INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO

MIKA SAITO

Aspectos ambientais em pequenos e médios aeroportos públicos civis:
levantamento e análise no Estado de São Paulo

São Paulo

2007

Mika Saito

Aspectos ambientais em pequenos e médios aeroportos públicos civis:
levantamento e análise no Estado de São Paulo

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para obtenção
do título de Mestre em Tecnologia Ambiental.
Área de concentração: Gestão Ambiental

Orientador: Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar

São Paulo

Setembro de 2007

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
S160a

Saito, Mika
Aspectos ambientais em pequenos e médios aeroportos públicos civis: levantamento
e análise no estado de São Paulo. / Mika Saito. São Paulo, 2007.
161p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar

1. Aeroporto 2. São Paulo (estado) 3. Impacto ambiental 4. Gestão ambiental 5.
Ruído 6. Resíduo industrial 7. Resíduo combustível 8. Legislação ambiental 9.
Aeronáutica 10. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
07- 224

CDU

656.71:504.05(043)

Aos meus pais, Tomoko e Jun,
à Isadora e ao Gustavo.

AGRADECIMENTOS

Ao Daesp, por ter permitido realizar os levantamentos nos aeroportos, em especial ao
Prof. Dr. Dario Rais Lopes, pelo constante incentivo e apoio ao ingresso no mestrado e ao
Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi, que, da mesma forma, sempre apoiou e tornou possível a
realização e conclusão do mestrado.
Aos colegas do Daesp, em especial à Darci Ianes, que sempre me socorreu no dia a dia
do trabalho.
À equipe da Assessoria Ambiental, Gabriela, Marco, Daniela, Célia e Pedro, que
durante estes dois anos e meio, sempre deram continuidade aos trabalhos de rotina, e foram
compreensivos durante minhas ausências, colaborando, sempre que possível, na aquisição de
dados.
À Andréia e à Márcia, que gentilmente forneceram as informações relativas às
aeronaves e estatísticas dos aeroportos.
À Divisão de Projetos e Obras do Daesp, em especial aos engenheiros Jamil Abukater
e Marco Antonio Santoro Penna, que esclareceram várias dúvidas relativas às obras,
especificação de materiais e disponibilizaram os desenhos dos Planos de Desenvolvimento
dos aeroportos.
Ao engenheiro Onivaldo Massagli, responsável pelo Serviço de Manutenção
Aeroportuária que forneceu as informações relativas aos geradores de emergência e cabines
de força prestando preciosos esclarecimentos do Serviço de Manutenção.
A todos os administradores dos aeroportos que forneceram as informações necessárias
para o preenchimento das Planilhas de Avaliação Ambiental.
À Mônica Salgado Ferreira, pelo fundamental suporte emocional.
Aos meus filhos, que foram as vítimas mais próximas e freqüentes de muitas
ausências, que sempre demonstraram compreensão e me incentivaram para a conclusão do
mestrado; em especial, à Isadora que me auxiliou na confecção de ilustrações e do abstract.
Finalmente, um agradecimento especial ao meu orientador, Prof. Dr. Omar Yazbek
Bitar, que pacientemente acompanhou o desenvolvimento da dissertação, orientando quanto à
postura diante de um trabalho acadêmico, corrigindo os “vícios” que adquirimos durante a
vida profissional, e ainda, torcendo para que o trabalho fosse concluído a tempo.

RESUMO
A maior parte dos aeroportos administrados pelo Governo do Estado de São Paulo foi
construída entre as décadas de 50 e 60 e, após inúmeras intervenções e obras de adequação,
atingiu um patamar de conformidade com os padrões de segurança operacional prescritos
pela International Civil Aviation Organization – Icao. Contudo, os aspectos ambientais
relativos à atividade começaram a ser abordados somente em 1991, com a elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA-Rima para
construção de um novo aeroporto entre Bauru e Arealva.
O processo de licenciamento ambiental para a construção do novo aeroporto iniciouse em 1991 e a Licença de Operação foi obtida em setembro de 2006. Passaram-se quinze
anos entre a liberação de recursos federais para a viabilização da obra, dividida em etapas, e
o processo de licenciamento ambiental propriamente dito, somada à inexperiência do órgão
para realizar tarefa até então, totalmente desconhecida. Atualmente, a gestão das questões
ambientais inerentes à atividade aeroportuária, embora já faça parte do programa de ações do
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp, ainda requer muitos cuidados,
realizações e reflexões, no tocante à prevenção e ao controle dos impactos provocados.
Diante desse contexto, o estudo apresentado, analisa os instrumentos de gestão
ambiental utilizados para a abordagem de cada aspecto ambiental, considerando sua
eficiência e suficiência enquanto ferramenta para prevenir, mitigar, controlar e compensar os
impactos potenciais e aqueles já instalados nos aeroportos. Pretende-se contribuir para a
consolidação de uma etapa do processo de amadurecimento gerencial, em andamento,
objetivando a melhoria contínua de futuros planos, programas e ações ambientais.
Identificaram-se-se parâmetros para definir a magnitude e a natureza dos impactos
nos aeroportos de pequeno e médio portes, administrados pelo Daesp. Do total de 32
aeroportos, apenas oito operam aviação regular e, destes, apenas em três operam aeronaves
de grande porte, cujo peso máximo de decolagem das aeronaves, é superior a 40 toneladas
(Boeing 737-300, A-320 e Fokker-100). Os demais 24 aeroportos operam para atender
basicamente a aviação geral e aerodesportiva. O trabalho abordou 30 aeroportos.
O aeroporto, como empreendimento, apresenta aspectos ambientais específicos da
atividade, como o ruído gerado pelas operações de pouso e decolagem das aeronaves, a
necessidade de uma grande área plana, livre de obstáculos (naturais ou construídos) e um
entorno com atividades não conflitantes com o aeroporto. Há também, aspectos comuns a
outras atividades, como a geração de resíduos domiciliares, resíduos industriais, utilização de
recursos naturais, e armazenamento e manuseio de combustíveis de aviação.
Assim, apresenta-se um levantamento detalhado da realidade física, biótica e
antrópica de cada aeroporto, bem como sua interação com o entorno, de modo a estabelecer
parâmetros e identificar instrumentos para uma adequada gestão ambiental nesses
aeroportos.
Palavras-chave: Aspectos ambientais, gestão ambiental, instrumentos de gestão
ambiental, impacto ambiental.

ABSTRACT

Most airports managed by Sao Paulo State Government were built between the fifties
and the sixties. The Icao - International Civil Aviation Organization operating security
standards conformity was recently achieved trough uncountable efforts regarding construction
interventions and adequacy. However, the environmental aspects related to this activity were
only approached in 1991, with the development of Bauru-Arealva airport´s EIA-Rima.
The environmental license procedure to build the new airport began in 1991 and the
operational license was obtained in 2006 September: a fifteen years period of federal fund
fractionated release and unheard environmental procedure itself. Nowadays the environmental
issues management of airport activity, already part of Daesp program, still requires a big deal
of caution and hard work regarding prevention and impacts control.
Facing these facts the essay intends to data, analyze and identify the most proper
environmental management instruments to each environmental aspect, considering its
efficiency and sufficiency as paths to prevent, mitigate, control and compensate the potential
and effective impacts in the airports. A management process development that aims the
constant improvement of plans, environmental programs and actions is intended to be
consolidated.
Due to this research, it will be possible to define identifying standards of magnificent
and nature of the impacts of small and medium sized airports run for DAESP. From thirty two
airports, there are only eight presenting regular aviation, and from those nine, there are only
three presenting large size regular aviation, which maximum weight of operating aircrafts
take-off is up to forty tons (Boeing 737-300, A-320 and Fokker 100). The twenty four airports
left operate only for general aviation.
The airport presents specific environmental aspects such as noise from aircrafts
landing and taking-off operations and the necessity to have a large plane area free of natural
or constructed obstacles in the runway surrounds that must place compatible activities. It also
presents ordinary activities aspects such as domestic waste, industrial waste, natural resources
spent and the eminent leak due to fuel storage and handle.
A precise and detailed data research of physic, biotic and anthrop reality of each
airport, as well as its interaction with the environment, will make possible to establish
standards and to identify instruments to a proper environmental management of these airports.

Keywords: Environmental aspects, environmental management, environmental management
instruments, environmental impact.
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1

INTRODUÇÃO

A preocupação com a preservação da qualidade ambiental não é um fato novo e teve
seu marco registrado em 1.865, na Europa, com a campanha pela preservação de áreas verdes
urbanas para os trabalhadores das indústrias, promovida pelo primeiro grupo voltado à
proteção ambiental, “Commons, Footpaths and Open Spaces Preservation Society”
(PELICIONI, 2.004).
Segundo pesquisas desenvolvidas pelo historiador Richard Grose, da Universidade de
Cambridge, as preocupações mais profundas, de cunho social sobre o meio ambiente
nasceram em lugares como o Caribe, a Índia, a África do Sul, a Austrália, a América do Sul, e
principalmente o Brasil, onde se instalou a prática da exploração colonial maciça e predatória
(PÁDUA, 1.977, apud PELICIONI, 2.004).
Há registros de algumas iniciativas isoladas no Brasil, nesse mesmo período, como a
recuperação de áreas degradadas da floresta da Tijuca, por D.Pedro II, em 1.860, e a criação
do Parque Estadual da Cidade de São Paulo, em 1.896, que mais tarde deu origem ao Horto
Florestal.
Em 1.872, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro parque nacional do mundo, o
Yellowstone National Park, fruto do movimento de preservacionistas e conservacionistas, que
já naquela época, apoiavam a utilização de recursos naturais, por meio de um manejo
adequado e planejado.
Desde então, as preocupações decorrentes das atividades humanas sobre o ambiente,
vêm evoluindo gradativamente num processo de amadurecimento, alternando fases de
perplexidade, discussão, pesquisa e produção científica, em busca de conhecimento e
tecnologia para dar resposta aos problemas que se apresentavam cada vez mais complexos,
criando uma consciência crítica relevante.
No Brasil, por volta de 1.930, aumentaram e se fortaleceram os grupos que defendiam
o uso racional de recursos naturais, surgindo diversas propostas de gestão de recursos naturais
existentes no país; movimentos esses, desmobilizados e paralisados com a instauração da
ditadura do Estado Novo (PELICIONI, 2.004).
Monosowski identifica quatro abordagens estratégicas básicas nas políticas ambientais
brasileiras, considerando como início das ações governamentais relativas às políticas
ambientais, o ano de 1.934, com a adoção do Código das Águas , do Código da Mineração e
do Código Florestal. Acrescenta-se ainda, a criação, em 1.937, do Parque Nacional de Itatiaia
e da legislação de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. É uma estratégia de
administração dos recursos naturais, com algumas preocupações quanto à preservação
ambiental, identificadas no Código Florestal, que prevê sanções penais aos infratores, no
Código de Pesca, que inclui o controle da poluição das águas e principalmente no Estatuto da
Terra onde a conservação dos recursos naturais é considerada de interesse social.
Essas ações do governo, foram amparadas por uma estrutura gerencial por meio da
criação do Ministério das Minas e Energia (MME), Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF),
vinculado ao Ministério da Agricultura, do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), vinculado ao MME, da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe),

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra). Ações isoladas das instituições, sem coordenação, e
muitas vezes conflitantes, com superposição de competências, acabaram por prejudicar o
processo de implantação das políticas ambientais. Essa situação foi ainda agravada pelas
legislações e quadro institucional dos estados e municípios (MONOSOWSKI, 1.989).
Outra diretriz estratégica de administração dos recursos naturais que marcou esse
período foi a definição de áreas de preservação de caráter permanente, ou seja, a delimitação
de zonas protegidas, selecionadas seguindo o critério de seu interesse cultural ou científico.
Diversos parques nacionais e reservas florestais , foram criados, como os Parques Nacionais
de Iguaçu e da Serra dos Órgãos, em 1.939 e a Floresta Nacional de Araripe-Apodi, em 1.946.
Como resultado do processo de evolução histórica, desde a revolução industrial, o
desenvolvimento econômico e tecnológico a qualquer preço, o crescimento populacional, o
processo de urbanização em ritmo acelerado e as primeiras guerras mundiais, o mundo passou
a refletir sobre as conseqüências das atividades humanas sobre o meio ambiente.
Rachel Carson lançou em 1.962, nos Estados Unidos, “A primavera silenciosa”, um
marco na evolução da história ambiental, denunciando o uso indiscriminado do Dicloro
Difenil Tricloroetano - DDT, um pesticida capaz de destruir centenas de espécies diferentes
de insetos. Esse produto penetra na cadeia alimentar, acumulando-se nos tecidos gordurosos
dos animais, inclusive do homem. O objetivo da denúncia não era apenas alertar para os
perigos do DDT, mas, principalmente, questionar a confiança cega da humanidade no
progresso tecnológico. Junto com o biólogo René Dubos, foi pioneira na conscientização de
que os homens e os animais estão em interação constante com o meio em que vivem.
Foi em 1.968, na Conferência da Biosfera, organizada pela ONU, com o tema
“Recursos biológicos – impactos humanos sobre a biosfera.”, que o mundo reconheceu, pela
primeira vez, a fragilidade do planeta, e que os problemas ambientais são coletivos e que não
respeitam fronteiras regionais ou nacionais.
Nesse mesmo ano, conhecido como Clube de Roma, trinta cientistas do M.I.T. –
Massachussets Institute of Technology, reuniram-se com o objetivo de aprimorar a
compreensão dos componentes do sistema global (econômicos, políticos, naturais e sociais)
para incentivar novas atitudes e políticas públicas para minimizar os problemas. Como
resultado, foi publicado o livro, Limites do Crescimento, apontando a necessidade do
reconhecimento dos limites do crescimento econômico e populacional uma vez que a crise
ambiental decorre do crescimento exponencial da economia e da população acarretando como
conseqüências a exaustão dos recursos naturais, poluição e falta de alimento.
No Brasil, no ano de 1.971, ainda sofrendo as conseqüências da ditadura, com a
consciência ambiental não desenvolvida e a cidadania enfraquecida, surgiu em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul a Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, a primeira
associação ambientalista do Brasil e da América Latina. Defendiam a fauna e a flora,
combatiam o uso exagerado de máquinas agrícolas, o uso indiscriminado de pesticidas e
difundiam uma nova moral ecológica. No ano seguinte, em 1.972, houve um grande protesto
contra a poluição e o mau cheiro do rio Guaíba, provocados pelos efluentes da indústria
Borregard Celulose, influenciando na decisão do governo federal de criar um órgão federal de
controle ambiental.

A Conferência da ONU sobre o meio ambiente humano, em 1.972, em Estocolmo,
Suécia, reuniu 113 representantes de países em um fórum inter-governamental sobre as
questões políticas, sociais e econômicas geradoras de impacto visando suscitar medidas
corretivas e de controle. Países em desenvolvimento como o Brasil e a Índia, viram as
recomendações como entraves ao progresso, porém o resultado foi o reconhecimento de que
as preocupações ambientais são partes do processo do desenvolvimento.
Iniciou-se aqui, mais uma fase da evolução da política ambiental no Brasil, marcada
pela criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – Sema, onde se manifesta uma
vontade política no tratamento explícito da problemática ambiental enquanto “suporte da
vida”, e não apenas “fonte de recursos” A criação da Sema também atendeu a uma demanda
diplomática do Governo cuja imagem, após a Conferência de Estocolmo passou a ser
identificada com a expressão “poluição = progresso” (MONOSOWSKI, 1.989).
Surgiram os primeiros impactos negativos, em grande escala, conseqüência do modelo
de desenvolvimento adotado nos anos 50, que privilegiava o crescimento econômico a curto
prazo, com uma rápida industrialização: crescimento da poluição industrial, falta de
saneamento e problemas de abastecimento de água. O objetivo e o papel das políticas
ambientais era reduzir as degradações ambientais para não comprometer o bom andamento
das atividades produtivas, sem questionar o modelo de desenvolvimento. Priorizou-se o
combate à poluição industrial, de forma pontual e os efeitos ambientais a longo prazo foram
relegados a segundo plano. As regiões menos povoadas também foram excluídas do raio de
intervenção (MONOSOWSKI, 1.989).
Um novo momento da política ambiental no Brasil, nos anos 70, foi caracterizado pela
implantação de grandes projetos de infra-estrutura e de exploração de recursos naturais
dando-se prioridade à unificação do espaço nacional. Dentro desse contexto, a ordenação do
espaço passou a ter uma importância crescente como instrumento de política preventiva de
impacto sobre o meio ambiente. Os empreendimentos do setor privado passaram a ser o alvo
das estratégias de controle. Foram realizadas as primeiras Avaliações de Impacto Ambiental –
AIA de grandes empreendimentos, por força de exigência do Banco Mundial, como requisito
para financiamento dos empreendimentos. Os impactos causados no meio rural continuaram
relegados a segundo plano, ficando sujeito a todas as formas de apropriação
(MONOSOWSKI, 1.989).
Outros eventos locais e internacionais, de discussão e busca de soluções para a
situação de degradação ambiental do planeta continuaram acontecendo, resultando em
produção de documentos e compromissos entre as partes envolvidas, num continuo processo
de conscientização e amadurecimento. Assim foi o Seminário Internacional sobre Educação
Ambiental, em 1.975, na Iugoslávia, que resultou na Carta de Belgrado e a Conferência
Intergovernamental de Tblisi, em 1.977, na antiga União Soviética, consolidando os objetivos,
estratégias e o âmbito da Educação Ambiental.
A Política Nacional do Meio Ambiente, criada em 1.981 pela Lei nº6.938 e
regulamentada pelo Decreto nº 88.351/83 representou o início de um novo enfoque para as
questões ambientais no Brasil, onde os recursos naturais devem ser preservados e recuperados
para garantir sua utilização racional e disponibilidade permanente. Ainda, no âmbito
institucional foram criados o Conselho Nacional de Meio ambiente - Conama e o Sistema
Nacional de Meio Ambiente – Sisnama. Foram adotados instrumentos de controle e
prevenção de impacto ambiental, como o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos

ambientais, incentivo à produção, instalação de equipamentos e tecnologia voltados para a
melhoria da qualidade ambiental, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental, penalidades ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação
ou correção da degradação ambiental. Outra importante contribuição da abordagem
estratégica adotada foi a exigência de que o setor público, como empreendedor, deveria se
submeter aos princípios da legislação ambiental, da mesma forma que o setor privado
(MONOSOWSKI, 1.989).
Em 1.983, em Estocolmo, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento ou Comissão Brundtland, constituída pela ONU e presidida pela primeira
ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland elaborou, o relatório “Nosso futuro comum”,
estudo minucioso sobre os problemas ambientais em todo o mundo. Publicado em 1.987 o
Relatório Brundtland concluiu pela necessidade de erradicação da pobreza, por meio do
desenvolvimento sustentável, “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas”.
O ano de 1.988 foi um marco na política ambiental brasileira quando foi promulgada
uma nova e moderna legislação, a Constituição Federal, com um capítulo dedicado ao meio
ambiente, onde, no artigo 225, diz:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
Embora a legislação ambiental brasileira seja uma das mais avançadas, ela não
acompanha ou orienta a política de desenvolvimento, passando a ser uma reação aos seus
efeitos. Esse fato pode ser observado na AIA, onde não há a obrigatoriedade de sua inclusão
no ciclo completo do projeto (MONOSOWSKI, 1.989).
Em 1.992 a ONU promoveu, no Rio de Janeiro, a Conferência da Organização das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (conhecida como Rio 92, ou ainda
Eco 92) com o intuito de avaliar os resultados das ações decorrentes da Conferência de
Estocolmo e discutir encaminhamentos para questões como mudanças climáticas, proteção da
biodiversidade e outras: reuniu 178 países e teve participação maciça da sociedade civil,
lançando as bases concretas para a melhoria das condições sociais e ambientais locais e do
planeta. A crítica que se faz é que as causas estruturais dos problemas ambientais (o
capitalismo, o modelo de desenvolvimento econômico dos países, os valores sociais e as
relações de poder entre os países) não foram discutidas em profundidade.
Consolidado como Agenda 21 Global, o documento resultante da Declaração do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, apresentou bases para a ação, objetivos, atividades
e meios de implementação, voltadas para os problemas prementes de hoje e ainda preparar o
mundo para os desafios do próximo século. Reflete um consenso mundial e um compromisso
político no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental, assinalando o início
de uma nova associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável. É um instrumento
norteador de políticas públicas e planejamento. Dividido em 40 capítulos, abordando diversos
temas, para ser internalizado em qualquer política setorial de governo, criou a oportunidade de
reelaborar idéias sobre desenvolvimento, formular propostas e capacitar recursos.

Dentro da Agenda 21 Global, os transportes foram discutidos sob o enfoque da
promoção do desenvolvimento sustentável, dentro de um tema maior intitulado “Conservação
e gerenciamento de recursos para o desenvolvimento” e “Proteção da atmosfera”. Os
transportes foram colocados com outros temas como “desenvolvimento, eficiência e consumo
da energia, desenvolvimento industrial e desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e
uso da terra”.
Em 2.002 a ONU promoveu, em Johannesburgo, África do Sul, a “Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável”, um balanço da Rio 92. Destacaram-se os brasileiros
Prof. Dr. José Goldenberg que propôs que pelo menos 10% da matriz energética de cada país
tenham origem em fontes renováveis e o Prof. Paulo Nogueira Neto recomendando maior
proteção das florestas secundárias, para maior fixação de carbono e conseqüente redução da
poluição atmosférica
A Agenda 21 São Paulo, elaborada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em
2.002, apresenta no Capítulo 3 – “Energia e transporte” um breve diagnóstico da situação
atual da matriz energética relacionada com os diversos modais de transporte e suas respectivas
infra-estruturas, ferrovia, porto, rodovias, hidrovias e aeroportos. É apresentada a importância
do papel dos transportes no desenvolvimento local, regional e mundial, como um dos
impactos positivos, sem desconsiderar os respectivos impactos negativos provocados por
essas atividades.
Dentro desse contexto pretende-se abordar especificamente a infra-estrutura do modal
aeroviário, enfatizando os impactos potenciais do planejamento, da implantação e operação
dos aeroportos civis públicos, de pequenos e médios portes no Estado de São Paulo.

1.1

Evolução do transporte aéreo

Após a primeira grande guerra (1.914), a aviação passou a despertar o interesse dos
governos, impressionados com seu desempenho bélico e preocupados com suas possibilidades
futuras. O desenvolvimento tecnológico alcançado durante esse período foi notável e o avião
passou definitivamente a ser considerado como meio de transporte, tornando urgente a sua
regulamentação no âmbito internacional, a fim de prevenir futuros problemas.
Nessa época foram realizadas as primeiras convenções internacionais sobre Direito
Aeronáutico, como por exemplo, a Convenção de Paris, em 1.919, regulamentando a
navegação aérea; a Convenção Pan-Americana (1.928), sobre a aviação comercial; a
Convenção de Varsóvia (1.929), para unificação de algumas regras relativas ao transporte
aéreo internacional; Convenção de Roma (1.933), para unificação de algumas regras relativas
aos danos causados por aeronaves a terceiros na superfície; a Convenção de Bruxelas (1.938),
para a unificação de regras relativas à assistência e ao salvamento de aeronaves; a
Conferência de Chicago (1.944), para adoção de princípios normativos para a Aviação Civil
Internacional do pós guerra, quando foi criada a Organização da Aviação Civil Internacional –
Oaci (International Civil Aviation Oranization – Icao) com a finalidade de possibilitar a
expansão segura da aviação civil; incentivar a exploração e aperfeiçoamento de aeronaves;
padronizar a operação das aeronaves, dos aeroportos e das facilidades de comunicação;
reprimir a concorrência desleal; possibilitar a justa oportunidade de exploração; combater a
discriminação; possibilitar o transporte seguro, regular e eficiente e facilitar todos os aspectos
da aviação civil internacional.

Na Conferência de Chicago, discutiu-se a necessidade de padronização de técnicas e
procedimentos objetivando desenvolver um transporte ordenado, eficiente e seguro, servindo
como instrumento econômico das relações comerciais através de acordos de transporte aéreo
reafirmando a necessidade de consolidar uma rede bem estabelecida de linhas aéreas
internacionais para atender às necessidades crescentes do pós-guerra. Era necessário unificar
as legislações nacionais que vigoravam em regime de acordos bilaterais, que provocavam
freqüentes conflitos na interpretação e aplicação das leis.
Marcando uma revolução na aviação comercial, por volta de 1.955 surgiram novos
modelos de aeronaves como o Comet, Caravelle, Boeing 707 e Douglas DC-8 e no final dos
anos 60 e início dos anos 70, foram construídas as primeiras aeronaves wide-body, em
particular o Boeing 747 e o Douglas DC-10, consolidando o desenvolvimento da aviação
comercial (PALHARES, 2.002).
O transporte aéreo logo foi rigorosamente regulamentado, em decorrência da
exigência de altos padrões de segurança, emprego de tecnologia de ponta, acessibilidade e
vulnerabilidade dos territórios e para garantir a soberania dos espaços aéreos de cada país. As
regulamentações referiam-se às normas técnicas de segurança, como padrões de fabricação,
periodicidade de manutenção das aeronaves, treinamentos e normas para a infra-estrutura
aeronáutica (aeroportos, serviços meteorológicos, aerovias e outros). Foi criada a Comissão
Internacional de Navegação Aérea – Cina, mais tarde substituída pela Organização de
Aviação Civil Internacional – Oaci. A ordem mundial econômica provocou uma adequação
ou “desregulamentação”, do setor de transporte aéreo, levando países como Estados Unidos, a
Comunidade Européia, Austrália e Nova Zelândia, a criar regras próprias para o
desenvolvimento do setor aeronáutico (PALHARES, 2.006).
Em 1.966, o Governo do Estado de São Paulo criou o Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo – Daesp, que a partir de 1.980, em convênio com o Ministério da
Aeronáutica, passou a administrar a rede de aeroportos do interior do Estado. Posteriormente,
em 1.972, foi criada a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero,
subordinada ao então Ministério da Aeronáutica, hoje, Ministério da Defesa, para administrar
uma rede nacional de 65 aeroportos.
O transporte aéreo, por ser um dos setores mais dinâmicos da economia mundial, é
capaz de estimular as relações econômicas e o intercâmbio de pessoas e mercadorias dentro
do próprio país e entre nações. O fenômeno da globalização vem provocando mudanças
profundas nos padrões da demanda por mobilidade em escala mundial, alterando o
comportamento de consumidores, aumentando continuamente os níveis de tráfego, levando a
uma segmentação cada vez maior do transporte aéreo.
Certamente os níveis de atividade do transporte aéreo refletem diretamente a atividade
dos ciclos de negócios do mundo globalizado e responde de forma quase imediata às políticas
conjunturais. Em 1.998, Michael Porter, em “Verde e Competitivo”, enfatizou a importância
da logística e eficiência do setor de transportes, principalmente bons aeroportos e redes
ferroviárias para se obter vantagem competitiva, o que possibilitou uma produtividade muito
maior para o setor de floricultura holandês, responsável por 65% das exportações mundiais de
flores cortadas.
O setor aeronáutico caracteriza-se por envolver avançada tecnologia, grandes
investimentos, e mão de obra muito especializada, agregando um elevado custo ao seu

produto. Reconhecido como multiplicador de novas tecnologias (aerodinâmica, novos
materiais, mecânica estrutural, propulsão, eletrônica, interligação de sistemas e outras) e de
novas empresas de base tecnológica, fomenta o processo de inovação em um amplo conjunto
de atividades, imprimindo competência e competitividade aos países que nele apostam.
A infra-estrutura aeroportuária, como parte do complexo sistema da aviação, também
provoca um impacto significativo, conforme demonstra o artigo “O impacto econômico e
social dos aeroportos na Europa”, publicado pela “Airports Council International” – ACI, em
2.004.
“Os principais resultados desse estudo indicaram que: (1) os aeroportos
europeus geram uma média de 950 empregos locais por milhão de passageiros/ano;
(2) em média, para cada mil empregos locais mantidos pelos aeroportos, há a indução
de cerca de 2.100 empregos em escala nacional, 1.100 em escala regional e 500 em
escala sub-regional; e (3) os empregos da indústria da aviação geral geram cerca de
duas vezes e meia mais valor agregado per capita do que a média de todas as outras
industrias.
Esses resultados subsidiaram o Comitê das Regiões da Comissão Européia na
análise dos questionamentos jurídicos segundo os quais certos subsídios recebidos
pela empresa Ryanair (low cost) em alguns aeroportos regionais europeus seriam
ilegais.
Como produto das análises, em julho de 2.004, o Comitê das Regiões
transmitiu à Comissão Européia que as novas orientações sobre ajudas estatais aos
aeroportos regionais deveriam considerar o papel positivo desempenhado pelas
companhias de baixo preço como catalisador do desenvolvimento econômico e da
criação de empregos.
Concretamente, o parecer recomendou que as orientações da Comissão
considerem:
9 A importância de reconhecer que os aeroportos regionais e os serviços aéreos
regionais constituem um instrumento crucial para os governos locais e regionais
na promoção da coesão e do desenvolvimento territorial;
9 A contribuição do desenvolvimento dos aeroportos regionais e serviços aéreos
regionais para a criação e recuperação dos níveis de emprego, para a inclusão
social e para os programas de desenvolvimento econômico local e regional;
9 O papel considerável que podem desempenhar os serviços aéreos de baixo preço
no apoio ao desenvolvimento sustentável dos aeroportos regionais de pequena e
média dimensão;
9 A necessidade de orientações claras da comissão em matéria da futura utilização
de recursos públicos para apoiar o desenvolvimento da rede de serviços aéreos
regionais.
O parecer salienta ainda que os aeroportos regionais também são de
importância vital para manter as competências ao nível da engenharia aeronáutica e
conclui afirmando que um investimento público adequadamente centrado pode
proporcionar, com um montante modesto, um incentivo que se pode traduzir num

benefício considerável para a economia local e regional.” (Texto publicado na
Revista Freqüência Livre, nº. 29/2.006, por Lopes).
Algumas companhias aéreas, notadamente na França e Alemanha, adotaram o conceito
de “Low Cost” - baixo custo, ou seja, uma forma de reduzir os custos em todos os setores da
empresa, eliminando os gastos desnecessários, exceto na manutenção e segurança, diminuindo
as tarifas: só oferecem classe turística, não servem refeições durante as viagens, o passageiro
caminha até a aeronave e a venda de bilhetes é efetuada por meio da internet ou reserva via
telefone, evitando intermediários.
Alguns aeroportos, onde operam empresas “low cost”, tiveram um aumento
significativo em seu movimento: em Beauvais, o movimento cresceu aproximadamente 4
vezes em 4 anos e em Hahn, o movimento aumentou em torno de 7 vezes em 4 anos. O
aeroporto de Beauvais, localizado a 84 km de Paris e o de Hahn, localizado a 126 km de
Frankfurt estão próximos de dois grandes “hubs” (aeroportos que funcionam como centro de
transferência para passageiros e cargas), atraindo tráfego local e passageiros em transferência
para vôos de ligação, que se dirigem para outro destino que não o aeroporto “hub”. Ambos
aeroportos, têm uma infra-estrutura simples, de acordo com a filosofia “low cost”.
(RODRIGUES, 2.007)
É uma modalidade interessante, principalmente para os pequenos e médios aeroportos,
como foi colocado pelo Comitê das Regiões, uma vez que o custo de manutenção da infraestrutura pode ser compensada com o grande movimento e a arrecadação do aeroporto.
No Brasil, o transporte aéreo vem crescendo gradativamente com a economia desde as
primeiras décadas do século passado, beneficiando-se muito com a estabilização econômica a
partir de 1.994. Atualmente, representa uma opção relevante na escolha de pessoas e empresas
por esse meio de transporte; sem mencionar sua importância para a integração nacional, fator
estratégico para um país com sérios problemas de acessibilidade.
A logística e a intermodalidade como um conjunto de atividades que tem por objetivo
a colocação, ao menor custo, de produtos (ou pessoas), no menor tempo e em lugares onde
existe demanda, são premissas urgentes de solução para o efetivo cumprimento do papel do
transporte aéreo, que se tornou vital para a sobrevivência dos setores produtivos.
O aeroporto como empreendimento, é um equipamento que ocupa grandes áreas e
provoca diversos impactos sociais, ambientais e econômicos, apresentando externalidades
positivas como geração de renda e negativas como geração de tráfego e indução do
adensamento urbano. Esses impactos são provocados na fase de planejamento, de implantação
e de operação.
Na fase de planejamento, provoca a especulação imobiliária, pela necessidade de
desapropriar grandes áreas para compor o sítio aeroportuário, assumindo o papel de indutor
do desenvolvimento urbano e pólo gerador de tráfego (PORTUGAL; GOLDNER, 2.003),
levando consigo toda a infra-estrutura urbana, como rede elétrica, rede de esgoto, rede de
água e acessos viários pavimentados. Pode-se instalar um conflito se o uso do solo não for
disciplinado e a atividade for incompatível com o aeroporto. Nessa fase é fundamental que se
desenvolva um trabalho integrado com o município, a fim de estabelecer diretrizes de uso do
solo, bem como desenvolver mecanismos de fiscalização visando inibir a instalação de
atividades conflitantes.

A construção de um aeroporto deve ser precedida da aprovação do Plano Diretor
Aeroportuário – PDIR e do Licenciamento Ambiental Prévio (Lei Federal 6.938/81 – Política
Nacional do Meio Ambiente). Depois de superadas as fases iniciais de aprovação do
empreendimento, junto aos órgãos competentes, inicia-se a etapa de implantação. Nessa fase,
ocorrem impactos negativos decorrentes de intervenções físicas, de atividades como
terraplenagem para adequação da topografia (áreas de empréstimo e bota-fora), instalação de
canteiro de obras, transporte de materiais e equipamentos, e atividades que necessitam de
grande consumo de água e energia, provocando um desequilíbrio no ecossistema, como a
poluição do ar, poluição sonora, erosões, assoreamento de cursos d´água e o desequilíbrio da
flora e da fauna. A geração de empregos temporários, arrecadações de impostos para o
município e comércio informal constituem impactos positivos gerados nessa fase.
Na fase de operação, além do incômodo sonoro decorrente do ruído gerado nos
procedimentos de pouso, decolagem, testes de motores e taxiamento das aeronaves, outros
impactos ambientais são provocados. As emissões atmosféricas das aeronaves e dos serviços
auxiliares em terra também podem alterar a qualidade do ar. Atividades como manuseio e
armazenamento inadequados de combustível e destinação inadequada dos resíduos sólidos
provenientes das aeronaves e das instalações dos aeroportos podem provocar contaminação do
solo e da água subterrânea. Erosões, formação de focos de atração de pássaros no aeroporto e
no entorno, contaminação de córregos pelo carreamento de resíduos de óleo e combustível
que se depositam na superfície do pátio pavimentado, remoção e reassentamento de pessoas,
se somam aos demais impactos negativos que podem ocorrer caso não sejam implementadas
medidas preventivas. Os impactos positivos são representados pela melhoria nos níveis de
emprego, crescimento da atividade econômica e impactos fiscais (PORTUGAL; GOLDNER,
2.003).
O Brasil é signatário da International Civil Aviation Organization – Icao, e segue suas
normas e recomendações para construção e operação de aeroportos. Quanto às questões
ambientais, a Icao apresenta o Anexo16, que aborda os aspectos de ruído e emissões
atmosféricas produzidos pelas aeronaves e estabelece padrões, recomendações e
procedimentos para obter a máxima compatibilidade entre o pleno desenvolvimento da
aviação civil e a qualidade do meio ambiente.
Embora a Política Nacional do Meio Ambiente, em 1.981, já tivesse instituído a
obrigatoriedade da AIA e do licenciamento ambiental para atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras, foi a partir de 1.986, com a Resolução Conama 01/86, e mais
tarde, com a Resolução 237/97, que os aeroportos passaram a fazer parte explicitamente dos
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental prévio.
O controle do transporte aéreo no Brasil, é atribuição do Governo Federal, por meio do
Comando da Aeronáutica e a partir de 2.005 (Lei nº11.182, de 27/09/2005), por meio da
Agencia Nacional de Aviação Civil - Anac, vinculada ao Ministério da Defesa, podendo
delegar as atribuições de administrar os aeroportos, ao Estado ou Município, por meio de
Convênio celebrado entre as partes.
Assim, o Daesp, autarquia vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes,
administra, atualmente, uma rede de 32 aeroportos no Estado, divididos em seis
administrações regionais (Figura 1 e Tabela 1).

Figura 1. Localização da rede estadual de aeroportos e sedes regionais.
Tabela 1 – Rede aeroportuária estadual, dividida em regionais
SEDES REGIONAIS
Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

Presidente Prudente

AEROPORTOS
Araraquara
Franca
Ribeirão Preto
São Carlos
Araçatuba
Barretos
Lins
Penápolis
São José do Rio Preto
Votuporanga
Andradina
Assis
Dracena
Presidente Epitácio
Presidente Prudente
Tupã
Urubupungá

SEDES REGIONAIS
São Manuel

Sorocaba

Itanhaém

AEROPORTOS
Avaré/Arandu
Bauru
Bauru/Arealva
Botucatu
Marília
São Manuel
Ourinhos
Amarais
Bragança Paulista
Jundiaí
Piracicaba
Sorocaba
Itanhaém
Registro
Ubatuba

Observação: O aeroporto de Registro está em processo de homologação junto à ANAC e Licenciamento
ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Fonte: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. 2.005

A partir de 1.981, mais especificamente 1.986, os responsáveis pela administração dos
aeroportos, sejam municipais, estaduais ou federais, começaram a enfrentar as dificuldades do
gerenciamento das atividades aeroportuárias diante da necessidade de se adequar à legislação
ambiental. Pode-se dizer que a atividade aeroportuária ainda vai passar por muitos anos de
gestão corretiva, face ao longo período em que esses empreendimentos foram construídos e
implementados sem nenhuma preocupação com os impactos causados ao meio ambiente. Essa
política de desenvolvimento rápido, a curto prazo, provocou um acúmulo de passivos sócioambientais, mais evidentes nos aeroportos de grande porte, pela magnitude do
empreendimento.

Cabe aqui levantar algumas questões quanto à classificação dos aeroportos
administrados pelo Governo do Estado, segundo critérios operacionais, de infra-estrutura e da
magnitude dos impactos provocados.
Dentre os 32 aeroportos administrados pelo Daesp, oito operam aviação regular, e
desses, apenas três tem “aviação regular de grande porte”, ou seja, operam aeronaves com
peso máximo de decolagem acima de 40 toneladas (Portaria 1.141/GM5, de 08/12/1.987):
Araçatuba (F100), Ribeirão Preto (A319, A320, F100, B737-300, B-737-400, B737-700) e
São José do Rio Preto (A319, A320, F100, B737-300, B737-400, B737-500, B737-700). Se
analisarmos por esse parâmetro, o aeroporto de Ribeirão Preto, com 6.747 movimentos
(aviação regular, dados de 2.005), e o aeroporto de Congonhas, com 228.110 movimentos
(aviação regular, dados de 2.005) recebem a mesma classificação. Congonhas tem um
movimento de aeronaves 30 vezes maior que Ribeirão Preto e um número de passageiros 37
vezes maior. (Tabela 2)
Tabela2. Movimento de aeronaves e passageiros nos aeroportos paulistas. Ano 2.006.
Aeroportos

Congonhas

Guarulhos

Viracopos

Ribeirão Preto

Pax(emb+desemb.)

18.459.191

15.759.181

826.246

318.434(1)

Aer(pouso+decol.)
230.995
154.948
25.107
21.817(1)
Observação: (1) Em 2.006, o aeroporto de Ribeirão Preto ficou interditado durante 90 dias para obras na pista.
Fonte: www.infraero.gov.br ; www.daesp.sp.gov.br

A operação da aviação regular seria um fator que acarretaria maior impacto ao
aeroporto e seu entorno desde que aliada à freqüência dos vôos, ao tamanho das aeronaves e
ao fator assento. Um aeroporto onde não opera aviação regular, mas que tenha um grande
movimento da aviação geral, também pode provocar grande impacto, por meio do ruído de
grande número de aeronaves, da movimentação dentro do aeroporto, e das atividades de
apoio, principalmente a aviação aerodesportiva, que atrai um grande número de pessoas, no
dia a dia e nos eventos que promove. As duas situações acima, dependem do entorno em que
o aeroporto está inserido. Outro fator importante a ser considerado para a análise da
magnitude dos impactos é a presença de empresas de pulverização agrícola, que mesmo não
apresentando movimento significativo, pode provocar contaminação de solo e água
subterrânea, pelo manuseio inadequado de agrotóxicos, destinação das embalagens e lavagem
das aeronaves em local não adequado.
Assim sendo, embora a classificação dos aeroportos por critérios operacionais e de
infra-estrutura, por si só não sejam suficientes para definir a magnitude dos impactos
ambientais provocados, os aeroportos foram divididos em aeroportos com aviação regular e
aeroportos que operam só aviação geral, para posterior análise dos outros fatores.
Os aeroportos com aviação regular são: Araçatuba – SBAU, Araraquara – SBAQ,
Bauru/Arealva – SJTC, Franca – SIMK, Marília – SBML, Presidente Prudente – SBDN,
Ribeirão Preto – SBRP e São José do Rio Preto – SBSR.
Os demais 24 aeroportos só operam aviação geral e aerodesportiva. Cabe esclarecer
que alguns aeroportos podem operar aviação regular temporariamente, ou seja, a(s)
empresa(s) aérea(s) opera(m) por determinado tempo e, em função da falta de demanda,

interrompe(m) as atividades. Assim ocorreu com Sorocaba e Ourinhos onde as empresas
paralisaram as atividades de aviação regular em abril de 2.007.
Os pequenos e médios aeroportos, também têm, em menor escala, sua cota de passivos
ambientais. A maior parte deles foi construída antes de 1.981 (Lei 6.938 / 81) e apenas alguns
foram regularizados junto ao órgão ambiental. Salienta-se aqui, que, embora o objetivo da
avaliação de impactos ambientais não seja o licenciamento ambiental, foi por meio desse
processo que alguns empreendimentos puderam ser ambientalmente avaliados. Por meio dessa
experiência, foi possível confirmar que a AIA constitui um importante instrumento de gestão
ambiental, a exemplo de Jundiaí, Registro e Bauru/Arealva, que foram licenciados e em
decorrência, têm os principais impactos mitigados, compensados e impactos inevitáveis, como
o ruído, sendo monitorados.
Os órgãos ambientais, responsáveis pelos licenciamentos dos empreendimentos,
inicialmente deram prioridade aos aeroportos de grande porte, com vôos regulares regionais e
internacionais, pela magnitude dos impactos que apresentavam, cobrando com bastante rigor a
rápida regularização dos empreendimentos objetivando a conformidade com a legislação
ambiental, para todas as atividades desenvolvidas dentro do sítio aeroportuário. Os pequenos
e médios aeroportos administrados pelo Estado (Figura 2 e Figura 3), passaram a iniciar seu
processo de regularização quando das ampliações de sua infra-estrutura ou como no caso de
Bauru-Arealva, da construção de um novo aeroporto.

Nº de passageiros

Evolução do movimento de passageiros (E+D)
115.000
105.000
95.000
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000

108.699
90.896
84.374

84.447

87.255
87.108

74.968
66.814 66.901

JAN

FEV

99.008

97.606 93.954
91.314
78.895

79.961

94.222
93.220

AGO

SET

105.699
99.617

2006
92.956 91.717
85.399 84.290

2005

76.924

MAR ABR

MAI

JUN

JUL

OUT NOV

DEZ

Meses

Figura 2. Evolução do movimento de passageiros, embarque e desembarque, em 2.005 e
2.006, nos aeroportos administrados pelo Daesp. Fonte: www.daesp.sp.gov.br/estatística
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Figura 3. Evolução do movimento de aeronaves, pouso e decolagem, em 2.005 e 2.006, nos
aeroportos administrados pelo Daesp. Fonte:www.daesp.sp.gov.br/estatística.

Os grandes aeroportos passaram a criar procedimentos e instrumentos de gestão
ambiental com bastante antecedência em relação aos de menor porte. Outro aspecto
importante que se deve salientar é que os pequenos e médios aeroportos não podem ser
analisados com os mesmos critérios que os grandes aeroportos, não só pela magnitude dos
impactos provocados mas pela sofisticação dos equipamentos operacionais e de segurança, de
sua infra-estrutura.
A demora em incorporar a variável ambiental nas fases de planejamento, construção e
operação dos aeroportos de pequeno e médio portes e a falta de definição de instrumentos de
gestão ambiental adequados causaram um aumento de passivos ambientais. O empreendedor
público, embora sujeito às mesmas leis e sanções determinadas pela Política Nacional do
Meio Ambiente, diferente do empreendedor privado, enfrenta maiores dificuldades em
incorporar e implementar medidas preventivas. Torna-se refém dos trâmites burocráticos
impostos pela estrutura administrativa vigente, e acaba se adequando à legislação ambiental,
por meio de demandas legais. Quanto maior a demora em incorporar as questões ambientais
maiores serão os recursos necessários para as ações corretivas, e a possibilidade de exercer a
atividade, de forma sustentável, fica cada vez mais distante.
1.2

OBJETIVOS

Assim, este estudo tem como objetivo avaliar, sob o ponto de vista ambiental, a
situação em que se encontram os aeroportos do Daesp, de modo a estabelecer parâmetros que
identifiquem os aspectos ambientais e os respectivos impactos, para definir quais as melhores
ferramentas para uma gestão ambiental eficiente e compatível com a magnitude dos impactos
e com a realidade de cada aeroporto.
1.2.1 Geral
Pretende-se levantar, analisar e avaliar os aspectos ambientais dos aeroportos do
DAESP e identificar instrumentos de gestão ambiental adequados, suficientes e eficientes
para esses aeroportos, buscando novas saídas, em conformidade com a legislação ambiental e
aeronáutica.
1.2.2 Específicos
Para que o objetivo geral possa ser atingido, é necessário que alguns objetivos
específicos sejam abordados e cumpridos, tais como:






levantar e analisar a situação atual de cada um dos 30 aeroportos, considerando os
aspectos ambientais decorrentes das atividades ou operações neles desenvolvidas;
levantar os impactos ambientais, positivos e negativos, decorrentes da atividade
aeroportuária nas fases de planejamento, implantação e operação;
identificar as interfaces ambientais com as normas e procedimentos operacionais e de
segurança aeroportuária, buscando a integração de ações;
identificar as interfaces ambientais com o Plano de Emergência Aeronáutica em
Aeródromos – PEAA, buscando a integração de ações;
analisar o uso do solo no entorno dos aeroportos e propor medidas de contenção de
densidade ocupacional, junto à municipalidade, tendo em vista o ruído aeronáutico



(Plano Básico e Específico de Zoneamento de Ruído e Plano Básico de Zona de
Proteção de Aeródromos – Portaria 1.141 / GM-5, de 8 de dezembro de 1.987);
identificar os mais adequados e eficientes instrumentos de gestão ambiental para
pequenos e médios aeroportos civis, consideradas suas características operacionais e
as especificidades do meio em que está inserido.

Outros ítens relevantes, embora não façam parte dos objetivos, devem ser lembrados e
registrados para a proposição de planos e programas de prevenção, correção e mitigação
dos impactos causados pela atividade aeroportuária:




levantar a legislação incidente à atividade aeroportuária (ambiental e aeronáutica);
identificar os passivos ambientais existentes e propor diretrizes para um plano de
investigação confirmatória;
identificar as implantações de natureza perigosa no entorno dos aeroportos, que
possam proporcionar riscos à navegação aérea (focos de atração de pássaros,
matadouros, lixões, curtumes e outros) tendo como referência a Resolução CONAMA
04/95 e a Portaria 1.141 / GM-5, de 8 de dezembro de 1.987);

2

MÉTODOS, CONCEITOS E PROCEDIMENTOS

Da rede aeroportuária estadual, composta por 32 aeroportos, decidiu-se excluir dos
levantamentos, os aeroportos de Urubupungá e Bauru, com base na Minuta do Sexto Termo
Aditivo ao Convênio celebrado entre a União, e o Governo do Estado de São Paulo. O
documento foi encaminhado ao Comando da Aeronáutica, em março de 2006, com a seguinte
redação:
“...Cláusula Segunda:
Da relação dos aeroportos constantes na Cláusula Segunda – Do Objeto, do Convênio
original; fica excluído o aeroporto de Bauru, situado no Município de Bauru e o Aeroporto
de Urubupungá, situado no Município de Castilho, ambos no Estado de São Paulo.
Cláusula Terceira:
A relação dos aeroportos constantes na Cláusula Segunda – Do Objeto, do Convênio
original, fica acrescido do Aeroporto de Bauru/Arealva, situado no Município de Bauru,
Estado de São Paulo...”
Assim sendo, embora a confirmação da solicitação ainda não seja oficial, decidiu-se
que o universo da pesquisa seria de 30 aeroportos.
O estudo se baseia em pesquisa de campo, realizada com apoio em planilhas,
inicialmente adaptadas do Protocolo de Auditoria Ambiental para identificação de Aspectos
Ambientais, Anexo do livro “Habitação e Meio Ambiente – Abordagem integrada em
empreendimentos de interesse social” (FREITAS et al, 2.001), bem como, em pesquisas em
outras fontes de informações.
As planilhas foram elaboradas procurando abranger as principais atividades nos
aeroportos, suas características operacionais e físicas. Contém ainda uma parte destinada a
fotos, gráficos e mapas relevantes, e uma parte para caracterizar a situação legal, quanto ao
licenciamento ambiental, sanções, e incidências de infrações ambientais. As demais planilhas
abordam as atividades por operação. Cada aeroporto foi caracterizado em 27 planilhas,
divididas em 5 partes:
Parte 1. Identificação
Parte 2. Fotos, gráficos e mapas
Parte 3. Situação legal
Parte 4. Perguntas e verificações por operação
4.1.
Abastecimento de água (2 planilhas)
4.2.
Manutenção da rede de abastecimento de água
4.3.
Abastecimento de energia (2 planilhas)
4.4.
Manutenção da rede de energia
4.5.
Disposição transitória de resíduos sólidos domiciliares
4.6.
Coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos e de aeronaves
4.7.
Varrição e manutenção das áreas externas e vias de acesso
4.8.
Manutenção da vegetação nativa
4.9.
Implantação e manutenção de vegetação no aeroporto
4.10.
Coleta, tratamento e disposição de resíduos líquidos sanitários
4.11.
Manutenção da rede de esgoto no aeroporto
4.12.
Manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais

4.13.
Coleta, acondicionamento e transporte de resíduos industriais
4.14.
Monitoramento da fauna, em especial da avifauna.
4.15.
Transporte de trabalhadores
4.16.
Hangaragem de aeronaves e oficinas de manutenção
4.17.
Parque de abastecimento de aeronaves - PAA
4.18.
Serviço de contra-incêndio
4.19.
Manutenção da área de movimento de aeronaves
4.20.
Pouso, decolagem e teste de motor acoplado nas aeronaves
Parte 5 . Perguntas e verificações na Zona de Proteção de Aeródromos
5.1.
Zona de Proteção de Ruído
5.2.
Área de Segurança Aeroportuária – ASA
As planilhas foram preenchidas pelo entrevistador, que procurou o(s) funcionário(s)
mais habilitado(s) para fornecer os dados e as informações, sendo frequentemente, o
administrador do aeroporto. Geralmente, o mesmo funcionário que forneceu as informações,
acompanhou a vistoria nos aeroportos.
A amostragem levantada, embora faltando algumas informações mostrou-se suficiente
e consistente para apoiar conclusões dentro dos objetivos inicialmente propostos.
Após tabulação das informações, estas foram relacionadas entre si para gerar gráficos
e tabelas, para a análise dos resultados.
2.1

Revisão bibliográfica: o estado da arte

O material bibliográfico relativo ao tema é bastante escasso. Pouco se encontrou, na
literatura, relacionando as duas áreas de conhecimento: aeroporto e meio ambiente.
CALDAS (1.993) desenvolveu o trabalho acadêmico “Impacto de aeroportos no meio
urbano: uma análise das possibilidades de gerenciamento”, junto à Universidade Federal do
Rio de Janeiro, porém o estudo não se encontra disponível para consulta.
O controle do consumo de água em um aeroporto (não identificado), foi pesquisado
por, SAUTCHUK (2.004), que elaborou o diagnóstico e propôs medidas técnicas e
comportamentais visando a máxima redução do consumo de água, dentro de uma política de
gestão ambiental que a Infraero, responsável pela administração aeroportuária, pretendia
adotar nos aeroportos da rede federal. Esse trabalho foi um estudo de caso abordado na tese de
mestrado sob o tema “Formulação de diretrizes para implantação de programas de
conservação de água em edifícios” apresentado à Escola Politécnica da USP.
Um dos únicos trabalhos que aborda as questões ambientais relativas ao aeroporto é a
monografia elaborada por FONTELES (2.001), com o tema “Procedimentos de gestão
ambiental em aeroportos”, apresentado à Universidade de Brasília – Centro de Formação de
Recursos Humanos em Transportes. FONTELES propôs um roteiro básico para
implementação de procedimentos de gestão ambiental em aeroportos brasileiros visando
alcançar o pleno desenvolvimento operacional e a melhoria contínua no desempenho das
atividades. Apresentou o Sistema de Gestão Ambiental – SGA, suas vantagens e aplicações,
além de elencar os elementos básicos necessários para sua implementação na administração
aeroportuária. Destacou a importância da rede de aeroportos da Infraero nesse contexto,
descrevendo a política e procedimentos ambientais adotados nas unidades aeroportuárias sob

sua administração. Discutiu a importância da aplicação da proposta inserida no contexto
brasileiro, citando suas limitações e apresentando recomendações e considerações sobre a
mesma.
Trata-se de importante estudo, principalmente considerando-se a escassez de
referências bibliográficas específicas na área de gestão ambiental em aeroportos. Pode-se
considera-lo como referência para aqueles que pretendem aprofundar os estudos relativos ao
tema.
Enriquecendo o estado da arte, FONTELES (2.003) desenvolveu uma dissertação de
mestrado, abordando o tema “Controle do perigo aviário nos aeroportos pela gestão dos
fatores de atração de aves” tendo como objetivo, a redução do perigo aviário, propôs uma
metodologia para a gestão dos fatores de atração de aves. A presença de aves compartilhando
o espaço aéreo próximo à área de aproximação dos aeroportos, constitui um dos aspectos
específicos da atividade, que pode ser monitorado e mitigado. Embora existam algumas
experiências na tentativa de controlar e minimizar o perigo aviário, o tema ainda é um desafio
em termos de resultados representativos. O Termo de Referência para a realização da
investigação dos antecedentes ecológicos no sítio aeroportuário e no seu entorno,
estabelecendo uma sistematização na aplicação de ações e procedimentos voltados ao controle
ou à eliminação dos fatores de atração de aves, representa uma importante contribuição na
gestão dos aspectos ambientais em aeroportos. Apresentou a aplicação da metodologia como
ferramenta de análise para auxiliar na tomada de decisão e desdobramentos relativos à
implantação de aterro sanitário dentro da ASA, por meio de estudo de caso do Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos. Ainda, definiu algumas recomendações e sugestões a
serem seguidas pelas autoridades competentes buscando estabelecer condições adequadas à
prática aeronáutica nas unidades aeroportuárias.
Para ilustrar a importância da gestão do perigo aviário nos aeroportos, abaixo, a figura
4 apresenta a estatística de acidentes com aves, reportadas ao Cenipa, por meio da “Ficha
Cenipa 15 – Colisão com aves” (Anexo D), no ano de 2.006.
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Figura 4. Número de ocorrências de acidentes com aves, nos aeroportos do
Brasil, reportadas ao Cenipa, em 2.006.
Fonte: www.cenipa.aer.mil.br

Outras publicações abordam o transporte aéreo como facilitadores do desenvolvimento
da atividade turística no Brasil e no mundo. PALHARES, autor das duas publicações, discorre
sobre o impacto socioeconômico direto e indireto que o aeroporto causa. São eles “Transporte
aéreo e turismo” (2.001) e “Transportes turísticos” (2.002).
Em novembro de 2.006, a Secretaria de Estado dos Transportes, por meio da Artesp
publicou e disponibilizou ao público, o Relatótio da “Pesquisa de origem e destino do
transporte rodoviário e aéreo do Estado de São Paulo”. O objetivo principal da pesquisa é
subsidiar o planejamento do transporte no Estado de São Paulo e estabelecer critérios para
desenvolver o Plano Diretor de Transportes.
Fizeram parte da pesquisa, 12 aeroportos distribuidos no Estado de São Paulo (Tabela
4), ou seja, todos que contam com aviação regular: Congonhas, Guarulhos, Viracopos e São
José dos Campos, administrados pela Infraero e Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru,
Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Araraquara e Sorocaba (Figura 5), administrados
pelo Daesp.

Tabela 3. Aeroportos que participaram da pesquisa origem e destino
do transporte rodoviário e aéreo do Estado de São Paulo.
Aeroportos
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
Aeroportos administrados

Aeroporto de Congonhas

pela INFRAERO:

Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos
Aeroporto de São José dos Campos.
Aeroporto de Ribeirão Preto/Leite Lopes
Aeroporto de São José do Rio Preto
Aeroporto de Bauru

Aeroportos administrados

Aeroporto de Araçatuba

pelo DAESP:

Aeroporto de Presidente Prudente
Aeroporto de Marília
Aeroporto de Araraquara
Aeroporto de Sorocaba

Fonte: SET/Artesp (2.006).

Figura 5. Mapa de localização dos aeroportos pesquisados..
Fonte: SET/Artesp (2.006).

Segundo dados da Infraero, São Paulo é responsável por 34% dos passageiros
transportados e 53% da carga aérea movimentada no país, e a projeção de 20 anos é que o
volume de passageiros irá triplicar e o volume de carga crescerá duas vezes e meia.
A pesquisa permitiu caracterizar alguns aspectos importantes para subsidiar e nortear a
priorização de investimentos de recursos nos aeroportos, bem como repensar, a hierarquia dos
aeroportos dentro do Plano Aeroviário Estadual, atualmente em revisão. Assim, podemos
destacar alguns pontos:




São Paulo, Guarulhos e Campinas respondem por mais de 50% da movimentação de
carga do aeroporto de Guarulhos.
A pesquisa mostrou uma grande concentração de passageiros com origem e destino
nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, representando mais de 85% da
demanda por transporte aéreo do Estado.
Os principais aeroportos responsáveis pela movimentação de passageiros são:
Congonhas, Guarulhos, Viracopos e Ribeirão Preto (Tabela5)

Tabela 4. Aeroportos com maior movimento de passageiros no Estado de São Paulo.
AEROPORTOS

PASSAGEIROS/ANO

Congonhas

17,1 milhões

Guarulhos

15,8 milhões

Viracopos

816 mil

Ribeirão Preto

447 mil

Fonte: SET/Artesp (2.006).
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A capacidade dos aeroportos de São Paulo deve se esgotar em menos de 10 anos,
tendo como limite, o ano de 2.013. (Figura 6)
Existe uma grande demanda de passageiros que poderia se utilizar dos aeroportos
regionais e que acabam utilizando Congonhas e Guarulhos.
Os aeroportos de São José dos Campos, Bauru e São José do Rio Preto poderiam
atender uma demanda adicional de 450 mil passageiros/ano.
A Baixada Santista gera demanda para a instalação de um aeroporto regional.
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Figura 6. Demanda e capacidade da Área Terminal de São Paulo, em termos de passageiros
embarcados e desembarcados.
Fonte: SET/Artesp (2.006)

2.2

Aspecto ambiental: conceito.

Trata-se de um termo, que até a edição das normas da série ISO 14.000 era utilizado
com outra conotação. No entanto, passou a ser incorporado ao vocabulário usual daqueles que
atuam na área ambiental e que, por ser recente sua introdução no meio profissional, ainda
suscita dúvidas e necessita exemplificações para uma melhor compreensão de seu conceito.
A ABNT, na apresentação da norma “Sistema de gestão ambiental - Requisitos com
orientação para uso” (NBR ISO 14.001:2.004), define a expressão aspecto ambiental como
“elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com
o meio ambiente”; ainda, “um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter
um impacto ambiental significativo”. Embora não haja praticamente divergência entre as
definições que serão comentadas a seguir, foi adotada a definição da ABNT para desenvolver
os trabalhos aqui apresentados.
Aspecto ambiental também pode ser definido como “atividades, procedimentos e
recursos necessários ou inerentes a ele e que resultam ou podem resultar em alterações no
ambiente próximo ou distante” (NAKAZAWA, 2.004). Ainda, “aspecto ambiental pode ser
entendido como o mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental.

Uma mesma ação pode causar vários impactos, assim como um impacto pode ter várias
causas.” (SÁNCHEZ, 2.006).
Por exemplo, a emissão de poluentes e a geração de resíduos em si, não constituem
impactos. A sua interação com o meio, ou seja, a alteração da qualidade do ar e a
contaminação do solo e da água, esses sim, são os impactos causados (SÁNCHES, 2.006).
Para finalizar, embora o objetivo do trabalho não seja discorrer sobre o conceito de
aspecto ambiental, é importante buscar o máximo de clareza para que o objetivo da
dissertação possa ser atingido com eficiência. Abaixo, a Tabela 3, apresenta alguns exemplos
de relação atividade-aspecto-impacto.
Tabela 5. Exemplos de relação atividade-aspecto-impacto.
Atividade
Oficina de manutenção
Oficina de manutenção
Armazenamento de combustível
Lavagem de aeronaves
Restaurante
Lavagem de aeronaves

Aspecto
Geração de resíduos industriais
Emissão de gases e partículas
Vazamento
Lançamento de água com detergente
Geração de resíduos domiciliares
Consumo de água

Impacto
Contaminação do solo e água subterrânea
Alteração da qualidade do ar
Contaminação do solo e água subterrânea
Eutrofisação
Contaminação do solo e água subterrânea
Redução da disponibilidade hídrica

Fonte: SÁNCHEZ, 2.006, p. 34.

2.3

Critérios para definição dos aspectos ambientais a serem levantados

Lembrando a definição adotada para aspecto ambiental, como elemento das atividades
ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente,
procurou-se elencar todas as atividades, operações e serviços dentro do aeroporto, que
envolvem aspectos ambientais, ou seja, que podem resultar em modificações no meio
ambiente. Embora os aspectos identificados sejam todos considerados relevantes, nem sempre
foi possível obter informações satisfatórias. Em muitos casos, a planilha não pôde ser
completada por falta de informações, o que não prejudicou o resultado dos levantamentos.
Algumas atividades externas ao sítio aeroportuário, como implantações dentro das
Zonas de Proteção de Aeródromos, incluindo a Zona de Proteção de Ruído, também foram
consideradas para levantamento, verificação e avaliação, embora a quantidade de informações
obtidas tenha sido muito pequena.
A abrangência da Área de Segurança Aeroportuária – ASA, prevista na Resolução
Conama 04/95, é de escala regional, envolvendo, em algumas situações, outros municípios:
são áreas definidas por uma circunferência com centro no centro geométrico da pista de
pouso, cujo raio é 13 km para aeroportos que operam com regras de vôo visual - VFR (Visual
Flight Rule) e 20 km para aeroportos que operam com regras de vôo por instrumento - IFR
não precisão (Instrumental Flight Rule) (Figura 7). Portanto, a ASA foi abordada pela
importância da identificação das implantações, que pudessem constituir focos de atração de
aves. As informações relativas a matadouros, curtumes e outras atividades que possam atrair
aves, só em alguns casos puderam ser obtidas. Observou-se que informações relativas aos
aterros sanitários ou lixões, é desconhecida da maioria dos administradores dos aeroportos.
Como segunda alternativa tentou-se obter essas informações junto à administração municipal
ou nos órgãos ambientais locais.

Raio = 13 km

Figura 7. Área de Segurança Aeroportuária – ASA, do aeroporto de Ubatuba.
Fonte: Imagem de satélite obtida no Google Earth. Acesso em janeiro de 2.006.

2.4

Aspectos ambientais a serem levantados.

Foram selecionadas as seguintes atividades para a pesquisa visando avaliar os aspectos
ambientais decorrentes, com base no potencial de impacto que possam provocar:
















Abastecimento de água e manutenção da rede;
Fornecimento de energia e manutenção da rede;
Disposição transitória, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
domésticos e industriais;
Varrição e manutenção de áreas externas e vias de acesso;
Manutenção de vegetação nativa pré-existente;
Implantação e manutenção de vegetação no sítio aeroportuário;
Coleta, tratamento e disposição de efluente sanitário;
Manutenção da rede de esgoto;
Manutenção da rede de drenagem das águas pluviais;
Monitoramento da fauna, em especial da avifauna;
Transporte dos trabalhadores;
Hangaragem de aeronaves e oficinas de manutenção de aeronaves;
Parque de abastecimento de aeronaves;
Serviço de salvamento e combate a incêndio;
Manutenção da área de movimento de aeronaves: ampliação do sistema de pistas,
recapeamento, grooving, desemborrachamento; terraplenagem da faixa de pista e
outros;




2.5

Aspectos ambientais na Zona de Proteção de Aeródromos, limitada pela Zona de
Proteção de Ruído.
Aspectos ambientais na Área de Segurança Aeroportuária – ASA.

Elaboração da Planilha de Avaliação Ambiental

As planilhas de avaliação ambiental foram elaboradas com perguntas, verificações e
observações relativas aos aspectos ambientais decorrentes das atividades listadas no item
anterior, objetivando obter uma quantidade de informações suficientes para conhecer a
realidade dos aeroportos sob o ponto de vista ambiental. Ainda, organizar, analisar e registrar
esses dados para identificar instrumentos adequados de gestão ambiental nos aeroportos.
A estrutura da planilha foi adaptada de um protocolo de auditoria para identificação de
aspectos ambientais. Embora o objetivo não seja auditar os aeroportos, as verificações ajudam
a identificar em quais setores ou atividades existe maior carência de informações, normas e
procedimentos.
Os primeiros esforços no sentido de sistematizar informações relativas aos aeroportos
administrados pelo Estado foram consolidados na Ficha Técnica dos Aeroportos, em 1.999.
Posteriormente, foi elaborado o Caderno de Características Técnicas, em 2.004, como uma
versão mais atualizada e completa do primeiro trabalho. Estes dois trabalhos têm como foco,
informações operacionais, físicas e de segurança aeroportuária. Pela primeira vez, no Daesp,
dados e informações relativas aos aspectos ambientais dos aeroportos estão sendo levantados.
Embora as planilhas tenham se tornado extensas, em função da quantidade e
diversidade de aspectos ambientais existentes, optou-se por não sintetizá-los, nesse primeiro
momento, inclusive para a verificação da relevância das perguntas. As planilhas estão sujeitas
a modificações e devem ser sistematicamente atualizadas para que representem uma
contribuição para subsidiar o planejamento e implementação de medidas preventivas,
corretivas e mitigadoras dos impactos provocados, visando diminuir a distância que separa a
realidade atual dos aeroportos, de um crescimento sustentável.
A planilha-modelo está impressa (Apêndice A) e optou-se por apresentar as planilhas
preenchidas gravadas em CD (Apêndice B).

2.6

Aquisição de dados secundários

Os dados relativos à caracterização do meio físico como o tipo do solo e relevo
dependem de pesquisa em literatura e conhecimento específico. Nos aeroportos que já foram
objeto de avaliação de impactos ambientais (Bauru/Arealva, Jundiaí, Registro, Ribeirão
Preto), as informações de caráter sócio-ambiental estão todas consolidadas nos respectivos
estudos ambientais - Rap ou EIA/Rima e estão disponíveis para consulta, no Daesp.
Dados referentes à capacidade, manutenção dos geradores de emergência e cabines de
força foram obtidas junto ao Serviço de Manutenção Aeroportuária – SMA.
As informações relativas às aeronaves que operam nos aeroportos foram obtidas parte,
junto ao setor que controla as tarifas, na sede do Daesp. Por meio do conhecimento do prefixo

de cada aeronave, foram obtidas as demais informações, no RAB – Registro de Aeronaves
Brasileiras, no site da Anac. As informações foram organizadas em tabelas, por aeroporto.
(Apêndice C).
As infrações ambientais e penalidades, foram pesquisadas parte, junto à Procuradoria
Jurídica do DAESP e parte junto aos administradores dos aeroportos, sem muita confirmação
documental.
Para verificar as condições de destinação do lixo nos municípios foi consultado o
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares - Relatório 2006 (CETESB,2006). Não
foi possível localizar, em planta, a maioria dos aterros, cujos endereços, alguns, fornecidos
pelo administrador do aeroporto, outros, pelas Agências Regionais da Cetesb, estavam
incompletos, prejudicando a complementação das informações, porém, o conhecimento das
distâncias dessas implantações em relação aos aeroportos, possibilitou localizá-las dentro ou
fora da ASA.
O levantamento da fauna, principalmente da avifauna, baseou-se no conhecimento
empírico dos funcionários entrevistados. O aspecto “manutenção da área de movimento das
aeronaves” depende de informações da Divisão de Projetos e Obras do Daesp e nem sempre
as dúvidas puderam ser esclarecidas pois o serviço, geralmente é executado por empresa
contratada.
Finalmente, os Planos de Zoneamento de Ruído, os básicos e os específicos, foram
desenhados sobre material disponibilizado pela Divisão de Projetos e Obras.
2.7

Levantamentos e verificações por meio de planilhas

Para cada aeroporto vistoriado, foram obtidas informações, por meio das perguntas e
verificações contidas nas planilhas, em entrevista ao administrador do aeroporto ou outro
funcionário presente, que melhor conhecesse a realidade e os problemas do aeroporto. Após
entrevista, realizou-se uma vistoria por todo o sítio aeroportuário, para verificar as condições
físicas, bióticas e operacionais do aeroporto, bem como a situação das diversas instalações e
equipamentos.
Muitas informações resultaram de observação, percepção e perguntas adicionais que
surgiram com o desdobramento das entrevistas.
2.8

Análise e sistematização dos dados obtidos.

Após término dos levantamentos de campo, os dados foram sistematizados e
organizados em tabelas (Tabela 6 a Tabela 19), elaboradas com dados comparativos dos
aspectos ambientais levantados. A comparação dos dados foram traduzidas em gráficos e
estatísticas, para fundamentar as análises, interpretações e conclusões.
Os primeiros levantamentos no campo (12) foram realizados com apoio em um
formulário preliminar, bem mais resumido e objetivo, que depois se transformou em planilha
mais elaborada e completa. As próprias entrevistas fizeram com que o formulário fosse
revisto e ampliado.

3

INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Aeroporto é todo aeródromo público - área destinada a pouso, decolagem e
movimentação de aeronaves em geral - dotado de instalações e facilidades para apoio de
operações de aeronaves, embarque e desembarque de pessoas e cargas (Portaria 1.141/GM5,
de 8/12/87). O aeroporto faz parte do sistema de aviação civil brasileiro, como um
componente da infra-estrutura aeronáutica, distribuído hierarquicamente, pelo território
nacional.
3.1

Planejamento aeroportuário

O Brasil tem adotado, nos últimos 25 anos, como base do planejamento da rede
aeroportuária, o estabelecimento de um sistema de aeroportos categorizados e hierarquizados
por função e tamanho, onde cada unidade desempenha um papel específico, de acordo com
seu perfil e vocação, para atender a demanda local, regional ou internacional.
Em 1.989, foi criado o Adicional de Tarifa Aeroportuária – Ataero, com o objetivo de
gerar uma fonte de recursos destinada à melhoria, reforma e expansão dos aeroportos. Em
1.992, o Comando da Aeronáutica determinou que 20% dos recursos do Ataero seriam
destinados ao Programa Federal de Auxílio a Aeroportos – Profaa, para serem aplicados nos
aeroportos estaduais constantes dos Planos Aeroviários Estaduais, fazendo com que todos os
Estados tivessem o seu Plano Aeroviário Estadual e que eles fossem constantemente
atualizados, refletindo as reais necessidades de investimentos nessas unidades com recursos
do Profaa.
Três são os documentos básicos de planejamento, que se interligam através das
unidades aeroportuárias que as compõem. Os documentos são o Plano Diretor Aeroportuário
– PDIR, o Plano Aeroviário Estadual – PAE, e o Plano Aeroviário Nacional – PAN (ainda em
discussão).
Em 2.003, o Conselho de Aviação Civil – Conac, através da resolução nº 011/2.003,
determinou que se criasse o Plano Aeroviário Nacional – PAN, para promover a ordenação
dos investimentos, e estimular a construção, exploração e operação de aeródromos públicos
pela iniciativa privada, observado o devido processo de homologação. Até o presente
momento, porém o PAN não foi criado.
O Plano Aeroviário Estadual – PAE surgiu no Brasil, como decorrência de uma
política de descentralização administrativa do Comando da Aeronáutica, estabelecendo um
planejamento que atendesse ao crescimento da demanda de passageiros por transporte aéreo
regional. É o documento macro diretor do planejamento integrado do transporte aéreo e da
infra-estrutura. Deve ser aprovado pelo Ministério da Defesa, e tem por objetivo selecionar os
aeródromos de interesse que estarão aptos a receber recursos financeiros de programas
federais de investimentos e definir as diretrizes de desenvolvimento para os aeroportos
selecionados, nos horizontes de curto, médio e longo prazos, bem como quantificar os custos
relativos das obras e serviços necessários ao desenvolvimento dos aeroportos. São Paulo
possui um sistema de transporte aéreo que interliga as principais cidades do interior, outros
Estados da Federação, nações que compõem o Mercosul e demais países.
No Brasil, todos os Estados possuem um PAE; o de São Paulo foi elaborado em 1.981
(Figura 8) e está em revisão. Alguns já foram revisados como o de Pernambuco (1.984), Mato

Grosso do Sul (1.988), Goiás (1.988), Minas Gerais (1.986), Rondônia (1.988), Espírito Santo
(1.991-2.000) e Bahia (1.982-2.000).

Figura 8 – Rede aeroportuária proposta no Plano Aeroviário Estadual de São PauloPAESP, em 1.981.
Fonte: ANAC, 2.007. Revisão do PAESP.

O planejamento dos aeroportos localizados em regiões metropolitanas assume um
enfoque diferente e mais complexo à medida que passa a interferir no processo de
crescimento das grandes metrópoles, ao mesmo tempo em que sofre a influência da dinâmica
econômica, política e social que se desenvolve entre a sua área central e os centros
secundários que integram estas regiões. Os impactos potenciais que o aeroporto carrega com
sua implantação em regiões metropolitanas, como problemas de acessibilidade, ruído e
conflito com o adensamento urbano que provoca no seu entorno, transformam num verdadeiro
desafio a elaboração de um plano para o sistema metropolitano de aeroportos.

3.2

Plano Diretor Aeroportuário - PDIR

O Plano Diretor Aeroportuário é o documento que apresenta um conjunto de diretrizes
que norteiam a implantação, desenvolvimento e expansão de uma unidade aeroportuária de
maneira ordenada e ajustada à evolução do transporte aéreo, orientando a aplicação de
investimentos. Estabelece diretrizes para o desenvolvimento das facilidades físicas do
aeroporto, para o desenvolvimento do uso do solo na sua área de entorno, para determinar os
possíveis impactos ambientais da construção e da operação do aeroporto e para o
estabelecimento das necessidades de acessibilidade.

A partir de um sítio definido, o PDIR deve apresentar a melhor solução para
implantação, otimização da sua capacidade operacional para obter um desenvolvimento
equilibrado de cada componente, sem perder de vista a segurança operacional do conjunto, o
valor do investimento e o custo da manutenção.
A Norma NSMA 58-146, de 06/12/1.994, apresenta a metodologia atualizada e
estabelece os procedimentos necessários à elaboração, revisão, aprovação e tramitação de
Planos Diretores Aeroportuários. Ainda, essa metodologia pressupõe a existência de um sítio
aeroportuário definido, cuja escolha deverá obedecer à legislação específica.
Os fatores de ordem ambiental, econômica e de segurança devem ser analisados
visando obter a aceitação pública para o PDIR, impedindo que se transformem em restrições
para o desenvolvimento do aeroporto. Da mesma forma, os aspectos urbanos e de
acessibilidade deverão ser planejados em conjunto com a municipalidade, buscando a
compatibilização com o planejamento urbano e a incorporação do Plano de Zona de Proteção
do Aeródromo no Plano Diretor Municipal.
A consulta às autoridades, instituições e organizações envolvidas no processo de
planejamento aeroportuário (Figura 09) é fundamental para que a proposta, tanto das
instalações físicas quanto aquelas voltadas para a integração do aeroporto com a comunidade
do entorno, seja aceita e incorporada aos planejamentos setoriais
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Figura 09. Grupos de atores participantes no processo de planejamento aeroportuário.

A elaboração do PDIR obedecerá a uma seqüência de etapas que visa facilitar os
trabalhos de avaliação, previsão, diagnóstico e proposta para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária:










Informações básicas: informações relativas à caracterização da região, à infraestrutura aeroportuária local, aos aspectos urbanos, ambientais e de acessibilidade, ao
histórico estatístico do transporte aéreo e à situação econômico-financeira do
aeroporto;
Estudos preliminares: a partir da análise das informações coletadas, desenvolver as
previsões de demanda (tendências de crescimento do mercado de passageiros e de
carga aérea, para os horizontes de cinco, dez e vinte anos), considerando a Demanda
Detalhada dos Aeroportos Brasileiros (IAC), e estabelecendo uma comparação entre a
demanda prevista e a capacidade do sítio de absorvê-la;
Estudo de alternativas: consiste na formulação de propostas alternativas de
desenvolvimento dos componentes do aeroporto devendo contemplar a expansão
necessária ao atendimento atual ou a definição do programa de transferência total ou
parcial para um novo sítio ou mesmo a implantação de um novo aeroporto. As opções
de expansão da área patrimonial deverão considerar os aspectos de natureza
geomorfológica, a densidade do uso do solo na área do entorno, as implantações de
natureza perigosa, restrições de natureza legal e ambiental, limitações do espaço aéreo,
considerando-se os diferentes tipos de tráfego que operam ou venham a operar no
aeroporto. É fundamental perseguir a garantia da capacidade de expansão da infraestrutura aeroportuária além do horizonte de planejamento de vinte anos; e
Planejamento geral do aeroporto: é a concepção de desenvolvimento do sítio
aeroportuário, a partir da alternativa selecionada, visando atender à demanda,
mantendo a melhor relação custo-benefício considerando o meio ambiente, o
desenvolvimento da comunidade e dos outros modos de transporte. Apresenta dois
níveis: 1. O plano do aeroporto voltado para a administração aeroportuária e 2. As
diretrizes urbanas, ambientais e de acessibilidade, necessárias para que as autoridades
estaduais e municipais estabeleçam as adequações em seus planejamentos específicos
de forma a incorporar os requisitos aeroportuários.
Planos Complementares: para a viabilização e efetivação da implementação do
PDIR, é fundamental a elaboração e implementação dos Planos de Vias de Acesso
(PVA), os Planos Básicos ou Específicos de Zona de Proteção de Aeródromos
(PBZPA ou PEZPA) e os Planos Básicos ou Específicos de Zoneamento de Ruído
(PBZR ou PEZR).

Cada uma das etapas deve ser examinada e analisada quanto aos seus diferentes
aspectos, considerando-se sempre sua viabilidade ambiental, técnica e econômica.
À medida que os aspectos ambientais, sociais e de acessibilidade são considerados na
elaboração do PDIR desde o início do processo de planejamento, pode-se evitar ou minimizar
impactos e estabelecer soluções para uma convivência “amigável” entre o aeroporto e o seu
entorno, seja ele o meio rural ou o meio urbano.
Compete à Anac analisar e aprovar o PDIR dos aeroportos civis. Para os aeroportos
compartilhados (civil e militar), o PDIR será aprovado pelo Estado Maior da Aeronáutica
(Emaer).

3.3

Componentes de uma unidade aeroportuária

Os componentes de um aeroporto dependem da capacidade operacional do sistema de
pistas, do tipo de tráfego aéreo (aviação geral, comercial, aerodesportiva, passageiros, carga,
doméstico ou internacional), das aeronaves que operam e das características topográficas do
sítio. Esses fatores vão determinar as dimensões das instalações, do sítio aeroportuário
necessário e seu custo final.
De modo geral, uma configuração inicial, segundo as recomendações da Icao e da
Portaria 1.141/GM5, de 8/12/87, deve contemplar pelo menos os seguintes componentes:
sistema de pistas e pátio (pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio de estacionamento
de aeronaves), terminal de passageiros, estacionamento de veículos e serviços de apoio como
Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA e Seção Contra Incêndio – SCI.
Quanto à configuração final, deve corresponder à utilização máxima do potencial de
desenvolvimento do sítio aeroportuário, dentro dos Planos de Zona de Proteção de
Aeródromos, de Zoneamento de Ruído e da ASA, visando preservar a capacidade de
expansão do aeroporto para além do horizonte máximo de planejamento, ou seja, para atender
às expectativas de evolução do transporte aéreo da região.
Além dos componentes definidos por obras civis, um aeroporto de pequeno ou médio
porte, dependendo do movimento operacional ou do tipo de operação (vôo visual ou por
instrumento), deve ser dotado de equipamentos de auxílio à navegação aérea. A implantação
desses equipamentos representa impacto considerável em virtude de suas dimensões (TWR,
NDB, farol rotativo, biruta iluminada, radar e outros) e das restrições de uso do solo no seu
entorno.
Pode-se dividir o sítio aeroportuário em três áreas ou setores, onde um deles fica na
interface entre os outros dois: a área terminal (terminal de passageiros ou de carga) divide o
“lado terrestre ou lado terra” e o “lado aéreo ou lado ar”.
3.3.1

Lado aéreo.

É uma região com restrição de acesso, geralmente isolada com uma barreira física
(cerca operacional), onde ocorrem as operações das aeronaves como pouso e decolagem,
taxiamento, abastecimento e estacionamento. Os passageiros que acessam essa área são
apenas aqueles que estão em procedimento de embarque ou desembarque.
No lado aéreo também estão instaladas as demais atividades de apoio como o Serviço
Contra Incêndio – SCI, hangares de manutenção e hangaragem de aeronaves e o serviço de
abastecimento de combustível (realizado pelos caminhões-tanque abastecedores – CTA).
3.3.2

Lado terrestre.

É uma região de acesso público, reservada para o desenvolvimento das atividades
ligadas ao atendimento das necessidades inerentes ao fluxo dos passageiros. Fazem parte do
sistema terrestre, as vias de acesso ao aeroporto, os estacionamentos de veículos, os pontos de
embarque/desembarque (meio-fio) e espera, pontos de conexões com outros modais de
transporte.

3.3.3

Área Terminal.

É a área que abriga o terminal de passageiros ou de carga, onde ocorrem os
procedimentos de segurança e habilitação do passageiro e bagagem (check-in/check-out) ou
da carga para fins de embarque ou desembarque. É o local onde ficam as companhias aéreas,
lojas de vendas de passagens e serviços de apoio e os demais órgãos que participam dos
procedimentos operacionais de embarque e desembarque como a Polícia Federal, o Serviço de
Aviação Civil – SAC, o juizado de menores e outros. Além das funções operacionais, o
terminal de passageiros cada vez mais assume um perfil comercial e de serviços, com o
intuito de oferecer facilidades aos usuários. Cabe ressaltar que as receitas provenientes das
atividades comerciais são significativas, e em alguns casos é a principal fonte de renda para a
administração aeroportuária.
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Figura 10. Desenho esquemático de um aeroporto e seus componentes
Fonte: DAESP (2.006).

4. GESTÃO AMBIENTAL EM AEROPORTOS
Estabelecer medidas e procedimentos, visando controlar, reduzir e compensar os
impactos introduzidos pelo empreendimento sobre o meio deve ter como base, os diplomas
legais que determinam parâmetros para a avaliação dos impactos ambientais de implantação
ou ampliação de um aeroporto.
A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81 estabeleceu em seu artigo 10 que
“A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem
como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento de órgão estadual competente....”. Embora não seja o escopo da AIA, o
licenciamento ambiental representa também um instrumento de gestão ambiental para
empreendimentos. Para o empreendedor, o licenciamento ambiental oferece uma garantia
maior quanto à conformidade de seu empreendimento perante os órgãos ambientais e a
sociedade.
A gestão ambiental em aeroportos pressupõe ainda, o conhecimento dos aspectos
operacionais, de segurança e legislação específicas (Anexo A) das atividades ali
desenvolvidas.
4.1.

Instrumentos de prevenção, controle e compensação ambiental

O final do século 20 foi testemunha de uma situação ambiental alarmante, de um
grande desequilíbrio do ecossistema, resultado da exploração desenfreada dos recursos
naturais; de mudanças climáticas e condições de vida inaceitáveis de grande parcela da
humanidade. A busca por um desenvolvimento sustentável, que incorpore tecnologias e
procedimentos que permitam prevenir e evitar danos ao meio ambiente e exaustão dos
recursos naturais é uma tarefa a ser cumprida com empenho e determinação, principalmente
por aqueles que têm sob sua responsabilidade a atribuição de implantar e administrar
empreendimentos (GOLDEMBERG, 2.000).
Os impactos ambientais provocados por atividades humanas são geralmente
decorrentes de políticas, planos, programas e projetos, formulados e implementados pelo setor
público ou privado. Os meios para identificar, avaliar, controlar, compensar e informar
adequadamente os efeitos positivos e negativos associados a essas atividades, de forma
preventiva ou corretiva, são os chamados tecnicamente de “instrumentos de gestão ambiental”
(BITAR, 2.003).
Portanto, identificar, avaliar e controlar os impactos ambientais, positivos ou
negativos, com finalidade preventiva ou corretiva são tarefas possíveis com a correta
utilização dos instrumentos de gestão ambiental (BITAR, 2.004) previstos em normas,
recomendações e na própria legislação ambiental.
Instrumentos preventivos são aqueles que buscam se antecipar à ocorrência de
impactos negativos, promovendo medidas necessárias para evitar e minimizar seus efeitos
como a AIA – Avaliação de Impacto Ambiental, que pressupõe um trabalho multidisciplinar
visando conhecer a dinâmica e os aspectos ambientais do meio em que está ou será
implantado o empreendimento.

Instrumentos corretivos visam eliminar ou mitigar os impactos ambientais ocorridos
como a recuperação de áreas degradadas que abrange desde a remediação de áreas
contaminadas até a recomposição de vegetação nativa.
Entre os instrumentos preventivos e os corretivos, existem os instrumentos de
controle, que têm como objetivo, a manutenção, dentro de um padrão aceitável adotado pelos
orgãos ambientais, dos impactos inevitáveis e daqueles que têm potencial altamente
impactante, como por exemplo as tancagens de combustível.
Os impactos causados pela atividade aeroportuária já foram abordados anteriormente e
pode-se dizer que está “em jogo uma avaliação de sua viabilidade econômica e técnica,
cruzada com sua viabilidade ambiental (...) por meio do conhecimento da estrutura, da
composição e da dinâmica dos fatos que caracterizam o espaço total da região. (...) A análise
do sítio ou local de implantação tem uma certa importância. Entretanto, é a área de entorno do
projeto que mais importa em termos de curto, médio e longo prazo.”(AB´SABER, 1.994,
p.29).
A previsão de impactos pressupõe ações de precaução para garantir a harmonia da
dinâmica original daquele espaço. É também, um ato de bom senso, em que se procura
harmonizar o desenvolvimento e a proteção ambiental. (AB´SABER, 1.994).
Os conceitos de gestão ambiental apresentados a seguir, nos remetem a buscar os
instrumentos adequados e suficientes para a manutenção da qualidade ambiental do ambiente
impactado.
Gestão Ambiental é um processo participativo, integrado e contínuo que visa
promover a compatibilização das atividades humanas com a qualidade e preservação do
patrimônio ambiental, através da ação conjunta do poder público, e da sociedade organizada
em seus vários segmentos mediante priorização das necessidades sociais e alocação dos
respectivos recursos, com mecanismos de avaliação da qualidade e transparência.
É também um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos que se
adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um
empreendimento sobre o meio ambiente.
Assim sendo, conhecer bem as atividades, seus aspectos ambientais e os potenciais
impactos aumenta a possibilidade de controlar e mitigar seus efeitos.
Antes de abordar pontualmente causa e efeito, é importante conhecer a dinâmica do
ambiente com o qual trabalhamos, seja ele mais primitivo, no sentido de menos modificado
ou mais alterado como uma área urbana. Assim, “compreender a dinâmica ambiental de um
determinado espaço, as relações entre seus componentes, os fluxos de matéria e energia, suas
determinantes e limitações e, ainda, prever e avaliar seu comportamento diante de
intervenções decorrentes da ocupação e uso desse espaço parece ser uma tarefa complexa em
demasia ....” (NAKAZAWA, 2.004, p. 301). Há que se ter precaução quando se faz uma
pesquisa envolvendo aspectos ambientais de determinada atividade ou operação pois o
conhecimento aprofundado de determinados aspectos pode dificultar a compreensão do todo,
ou seja, não sabemos como abordar aquele aspecto dentro da dinâmica ambiental.

No Brasil, o instrumento de gestão ambiental oficialmente mais difundido é o
licenciamento ambiental que pressupõe a avaliação de impactos ambientais, por meio de
estudos como o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto do Meio
Ambiente –EIA/Rima, do Relatório Ambiental Preliminar - RAP ou mesmo do Estudo
Ambiental Simplificado – EAS. O cumprimento das exigências ambientais que acompanham
as Licenças Ambientais (LP, LI e LO), objetiva garantir a prevenção, mitigação, a
compensação e o controle dos impactos. A emissão das Licenças, por etapas de implantação,
obriga o empreendedor a cumprir as exigências ambientais e é uma condição para que, após a
conclusão das obras, o empreendimento possa iniciar sua operação em conformidade com a
legislação ambiental. Dessa maneira, esse instrumento realiza seu papel preventivo e
corretivo.
Acrescenta-se ainda a necessidade de tornar público o estudo ambiental, fato esse
previsto nos procedimentos de licenciamento ambiental, fazendo com que a comunidade
conheça o empreendimento e seus impactos.
A pretensão de identificar instrumentos de gestão ambiental adequados e suficientes
para a atividade aeroportuária persiste em função da certeza de que instrumentos inadequados
seja na abrangência ou na finalidade, desestimulam a implementação de práticas
ambientalmente corretas pois ou não se obtém resultados ou o custo para implementação das
medidas propostas se apresentam totalmente desproporcionais aos investimentos planejados.

4.2

Escolha de sítio

As restrições na escolha de sítio para construção de um novo aeroporto ou mesmo a
escolha de sítios alternativos quando se avalia a possibilidade de ampliação de um aeroporto
são cada vez maiores.
São requisitos para avaliação e escolha do sítio:













Características sócio-economicas da região;
Proximidade em relação ao centro urbano do principal pólo gerador de tráfego;
Identificação de aeródromos dentro de um raio de 50 km;
Acessibilidade (características das vias de acesso);
Dados meteorológicos;
Direção dos ventos predominantes;
Tipo de ocupação do solo, no entorno que não inviabilize a expansão do aeroporto;
Identificação e caracterização de implantações de natureza perigosa que possam
comprometer a segurança operacional do aeroporto;
Identificação de áreas de proteção ambiental, de preservação permanente e unidades
de conservação;
Identificação de obstáculos à navegação aérea, naturais ou construídos;
Topografia menos acidentada visando o menor volume de movimentação de terra;
Levantamento de serviços e instalações quanto ao fornecimento de infra-estrutura:
energia elétrica, telefonia, abastecimento de água, tratamento de esgoto e lixo;

Os critérios para a escolha final do sítio devem levar em consideração a alternativa
que, no conjunto, representar o menor impacto ambiental e a melhor relação custo-benefício
para sua implantação.

4.3. Construção
A fase de construção do empreendimento aeroportuário pode provocar diversos
impactos, sendo que alguns podem ser evitados ou prevenidos como assoreamento de
córregos, processos erosivos, destinação inadequada de resíduos, contaminação de solo e
água. Outros, podem ser mitigados (ruído e poeira provocados pela movimentação de
maquinários, afugentamento de fauna) e aqueles que não podem ser evitados, devem ser
compensados (supressão de vegetação, perda da biodiversidade).
Alguns programas de monitoramento ambiental na fase de construção do
empreendimento têm se mostrado eficientes no efetivo controle das ações potencialmente
impactantes, por meio de ações preventivas, como no caso do monitoramento de fauna e do
plano de resgate da flora, no aeroporto de Registro. Essas medidas constam na Licença de
Instalação obtida e decorrem da necessidade de supressão de vegetação, de relevante valor
ambiental, no sítio aeroportuário, para adequação física às exigências da legislação
aeronáutica no que diz respeito à segurança operacional.
Tanto o monitoramento da fauna como o plano de resgate da flora tiveram início doze
meses antes da efetiva supressão da vegetação prevista e devem continuar durante e após o
desmatamento.
Essas exigências que acompanham as Licenças Ambientais, comprovam a eficácia do
licenciamento ambiental como instrumento de gestão ambiental, quando as exigências
requeridas pelo órgão ambiental estão na medida do impacto causado.
O plano de resgate da flora envolveu diversas instituições da região, contando com o
apoio e orientação dos órgãos ambientais locais – DEPRN de Registro e Ibama de Iguape,
durante as várias reuniões realizadas. Os objetivos do plano de resgate são: identificar e
quantificar as variedades de espécies da flora, passíveis de aproveitamento na forma de
plântulas , sementes e serapilheira e mudas de bromélias. Para tanto, a equipe que elaborou os
Planos realizou um levantamento detalhado na área, consolidado em um inventário da flora a
ser suprimida e da fauna associada com o intuito de acompanhar/monitorar o processo de
afugentamento durante o desmatamento.
Participaram das reuniões, além dos representantes do DEPRN e do Ibama, o
Ministério Público, a Prefeitura de Registro, a Prefeitura de Cananéia, a Unesp, ONG´s e
Associações de Produtores de Plantas Ornamentais. Durante as reuniões foram levantados os
interesses e as necessidades de cada instituição quanto à aquisição dos produtos resultantes do
desmatamento, bem como a capacidade de logística de cada um. Os produtos serão doados,
desde que os interessados se responsabilizem pela retirada e transporte do material. A
responsabilidade pelo transporte dos produtos será do empreendedor e repassado para cada
interessado, mediante termo de compromisso assinado entre as partes, com o
acompanhamento do órgão fiscalizador, Ibama.
Outras experiências valiosas, de recuperação, compensação e monitoramento
ambiental foram e estão sendo realizadas em outros aeroportos submetidos ao processo de
licenciamento ambiental: reflorestamento compensatório com espécies nativas, em área de 90
ha, no aeroporto de Bauru/Arealva; reflorestamento compensatório de 15 ha, com espécies
nativas, construção de barreira acústica para a área de testes de motores, monitoramento de

ruído no entorno do aeroporto, monitoramento de águas superficiais e subterrâneas no
aeroporto de Jundiaí.
Embora o aeroporto de Itanhaém não tenha se submetido ao processo de licenciamento
ambiental foi solicitada autorização para supressão de 35 ha de vegetação nativa para
adequação do aeroporto à legislação aeronáutica. O órgão ambiental expediu a licença,
exigindo que se apresentasse um projeto de compensação relativo à supressão solicitada.
Embora essa exigência não tenha o caráter de compensação ambiental strictu senso, dentro
dos preceitos do licenciamento ambiental, foi realizado um trabalho interessante sob o ponto
de vista social e ambiental: buscou-se a parceria da Prefeitura, que averbou uma área de 44 ha
no município, distante 20 km do aeroporto e próximo a uma escola rural, de ensino
fundamental. Foi desenvolvido um projeto de educação ambiental na escola, envolvendo
professores e alunos, por meio da construção de uma trilha interpretativa na área da mata
averbada. Algumas disciplinas são desenvolvidas na trilha com os professores e alunos. Foi
realizado também um levantamento sócio-economico com os moradores da região para
verificar a capacidade de apropriação e preservação daquela área pela comunidade local.

4.4

Operação

Os impactos potenciais provocados na fase de operação podem e devem ser
monitorados através de programas específicos. São impactos potenciais e/ou efetivos:








ruído aeronáutico,
congestionamento do sistema viário de acesso ao aeroporto,
coleta, tratamento e disposição de resíduos domésticos, industriais e proveniente das
aeronaves,
treinamentos de combate a incêndio,
coleta, tratamento e disposição de esgoto doméstico e proveniente das aeronaves,
adensamento populacional das áreas do entorno do aeroporto,
implantações de natureza perigosa dentro da ASA.

É oportuno lembrar que o ruído aeronáutico é um impacto que persiste por todo o
tempo de vida do aeroporto e que o adensamento populacional só tende a piorar o impacto
do ruído sobre a comunidade do entorno.
Os órgãos reguladores e de controle da atividade aeronáutica estabeleceram restrições
para controle e prevenção do impacto, visando minimizar a relação de conflito que se
estabelece com o tipo de uso do solo no entorno dos aeroportos. Esse tema é objeto de
constante discussão em todo o mundo, uma vez que o empreendimento aeroportuário
induz rapidamente o adensamento em seu entorno.
A Portaria 1141/GM5, de 1987, estabelece, através do Plano Básico ou Específico de
Ruído, três áreas virtuais, limitadas por curvas isofônicas, denominadas curvas de ruído I
e II: Área I, dentro da curva de ruído I, onde o “nível de ruído” LDN (Day Night Sound
Level) é maior que 75 dBA; Área II, entre as curvas de ruído I e II, onde o nível de ruído
deve ficar entre 65 dBA e 75 dBA e Área III, onde o nível de ruído deve ser menor que 65
dBA. De acordo com os níveis de ruído, a Portaria estabelece atividades que podem ser
implantadas sem prejuízo de seu pleno desenvolvimento.
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Figura 10 A. Curvas de ruído I e II e áreas I, II e III.
Fonte: DAESP (2.006)

4.5

Encerramento de atividades.
O encerramento de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental deverá ser
comunicado ao órgão ambiental competente, de acordo com os procedimentos
previstos nos artigos 5°, 6° e 7° do Decreto Estadual n° 47.400, de 04/12/2.002,
abaixo, na íntegra:
Artigo 5° - Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão comunicar ao
orgão competente do SEAQUA a suspensão ou o encerramento das suas atividades.
§ 1° - A comunicação a que se refere o "caput", deverá ser acompanhada de um Plano de
Desativação que contemple a situação ambiental existente e, se for o caso, informe a
implementação das medidas de restauração e de recuperação da qualidade ambiental das
áreas que serão desativadas ou desocupadas.
§ 2° - O órgão competente do SEAQUA deverá analisar o Plano de Desativação, verificando
a adequação das propostas apresentadas, no prazo de 60 dias.
§ 3° - Após a restauração e/ou recuperação da qualidade ambiental, o empreendedor deverá
apresentar um relatório final, acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade
Técnica, atestando o cumprimento das normas estabelecidas no Plano de Desativação.
§ 4° - Ficará o declarante sujeito às penas previstas em lei, em caso de não cumprimento das
obrigações assumidas no relatório final.
Artigo 6° - As restrições ao uso verificadas após a recuperação da área devem ser
averbadas no Registro de Imóveis competente.
Artigo 7° - Os órgãos estaduais competentes somente poderão proceder ao encerramento
das empresas sujeitas ao licenciamento ambiental após comprovação da apresentação do
relatório final previsto § 3° do artigo 5°.

5.

RESULTADOS OBTIDOS

Para fins de análise dos dados, estabeleceu-se dois grupos distintos de aeroportos:
aeroportos que operam aviação regular e aeroportos que operam apenas aviação geral, para
verificar a relação que existe entre os impactos causados em duas situações diferentes: uma,
com movimentação concentrada, em horários determinados e com aeronaves maiores; a outra,
da aviação geral, provoca uma movimentação constante e “desordenada” de um número
menor de pessoas e não necessariamente menor movimentação de aeronaves; estas, de menor
porte.
Além dos aspectos mais relevantes, sistematizados em tabelas, outras informações,
contidas nas planilhas, como na parte1- Identificação, das planilhas de avaliação ambiental,
devem ser destacadas para as análises comparativas e conclusões. São: data de construção do
aeroporto, tipo de operação, horário de funcionamento, área impermeabilizada e existência de
APP dentro do aeroporto.
O levantamento está organizado em 30 conjuntos de planilhas separadas por aeroporto,
constantes do Apêndice B, em CD. A seguir, foram listadas algumas medidas corretivas e
preventivas que não necessitam análise aprofundada para que suas implementações sejam
planejadas.

5.1.

Aeroportos com aviação regular (referência - junho de 2.007):

Apenas oito aeroportos da rede estadual, operam atualmente, aviação regular, ou seja,
oferecem serviço aéreo regular, prestado por empresas de transporte aéreo, com horários
regulares, freqüência, itinerário e equipamento preestabelecidos, conforme horário de trânsito
– HOTRAN. A aviação regular pressupõe a existência de demanda de passageiros e infraestrutura que atenda às suas necessidades operacionais e de serviços básicos.
O serviço aéreo regular necessita de facilidades como restaurante, lanchonete e
catering. A empresa aérea, geralmente requer área no saguão do terminal de passageiros, além
do balcão de check-in, para instalar loja de venda de passagens, área externa para guarda de
equipamentos de rampa, fornecimento regular de combustível, e outros.
Com o intuito de uniformizar as informações para todos os aeroportos que se seguem,
relativas ao movimento de aeronaves, passageiros e transito, adotou-se os seguintes critérios:
 o mês de referência da estatística apresentada por aeroporto é junho de 2.007;
 o movimento de passageiros inclui embarque e desembarque da aviação regular e
geral;
 o movimento de pessoas em trânsito inclui aviação regular e geral e,
 o movimento de aeronaves inclui embarque e desembarque da aviação regular e geral
5.1.1. Araçatuba - SBAU.
O aeroporto de Araçatuba, apresenta um movimento mensal de 8.371 passageiros, 588
em transito e 1.004 movimentos de aeronaves.
Operam atualmente, três empresas aéreas: Pantanal, Ocean Air e Air Minas,
respectivamente com as aeronaves ATR-43, F-100 e EMB 120.

A empresa que comercializa combustível de aviação é representante da Shell e tem
uma tancagem de 20.000 litros de AVGAS e 50.000 litros de QAV. O abastecimento das
aeronaves é realizado por caminhão tanque abastecedor – CTA. Permanece ainda uma bomba
de abastecimento (Foto 1), em condições inadequadas, que abastece pequenas aeronaves. O
PAA não é licenciado.
A lagoa de contenção de águas pluviais (Foto 2) quando está cheia, atrai pássaros.

Foto 1. Abastecimento inadequado de
combustível.

Foto 2. Lagoa de contenção de águas pluviais

a).Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Segregação do lixo das aeronaves com correta destinação
 Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina de manutenção
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA.
b).Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Obter autorização do órgão ambiental prévia aos treinamento de combate a incêndio
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Observar o aumento do fluxo de veículos
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.1.2. Araraquara - SBAQ
A empresa Pantanal operava em Ribeirão Preto e transferiu suas operações para
Araraquara, com a aeronave ATR-42, em junho de 2.006, quando Ribeirão Preto fechou para
obras de reforma da pista. Desde então, permaneceu em Araraquara. O movimento mensal do
aeroporto é de 859 passageiros, 1.371 em trânsito e 604 movimentos de aeronaves.
As instalações do PAA (Foto 3), estão em processo de regularização junto à Cetesb. O
detalhe do dique de contenção (Foto 4) mostra o registro que controla a saída do combustível
em caso de vazamento ou manutenção do tanque.

Foto 3. Armazenamento de combustível

Foto 4. Registro do dique de combustível

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina de manutenção
 Evitar o acúmulo de lixo doméstico do entorno nas proximidades da cerca.
b). Medidas preventivas.
 Acompanhar o monitoramento ambiental do PAA.
 Lavar a caixa d´água com regularidade
 Realizar controle da qualidade da água
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do município
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.1.3. Bauru/Arealva – SJTC
O aeroporto de Bauru/Arealva passou pelo processo completo de Licenciamento
Ambiental, iniciado em 1.991 e finalizado em outubro de 2.006 com a obtenção da Licença de
Operação, para as obras executadas. As operações da aviação regular e parte da aviação geral
passaram do aeroporto de Bauru para o novo aeroporto. A empresa Air Minas opera com a
aeronave EMB-120, a Pantanal, com o ATR-42, a Ocean Air, que iniciou suas operações em
junho/2.007, opera com o F-100 e a BRA, faz vôos fretados com o B737-300.
O movimento mensal do aeroporto é de 5.303 passageiros, 4.213 em trânsito e 668
movimentos de aeronaves.
A disposição transitória do lixo domiciliar (Foto 5) não foi prevista na obra e está
inadequada. A falta de acabamento na obra do sistema de drenagem superficial está
provocando (Foto 6) erosão e destruindo as canaletas de drenagem.

Foto 5. Disposição transitória do lixo

Foto 6. Erosão no sistema de drenagem

a) Medidas corretivas:
 Providenciar um local adequado para a disposição transitória do lixo
 Providenciar segregação do lixo das aeronaves com correta destinação.
b) Medidas preventivas:
 Iniciar o controle da qualidade da água
 Lavar a caixa d´água com regularidade
 Monitorar as implantações e atividades no entorno do aeroporto.
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.1.4. SIMK – Franca
O aeroporto de Franca e o de Araraquara receberam a aviação regular de Ribeirão
Preto, que permaneceu fechado durante os meses de junho a agosto de 2.006, para as obras de
reconstrução da pista. Da mesma forma que em Araraquara, a empresa aérea Passaredo
continuou operando em Franca, após a reabertura do aeroporto de Ribeirão Preto.
O movimento mensal do aeroporto é de 483 passageiros, 2 em trânsito e 358
movimentos de aeronaves.
O aeroporto sofre pressão do adensamento urbano e enfrenta dificuldades para conter
as invasões de pessoas e animais no aeroporto. Problemas pequenos de erosão se não forem
tratados de forma adequada e rápida, podem evoluir e demandar soluções dispendiosas (Foto
7). A drenagem do dique de contenção do PAA está inadequada, sobre solo sem proteção
(Foto 8).
A coleta dos resíduos domiciliares é realizada três vezes por semana e a destinação
transitória (Foto 9) é feita em recipientes deixados pela empresa coletora do lixo. O Município
possui um aterro sanitário que opera de forma adequada, com IQR de 9,7. (CETESB,2.006).

Foto 8. Drenagem do dique.

Foto 7.Erosão na lateral da pista
Foto 9. Recipientes para destinação
transitória do lixo.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Providenciar a outorga do poço artesiano
 Promover a acompanhar o licenciamento ambiental do PAA
 Evitar o acúmulo de lixo doméstico do entorno, próximo a cerca
 Providenciar a segregação do lixo das aeronaves com correta destinação.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Lavar a caixa d´água com regularidade
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o adensmento
populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a incorporação da Zona
de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do município
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.1.5. Marília - SBML
O aeroporto de Marília é o primeiro da rede do Daesp que iniciou um programa de
coleta seletiva em 2.005, em parceria com a “Cooperativa de trabalhadores cidade limpa”.
Embora o Município promova a coleta seletiva, seu aterro sanitário opera em condições
controladas (CETESB, 2.006).
A área de estacionamento dos caminhões tanque abastecedores está com acabamento
permeável, inadequado para a atividade: permite a infiltração do combustível no solo, em caso
de vazamento e os pedriscos são levados ao pátio de estacionamento de aeronaves pelos pneus
dos caminhões como objetos perigosos (FOD).

O movimento mensal do aeroporto é de 3.008 passageiros, 2.785 em transito e 1.339
movimentos de aeronaves.

Foto 10. Bacia de águas pluviais

Foto 11. Caminhão de combustível em
Área permeável.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Providenciar segregação do lixo das aeronaves com correta destinação
 Promover e acompanhar o licenciamento ambiental das oficinas de manutenção.
 Promover a acompanhar o licenciamento ambiental do PAA.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do município
 Destinar especial atenção aos impactos no entorno densamente ocupado
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.1.6. Presidente Prudente - SBDN
A empresa Air Minas parou de operar no aeroporto em junho de 2.007. A Pantanal
opera com o ATR-42, a Ocean Air, com o F-100 e a BRA, com o B-737-300. O movimento
mensal do aeroporto é de 5.772 passageiros, 332 em trânsito e 832 movimentos de aeronaves.

Foto 12. Caixa de passagem que abriga um casal Foto 13. Urubus próximo á pista de táxi.
de urubus, próximo à pista de táxi.

a)






Medidas corretivas:
Licenciamento ambiental
Providenciar segregação do lixo das aeronaves com correta destinação
Promover e acompanhar o licenciamento ambiental das oficinas de manutenção.
Promover a acompanhar o licenciamento ambiental do PAA
Procurar alternativas para a destinação do lixo e não queimar no aeroporto.

b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves


Observação: O aterro que opera de forma inadequada está dentro da ASA, distante
3km do aeroporto.

5.1.7. Ribeirão Preto - SBRP
O aeroporto de Ribeirão Preto apresenta o maior movimento de passageiros e
aeronaves da rede estadual e é o quarto aeroporto em movimento, no Estado de São Paulo.
O ano de 2.006 foi atípico em termos de movimento, uma vez que o aeroporto
permaneceu fechado durante os meses de junho a agosto, para a realização de obras de
reconstrução da pista. Operam no aeroporto as seguintes empresas aéreas com as respectivas
aeronaves: TAM (A319, A320 e F-100), GOL (B737-700 e B737-800), Total (ATR-42 e
ATR-70), Passaredo (EMB-120), e a BRA, que opera vôos fretados (B737-300, B737-400,
B737-700).
O movimento mensal do aeroporto é de 36.615 passageiros, 3.244 em trânsito, 346 em
conexão e 2.415 movimentos de aeronaves.

Foto 14. Disposição do lixo domiciliar.

Foto 15. Pintura da sinalização da pista

a) Medidas corretivas:
 Promover e acompanhar o licenciamento ambiental das oficinas de manutenção

b) Medidas preventivas:
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do município
 Observar o volume do tráfego de veículos de trabalhadores, em torno de 500 por dia
Para uma possível readequação do sistema viário
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: Procurar o órgão ambiental e conhecer a localização do aterro que opera
de forma controlada e está dentro da ASA, há 13km do aeroporto.
5.1.8. São José do Rio Preto - SBSR
São José do Rio Preto é o segundo em movimento da rede aeroportuária administrada
pelo DAESP. Operam as empresas TAM (A-320, A-319, F-100), GOL (B737-300, B737-500,
B737-700), Passaredo (EMB-120), Pantanal (ATR-42), Total (ATR-42, ATR-70) e BRA, que
opera vôos fretados (B737-300, B737-400).
O movimento mensal do aeroporto é de 26.197 passageiros, 4.239 em trânsito e 1.798
movimentos de aeronaves.
Em 2.006, foi feito grooving
(ranhuras milimétricas, executadas no
sentido transversal à pista) na pista de
pouso e decolagem do aeroporto, para
diminuir o risco de aquaplanagem.
A obra foi executada no período
noturno, entre o último vôo e o
primeiro vôo do dia seguinte, para
minimizar os transtornos operacionais.
Foto 16 A. Teste de Grooving.

Foto 16. Disposição do lixo da aeronave

a) Medidas corretivas:

Foto 17. Lixo verde (queimado no local).






Licenciamento ambiental
Providenciar segregação do lixo das aeronaves com correta destinação
Promover e acompanhar o licenciamento ambiental das oficinas de manutenção
Acompanhar o monitoramento ambiental do PAA.

b) Medidas preventivas:
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Observar o aumento do fluxo de veículos de trabalhadores, em torno de 100 por
dia, para uma possível readequação do sistema viário
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2. Aeroportos apenas com aviação geral
São aeroportos onde não operam vôos regulares, apenas aviação executiva,
aerodesportiva, taxi aéreo e vôos fretados ou charter.
5.2.1. Andradina - SDDN
O aeroporto de Andradina, está cercado por grandes propriedades rurais (Foto 19), exceto
em uma das laterais, onde já sofre os efeitos da pressão urbana. São freqüentes as invasões do
aeroporto por pessoas e animais, pois a cerca, embora seja de alambrado é destruída sem
muita dificuldade. Encontram-se também sacos de lixo doméstico, oriundos do conjunto
habitacional vizinho.
Ao longo da cerca patrimonial, as águas da chuva causaram erosões, comprometendo a
estabilidade do muro de testa do sistema de drenagem e da cerca de alambrado (Foto 18).
O movimento mensal do aeroporto é de 195 passageiros, 19 em trânsito e 137
movimentos de aeronaves.

Foto 18. Sistema de drenagem.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental

Foto 19. Plantação de sorgo, que atrai pássaros.







Providenciar a outorga dos dois poços artesianos
Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina de manutenção
Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
Eliminar o acúmulo de lixo doméstico, junto à cerca, próximo ao conjunto
habitacional
Providenciar a imediata correção dos processos erosivos, junto à rede de drenagem.

c)




Medidas preventivas:
Realizar controle da qualidade da água
Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: Procurar o órgão ambiental e conhecer a localização do aterro que opera de
forma inadequada e está dentro da ASA, há 3km do aeroporto.

5.2.2. Assis - SBAS
O aeroporto de Assis localiza-se à beira da Rodovia Raposo Tavares. Em frente ao
aeroporto, do outro lado da Rodovia, localiza-se a Estação Ecológica e Experimental de Assis,
gerenciada pelo Instituto Florestal, vinculada à Secretaria de Estado do Meio ambiente.
Um dos hangares abriga uma empresa de pulverização agrícola cujas instalações, bem
como o depósito e manuseio dos defensivos agrícolas (Foto 20) estão inadequados, podendo
provocar contaminação do solo e da água subterrânea.
Ao longo da cerca patrimonial, o aceiro foi construído com declividade acentuada,
sem dispositivos para amortecer a água da chuva, exposto à formação de erosões (Foto 21).
O movimento mensal do aeroporto é de 530 passageiros, 134 em trânsito e 345
movimentos de aeronaves.

Foto 20. Defensivo agrícola
a) .Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental

Foto 21. Aceiro exposto à erosão.





Providenciar a outorga dos dois poços artesianos
Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
Eliminar o acúmulo de lixo doméstico, junto à cerca, próximo ao conjunto
habitacional.

b). Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma controlada e está dentro da ASA, distante 12km do
aeroporto.
5.2.3. Avaré – SDRR
O aeroporto está cercado por fazendas e chácaras. Embora distante do centro urbano é
atendido pelo serviço de coleta de lixo. A disposição transitória dos resíduos é adequada (Foto
23) e o aeroporto oferece combustível de aviação (foto 22), cujas instalações necessitam de
adequações para a regularização junto à Cetesb.
Está próximo à Represa de Jurumirim, importante ponto turístico. O
movimento
mensal do aeroporto é de 67 passageiros, 32 em trânsito e 109 movimentos de aeronaves.

Foto 22. Armazenamento de combustível
sem identificação da empresa.

Foto 23. Disposição transitória do lixo.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Providenciar a outorga do poço artesiano
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA.
b) Medidas preventivas:
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluviais




Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.4. Barretos – SBBT
Barretos é sede do evento internacional, que ocorre todos os anos na cidade: a Festa do
Peão de Boiadeiro, realizada no mês de agosto. O movimento do aeroporto chega a
quintuplicar, como ocorreu em 2.005, durante um período de aproximadamente 30 dias.
Embora próximo da cidade, o entorno do aeroporto é totalmente rural. Há oferta de
combustível de aviação e as instalações não estão regularizadas (Foto 25).
O serviço de coleta de lixo passa a aproximadamente 500 metros do aeroporto, mas o
lixo gerado é queimado, em vala aberta, próximo ao terminal de passageiros (Foto 24).
O movimento mensal do aeroporto é de 253 passageiros, 26 em trânsito e 196
movimentos de aeronaves.

Foto 24. Vala para queimar o lixo

Foto 25. Armazenamento de combustível

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Providenciar a outorga dos dois poços artesianos
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
 Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina de manutenção
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do hangar de pulverização agrícola.
c)






Medidas preventivas:
Lavar a caixa d´água a cada seis meses
Realizar controle da qualidade da água
Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluvias
Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.5. Botucatu- SDBK
O movimento do aeroporto de Botucatu se deve, em grande parte, à indústria
aeronáutica Neiva, que está instalada ao lado e utiliza a infra-estrutura do aeroporto. Por mês,
passam 171 passageiros, 31 em trânsito e 256 movimentos de aeronaves.
A destinação transitória do lixo é feita em latões, colocados ao lado da via de acesso
ao aeroporto (Foto 25). O combustível é para consumo próprio (Foto 26) com tancagem de
15.000 litros de querosene, 20.000 litros de AVGAS e 10.000 litros de álcool. As instalações,
embora não estejam regularizadas junto à Cetesb, apresentam condições boas de conservação,
exceto sua localização, ao lado da cabine de força e próxima às edificações do Terminal de
passageiros e do próprio hangar, cuja atividade está paralizada.

Foto 26. Disposição transitória do lixo

Foto 27. Armazenamento de combustível

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Controle da qualidade da água
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
 Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina de manutenção
 Lavar a caixa d água a cada seis meses.
b) Medidas preventivas:
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.6. Bragança Paulista - SDBP
O aeroclube de Bragança Paulista tem atividade constante, durante o ano todo, e
recebe alunos de todo o Brasil sendo o principal responsável pelo movimento do aeroporto.
A densidade urbana do entorno é alta e exerce pressão sobre o aeroporto,
comprometendo sua capacidade operacional. Vizinho ao aeroporto há uma universidade que
convive com o ruído aeronáutico.

O movimento mensal do aeroporto é de 3.092 passageiros, 51 em trânsito e 2.763
movimentos de aeronaves. O aeroclube possui uma tancagem de combustível para consumo
próprio, cujas instalações foram executadas em área distante das edificações, por
determinação do Daesp. Em função da distância, o combustível é levado até a lateral do pátio
por tubulação subterrânea e a manutenção e o monitoramento das instalações é realizado por
meio de caixas de inspeção (Foto 28).
A cerca patrimonial de arame está comprometida em alguns pontos em função de
processos erosivos decorrentes da ausência de sistema de drenagem adequado (Foto 29).

Foto 28. Caixa de inspeção combustível

Foto 29. Erosão junto à cerca patrimonial.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
b) Medidas preventivas:
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses.
 Controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluvias
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma controlada está dentro da ASA, distante 5km do
aeroporto.
5.2.7. Campinas/Amarais - SDAM
O aeroporto de Campinas/Amarais permaneceu por muitos anos, sob a administração
do Aeroclube. No ano de 2.000, o Daesp reassumiu, de fato e de direito, a administração do
aeroporto. Paulatinamente os concessionários voltaram a reconhecer o Daesp como
administrador do aeroporto e atualmente, todos estão regularizados por meio de contratos de
concessão.
Obras de adequação da infra-estrutura, como construção do Terminal de Passageiros,
estacionamento de veículos e acessos viários foram executadas, permitindo que o aeroporto se
tornasse tarifador, ou seja, o aeroporto preencheu os requisitos mínimos exigidos para ser

classificado na categoria 4, como aeroporto arrecadador, de acordo com a Portaria 774/GM-2,
de 13 de novembro de 1997, alterada pela Portaria 714/GC2, de 29 de outubro de 1999. È um
dos aeroportos que apresenta resultado operacional positivo entre receita e despesa.
O movimento mensal do aeroporto é de 2.093 passageiros, 47 em trânsito e 5.180
movimentos de aeronaves. Um fato que merece atenção é a quantidade de veículos que
freqüentam o aeroporto, diariamente em torno de 100, para o transporte de trabalhadores.
O aeroporto oferece um PAA com instalações licenciadas, em área prevista no Plano
de Desenvolvimento, distante das edificações. As instalações antigas estão em processo de
regularização (Foto 30) junto à Cetesb.
As obras mais recentes executadas em 2.006, como o sistema de drenagem da área
terminal, necessitam de complementação e manutenção para solucionar os processos de
erosão que estão em fase inicial (Foto 31).

Foto 30. Armazenamento de combustível

Foto 31. Erosão e carreamento de terra.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental das instalações do antigo PAA
 Estender a rede de água para o terminal de passageiros e demais edificações
 Providenciar a outorga do poço artesiano.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluvias
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.2.8. Dracena – SDDR
O aeroporto de Dracena é um dos que apresenta menor movimento tanto de
passageiros como de aeronaves. O movimento mensal é de 67 passageiros, 9 em trânsito e 43
movimentos de aeronaves. Com o intuito de estimular a arrecadação do aeroporto, o Daesp
construiu um hangar (Foto 33), porém ainda não houve demanda para sua ocupação. O
aeroporto não oferece combustível para abastecimento das aeronaves.

Em função da sua localização isolada em relação à cidade, o serviço de coleta de lixo
municipal não atende o aeroporto. Os resíduos são colocados em um tubo de concreto, que
sobrou de alguma obra, e lá mesmo é queimado (Foto 32).

Foto 32. Disposição transitória e final do lixo

Foto 33. Hangar do DAESP

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das lagoas de contenção de águas pluviais
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de impedir o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do aeródromo, no Plano Diretor do Município.
Observação: O aterro que opera de forma controlada está dentro da ASA, distante
7km do aeroporto.

5.2.9. Itanhaém - SDIM
O aeroporto de Itanhaém está localizado na região litoral, e oferece importante apoio
às operações de prospecção de gás e petróleo realizadas pela empresa Petrobras. A
necessidade de abastecimento das aeronaves e helicópteros, fez com que uma empresa de
combustível construísse instalações provisórias para atender a demanda (Foto 34).
Uma característica própria de grandes áreas no litoral, é a oscilação do nível do lençol
freático, em função do regime das marés. Para equilibrar essa oscilação e deixar o solo menos
encharcado, o Departamento de Águas e Esgoto, construiu ha mais de vinte anos, valas de
drenagem, a céu aberto, com aproximadamente 1,5m de largura por 1,5m de profundidade
(Foto 35), que ficam permanentemente com água.
O movimento mensal do aeroporto é de 797 passageiros, 20 em trânsito e 590
movimentos de aeronaves, a maior parte, creditados à prospecção off-shore.

Foto 34. Drenagem do dique de combustível

Foto 35. Vala de drenagem.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA.
b) Medidas preventivas:
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Realizar controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma inadequada está dentro da ASA, distante 4km do
aeroporto.
5.2.10. Jundiaí - SDJD
O aeroporto de Jundiaí passou pelo processo de licenciamento ambiental, em 2.003,
em função da demanda atípica para construção de novos hangares. Ao todo foram 11 lotes
concedidos, cuja implantação dependia de grande movimento de terra para adequação da
topografia às necessidades das obras, causando um impacto significativo no meio. Algumas
empresas saíram do Campo de Marte e Congonhas, reforçando a vocação natural do aeroporto
para absorver parte do tráfego aéreo, da aviação geral, concentrado nos aeroportos da região
metropolitana de São Paulo.
O licenciamento ambiental, realizado com apoio em um Relatório Ambiental
Preliminar – RAP, resultou na emissão da Licença Prévia para o aeroporto, e o
prosseguimento do licenciamento se deu de forma individual, para cada hangar a ser
construído, ou seja, as Licenças de Instalação e Operação foram concedidas a cada empresa,
separadamente.
Nas exigências ambientais contidas na Licença Prévia, ao todo 13, estavam previstos o
monitoramento de águas subterrâneas e superficiais, o monitoramento do ruído dentro e fora
do aeroporto, a construção de barreira acústica (Ground Run-up Enclosure – GRE) para a área

de teste de motor acoplado à aeronave e o reflorestamento de 15ha, com espécies nativas,
como compensação aos impactos causados durante as obras.
O movimento mensal do aeroporto é de 679 passageiros, 142 em trânsito e 3.391
movimentos de aeronaves.
A negligência na finalização das obras, sejam de construção ou manutenção, acarretam
problemas que podem ser evitados, como o assoreamento da lagoa de contenção de águas
pluviais (Foto 36) e o comprometimento do sistema de drenagem superficial do aeroporto
(Foto 37) decorrentes da demora em revegetar o solo revolvido durante as obras.

Foto 36. Lagoa de contenção de águas pluviais
totalmente assoreada.

Foto 37. Canaleta de drenagem obstruída

a) Medidas corretivas:
 Finalização do licenciamento ambiental.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das bacias de contenção de águas pluvias
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.2.11. Lins - SDLN
O aeroporto de Lins está totalmente envolvido pela malha urbana e sofre as
conseqüências do adensamento populacional no entorno, agravado pela falta de fechamento
adequado da área patrimonial. Há constantes invasões de pessoas e animais, comprometendo
a segurança operacional e patrimonial do aeroporto, como o roubo e destruição das lâmpadas
do balizamento noturno da pista.
Os resíduos domiciliares são coletados por serviço especializado, do Município e sua
disposição transitória é feita em duas etapas: o lixo é acumulado em latões (Foto 38), dentro
do aeroporto e, no dia da coleta, é colocado na área externa.
Comum a muitos aeroportos, os processos erosivos ocorrem nas áreas onde o solo fica
exposto, sem recobrimento vegetal (Foto 39).

O movimento mensal do aeroporto é de 432 passageiros, 21 em trânsito e 153
movimentos de aeronaves. Esse movimento corresponde à aviação geral, uma vez que o
serviço regular foi paralisado no mês de abril desse ano.

Foto 38. Disposição transitória do lixo.

Foto 39. Processo de erosão junto ao
muro de testa do sistema de drenagem.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA.
b) Medidas preventivas:
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma inadequada está dentro da ASA, distante 8km do
aeroporto

5.2.12. SDOU– Ourinhos
O aeroporto de Ourinhos enfrenta um sério problema de conflito com o aterro
localizado ao lado (Foto 41), contrastando com a atividade do vizinho do lado oposto, que é
um viveiro de mudas de eucalipto e espécies exóticas (Foto 40) . Além da atividade por si só
ser inadequada para a localização, o aterro opera em condições controladas, com IQR de 7,1
(CETESB, 2.006).
O movimento mensal do aeroporto é de 163 passageiros, 10 em trânsito e 139
movimentos de aeronaves, lembrando que o serviço aéreo regular paralisou suas atividades
em abril de 2.007, restando a edificação dos bombeiros, cujo efetivo mantido pela Prefeitura,
também foi retirado do aeroporto.
Foto 40.
Viveiro de mudas vizinho
ao aeroporto

Foto 41.
Aterro controlado
vizinho ao aeroporto

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a controlar o foco de atração de aves.
Observação: O aterro localizado ao lado do aeroporto e opera de forma controlada está dentro
da ASA, faz divisa com o aeroporto.

5.2.13 Penápolis - SDPN
O aeroporto de Penapolis está cercado por área rural e não apresenta conflito de uso do
solo no entorno. Dentro do sítio, existe uma nascente, configurando uma Área de Preservação
Permanente – APP.
No ano de 2.000, por necessidade de segurança operacional, foi solicitada autorização
para realizar a ceifagem na faixa de pista. A vegetação se encontrava em estágio inicial de
regeneração, e, por afetar a APP, o DEPRN exigiu que fosse realizado o plantio de 5.000
mudas de espécies nativas, como compensação. As mudas foram adquiridas e doadas à
Prefeitura, para recuperação da mata ciliar, no Córrego do Curtume.
O movimento mensal do aeroporto é de 55 passageiros, 11 em trânsito e 155
movimentos de aeronaves.

Foto 42. Urubu na caixa de passagem da
drenagem

Foto 43. Erosão ao lado do sistema de
drenagem

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
 Providenciar a outorga do poço artesiano.
b) Medidas preventivas:
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma inadequada está dentro da ASA, a 8km do
aeroporto.
5.2.14. Piracicaba - SDPW
O aeroporto de Piracicaba faz divisa com a Escola Superior de Agronomia Luiz de
Queiroz – ESALQ, pertencente à USP. Não há cerca em todo o perímetro patrimonial e
frequentemente ocorrem invasões de animais na área operacional, que habitam as matas das
áreas vizinhas. Recentemente, a explosão demográfica da comunidade de capivaras causou
inúmeros transtornos no aeroporto, provocando procedimentos de arremetida das aeronaves
em função da presença de capivaras na pista. Foi registrado um acidente com avarias
materiais em uma aeronave.
A atividade do aeroclube é a principal responsável pelo movimento gerado no
aeroporto, que no mês de junho de 2.007 foi de 1.169 passageiros, 57 em trânsito e 1.047
movimentos de aeronaves. O aeroporto oferece combustível para abastecimento, cujas
instalações estão em processo de regularização junto à Cetesb (Fotos 44 e 45).

Foto 44. Armazenamento de combustível

Foto 45. Instalações de combustível.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Acompanhar a regularização ambiental do PAA e a desativação de um tanque
enterrado.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água






Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

Observação: A localização do aterro que opera de forma inadequada é desconhecida e pode
estar dentro da ASA.
5.2.15. Presidente Epitácio - SDEP
O aeroporto de Presidente Epitácio localiza-se na divisa com o Mato Grosso do Sul, à
beira do Rio Paraná, próximo à represa Porto Primavera. Foi incorporado à rede aeroportuária
do Daesp, na ocasião do 5º Termo Aditivo ao Convênio firmado com o Comando da
Aeronáutica.
Assim que foi incorporado à rede, foi contemplado com obras de pavimentação da
pista e adequação de edificação para um terminal de passageiros. Não possui comunicação
por telefone.
A cidade avançou até o limite da área patrimonial do aeroporto, em um dos lados, com
a construção de um conjunto habitacional, instalando-se um conflito que poderia ter sido
evitado.
O sítio aeroportuário ainda não está protegido com cerca de alambrado, dificultando a
vigilância de toda a área. A lagoa de águas pluviais, próxima à cabeceira 05, está assoreada
(Fotos 46 e 47), por falta de manutenção, embora exista um bom recobrimento vegetal.

Foto 46. Lagoa de água pluvial assoreada.

Foto 47. A mesma lagoa vista de outro ângulo.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Corrigir os processos erosivos no aeroporto.
b) Medidas preventivas:
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Realizar controle da qualidade da água


Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna





Verificar a integridade física do sistema de drenagem de águas pluviais
Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

Observação: O aterro que opera de forma controlada está dentro da ASA, a 5km do aeroporto.

5.2.16. Registro
O aeroporto de Registro foi construído e pavimentado em 1.961. Em função de
restrições operacionais e da dificuldade em adequar a infra-estrutura do aeroporto às normas
de segurança operacional, foi interditado e em 1.983 seu registro foi cancelado. Desde então,
continuou a ser utilizado pela aviação agrícola e permaneceu “abandonado” pelo Estado. No
ano de 2.001, a Prefeitura demonstrou interesse em recuperar o aeroporto e iniciou um
processo de consulta aos órgãos ambientais, que explicitaram a necessidade do licenciamento
ambiental para as obras pretendidas.
Tratando-se de aeroporto de importância regional e estratégica, em 2.002 o Daesp
assumiu o compromisso de recuperar o aeroporto, tomando as providências cabíveis para a
realização do empreendimento: obteve-se recursos do Fundo de Desenvolvimento do Vale do
Ribeira – Fundesvar, iniciou-se o processo de desapropriação de áreas para compor o sítio
aeroportuário e iniciou-se o licenciamento ambiental. Após obtenção da Licença Prévia e
cumprimento das exigências nela contidas, o Daesp requereu a Licença de Instalação, que
venceu em 2.005 e foi recentemente prorrogada até 2.010.
O longo período que decorre entre o início do processo de construção ou recuperação
de um aeroporto e a solução dos inúmeros processos decorrentes (desapropriação,
licenciamento ambiental, liberação de recursos) onera o empreendimento e deteriora os
serviços que já foram executados (Foto 49). Embora exista serviço de vigilância no aeroporto,
é insuficiente para conter a invasão de pessoas à área (Foto 48).

Foto 48. Lixo deixado por pessoas que
Invadem a área sem cêrca.

Foto 49. Sinalização de pista interditada

a) Medidas corretivas:
 Conclusão do Licenciamento Ambiental
 Promover e acompanhar a desmobilização e transferência das empresas de
pulverização agrícola




Providenciar a outorga do poço artesiano
Construir a cerca patrimonial.

b) Medidas preventivas:
 Controlar a qualidade da água
 Lavar a caixa d´água uma vez a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física dos poços de monitoramento de águas subterrâneas
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.17. São Carlos - SDSC
O Daesp realizou obras de adequação da infra-estrutura do aeroporto de São Carlos
para receber aeronaves de maior porte (Airbus), uma vez que a TAM Linhas Aéreas construiu
o Centro Tecnológico de Manutenção, ao lado do aeroporto. Foram também construídos o
terminal de passageiros, a cabine de força, estacionamento de veículos e vias de acesso
pavimentadas.
A finalização das obras, sem os serviços de acabamento, como revestimento vegetal
das áreas que sofreram intervenção (Foto 51) e limpeza dos sistemas de drenagem (Foto 50),
provocam impactos que poderiam ser evitados.

Foto 50 – Sistema de drenagem assoreado

Foto 51. Taludes com erosão.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento Ambiental
 Providenciar a outorga do poço artesiano
 Construir a cerca patrimonial.
b) Medidas preventivas:
 Realizar controle da qualidade da água
 Lavar a caixa d´água uma vez a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluvias
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do município



Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.18. São Manuel – SDNO
O Serviço de Manutenção Aeroportuária – SMA fica sediado no aeroporto de São
Manuel. Equipamentos, almoxarifado, bomba de abastecimento dos veículos da manutenção
(Foto 55) e materiais inservíveis (Foto 54) estão instalados e guardados nas edificações
construídas ha vinte anos. As instalações estão bem deterioradas e algumas áreas oferecem
indícios de contaminação do solo.
O único hangar do aeroporto pertence à Usina São Manuel que contrata serviços de
pulverização agrícola (Foto 53) que não seguem as recomendações da legislação.
Embora o serviço de coleta de lixo passe a aproximadamente 800 metros do aeroporto,
o lixo domiciliar é levado com carreta até uma área distante das edificações e queimado (Foto
52).
O movimento mensal do aeroporto é de 77 passageiros, 22 em trânsito e 104
movimentos de aeronaves.

Foto 52. Lixo queimado no aeroporto.

Foto 53. Aviação agrícola e agrotóxicos
manuseados sobre a grama.

Foto 54. Veículos e equipamentos inservíveis
abandonados.

Foto 55. Bomba de combustível.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento Ambiental
 Providenciar a outorga dos poços artesianos




Providenciar alternativa para não queimar o lixo no aeroporto
Construir a cerca patrimonial.

b) Medidas preventivas:
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais.
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
5.2.19. Sorocaba - SDCO
Embora já esteja totalmente envolvido pela malha urbana, o aeroporto de Sorocaba
ainda comporta um certo volume de tráfego e se coloca como alternativa natural para absorver
parte da aviação geral da região metropolitana, da mesma forma que o aeroporto de Jundiaí.
O aeroporto oferece serviço de abastecimento de combustível para aeronaves (Foto
57) e as instalações estão regularizadas junto à Cetesb. O movimento mensal do aeroporto é
de 3.732 passageiros, 231 em trânsito e 3.319 movimentos de aeronaves.
Das obras de pavimentação dos acessos viários os taludes cortados ficaram sem
recobrimento vegetal, apresentando processos avançados de erosão (Foto 56).

Foto 56. Talude com erosão

Foto 57. Armazenamento de combustível.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento Ambiental
 Promover e acompanhar a regularização da oficina de manutenção.
b) Medidas preventivas:
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.20. Tupã - SDTP

O aeroporto de Tupã está totalmente envolvido pelo meio rural. Não oferece
combustível para abastecimento de aeronaves e o movimento mensal é de 40 passageiros, 16
em trânsito e 43 movimentos de aeronaves.
As lagoas de contenção de águas pluviais estão em bom estado (Foto 59), recobertas
por vegetação e sem indícios de erosão e a ceifagem da área de movimento de aeronaves está
adequada.
O serviço de coleta de lixo não chega até o aeroporto e os resíduos são queimados em
área distante do terminal de passageiros.

Foto 58. Caixa de passagem sem tampa

Foto 59. Lagoa de águas pluviais.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento Ambiental
 Providenciar a outorga do poço artesiano
 Procurar uma alternativa para a queima do lixo.
b) Medidas preventivas:
 Controlar a qualidade da água
 Lavar a caixa d´água a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna.
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de impedir o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

5.2.21. Ubatuba – SDUB
O aeroporto de Ubatuba, situado no litoral norte do Estado de São Paulo, teve a pista
recapeada em 2.005 e posteriormente, foi executado o grooving (Fotos 60 e 61) para
minimizar o efeito da aquaplanagem e oferecer maior aderência.
A empresa que comercializa combustível é “bandeira branca”, ou seja, não representa
um fornecedor com exclusividade (Foto 62). Para drenar o excesso da água pluvial, existem
os canais que também ajudam a regular o nível do lençol freático, de acordo com o regime das
marés. (Foto 63).

O movimento mensal do aeroporto é de 595 passageiros, 49 em transito e 371
movimentos de aeronaves. O aeroporto de Ubatuba, assim como o de Itanhaém, também serve
de apoio para prospecções off-shore da Petrobras.

Foto 60. Grooving (ranhuras) com sinalização. Foto 61. Máquina para fazer o grooving.

Foto 62 .Combustivel para aviação

Foto 63. Canal ao longo da cerca patrimonial.

a) Medidas corretivas:




Licenciamento ambiental
Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
Promover e acompanhar a regularização ambiental da oficina.

b) Medidas preventivas:
 Controlar a qualidade da água
 Lavar a caixa d´água uma vez a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do Município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.
Observação: O aterro que opera de forma inadequada está dentro da ASA, a 3,5km do
aeroporto.
5.2.22. Votuporanga – SDVG

O aeroporto de Votuporanga é envolvido por fazendas e sítios e sua infra-estrutura,
além do sistema de pistas, contempla um terminal de passageiros, SCI e Cabine de força. O
combustível é apenas para consumo próprio do aeroclube (Foto 65).
A cerca de alambrado está afundando, em virtude de erosão provocada pela falta de
drenagem superficial. O movimento mensal do aeroporto é de 218 passageiros, 19 em trânsito
e 2.003 movimentos de aeronaves.

Foto 64. Combustível aeroclube

Foto 65. Erosão e escorregamento da cerca.

a) Medidas corretivas:
 Licenciamento ambiental
 Promover e acompanhar a regularização ambiental do PAA
 Providenciar a outorga do poço artesiano.
b) Medidas preventivas:
 Controlar da qualidade da água
 Lavar a caixa d´água uma vez a cada seis meses
 Observar e registrar a presença de fauna, em especial da avifauna
 Verificar a integridade física das valas de drenagem de águas pluviais
 Promover uma gestão integrada junto ao município no sentido de conter o
adensamento populacional no entorno do aeroporto, bem como incentivar a
incorporação da Zona de Proteção do Aeródromo, no Plano Diretor do município
 Monitorar o entorno do aeroporto de forma a eliminar focos de atração de aves.

6. SÍNTESE COMPARATIVA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
A finalização do levantamento realizado nos 30 aeroportos correspondem ao primeiro
objetivo proposto para o presente trabalho e atende aos demais objetivos específicos. Como já
foi esclarecido anteriormente, embora nem todos os itens da planilha tenham sido
preenchidos, o conjunto de informações obtidas foi suficiente para atingir os objetivos
específicos de uma maneira geral.
A análise dos dados apoiou-se em tabelas-resumo, acompanhadas de gráficos e
registros fotográficos. Cada aeroporto foi situado dentro da respectiva Unidade Hidrográfica
de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI, cuja referência é condição obrigatória
para a Avaliação de Impactos Ambientais-AIA.
Seguem as tabelas-resumo referentes aos seguintes aspectos: situação legal,
abastecimento de água, manutenção da rede de água, fornecimento e manutenção da rede de
energia, resíduos sólidos domésticos e de aeronaves, rede de esgoto e águas pluviais,
monitoramento da fauna e segurança, transporte dos trabalhadores, hangaragem e oficina de
manutenção, Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA, Serviço de Contra-Incendio –
SCI, ruído aeronáutico e Área de Segurança Aeroportuária – ASA.
6.1. Situação legal
O Licenciamento Ambiental ou a regularização ambiental (obtenção da LO), como
instrumentos de gestão ambiental para empreendimentos aeroportuários novos ou em
operação, mostrou-se eficiente, uma vez que as ações corretivas, compensatórias e de controle
para os impactos causados e potenciais foram implementadas. A obtenção das Licenças
Prévia, de Instalação e de Operação conferem conformidade legal ao empreendimento. Assim
sendo, considerou-se fundamental conhecer a situação legal dos 30 aeroportos para
estabelecer critérios de planejamento e promover as medidas de prevenção e correção.

De todos os aeroportos levantados, aqueles licenciados (Bauru/Arealva e Jundiaí), ou
em processo de licenciamento ambiental (Registro e Ribeirão Preto), apresentam-se
incomparáveis em relação aos demais aeroportos da rede, no que diz respeito ao controle,
monitoramento e mitigação dos impactos. Atividades como oficinas de manutenção de
aeronaves e comercialização de combustíveis de aviação somente são autorizadas a se instalar
nos aeroportos mediante apresentação da LI.

O aeroporto de Jundiaí, por exemplo, está com todas as oficinas de manutenção de
aeronaves (oito) licenciadas; o PAA, que abriga três empresas também está com suas
instalações licenciadas.
Em decorrência do processo de licenciamento ambiental, o Estado, em parceria com o
Município, levou a rede de esgoto até o aeroporto e a via de acesso foi toda pavimentada.
Todos os novos hangares estão ligados à rede pública de esgoto e as instalações mais antigas
também já desativaram as fossas e estão ligados à rede. O fato das licenças de operação terem
um prazo de validade e, no caso do PAA, a realização do monitoramento periódico do solo e
da água subterrânea, garantem controle sobre as atividades.

6.2. Abastecimento de água
Conhecer a forma como os recursos naturais são utilizados, permite identificar
eventuais falhas e desperdícios para propor medidas de controle, prevenção e correção,
principalmente aqueles aeroportos que utilizam água de poços artesianos e não têm a outorga.

Aviação regular

Não estudados

20 poços em 31 aeroportos

Legenda: TPS - Terminal de passageiros; SCI - Seção de contra-incendio
Observações:
1. SBSR - A rede pública só é utilizada eventualmente. O consumo diário é do poço artesiano.

Figura 13. Formas de abastecimento de água por aeroporto.
Figura 14. Poços artesianos, que têm outorga, nos 14 aeroportos (figura 13).

Do total de 20 poços artesianos distribuídos por 14 aeroportos, apenas 4 têm outorga.
Apenas 17 aeroportos estão ligados à rede pública e existem situações como Campinas
/Amarais, onde o terminal de passageiros é abastecido por caminhão pipa, alguns aeroportos
têm poço artesiano e os demais estão ligados à rede pública.
6.3. Manutenção da rede de água
A manutenção da rede de abastecimento e distribuição de água é fundamental para
identificar eventuais vazamentos para implementar medidas corretivas e evitar a perda.

Figura 15. Aeroportos onde as caixas d´água são lavadas.
Figura 16. Aeroportos onde são realizados o controle da qualidade e do consumo d´água.

A higienização das caixas d água só é realizada por 53% dos aeroportos e o controle
da qualidade da água, apenas 13% fazem. Um aeroporto começou a fazer o controle do
consumo de água em 2.006.

6.4. Fornecimento e manutenção da rede de energia
O controle e a racionalização do uso de energia, bem como uma rede de energia bem
planejada diminuem a perda e o desperdício de energia, principalmente considerando-se que
os concessionários devem se responsabilizar pelo seu consumo. Relógios individualizados
são a melhor forma de manter o controle. A manutenção rotineira é realizada pelo Serviço de
Manutenção Aeroportuária do Daesp, porém, situações mais complexas são resolvidas por
empresas contratadas.

Apenas sete aeroportos, que operam do nascer ao por do sol, não possuem gerador de
emergência. Nenhum aeroporto faz controle do consumo de energia.

6.5. Resíduos sólidos domésticos e de aeronaves
A destinação transitória do lixo no aeroporto, a destinação final em aterro, o
conhecimento do volume gerado, a existência de coleta seletiva no município e a segregação
do lixo das aeronaves servem de subsídios para medidas corretivas, preventivas e um
programa de gerenciamento de resíduos. A segregação e o tratamento do lixo da aeronave é
recomendado para todos os vôos regionais para evitar a propagação de doenças.

Figura 18. Quantidade de aeroportos que têm coleta pública, que queimam o lixo domiciliar e os que
segregam o lixo das aeronaves.
Figura 19. Classificação da disposição final dos resíduos domiciliares , nos municípios onde estão
instalados os aeroportos.

6.6. Rede de esgoto e águas pluviais
A possibilidade de ligação do esgoto à rede pública, bem como a relação entre o
estado do sistema de drenagem e os processos erosivos são informações que podem subsidiar
um programa preventivo de manutenção da drenagem de águas pluviais. Diminuir a
quantidade de fossas sépticas por meio de ligação à rede pública deve fazer parte do programa
de investimentos para executar redes de esgoto interna aos aeroportos, principalmente
naqueles onde a rede pública está próxima, como Bragança Paulista, Campinas/Amarais e
Franca.

Apenas 30% dos aeroportos estão ligados à rede pública. Esse fato se deve em parte
porque 50% dos aeroportos está localizado em área rural, onde não há rede pública.
Quanto aos processos erosivos, 80% se deve a sistemas de drenagem precários ou
inadequados e 20% se deve a outros fatores como solo exposto, sem recobrimento vegetal.
6.7. Monitoramento da fauna e segurança.
A fauna presente nos aeroportos, principalmente na área de pista, decorre da falta de
fechamento da área restrita, de focos de atração, principalmente de aves e existência de mata
em área próxima ao aeroporto. Sua presença representa um risco à segurança operacional.

O maior número de ocorrências de fauna nos aeroportos do Daesp é de quero-queros,
corujas, cobras e urubus.

Figura 23. Representação esquemática dos tipos de aves e a ocorrência de acidentes nos aeroportos do Brasil.
Fonte:CENIPA, 2.006.

6.8. Transporte de trabalhadores
O movimento de veículos (fonte móvel de poluição) contribui para alterar os padrões
de qualidade do ar. Por outro lado, o aumento do movimento de veículos deteriora o
pavimento das vias de acesso e ainda demanda áreas para estacionamento.

O transporte de passageiros da aviação regular não foi considerado no levantamento da
tabela 14.

Aeroportos como Campinas/Amarais, Jundiaí e Sorocaba, apresentam movimento
acima de 100 veículos por dia, fato que merece atenção e monitoramento.
6.9. Hangaragem e oficina de manutenção
Nessa tabela, foram consideradas as oficinas de manutenção de aeronaves e a operação
de aviação agrícola como atividade de alto potencial de impacto; a hangaragem de aeronaves
auxilia na análise do movimento do aeroporto.

Do total de 30 aeroportos, 14 tem oficinas de manutenção e 2 aeroportos têm oficinas
licenciadas. Ao todo, existem 39 oficinas distribuídas por 14 aeroportos, sendo 9 licenciadas.
Das 9, 8 estão em Jundiaí e uma, em Bragança Paulista.
6.10. Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA
O manuseio e o armazenamento de combustíveis é a atividade que será objeto das
primeiras medidas para controle, adequação de suas instalações e fiscalização dos
procedimentos operacionais. Isso se deve ao aspecto do vazamento, e dos riscos que
oferece.Quanto aos impactos e suas conseqüências, deverão ser de inteira responsabilidade
dos operadores.
Foram levantados os tipos de combustível (querosene, gasolina ou álcool), o volume
do tanque, se a empresa é operadora com a bandeira do fabricante/distribuidor ou se é
bandeira branca, se o tanque é aéreo ou enterrado e se as instalações estão licenciadas. Ainda,
foi levantado o volume da tancagem dos caminhões tanque abastecedores – CTA´s.

Além da regularização das instalações, as empresas deverão apresentar o Plano de
Gerenciamento de Riscos – PGR e uma Investigação de Passivo Ambiental. São 34 PAA´s
instalados nos aeroportos, dos quais, 20 não são licenciados, 7 foram regularizados e outros 7,
licenciados. Faz-se necessário estabelecer um programa de regularização dos concessionários
com a maior brevidade possível.
6.11. Serviço de Contra-Incendio – SCI
Foram selecionadas atividades relevantes como os tipos de combustíveis utilizados no
exercício de combate a incendio, se obteve autorização para o treinamento, junto à Cetesb, se
foi feito fogo e se já houve simulado de emergência aeronáutica no aeroporto.

6.12. Ruído aeronáutico
Nessa tabela, deu-se ênfase à operação de aviação regular, monitoramento de ruído,
verificação de conflito de uso do solo e a pressão exercida sobre o aeroporto provocada pelo
adensamento ocupacional no entorno do aeroporto.

Do total de 30 aeroportos, 13 apresentam problemas de incompatibilidade com o uso
do solo no seu entorno: Araraquara, Bragança Paulista, Campinas/Amarais, Franca, Itanhaém,
Lins Marília, Ourinhos, Presidente Epitácio, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba
e Ubatuba. Todos eles envolvidos pela malha urbana e em alguns casos como Ribeirão Preto,
Franca, Araraquara e Itanhaém os aeroportos sofrem constantes invasões de pessoas e animais
de grande porte. Cabe ainda ressaltar que a proximidade da malha urbana leva o lixo
doméstico para os limites do aeroporto, aumentando a incidência de focos de atração de aves
e outros animais.
6.13. Área de Segurança Aeroportuária – ASA
Nessa tabela, observou-se a relação entre a qualidade da operação do aterro, e sua
implantação dentro da ASA, ou seja, a instalação de aterros sanitários que operam de forma
inadequada ou controlada, deve ser objeto de medidas mais urgentes.

Figura 33. Representação esquemática dos aterros dentro da ASA dos aeroportos e suas condições
de operação.

Desde que os órgãos ambientais passaram a considerar com maior rigor a Resolução
Conama 04/95, inúmeros empreendedores procuraram o Daesp, o Comar e a Anac, para
manifestação relativa à construção de aterros sanitários dentro da Área de Segurança
Aeroportuária – ASA. É uma discussão complexa, mas cabe abordar o assunto como um
problema que vai além da simples implantação física do empreendimento. Um aterro
sanitário, operando em condições adequadas, não constitui foco de atração de pássaros.
Portanto, fica a responsabilidade para o empreendedor operar adequadamente o aterro e ao
órgão ambiental, fiscalizar a atividade. As informações obtidas sobre a localização dos
aterros, deverão ser confirmadas para depois monitorar com atenção a situação e tomar as
medidas cabíveis. Adotou-se como critério, a classificação dos aterros apresentada no
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, Relatório 2006 da Cetesb. Aterros que
operam em condições inadequadas ou controladas, dentro da ASA, representam risco à
navegação aérea, portanto devem ser verificadas todas as informações e tomadas as devidas
precauções. São o caso de: Andradina, Assis, Bragança Paulista, Dracena, Itanhaém, Lins,
Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto e Ubatuba.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O resultado da análise dos dados levantados pretende servir de base para nortear o
planejamento e estabelecer um programa de ações ambientais que reflitam as reais
necessidades e demandas dos aeroportos civis sob administração do Estado de São Paulo.
De acordo com os principais aspectos levantados e analisados, a situação ambiental
dos aeroportos pode ser apresentada por meio do seguinte cenário:
 26 aeroportos (87%) não regularizados junto ao órgão ambiental; 2 aeroportos
(Ribeirão Preto e Registro) em processo de licenciamento ambiental e 2 aeroportos
(Bauru-Arealva e Jundiaí) licenciados;
 existem 20 poços artesianos em 14 aeroportos e apenas 4 têm outorga, 17 aeroportos
estão ligados à rede pública de abastecimento de água ;
 o controle do consumo de água só é realizado por 1 aeroporto (iniciou em 2.006), 4
aeroportos (13%) fazem o controle da qualidade da água e 16 aeroportos (53%) não
lavam a caixa d água e a manutenção da rede de abastecimento de água é sempre
corretiva;
 não há controle do consumo de energia nos aeroportos e aqueles que operam vôos
noturnos têm gerador de emergência;
 73% dos aeroportos (24) são atendidos pelo serviço público de coleta de lixo e 18%
(6) queimam o lixo no aeroporto; apenas 3 aeroportos (9%) segregam o lixo da
aeronave;
 30% (9) está ligada à rede pública de esgoto e 11 aeroportos apresentam problemas de
erosão em estágios variados;
 a presença de fauna (exceto as aves) na área de movimento dos aeroportos está
associada à falta de cerca operacional; a maior ocorrência ainda é de aves como queroqueros, corujas e urubus, há também grande ocorrência de cachorros, lebres e cobras;
 na maioria dos aeroportos o movimento de veículos é pequeno, embora casos como
Jundiaí, Sorocaba e Campinas/Amarais, já apresentem movimentos acima de 100
veículos/dia, fora Ribeirão Preto, Bauru/Arealva e São José do Rio Preto que têm
movimento maior, em função da aviação regular;
 existem 39 oficinas de manutenção de aeronaves, construídas em 14 aeroportos e
apenas 9 são licenciadas junto à Cetesb (8 estão em Jundiaí e 1 em Bragança Paulista);
 dos 34 PAA´s construídos, 20 não são licenciados, 7 foram regularizados e 7
licenciados;
 dos 16 aeroportos com Serviço de Contra Incêndio, 14 realizaram o exercício para
capacitação e formação dos bombeiros, no aeroporto;
 13 aeroportos apresentam conflito de uso do solo no entorno (residências), em função
do impacto do ruído aeronáutico;
 em 23 municípios, o aterro sanitário está dentro da ASA, onde 9 operam em condições
adequadas, 8 em condições controladas e 6 em condições inadequadas.
A incorporação dos aspectos ambientais nos projetos de engenharia, nos
procedimentos de segurança aeroportuária e nos contratos de concessão de área, pode
contribuir para minimizar grande parte dos impactos ambientais existentes e evitar o
surgimento de outros.
De uma forma geral, os passivos ambientais identificados nos aeroportos, nessa
primeira avaliação, não são difíceis de serem recuperados. É necessário estabelecer diretrizes

e metas que irão sustentar a implementação de programas para prevenir, mitigar e recuperar o
que está degradado.
Considerando-se as características do órgão público estadual, sua estrutura
administrativa e gerencial e as políticas públicas vigentes, pode-se considerar que o
instrumento de gestão ambiental mais adequado para o equacionamento dos problemas, no
âmbito em discussão, tende a ser o licenciamento e a regularização ambiental. A emissão das
licenças ambientais em etapas, amparadas pela legislação ambiental, estabelece entre o
empreendedor e o órgão licenciador uma relação de comprometimento que resultam no
efetivo cumprimento das exigências. Ainda, é um instrumento que permite flexibilidade,
principalmente na fase de instalação, cujas licenças podem ser requeridas por trechos de
obras, salvaguardando-se os prazos máximos estabelecidos, facilitando a adequação e o
gerenciamento das obras à liberação de recursos e outros processos decorrentes.
Outro instrumento importante para o fortalecimento institucional, no tocante à
conscientização e formação de valores ambientais, é a educação ambiental que oferece o
suporte necessário para que as pessoas desempenhem seu papel com o devido envolvimento
na prática rotineira de “cuidar” dos aeroportos.
Após superar uma primeira fase de conscientização de novos valores, pode-se
incorporar outro instrumento de gestão ambiental que é a auditoria ambiental. Esse
instrumento permitirá verificar a eficácia das medidas adotadas e perseguir uma melhoria
contínua dos processos, de normas e procedimentos. Superados e solucionados os principais
problemas ambientais básicos pode-se evoluir para uma nova fase, visando a efetiva
incorporação das questões ambientais e a implementação do Sistema de Gestão Ambiental –
SGA e as conseqüentes certificações, que pressupõem a existência de uma estrutura
institucional e gerencial já mais amadurecida e consolidada.
Assim sendo, após análise dos dados levantados pode-se recomendar as seguintes
ações para a correção dos problemas e melhoria das condições ambientais vigentes nos
aeroportos analisados:










Planejar a adequação da infra-estrutura aeroportuária visando a regularização dos
aeroportos por meio da obtenção da licença de operação;
Estabelecer e implementar um plano de gestão de recursos naturais;
Estabelecer e implementar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos
domiciliares;
Estabelecer e implementar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais;
Dar continuidade à realização de parcerias com Universidades para apoiar a
implementação dos planos e programas ambientais;
Estabelecer e implementar um plano de adequação das instalações de combustível
existentes de acordo com a NBR 9719 e a legislação vigente;
Estabelecer e implementar um plano para regularização das oficinas de manutenção
existentes;
Estabelecer uma Política de Gestão junto às Prefeituras e à Anac para, em parceria,
criar um plano de gerencimento integrado do uso do solo no entorno dos aeroportos;
Estabelecer internamente, normas e procedimentos junto às Áreas de Engenharia,
Operações, Comercial e Administração para incorporar a variável ambiental, no que
couber, nas respectivas atividades.

Recomenda-se ainda, priorizar os aeroportos que operam aviação regular para o
processo de obtenção de Licença de Operação e a conseqüente regularização ambiental.
Os demais aeroportos como Andradina, Assis, Avaré, Barretos, Botucatu, Dracena, Lins,
Ourinhos, Penápolis, Presidente Epitácio, São Manuel, Tupã e Votuporanga, ao todo
treze, podem iniciar um programa contínuo de educação ambiental com treinamento e
capacitação dos recursos humanos. Esses aeroportos poderão se submeter à auditoria
ambiental, visando a regularização junto aos órgãos ambientais.
É de fundamental importância que se inicie logo o planejamento e implementação das
medidas necessárias para recuperar os prejuízos ambientais já acumulados, ainda possíveis
de soluções que não envolvem grandes custos, antes que se tornem irreparáveis.

Tabela 20. Resumo das medidas preventivas nos aeroportos.

Tabela 21. Resumo das medidas corretivas nos aeroportos.
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