICENTE DE PAULA 

TRECHO FINAL:  DORVALINO MARCIANO LEITE 
ATIVIDADE:  RESIDENCIAL 4V 

 
DATA DE EMISSÃO: 

 
 01/06/2009 16:05:37 

DATA DE VALIDADE:  28/11/2009 
CHAVE DE VALIDAÇÃO:  66A3C66A71C6DC2 

 
ZM4 / R4 

Verticalizado (Conjunto residencial com mais de 120 (cento e vinte) e de até 400 (quatrocentas)  
unidades habitacionais, agrupadas verticalmente e em regime de condomínio.)  

O referido imóvel localiza-se em Zona Urbana do Município conforme a Lei Complementar N° 306/06, dentro do 

perímetro de "ZM4", (Zona Mista Quatro), Artigo 75 da Lei Complementar Nº 165/97. 

A atividade pretendida, Conjunto residencial com mais de 120 (cento e vinte) e de até 400 (quatrocentas) unidades 

habitacionais, agrupadas verticalmente e em regime de condomínio, é classificada como uso residencial (R4) 

conforme o Artigo 93 da Lei Complementar N0 165/97, sendo permitida no local, desde que atendidos os 

parâmetros a seguir: 

1.0 - De acordo com o Anexo 01 da Lei Complementar Nº 165/97, deverão ser observados os seguintes parâmetros 

de ocupação do solo:- 

ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS DE USO 

ÍNDICES MÁXIMOS DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO 

LOTE 
RECUOS MÍNIMOS ( m 

) 
ZONA 

DE 
USO  COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO 
TAXA DE 

OCUPAÇÃO  
ATIVIDADES 
PERMITIDAS FRENTE 

( m )  
ÁREA  
(m2 ) 

FRENTE LAT. 
ATÉ 
2º 

PAV. 

FUNDOS 

ZM4 2,00 0,65 R4 10,00 250,00 5,00 1,50 3,00 
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2.0 - As edificações com mais de 2 (dois) pavimentos deverão obedecer, acima do segundo pavimento, o recuo 

lateral, em ambos os lados, observando a relação de H/6, com mínimo de 3,00m (três metros), sendo que: 

 

a - "H" representa a diferença de nível entre a cota mais elevada da última laje de cobertura e a menor cota do piso 

do pavimento térreo; 

b - quando H/6 for superior a 3,00m (três metros), a dimensão excedente deste valor será contada sobre o espaço 

aberto do imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal, previsto na legislação municipal em vigor. 

c - considera-se 1o (primeiro) pavimento o pavimento térreo da edificação. 

3.0 - Verificar se o imóvel enquadra-se na Lei Complementar 261/03. 

Atenção verificar vias a seguir, que estão sujeitas a recuo frontal em subsolo 

a. Rua Amin Assad; 

b. Av. João Marson; 

c. Av. Lineu de Moura; 

d. Rua Antônio Saes entre as Ruas Dolzani Ricardo e Rubião Júnior; 

e. Rua Ceci; 

f. Rua Dolzani Ricardo, lado par, entre a Pça. Maurício Cury e o Viaduto Raquel Marcondes; 

g. Rua Prof. Frederico Eyer; 

h. Av. São João; 

i. Av. Shishima Hifumi; 

j. Av. Tupã; 

k. Av. Paulo Becker; 

l. Av. Eng. Sebastião Gualberto; 

m. Rua Serimbura; 

n. Rua Madre Paula de São José; 

o. Rua Francisco Rafael; 

p. Rua Carvalho de Araújo. 

4.0 - Para as edificações residenciais de caráter multifamiliar, somente será computada, para efeito do cálculo do 

coeficiente de aproveitamento, a somatória das áreas úteis das unidades habitacionais. 

- Área Útil é a área da superfície limitada pela linha que contorna as dependências privativas, cobertas, da unidade 

habitacional, passando pelas projeções: 

- das faces externas das paredes externas da edificação e das paredes que separam as dependências privativas da 

unidade habitacional, das dependência de uso comum; 

- dos eixos das paredes que separam as dependências privativas da unidade habitacional considerada, das 

dependências privativas de unidades habitacionais contíguas. 

5.0 - Conforme dispõe o art. 27 da Lei Complementar 267/03, para áreas de circulação em geral, rampas e escadas, 

deverão ser respeitadas as normas técnicas específicas, principalmente as da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (NBR/ABNT), assim como a Legislação Estadual vigente, quanto à Prevenção e Combate a Incêndios. 

6.0 - É proibido ultrapassar o(s) seguinte(s) gabaritos: 

- O gabarito de altura máximo fixado na legislação federal competente para as edificações localizadas nas áreas de 

influência do cone de vôo do Aeródromo de São José dos Campos. 
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atenção: verificar o gabarito da TELESP e EMBRATEL conforme Decretos 9402/98 e 9399/98 

verificar se não é o caso da Luiz Jacinto, Borba Gato, Ana Eufrásia, Pça Gastão Vidigal, ver art. 132 da LC. 

165/97. 

7.0 - O Conjunto Residencial, além das exigências constantes nos incisos de I à VI, deverá atender mais as seguintes 

disposições: 

a - Deverá possuir espaços de utilização comum, cobertos ou não, destinados a recreação, correspondendo, no 

mínimo, a 12,00m² (doze metros quadrados) por habitação; estes espaços deverão ser respectivamente equipados e 

arborizados para os fins a que se destinam, constituindo parte integrante do projeto. 

b - O conjunto poderá dispor de espaços cobertos destinados a instalação de atividades comerciais e ou de serviços 

de primeiras necessidade. 

8.0 - Caso o empreendimento venha a ser classificado como Polo Gerador de Tráfego (PGT), nos termos do artigo 

143 da Lei Complementar nº 165/97, ou seja, quando o número de vagas de estacionamento for em número igual ou 

superior a trezentos, deverão ser objeto de estudo específico pela Secretaria de Transportes.  

a - Para análise do anteprojeto do Polo Gerador de Trafego (PGT) será obrigatório o preenchimento do formulário 

constante do Anexo 23 da Lei Complementar nº 165/97. 

b - quando a implantação de um empreendimento particular determinar a necessidade de execução de obras ou 

serviços relacionados à operação do sistema viário, o interessado arcará integralmente com as despesas dessas. 

A circulação interna, área de manobras, tamanho e disposição das vagas de veículos deverão atender aos artigos n° 

92, 93, 121, 122, 124 e 125 da Lei Complementar n° 267/03  (Código de Edificações). 

 

9.0 - Não se enquadrando nas disposições do item anterior as vagas de estacionamento a serem observadas, são 

aquelas constantes do Anexo 03 da Lei Complementar nº 165/97 para a categoria "R3": 

 

- Para veículos leves (2,30 x 4,80m): 

AU <= 199 m² = 01 vaga 

200 <= AU < 299 m² = 02 vagas 

300 <= AU < 399 m² = 03 vagas 

AU > 400 m² = mínimo de 04 vagas 

AU = área útil da unidade habitacional 

 

- Vagas para portadores de necessidades especiais (2,50m + 1,20m zebrado x 4,80m): 

     10 < veículos ≤ 120 = 01 vaga 

     120 < veículos ≤ 300 = 02 vagas 

     300 < veículos ≤ 600 = O3 vagas 

     mais de 600 veículos = 0,5% do total das vagas 

 

- Outras vagas: 

10% das vagas a mais para veículos de visitantes (2,30 x 4,80m); 

02 vagas para veículos de carga (3,10 x 9,00m); 

Não utilizar a via para manobras, carga, descarga ou estacionamento; 

- Para o uso residencial multifamiliar, fica permitido a adoção de vagas para estacionamento de veículos, dependente 
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de outras, desde que pertençam a mesma unidade habitacional, dispensada a adoção dos serviços de manobrista. 

9.1 - O projeto será analisado pela SPU e pela Secretaria de Transporte que poderão solicitar alterações ou novos 
estudos principalmente quanto aos acessos e sistema viário do entorno.  

9.2 - Ao disposto no Artº 51 do CTB - "Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídas por 

unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do 

condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via". 

10.0 - Para a concessão do Alvará de Construção o imóvel deverá estar devidamente cadastrado junto a Prefeitura 

Municipal até a aprovação do projeto. Em se tratando de vários lotes, esses deverão estar devidamente anexados ou 

desmembrados. 

11.0 - Deverá atender nos termos da Legislação Estadual, o Decreto nº 33 499 de 10 de julho de 1991- GRAPROHAB. 

12.0 - O uso residencial classificado como R4, não é permitido em vias públicas que terminem em "cul de sac" (Ruas 

sem saída). 

A construção e/ou instalação de qualquer atividade no imóvel em questão deverá atender a todas as disposições dos 

seguintes diplomas legais: Lei Complementar Nº 165/97 ( Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), Lei 

Complementar Nº 267/03 (Código de Edificações) e Leis Mun. Nº 5.097/97 (alterada pelas Leis Mun. nº 5.195/98 e 

nº 6.551/04, que estabelece definições e normas para a vegetação de porte arbóreo e o Código Florestal e suas 

posteriores alterações (em especial, as Resoluções CONAMA nºs:302/02 E 303/02)). 

 

Validade de 180 dias (cento e oitenta) dias, a partir da data desta consulta, salvo alteração na legislação 

que acarretará suspensão do prazo e alteração na certidão de zoneamento. 

 

ATENÇÃO: A consulta prévia de zoneamento não serve como documento hábil pra locação ou compra do imóvel para 

instalação de atividade devendo ser protocolado o pedido de certidão de zoneamento para análise. 

 

Quaisquer outras dúvidas poderão ser esclarecidas através:  

I - Dos telefones da Secretaria de Planejamento: 3947-8029 / 3947-8413. 

II - De e-mail: zoneamento@sjc.sp.gov.br; 

III - Do site oficial da PMSJC: www.sjc.sp.gov.br. 
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ANEXO B 

 

Figura 23: Localização de bairros - São Jose dos Campos 
Fonte: Banco de dados da autora (2009) 




