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RESUMO 

 

O Município de Guarulhos, segunda maior cidade do Estado de São Paulo, encontra-se em 

franca expansão urbana e não foge à regra de ter problemas de planejamento e de 

degradação ambiental, características do desenvolvimento de algumas sociedades 

modernas, principalmente urbanas. Em consequência deste desequilíbrio, verificam-se 

impactos ambientais negativos significativos, onde está inserida a Bacia Hidrográfica do 

Rio Baquirivu, alvo de estudo deste trabalho relativo às inundações causadas 

principalmente na região de planície ao lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A 

maioria das metrópoles e grandes cidades mundiais possuem, pelo menos, um aeroporto, 

escolha do sítio ideal para locação de um aeroporto deve inter-relacionar aspectos sociais, 

econômicos, políticos e ambientais. A inclusão de um aeroporto internacional numa área 

de bacia hidrográfica com rios próximos ao centro urbano de Guarulhos provocou a 

urbanização em volta do mesmo de forma desordenada, consequentemente causando 

inundações constantes na região. Dentro desta ótica, este projeto tem por objetivo 

compreender qual o impacto (positivo ou negativo) da influência da localização do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos na fragilidade da Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu-Guaçu, onde ele está inserido. Neste contexto, apresenta o ser humano como 

agente geológico e cultural modificador da paisagem, por meio de suas atividades 

econômicas com reflexo no processo de urbanização, implantando estruturas artificiais, 

causando desequilíbrios nos sistemas fluviais e no ciclo hidrológico de um modo geral.  

Palavras chave: Aeroportos. Impactos ambientais. Fragilidade ambiental. Inundações. 
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ABSTRACT 

  

The municipality of Guarulhos, the second largest city in the State of São Paulo, is in frank 

urban expansion and does not escape the rule of having problems of planning and 

environmental degradation, characteristics of the development of some modern societies, 

mainly urban. As a consequence of this imbalance, there are significant negative 

environmental impacts, where the Baquirivu River Basin is located, the study of this work 

related to the floods caused mainly in the plains region next to the Guarulhos International 

Airport. Most metropolises and big cities worldwide have at least one airport, choosing the 

ideal place to rent an airport should interrelate social, economic, political and 

environmental aspects. The inclusion of an international airport in an area of river basin 

with rivers near the urban center of Guarulhos, caused the urbanization around the same in 

a disorderly way, consequently causing constant floods in the region. Within this 

perspective, this project aims to understand the impact (positive or negative) of the 

influence of the location of Guarulhos International Airport on the fragility of the 

Baquirivu-Guaçu River Basin where it is located. In this context, it presents man as a 

geological and cultural agent, a landscape modifier, through his economic activities with 

reflection in the urbanization process, implanting artificial structures, causing imbalances 

in the fluvial systems and in the hydrologic cycle in general. 

Keywords: Airports. Environmental impacts. Environmental fragility. Floods. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da sociedade moderna, principalmente a urbana, tem ocorrido 

de forma desordenada, isenta de qualquer planejamento, à custa de níveis, cada vez 

maiores, de poluição e de degradação ambiental. Como resultados desse cenário em 

desequilíbrio, verificam-se impactos significativos, que comprometem a qualidade 

ambiental, notadamente das grandes metrópoles (BRAGA et al.,2005). 

Para a maioria dos países, as cidades, principalmente as capitais, servem como 

excelente local para efetuarem-se negócios e alavancar a economia nacional. No Brasil, 

este aspecto se torna muito evidente, pois o seu grau de urbanização representa, nos dias 

atuais, cerca de 80% do total da população. Nas regiões metropolitanas, via de regra, esse 

aumento populacional é acompanhado pelo crescimento da pobreza. 

A inclusão de um aeroporto internacional numa área de bacia hidrográfica com rios 

próximos ao centro urbano de Guarulhos, colaborou com a urbanização desordenada em 

volta do aeroporto, principalmente por falta de um planejamento adequado, e acentuando a 

incidencia de inundações. 

Segundo Ramalho et al. (1999), pela forma acelerada com que se verifica a 

urbanização, o Poder Público não consegue prover a população dos grandes aglomerados 

urbanos de moradia adequada, água potável, saneamento básico, coleta de lixo, escolas, 

hospitais, centros de saúde e transportes. Assim, torna-se cada vez mais evidente a 

presença de um cenário urbano em expansão, diretamente ameaçado por riscos e problemas 

ambientais, principalmente em suas periferias. Segundo Vieira e Cunha (2000), essa 

crescente urbanização tem como consequência um aumento no escoamento superficial da 

água das chuvas devido à impermeabilização do solo, alterando por completo o mecanismo 

de escoamento e infiltração. 

De acordo com Ielo (2017), o processo de urbanização acelerado e desordenado 

pode acarretar processos de desequilíbrio ambiental, como o desequilíbrio no sistema 

hidrológico e neste contexto, as enchentes e inundações nas áreas urbanas tornaram-se 

grandes problemas, em virtude dos impactos do uso do solo indevido. 

O Município de Guarulhos, integrante da RMSP (Região Metroplolitana de São 

Paulo), é considerado a segunda maior cidade do Estado de São Paulo, com uma população 

aproximada de 1,3 milhões de habitantes (IBGE, 2011). Encontra-se em franca expansão 

urbana e não foge à regra de ter problemas de planejamento e de degradação ambiental. 

Induzida pelo seu desenvolvimento industrial, viário, aeroportuário, de serviços e por 
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significativas obras civis, que ainda estão por acontecer, o Poder Público do município 

assiste à urbanização acumular, cada vez mais, problemas geoambientais significativos 

ocorrendo principalmente nos recursos hídricos em áreas que apresentam condições de 

fragilidade natural a processos de contaminação e degradação ambiental (QUEIROZ, 

2005). 

Toda modificação no estado natural do meio, tal como desmatamento, corte de 

barrancos, falta de planejamento no uso e ocupação do solo, disposição inadequada de 

resíduos sólidos e inadequado sistema de saneamento pode resultar numa grandeza de 

efeitos adversos, ao que se chama de fragilidade (KLAIS, 2012).  

 A fragilidade pode ser classificada como potencial, que apresenta a predisposição 

do ambiente frente a fatores ambientais (GRIGIO, 2008); e ambiental, que se refere à 

suscetibilidade de uma área a um impacto potencial provocado por um uso qualquer 

(TAGLIANI, 2003).  

 Com o intuito de se ampliar a base de informações para poder-se conhecer as 

fragilidades de determinado local, deve-se buscar técnicas e instrumentos que reduzam 

custos e tempo (CARRIJO, 2005). As técnicas de Sensoriamento Remoto e os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), que compõem o Geoprocessamento, são importantes 

ferramentas no monitoramento ambiental, pois permite analisar a dinâmica do uso e 

ocupação do solo, associado às transformações das condições físicas e ambientais do meio 

(LORENA et al., 2001).  

             Este trabalho tem por objetivo compreender quais os impactos (positivos ou 

negativos) da influência da localização do Aeroporto Internacional de Guarulhos na 

fragilidade da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, onde ele está inserido. A causa 

das inundações nos locais urbanizados, quais fatores, não só da impermeabilização de uma 

grande área da bacia, mas os aspectos quanto as moradias nesses locais, descarte de lixo, 

tipos de construções, saneamentos  (se há ou não e como são realizados). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais 

 2.1.1. Elaborar um diagnóstico ambiental sobre impacto da influência da 

localização do Aeroporto Internacional de Guarulhos nas fragilidades natural e ambiental 

da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, onde ele está inserido. 

            2.1.2. Propor alternativas de manejo da área com o intuito de mitigar os impactos 

ambientais. 

            2.1.3  Avaliar os principais motivos das inundações nos arredores do aeroporto. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Mapeamento da vulnerabilidade à inundação da área adjacente a Bacia Hidrográfica 

do Rio Baquirivu-Guaçu, Guarulhos-SP. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
3.1. Sistemas de Informações Geográficas 

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é um sistema computadorizado, 

composto por um conjunto de ferramentas para manipulação de mapas e imagens digitais 

geograficamente localizadas. Possui capacidade funcional para fazer a captura, a entrada, a 

manipulação, a transformação, a visualização, a combinação, a consulta, a análise, a 

modelagem e saída de dados (BONHAM-CARTER, 1994). A aplicação de SIG é bem 

variada: exploração mineral, gestão de resíduos sólidos, auxílio na logística de malhas 

viárias, estudo de impactos ambientais, hidrogeologia e outros. As técnicas de 

geoprocessamento serão analisadas no item 5 deste trabalho referente a metodologia. 

           Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise 

de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e 

Regional. As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas 

de Informação Geográfica (GIS), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados 

de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. Tornam ainda possível 

automatizar a produção de documentos cartográficos. Pode-se dizer, de forma genérica, Se 

“onde“ é importante para seu negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de 

trabalho”. Sempre que o “onde“ aparece, dentre as questões e problemas que precisam ser 

resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma oportunidade para considerar a 

adoção de um SIG (CÂMARA, 2001). 

Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência de 

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e 

ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, principalmente se 

baseado em tecnologias de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja 

adquirido localmente (CÂMARA, 2001). 

Do ponto de vista da aplicação, utilizar um SIG implica em escolher as 

representações computacionais mais adequadas para capturar a semântica de seu domínio 

de aplicação. Do ponto de vista da tecnologia, desenvolver um SIG significa oferecer o 

conjunto mais amplo possível de estruturas de dados e algoritmos capazes de representar a 

grande diversidade de concepções do espaço (CÂMARA, 2001).             
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3.1.1. Sensoreamento Remoto 

       O Sensoriamento Remoto é a tecnologia que permite a obtenção de imagens e outros 

tipos de dados da superfície terrestre, feita a distância, através da captação e do registro da 

energia refletida ou emitida pela superfície (Figura 1). 

 

Figura 1 – Níveis de Coleta de Dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte: Moreira (1998). 

 

       Os fundamentos do sensoriamento remoto partem do principio de uma perspectiva 

focada nos recursos naturais imageados e não apenas a partir de uma visão da engenharia 

dos instrumentos imageadores. O uso do sensoriamento remoto na geração de informações 

espaciais úteis, tanto biofísicas como socioeconômicas, que podem vir a ser usadas na 

tomada de decisões, oferece uma revisão detalhada da natureza da radiação 

eletromagnética, descrevendo como a energia emitida ou refletida nas diversas regiões do 

espectro (visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho termal e 

microondas) pode ser coletada e analisada (JENSEN, 2009). 

 

3.1.2. Sistema de Informações Geográficas aplicadas à análise das Vulnerabilidades. 

 O uso do SIG (Sistema de Informações Geográficas) é ideal para integrar dados, 

informações e cartas de naturezas e escalas diferentes. O SIG  possibilita a análise 

integrada de, por exemplo, dados climáticos e cartas topográficas ou de solos, numa base 

comum, através da análise espacial (PARANHOS FILHO et al., 2003). A definição de 



6 

 

SIG, segundo ESRI (2013) é de um conjunto integrado organizado por computador, 

programas especializados, dados geográficos e usuário, que tem a potencialidade de 

capturar, armazenar, atualizar, manipular, analisar e exibir, as de um banco de dados 

geográfico, qualquer forma de informação espacialmente referenciada, por meio de mapas 

e/ou tabelas. 

 As aplicações de um SIG (Sistema de Informações Geográficas) são bastante 

variadas. Por exemplo, através de técnicas de geoprocessamento pode-se calcular o valor 

da erosão laminar dos solos de determinada área; ou o grau de suscetibilidade que 

determinado terreno apresenta em relação a movimentos de massa (deslocamento de 

blocos). Tratando-se da área social, podem-se integrar dados socioeconômicos e 

distribuição de população para analisar a inclusão ou exclusão social (PARANHOS 

FILHO et al., 2016). 

 Uma das técnicas muito consolidadas dentro do SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) é a análise espacial através da álgebra de mapas. ESRI (2013) define a análise 

espacial como o processo de elaboração de novas informações a partir da aplicação de 

técnicas específicas em dados geográficos. Essa análise espacial pode ser realizada sobre 

dados numéricos, através do cruzamento de tabelas, desde que estas apresentem um campo 

(coluna) que defina a localização geográfica de cada evento; outra maneira de se realizar a 

análise espacial é através da álgebra de mapas, onde mapas de diferentes temas 

relacionados ao mesmo espaço geográfico e com mesmos sistemas de referência (tipo de 

coordenadas e datum) são cruzados para a elaboração de novas informações (novos 

mapas), tal como a indicação de áreas suscetíveis a inundações, dependendo das 

características do meio físico, tempo e intensidade da precipitação (ISLAM; SADO, 2000; 

PEREZ-FILHO et al., 2006; OLIVEIRA et. al., 2007; HAQ et al., 2012). 

 Outra aplicação das técnicas de geoprocessamento voltada ao planejamento 

ambiental e ações de gestão territorial é a elaboração de cartas de fragilidade ambiental de 

determinada área de estudo. A fragilidade de áreas naturais em relação às atividades 

antrópicas é proporcional ao poder de resiliência do ambiente. Os sistemas naturais, 

quando não sofrem intervenção humana, funcionam como um sistema fechado, em 

equilíbrio dinâmico (ROSS, 2012). 

 O mapeamento da fragilidade ambiental segue metodologia de investigação que 

tem como finalidade fornecer a análise dos componentes ambientais de forma integrada 

podendo, dependente do objetivo do mapeamento, inserir-se a essa análise fatores sociais, 

como o uso e ocupação do solo.  



7 

 

 A aplicação do mapeamento da fragilidade ambiental quanto à urbanização baseia-

se no princípio que nessas áreas os processos de escoamento superficial, possibilidade de 

infiltração e drenagem após a incidência das chuvas (fatores ocasionados tanto por fatores 

naturais do terreno quanto pela atividade antrópica) são diretamente relacionados a maior 

ou menor fragilidade ambiental do local (SANTOS, 2012). Dentre essas metodologias que 

trabalham tanto com fatores exclusivamente físicos naturais, também como as intervenções 

promovidas pelas atividades antropogênicas, destacam-se:  Tricart (1977), Christofoletti  

(1979, 1999), Ross (1994, 1997, 1999, 2004 e 2012) e Santos e Ross (2012). 

 

3.1.2.1. Algoritmo de HAND (Heigh Above the Nearest Drainage) para estudo das                  

inundações 

Neste trabalho, este tópico está como uma informação de ferramentas que podem 

ser utilizadas para analise de inundações, não aplicaveis neste. Este algoritmo faz um 

estudo da distância vertical à drenagem mais próxima, que está relacionada indiretamente 

com a profundidade do lençol freático, que por sua vez, indica a disponibilidade da água do 

solo. Valores pequenos de distância vertical (próximos a zero) indicam regiões cujo lençol 

está próximo a superfície e, portanto, o solo se encontra em condições próximas à 

saturação. Valores altos de distância vertical identificam regiões com lençol freático 

profundo, ou seja, áreas bem drenadas. 

 A grade de distância vertical extraída a partir do algoritmo HAND (Height Above 

the Nearest Drainage) é referente ao desnível, ou seja, à distância vertical de cada ponto 

em relação à drenagem mais próxima (RENNÓ et al. 2008). Este algoritmo considera o 

fluxo unidirecional para determinar o caminho preferencial da água no terreno até a 

drenagem mais próxima. Os valores das distâncias verticais extraídos a partir do HAND 

(Height Above the Nearest Drainage) são computados a partir da topografia proveniente do 

Modelo Digital de Elevação (MDE) do The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

(RENNÓ et al., 2008).  

Para a geração desta grade, é necessário definir-se a drenagem de referência que 

pode ser extraída automaticamente a partir do MDE. Deve-se definir um limiar referente à 

área de contribuição mínima a partir do qual inicia-se a drenagem (nascentes). Quanto 

maior o limiar, menor a densidade de drenagem, ou seja, considera-se, neste caso, apenas 

os cursos d'água principais (maior ordem). Limiares menores incluirão as drenagens 

menores, aumentando o detalhamento da rede de drenagem considerada. 
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A análise espacial da rede de drenagem torna-se importante nesse estudo, já que os 

perigos de inundação e enchentes ocorrem nas suas planícies nos períodos de chuva, como 

mostra o exemplo na Figura 2. 

 

Figura 2. Exemplo do problema de inundação 

 

Fonte: AGUAFUS (2013). 

 

 

3.2. Implantação de aeroportos 

A implantação de um novo aeroporto é decorrente, na maioria das vezes, da 

necessidade de desenvolvimento de uma região. Neste enfoque, basicamente tem-se duas 

situações distintas: localidades onde a infraestrutura aeroportuária atual, sem condições de 

expansão, não atende mais às necessidades da região; ou localidade que ainda não dispõem 

de nenhum aeroporto  (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2004). 

  

3.2.1. Viabilidade de aeroportos 

Para que se possa registrar o aeródromo (é qualquer superfície, terrestre ou aquática, 

que possua infraestrutura destinada à aterragem, à decolagem e à movimentação de 

aeronaves), devem ser coletadas informações relativas ao sítio, quanto a aspectos de 

identificação, natureza, auxílios e facilidades, plano básico de proteção do aeródromo e de 

voo, físicos, aeródromos e cidades próximas, de acordo com o Manual de Projetos da 

Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo. Estas informações também são 

requeridas pela NSMA 58-146 do Ministério da Aeronáutica, para Elaboração, Revisão, 

Aprovação e Tramitação de Planos Diretores Aeroportuários (PEIXOTO, 2002).  

 Os dados físicos do aeroporto, necessários para registro, são o ponto de referência do 

aeródromo, elevação do aeródromo, elevação e direção da(s) pista(s) e temperatura de 
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referência do aeródromo. A escolha do sítio ideal para locação de um aeroporto deve inter-

relacionar aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais ou, em outras palavras, a 

melhor localização do aeroporto deve ser a que agrupe as melhores condições técnicas ao 

usuário, localização quanto a acesso e que produza os menores impactos ao meio ambiente.  

Há também que se considerar a possibilidade de expansão – ampliação futura da 

planta (de acordo com o aumento da demanda projetado), ou necessária pela evolução 

aeronáutica (com a tendência de aumento no número de passageiros, há indicação de que 

serão necessárias aeronaves com mais tecnologia, visto que diminuirá o tempo de 

pouso/decolagem), bem como alterando-se o perfil do aeroporto (regional para doméstico, 

por exemplo) serão necessárias aeronaves maiores, que por sua vez demandam tecnologias 

terrestres mais avançados, pistas maiores, e outras estruturas correlatas. Dificilmente uma 

aeronave muito distinta das atuais, que necessite de alterações consideráveis nos 

aeroportos, teria aceitação do mercado mundial (PEIXOTO, 2002). 

 

3.2.2. Legislação ambiental. 

 A Resolução Nº 470, de 27 de agosto de 2015, estabelece critérios e diretrizes para 

o licenciamento ambiental dos aeroportos regionais. 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no uso das competências 

que lhe são conferidas pelo art. 8º, inciso I da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 

tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno. Considerando as peculiaridades do 

procedimento de licenciamento ambiental para aeroportos regionais e a necessidade de 

harmonização desses procedimentos no âmbito do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 

Ambiente). Considerando a inexistência de regras específicas acerca da categorização de 

aeroportos regionais para fins de licenciamento ambiental e a necessidade de regularização 

ambiental de aeroportos regionais existentes. 

 No capítulo I (Das considerações gerais) cita o art.1º critérios e diretrizes para: I – a 

regularização ambiental dos aeroportos regionais que estejam em operação na data de 

publicação desta Resolução; II – o licenciamento ambiental para ampliação de aeroportos 

regionais; e III – o licenciamento ambiental de novos aeroportos regionais. Já o Art. 2º cita 

que para os efeitos desta Resolução, considera-se: I – aeroporto regional: aeroporto com 

movimentação anual de passageiros embarcados e desembarcados; II – sítio aeroportuário: 

área do aeroporto. 

Dentro da legislação ambiental mencionado nesta resolução, o capítulo II menciona 

da regularização ambiental dos aeroportos regionais onde o Art. 3º cita que a regularização 
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ambiental de aeroportos regionais que estejam em operação na data de publicação desta 

Resolução, será feita mediante licenciamento ambiental corretivo, visando à emissão da 

Licença de Operação. Continua no Art. 4º com o processo de licenciamento para 

regularização ambiental que deverá ser instruído com o RCA (Relatório de Controle 

Ambiental), elaborado em conformidade com o Termo de Referência. 

O RCA consiste em estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para concessão de licença ambiental, que conterá, dentre 

outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 

empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e dos 

programas de controle e mitigação. 

O capítulo IV abrange o licenciamento ambiental dos novos aeroportos regionais, 

importante frisar o Parágrafo único: “O órgão ambiental competente poderá, em um único 

ato, atestar a viabilidade ambiental, aprovar a localização, autorizar a instalação e a 

operação do aeroporto regional“. Dentro desse capitulo mencionar o Art. 15, o 

licenciamento dos novos aeroportos que não se enquadrem em qualquer das disposições 

estabelecidas nos incisos I e II do art. 6º deverá seguir as normas e legislações vigentes, 

cabendo ao órgão ambiental competente definir o estudo ambiental. 

 A resolução CONAMA n.º 237 de 12 de Dezembro de 1997, alterou parcialmente a 

Resolução CONAMA n.º 001/86 e passou a tratar do licenciamento de forma mais 

sistematizada, no artigo 3.º consagrou o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) como espécie 

do gênero “avaliação de impactos ambientais”, exigível somente quando presente o risco 

de significativa degradação, consoante o disposto no artigo 225, § 1º, IV da Constituição 

Federal de 1988, estabelecendo os aeroportos como empreendimentos que estão sujeitos ao 

Licenciamento Ambiental. 

 Nesse sentido vale ressaltar o caput do Artigo 6. º da Resolução CONAMA 001/86, 

(BRASIL, 1986) sobre o conteúdo do EIA (Estudo de Impacto Ambiental):  

“Artigo 6º - o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas:  

I – Diagnóstico Ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise 

dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: a) O meio 

físico, b) O meio biológico e os ecossistemas naturais e c) O meio sócio econômico: o uso 

e a ocupação do solo, os usos da água e a sócio economica”. 
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 Quando se fala de fragilidade ambiental, pode-se ressaltar alguns dos impactos 

específicos causados pela presença de um aeródromo. De acordo com a Tabela 1 (GROUP 

TRANSPORT, 2000), o principal impacto ambiental gerado pela implantação de um 

aeroporto refere-se à geração de ruído (poluição sonora). Nos tópicos seguintes são 

analisados os impactos envolvidos na implantação de um aeroporto.  

 

Tabela 1. Impactos envolvidos na implantação de um aeroporto.  

  Custos Sociais    

 Aéreo 

(%)  

Ferroviário 

(%)  

Hidroviário 

(%)  

Rodoviário 

(%)  

Total 

(%)  

Poluição do ar 2 4 3 91 100 

Poluição Sonora 26 10 1 64 100 

Utilização da Terra 1 7 0 93 100 

Construção e Manut. 2 37 5 56 100 

Acidentes  1 1 0 98 100 
Fonte: GROUP TRANSPORT, 2000.   

 

 As leis brasileiras desde a década de 1980 vêm se tornando mais robustas e dando 

maior proteção ao meio ambiente e as melhores condições de vida aos homens, 

principalmente nos centros urbanos. Os governos tem se preocupado nos últimos anos 

tanto na criação de leis, como criação de órgãos e agencias do governo, para dar um aporte 

maior ao meio ambiente e as condições de vida das populações, mas ainda falta a devida 

fiscalização e em muitas delas, pouco divulgadas as populações, que cometem abusos e 

danos ao meio ambiente. A falta de informações e ignorância da importância para 

preservação do meio ambiente e o seu significado para a vida de todos seres, e ainda algo 

ainda ser incutido na população brasileira, que está ligado a sua educação como um todo. 

Uma dessas Leis que procura mitigar os danos ao meio ambiente e danos a 

população, é a Lei 12.608/2012 (Novo Código Florestal) que tem como objetivos no art. 1º 

que institui a Política Nacional de Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o sistema de 

informações e monitoramento de desastres, sendo que o Parágrafo único, dispõe que as 

definições técnicas para aplicação da Lei serão estabelecidas em ato do Poder Executivo 

Federal, no caso desse trabalho as inundações. Ainda, o art. 2º prevê que "é dever da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à 

redução dos riscos de desastre". O § 1º dispõe que as medidas previstas no caput poderão 

ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. 

O § 2º diz que "a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção 

das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco". 
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O Novo Código Florestal (Lei 12.608/2012) é praticamente desconhecido pela 

maior parte da população brasileira, esse trecho separado acima, da Lei, nota-se que na 

maioria das cidades brasileiras tem corpos d’água nessas condições e características citadas 

nos itens da lei acima, e sequer as autoridades fazem com que sejam cumpridas, em muitas 

delas por falta de fiscalização, além dos governantes alegarem a falta de elementos e 

verbas para cumprimento da Lei. 

 Além desses parâmetros citados acima, observou-se nos redores do aeroporto a 

formação de uma forte urbanização de forma desordenada, que causam hoje, com a 

presença do aeroporto entre outras variáveis, que foram estudadas nesse trabalho, as fortes 

inundações e os prejuízos a toda comunidade. Com a legislação ambiental existentes nos 

dias de hoje, que se sucederam ápos e durante a construção do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, dificilmente iria se conseguir permissão para a construção do Aeroporto nesse 

sitio, conpreendido pela Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, em Guarulhos. 

 

3.2.2.1. Viabilidade técnica ambiental 

  Os Estudos de Impactos na Área de Influência se faz necessário à elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental, onde se concentra em três grandes grupos (ou meios), que 

são respectivamente: Meio Físico, Meio Biótico e Meio Antrópico. 

 

3.2.2.1.1. Meio físico 

 Em uma primeira etapa de estudos, os parâmetros físicos, gerados tanto na fase de 

operação, como na fase de execução, devem ser analisados, parâmetros esses como 

localização do empreendimento, dados operacionais, dados relativos ao relevo, clima, solo, 

áreas de empréstimo e bota-fora, entre outros (HORONJEFF, 1996). 

“O estudo de viabilidade de implantação deve associar aspectos econômicos, sociais 

e políticos, dentro de grupo específico de fatores que caracterizam o transporte aéreo. 

Como aeroportos domésticos ou internacionais necessitam de áreas de dimensões 

consideráveis, torna-se fundamental estudar a viabilidade do empreendimento segundo 

amortização de elevado custo de desapropriação, dentre outros aspectos” (PEIXOTO, 

2002). 
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3.2.2.1.2. Meio biótico 

 Diz respeito ao conjunto de características fundamentais comuns a uma série de 

indivíduos. O Projetista deve estar atento à Preservação do Patrimônio Arqueológico, 

caracterização da existência de áreas ou espécies de interesse científico ou econômico 

relevantes, e de posse desses (ou outros) dados, realizar um bom projeto, sendo capaz de 

apontar alternativas mitigadoras de possíveis danos ou interferências ao empreendimento 

e/ou sua preservação.  

 

3.2.2.1.3. Meio antrópico 

O estudo da relação do homem, a análise do Meio Antrópico, com simulações com e 

sem a implantação do empreendimento, é fundamental para que não apareçam conflitos 

posteriores. Em qualquer empreendimento as características das populações contidas 

dentro da sua área de influência são importantes, devendo ser feita uma análise dos planos 

diretores (nas prefeituras), planos e programas de governo, e análise da infraestrutura 

existente é pré-requisito ao projeto do aeroporto. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

Guarulhos localiza-se na porção nordeste da Região Metropolitana de São Paulo, 

sendo um dos 39 municípios que a integra. Possui como limites os municípios de Arujá 

(leste), Itaquaquecetuba (sudeste), Mairiporã (noroeste), Nazaré Paulista (norte), São Paulo 

(sul, sudoeste, oeste) e Santa Isabel (nordeste). Posicionado entre os paralelos 23º 16’ 

20’’S e 23º 30’ 34’’S e entre os meridianos 46º 20’ 08’’O e 46º 34’ 13’’ O, o município é 

cortado pelo Trópico de Capricórnio e possui como principais acessos rodoviários a 

Rodovia Presidente Dutra (BR 116) principal eixo São Paulo/Rio de Janeiro; a Rodovia 

Fernão Dias (BR 381) eixo São Paulo/Belo Horizonte; Rodovia Ayrton Senna da Silva (SP 

70) eixo São Paulo/Taubaté (OLIVEIRA et al., 2007). 

A bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu pertence à unidade hidrográfica do 

Alto Tietê. Situa-se entre as latitudes 46º15’W e 46º30’W e os paralelos 23º20’S e 

23º30’S. O Rio Baquirivu-Guaçu nasce no município de Arujá, nos contrafortes da Serra 

da Cantareira, na região denominada Jardim do Trevo, ainda caracterizada por vegetação 

nativa. Atravessa a região central, urbanizada, onde é inteiramente canalizado em uma 

extensão de 3 km. 

O centro de Guarulhos está situado a 17 km do centro da cidade de São Paulo, 

razão pela qual o seu território foi escolhido para a implantação de estruturas de impacto 

regional, como o Aeroporto Internacional de São Paulo/Cumbica, Terminal de Tancagem 

de Combustíveis da Petrobrás. Por sua condição geográfica e climática, Guarulhos 

apresentava uma cobertura vegetal primitiva nativa representada pela Mata Atlântica, 

também denominada Floresta Cantareira e, pela Mata Planaltina ou de Transição. Com 

uma expansão populacional e industrial acelerada essa cobertura sofreu grande desgaste, 

quando degradou o meio biótico (SATO; ANDRADE, 2013). 

 Com efeito, o processo de urbanização de Guarulhos devastou a biota ao longo dos 

anos. Da fauna original restaram poucas espécies mais resistentes, que sobreviveram as 

ações antrópicas e a um processo de redução drástica de seus habitats, fatores que levaram 

a uma consequente redução de seu potencial genético, em decorrência, reduziram a 

diversidade de espécies vegetais e animais (SATO; ANDRADE, 2013). 

 O Município de Guarulhos está inserido em quatro Bacias Hidrográficas: Rio 

Jaguari, Rio Cabuçu-de-Cima, Rio Tietê e Rio Baquirivu-Guaçu. A Bacia Hidrográfica do 

Rio Baquirivu-Guaçu, ocupa uma área de 149 km
2
, compreende 46,6% do território de 

Guarulhos, e 19,96% do território de Arujá. Essa drenagem possui uma série de alterações 
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em seu curso tendo em alguns trechos, em ambos os municípios, a canalização para a 

construção de marginais (SATO; ANDRADE, 2013). A localização da área de estudo, o 

Sistema Fluvial do Baixo Baquirivu-Guaçu, pode ser visualizada na Figura 3. 

 

Figura 3. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.  

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.1. Características geoambientais da área de estudo 

4.1.1. Relevo do município de Guarulhos 

 

O relevo mais acidentado do território de Guarulhos, composto especialmente por 

morros e montanhas ao norte e nordeste do município, está associado aos terrenos 

cristalinos, apresenta uma densa rede de drenagem. Os aspectos mais marcantes desse 

relevo são as encostas longas e com alta declividade (inclinação), as grandes elevações e os 

vales muito encaixados. Encontram-se nesta região as serras denominadas de Pirucaia 

(Cantareira), Bananal e de Itaberaba (Pico do Gil), que atingem mais de 1000m de altitude 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

O Pico do Gil ou do Itaberaba, ponto culminante do município situado no extremo 

nordeste na divisa com o município de Nazaré Paulista, tem altitude de 1.422 metros que é 

muito superior a do pico do Jaraguá (município de São Paulo) do Pico do Urubu na Serra 
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do Itapeti (município de Mogi das Cruzes), ambos com 1.135 metros. Esse fato indica que 

Guarulhos possui a maior elevação da Região Metropolitana de São Paulo (OLIVEIRA et 

al., 2007).  

Na região sul de Guarulhos a topografia é mais rebaixada e forma um relevo de 

colinas e planícies com um padrão de drenagem com densidade menor. Neste caso o relevo 

apresenta encostas que, no geral, apresentam comprimentos e declividades menores, 

ocorrendo planícies mais abertas nos fundos de vale. Esta região encontra-se associada aos 

sedimentos da Bacia de São Paulo e às aluviões quaternária (OLIVEIRA et al., 2007). A 

menor altitude encontrada em Guarulhos ocorre junto ao córrego do Jaguari, na divisa com 

o município de Arujá com 660 metros. Também merece destaque a foz do Rio Cabuçu de 

Cima, próximo a barragem da Penha no rio Tietê, na divisa com o município de São Paulo, 

com 720 metros. 

Na região sul, onde o relevo é mais suave, iniciou-se o povoamento, a formação da 

vila, futura freguesia, dos bairros e do centro. Ali se desenvolveu a urbanização e 

industrialização de forma relativamente mais favorável sob o ponto de vista topográfico e 

geotécnico. Entretanto, grande impacto teve a ocupação das várzeas, como foi o caso de 

alguns loteamentos e do próprio aeroporto, que eram áreas de risco a enchentes, agravadas 

pela intensa impermeabilização do solo devida ao crescimento da cidade. As planícies 

aluvionares quaternárias são geotecnicamente desfavoráveis quanto à fundação e à 

estabilidade de cortes, especialmente em obras de escavações subterrâneas (OLIVEIRA et 

al., 2007).  

Onde ocorre o relevo de morros e montanhas ao norte nos terrenos cristalinos, a 

paisagem ainda é predominantemente rural. Entretanto, o surgimento de alguns núcleos 

urbanos vem causando sérios problemas ao meio ambiente, tais como: desmatamento, 

erosão e assoreamento de corpos d’ água, contaminação da água e do solo, assim como o 

surgimento de áreas de risco geológico, vulneráveis a escorregamentos (OLIVEIRA et al., 

2007). 

 

4.1.2. Relevo da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu 

O relevo da área de estudo é relativamente plano. Em toda a extensão da área, o Rio 

Baquirivu-Guaçu situa-se numa planície aluvial de compartimentação do Planalto, 

embutida num sistema de colinas, sendo o nível médio mais elevado, situado entre as cotas 

800-820 m e o nível das planícies aluviais, submersíveis, entre as cotas 730-800 metros. A 

Bacia Hidrográfica do Baquirivu-Guaçu é composta por colinas grandes e pequenas; 
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morros baixo, médio e alto; morrotes; e planícies, classificação essa segundo Oliveira e 

Andrade (2007) Figura 4. Nas planícies havia outrora um cinturão meândrico sujeito a 

cheias anuais e inundações periódicas. Possuía largura variável entre 200 e 400 m. Em 

cada lado do leito do rio havia pântanos ribeirinhos, e várzeas onde predominavam solos 

hidromórficos, fortemente orgânicos (OLIVEIRA et al., 2007). 

 

Figura 4. Geomorfologia da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Fonte: Elaboração do autor, adaptado de Oliveira e Andrade (2007). 

 

 

4.1.3. Pedologia 

 O escoamento superficial das águas pluviais é um fator que influencia muito no 

mapeamento da fragilidade ambiental de uma área. A maneira que a água escoa depende da 

geomorfologia, relevo e tipo de solo da área. A pedologia influencia com as características 

de textura, estrutura, plasticidade e grau de coesão das partículas do solo. A profundidade e 

espessura das zonas insaturada e saturada do solo também influenciam no volume de água 

que pode ser infiltrado até que ocorra a saturação dos poros do solo e, consequentemente, 

início de processo de acumulação de água na superfície. Assim, respeitando-se todas essas 

características, podem ser indicadas as classes de fragilidade dos solos, que integra a 

fragilidade ambiental.  
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 Porém, em áreas urbanizadas é necessário considerar como os diferentes estágios de 

urbanização podem interferir na fragilidade dos solos. Esse detalhamento é necessário em 

virtude do fato de que nas áreas urbanizadas, os solos foram alterados por aterros (muitas 

vezes com material alóctone), ou encontram-se sobrepostos por impermeabilizações 

asfálticas (SANTOS; ROSS, 2012). 

 Na margem direita da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, especialmente, a 

profundidade do solo varia de acordo com a declividade do terreno, de um modo geral, na 

porção montanhosa solos menos profundos, atingindo maiores profundidades nas colinas e 

planícies. Diniz (1996) identificou nos sedimentos Quaternários camadas de areias 

argilosas finas e médias, argilas siltosas pouco arenosas, sendo capeadas por uma camada 

de argila orgânica, por vezes pouco siltosa e pouco arenosa, com consistência muito mole.  

Rossi et al. (2008), por sua vez, agruparam os sedimentos aluviais em planícies fluviais e 

planícies de inundação, onde dominam gleissolos (Figura 5). 

 De acordo com Diniz (1996), as planícies fluviais estão associados aos neossolos 

flúvicos, enquanto que nas planícies de inundação ocorre juntamente com os organossolos. 

Há presença também de gleissolos que, por serem solos encharcados, sendo outro 

importante indicativo das áreas a serem preservadas pela sua função natural de 

amortecimento de cheias. Ainda, segundo o autor a partir da realização de um balanço 

hídrico na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, evidenciou que a presença de argila retarda a 

infiltração, potencializando assim as inundações. A Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-

Guaçu é composta por Argissolos, Cambissolos, Gleissolos e Latossolos (Figura 5). 
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   Figura 5. Mapa de solos da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.   

 

   Fonte: Elaboração do autor, adaptado e simplificado de Campos (2011). 

 

4.1.4. Classes de uso e ocupação do solo 

 O uso e ocupação do solo na área de estudo é bastante diversificado em função das 

características peculiares da área, tais como: proximidade da Capital do Estado e 

localização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Cumbica, da Zona Industrial de 

Guarulhos e das Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. Assim, encontram-se desde 

residências de nível médio a baixo, favelas e variados tipos de indústrias. 

 O percurso do Rio Baquirivu-Guaçu, em torno do Aeroporto Internacional, foi 

retificado e canalizado quando da implantação do Aeroporto em 1983, tendo sido 

soterrados seus meandros. Assim, houve um grande impacto urbanístico causado pela 

implantação do aeroporto, pois ocorreram mudanças sensíveis na drenagem do rio e com a 

canalização em alguns pontos, transformou o escoamento de um regime de baixa 

velocidade para alta velocidade, sendo ainda observado um significativo aumento do 

coeficiente de "run off"(é o quanto a água escorre e infiltra no solo). Esses fatores, aliados 

à ocupação das margens do rio Baquirivu-Guaçu, ocasionaram aumento do volume e da 

frequência das cheias, fato agravado pela baixa capacidade de veiculação de vazões de sua 

calha (SANTOS, 2006). 
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 Na região do Baquirivu-Guaçu, nota-se que o crescimento acelerado e desordenado 

aliado à ausência de um planejamento adequado, acarretou profundas modificações no uso 

e ocupação do solo e, em consequência, efeitos permanentes nos processos de infiltração, 

sobretudo no tocante à drenagem das áreas urbanizadas. O aumento do volume do 

escoamento superficial ocasiona problemas variados no controle da drenagem, na 

manutenção de galerias pluviais e de canais, e na própria qualidade das águas 

(carregamento de solo e detritos diversos) (SANTOS, 2006).  

     O efeito do desenvolvimento urbano sobre o clima térmico local é amplamente 

documentado na literatura científica. As observações das diferenças de temperatura do ar 

urbano-rural ou ilhas de calor urbano (UHIs) foram relatadas para cidades e regiões do 

mundo, muitas vezes com locais de campo locais que são extremamente diversos em suas 

características físicas e climatológicas. Esses sites geralmente são descritos apenas como 

"urbanos" ou "rurais", deixando muita incerteza quanto à exposição real e à cobertura 

terrestre dos sites. Para resolver as insuficiências da descrição urbano-rural, o sistema de 

classificação "zona clima local" (LCZ) foi desenvolvido. O sistema LCZ compreende 17 

tipos de zonas na escala local (102 a 104 m). Cada tipo é único em sua combinação de 

estrutura de superfície, cobertura e atividade humana. A classificação dos locais em LCZ 

adequadas requer metadados básicos e caracterização da superfície. As definições de zona 

fornecem uma estrutura padrão para relatar e comparar sites de campo e suas observações 

de temperatura. O sistema LCZ foi projetado principalmente para pesquisadores da ilha de 

calor urbano, mas tem usos derivados para planejadores urbanos, ecologistas paisagistas e 

pesquisadores de mudanças climáticas globais (STEWART, 2012). 

              O tipo de urbanização e construções em volta do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos segundo Stewart e Oke (2012), é a classificação LCZ3, onde estudam os usos e 

ocupações do solo. Essa classificação LCZ3 significa densa mistura de prédios baixos, 

pouca ou nenhuma árvore, capa de terra principalmente pavimentada e materiais de 

construção de pedras, tijolos, ladrilhos e concreto, apresentadas na Figura 6, classificadas 

por comparação ao encontrado na região. 
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Figura 6. Uso e ocupação do solo (LCZ3).     

 

Fonte: Stewart e Oke (2012). 

 

As fotos da Figura 7, mostram como ficou o local atrás do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos, já no ano de 2017, num processo claro de urbanização desordenada. 

 

  Figura 7.  Fotos de 2017, localidades atrás do Aeroporto Internacional de Guarulhos.  

      

  Fonte: Própria do autor. 

 

          Na década de 1970, de acordo a classificação de Stewart e Oke (2012), a região se 

aproximava a LCZ9, apresentada na Figura 8. Onde apresentava uma região com casas 

dispersas, ou mesmo chácaras, num local de várzea de rio com porções de corpos hídricos. 
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 Figura 8.  Uso e ocupação do solo (LCZ9).    

 

  Fonte: Stewart e Oke (2012).       

 

4.1.5.  Alteração nos escoamentos 

 Guarulhos (2004a), baseado na INFRAERO (2002) e DAEE (2002), apresentaram 

principais impactos no sistema de drenagem no Rio Baquirivu Guaçu e afluentes (Figura 

9), decorrente da implantação do aeroporto, sendo:  

 

a) Canalizações e retificações: com a implantação do Aeroporto foi efetuada a 

retificação e canalização do curso médio do Rio Baquirivu Guaçu, assim como seus 

afluentes da margem esquerda (Córregos Cocho Velho e Baquirivu Mirim) e 

alteração da conformação de seu maior meandro original, por um canal de concreto, 

aumentando a velocidade de escoamento, reduzindo em aproximadamente 2 km o 

seu curso e abreviando o tempo de concentração na bacia hidrográfica em cerca de 

7%. As canalizações e retificações dos Córregos Baquirivu Mirim e Cocho Velho 

desviaram os cursos naturais, produzindo novas conformações geométricas 

(CAMPOS 2011). 
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 Figura 9. Mapa de inundações frequentes na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu.        

Fonte: Guarulhos (2002). 

    

            b) Supressão das áreas de amortecimento: constituiu alterações causadas pela 

eliminação das várzeas, brejos, lagoas e demais terrenos inundáveis que exerciam a função 

de amortecimento natural das águas desta bacia hidrográfica nos períodos de cheias.  Fotos 

e mapas anteriores à implantação do aeroporto indicam que, em suas condições naturais, a 

área era constituída por uma extensa planície aluvial com declividade em média inferior a 

0,2%, contendo diversas lagoas, zonas alagadiças e terrenos mal drenados (CAMPOS, 

2011). 

É interessante fazer a distinção dos conceitos de cheia (ou enchente) e inundação 

(Figura 10). A enchente caracteriza-se pela ocorrência da vazão relativamente grande do 

escoamento superficial, enquanto a inundação distingue-se pelo extravasamento do canal. 

Uma enchente pode ou não causar inundação. Obras de controle podem ser realizadas no 

rio para evitar a ocorrência da inundação. Por outro lado, a existência de alguma obstrução 

no escoamento natural do rio pode levar à inundação, mesmo não havendo grande aumento 

do escoamento superficial. Em suma, a enchente refere-se a uma ocorrência natural, 

cíclica, que normalmente não afeta diretamente os habitantes da região; já as inundações 

são decorrentes de alterações no uso do solo e podem provocar danos de grandes 

proporções (CETESB, 2007).  
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 Figura 10. Caracterização em corte de enchente e inundação.  

 

   Fonte: Ministério das Cidades/IPT (2007). 

 

O cálculo da enchente, utilizado no projeto de obras hidráulicas (bueiros, canais, 

vertedores etc.), é um procedimento necessário no dimensionamento de obras de controle e 

proteção contra inundações. A finalidade do cálculo da vazão de enchente pode ser: a) para 

definir a vazão máxima de projeto; b) para estabelecer, se possível, o hidrograma da cheia, 

isto é, para determinar a distribuição das vazões ao longo do tempo, desde o instante em 

que se tem o aumento da vazão determinado pelo escoamento superficial produzido por 

determinada chuva, até o fim da contribuição do escoamento superficial no cálculo da 

vazão. 

O termo previsão de enchentes aplica-se ao cálculo de uma enchente de projeto por 

extrapolação dos dados históricos para as condições mais críticas. Como exemplo, 

considera-se certa seção fluviométrica de um rio para a qual se dispõe de 30 anos de dados 

de vazão. Assim, a maior vazão observada tem a probabilidade aproximada de ocorrer, ou 

ser superada, uma vez a cada 30 anos. Se o problema for o cálculo da vazão máxima 

provável de acontecer uma vez a cada 100 anos, estar-se-á tratando, basicamente, da 

extrapolação de dados históricos para a previsão da enchente de 100 anos (JUNIOR, 2007). 

Portanto, o período de retorno ou intervalo de recorrência de uma enchente é o 

tempo médio, em anos, em que a enchente é igualada ou superada pelo menos uma vez. 

Como forma de determinação do período de retorno para o cálculo da vazão de enchente 

pode ser utilizado um critério baseado na fixação do risco, ou um critério econômico ou, 

ainda, um critério baseado na experiência do projetista, este último sendo o mais 
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comumente adotado no Brasil. Dessa maneira, pode-se escolher o período de retorno da 

cheia a ser utilizado no projeto da obra hidráulica, conhecendo-se o tempo de vida provável 

da estrutura, ou o tempo de duração da sua construção, e fixando-se o risco que se deseja 

correr de que a obra venha a falhar. A título de ilustração, na Tabela 2 apresentam-se os 

períodos de retorno para diferentes valores do risco e da vida útil provável da estrutura, 

calculados com base em equação abaixo (JUNIOR, 2007): 

 

R  1  S          R  1  ( 1  1 / Tr)
n 

 

R = Probabilidade de ao menos um evento iguale ou exeda o evento de intervalo de 

recorrencia Tr. 

Tr = Período de retorno do evento. 

n =  Número de anos. 

S = Coeficiente de segurança 

 

Tabela 2 – Período de retorno estabelecido de acordo com o critério de fixação do risco. 

Tabela de Período de Retorno - Tr 

Período de retorno, Tr (anos) 

Risco a ser 

assumido 

Vida provável da estrutura, n (anos) 

1 10 20 50 100 1000 

1% 100 995 1990 4950 9950 99500 

5% 20 195 390 975 1950 19496 

10% 10 95 190474 950 9450 9492 

50% 2 15 29 73 145 1443 

90%       

99% 1,0 2,7 4,9 11 22 217 

Fonte: JUNIOR, 2007. 

 

A urbanização promoveu uma rápida deterioração da qualidade das águas do Rio 

Baquirivu Guaçu e de seus afluentes. Esta degradação suprimiu da vida desses habitantes 

qualquer significação histórica desses espaços naturais, tornando as relações, antes 

imediatas e até afetivas, em relações abstratas. Assim, produziu-se um espaço tecnológico 

estranho aos habitantes. Gradativamente tem se configurado um espaço segundo a lógica 

produtivista e que visa, incessantemente, maiores rentabilidades, socializando os prejuízos 
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ambientais e materiais ao conjunto da sociedade (CAMPOS, 2011). Não é difícil ouvir 

antigos moradores que relatam as pescas e banhos nos rios, córregos, ribeirões e lagoas na 

Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, ocorridos no final da década de 70, conforme Figura 11. 

 

Figura 11. Moradores se refrescando na “prainha” às margens do Rio Baquirivu Guaçu, no 

natal de 1980, no trecho à montante da confluência com o Córrego Água Chata, no Bairro 

do Bonsucesso.  

 

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

 

4.1.5.1. Erosão, movimentos de massa e assoreamento 

A partir de 2006, passou a desencadear um processo acelerado de solapamento de 

suas margens no trecho do aeroporto, comprometendo sua via marginal (Figuras: 12, 13, 

14 e 15), decorrente da canalização do sistema de drenagem do aeroporto. Na realidade, em 

sua configuração natural, seu curso apresentava-se meândrico e, após sua retificação, o rio 

tenta voltar a uma conformação de equilíbrio, mediante processos erosivos de suas 

margens, condicionado por suas características naturais, como: declividade do talvegue e 

substrato, induzido também pela alteração de escoamento decorrente da impermeabilização 

e aumento da intensidade das chuvas. 
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Figura 12- Erosão das margens do Rio Baquirivu Guaçu na altura do aeroporto, próximo 

ao CECAP ( é um bairro de Guarulhos, no estado de São Paulo), em 2006.  

 

 

Fonte: Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários (2006/2008) da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos. 

 

 

Figura 13-Vista do canal de drenagem do aeroporto para a margem do Rio Baquirivu 

Guaçu– 2006.     

 

Fonte: Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários (2006/2008) da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos. 
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Figura 14- Canal de drenagem da INFRAERO revestido de concreto em 2006.  

 

  Fonte: Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários (2006/2008) da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos. 

 

 

Figura 15- Solapamento das margens do Rio Baquirivu Guaçu na altura do aeroporto,                                  

próximo ao CECAP, em 2008.  

 

Fonte: Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários (2006/2008) da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos 
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À medida que a Bacia do Rio Baquirivu Guaçu se urbanizava, a percepção das 

comunidades locais era de que aumentava a frequência e intensidade das inundações 

registradas por periódicos da época. Entretanto, não é possível estabelecer uma relação 

direta entre as intervenções realizadas nos cursos d’água e o aumento ou até diminuição da 

frequência e intensidade das inundações. Isso porque, a inundação é um fenômeno natural 

e faz parte do regime fluvial que passa a se tornar problema à medida que estruturas 

urbanas ocupam os espaços naturais das águas. Ademais, não há registros do nível e 

intensidade das inundações antes do início do processo de urbanização na Bacia do Rio 

Baquirivu Guaçu, principalmente antes da década de 1970 (CAMPOS, 2011). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Criação da base de dados 

A metodologia para avaliação da fragilidade empírica proposta inicialmente por 

Ross (1997) e atualizada posteriormente (MASSA; ROSS, 2012) fundamenta-se no 

princípio de que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre seus componentes e 

utilizam informações do relevo, solo, geologia, clima, uso do solo, cobertura vegetal, 

possibilitando a análise das fragilidades potencial e ambiental. Assim, foi elaborada uma 

base de dados vetoriais para elaboração de cartas temáticas de geologia, geomorfologia, 

uso e ocupação do solo, pedologia e altimetria do terreno a fim de verificar as inundações 

na Bacia do Baquirivu-Guaçu. 

 

5.2. Aplicação de técnicas de geoprocessamento no mapeamento de áreas vulneráveis 

a inundações 

A primeira etapa do processo é a montagem do banco de dados espaciais. O banco 

de dados espaciais foi elaborado pela reunião das bases cartográficas digitais e pela 

imagem de satélite, sistematizadas em ambiente de geoprocessamento utilizou-se o 

programa ArcGIS. Os parâmetros cartográficos foram baseados na projeção UTM (Fuso 23 

sul) sobre o Datum SIRGAS 2000. 

O princípio que rege a elaboração dos mapas de fragilidade ambiental é a definição 

de diferentes níveis de fragilidades de ambientes naturais, que sofreram ou não com 

algumas modificações por atividade antrópica (ROSS, 2012). A metodologia que foi 

adotada segue a proposta de Ielo (2015) e Ross (2012). Para o mapa de fragilidade 

ambiental à inundação, a base de dados utilizada foi o mapa de declividade, mapa 

hipsométrico, uso e ocupação do solo e mapa de solos. No mapa de uso e ocupação do solo 

foram atribuídos os pesos de maior perigo as inundações nas áreas sem vegetação, áreas 

edificadas, pavimentadas e com gramíneas. As áreas com vegetações maiores receberam 

menores pesos em relação à vulnerabilidade às inundações, pelo seu maior poder de 

absorção da água.  

A etapa da aplicação das técnicas de geoprocessamento se iniciou com a atribuição 

de pesos a cada classe dos mapas de uso e ocupação do solo, declividade e pedológico. 

Após a atribuição dos pesos, todos os critérios (mapas temáticos) foram padronizados na 

extensão Fuzzy Overlay do programa ArcGIS, versão 10 (ESRI, 2013), numa escala em 
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byte, entre zero e um (EASTMAN, 2012). A análise multicritérios aplicada foi realizada na 

extensão Weighted Sum do programa ArcGIS, versão 10 (ESRI, 2013).  

Após essa hierarquização dos valores de maior importância para escoamento e 

velocidade da água no momento da chuva, através da álgebra de mapas do software 

ArcGIS, foi possível sobrepor os mapas de declividade, uso e ocupação do solo e mapa 

pedológico. Nessa álgebra, o peso maior foi atribuído à declividade como condicionante da 

aceleração da água, fator de inundação de áreas de várzea. 

A primeira etapa da estruturação do Sistema de Informação Geográfica que foi 

aplicado no mapeamento das áreas com fragilidade ambiental as inundações, foi a 

estruturação de um banco de dados espaciais, onde foi preenchido por um conjunto de 

bases cartográficas digitais, sistematizadas em ambiente de geoprocessamento utilizando-

se o programa ArcGIS, versão 10 (ESRI, 2013), cujo a Universidade Guarulhos possui 

licença.  

 

5.2.1. Mapa de uso e ocupação do solo 

O mapeamento de uso e ocupação do solo foi elaborado em duas etapas, na qual, a 

primeira é referente à fotointerpretação e reconhecimento dos elementos homogêneos da 

cobertura terrestre; a segunda correspondeu ao mapeamento através da digitalização das 

camadas (layers) sobre a imagem orbital, que foi adquirida neste projeto. 

 Na etapa de fotointerpretação foi utilizado a técnica de Classificação Orientada ao 

Objeto (MYINT et al., 2011), técnica de Sensoriamento Remoto onde os aspectos visuais 

dos objetos foram identificados e reconhecidos considerando como parâmetros: cor, 

textura, geometria (forma), tamanho, orientação e distribuição espacial. Diante do 

reconhecimento dos objetos foi adotada uma subdivisão hierárquica na etapa de 

classificação, com base na composição dos objetos e pela função destes no espaço. 

 

5.2.2. Mapa hipsométrico e declividade 

O mapa de declividade auxilia na identificação de áreas onde a água pode aumentar 

sua velocidade, o que intensifica o processo de enxurradas e de inundações. Este mapa de 

declividade foi baseado no mapa hipsométrico, que foi elaborado com a extensão topo to 

raster do programa ArcGIS, versão 10 (ESRI, 2013), utilizou-se curvas de nível da base do 

IBGE (2011) na escala 1:50.000. A fase final, elaboração da declividade, foi realizada com 

a aplicação do mapa hipsométrico na extensão slope do ArcGIS. 
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5.3. Aplicação da combinação dos fatores para elaboração do mapa de 

vulnerabilidade a inundação 

As decisões podem ser caracterizadas com um ou múltiplos objetivos e baseadas 

em um ou múltiplos critérios. A maioria dos problemas abordados em um SIG é 

multicritério. Por exemplo, o objetivo desta pesquisa é indicar áreas vulneráveis à 

inundação, utilizando os seguintes critérios: geomorfologia, tipo de uso e ocupação do 

solo, tipos de solos e declividade.  

O princípio que rege a elaboração dos mapas de vulnerabilidade ambiental é a 

definição de diferentes níveis de fragilidades de ambientes naturais, que sofreram ou não 

alguma modificação por atividade antrópica (ROSS, 1997). 

Os valores (pesos de cada classe) foram previamente determinados entre 1 a 5 para 

cada fator, de maneira que valores próximos a 1 indicam menor contribuição do fator à 

inundação; enquanto valores próximos a 5 indicam maior contribuição à inundação 

(Quadro 1). A etapa da aplicação das técnicas de geoprocessamento iniciou-se com a 

atribuição de pesos a cada classe dos mapas temáticos de declividade, geomorfologia, uso e 

ocupação do solo e pedologia.  

 

Quadro 1. Caracterização dos pesos atribuídos às classes temáticas. 

Contribuição de cada classe temática  
PESO 

no processo de inundação 

Muito alta 5 

Alta 4 

Média 3 

Baixa 2 

Muito baixa 1 

 

 O Quadro 2 apresenta a atribuição de pesos às classes de declividade da área de 

estudo, sendo que esses pesos relacionam-se ao potencial de concentração de fluxo, sendo 

este mais elevado junto às declividades mais baixas. Vale ressaltar que quanto maior a 

declividade, maior é o escoamento superficial e menor a infiltração, contribuindo ao 

acúmulo de água nas áreas com menores declividades. 
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Quadro 2. Caracterização dos pesos atribuídos à declividade. 

DECLIVIDADE PESO 

>5% 5 

5 a 12% 4 

12,1 a 20% 3 

20,1 a 30% 2 

> 30,1% 1 

 

O Quadro 3 apresenta as classes da geomorfologia da área de estudo às quais foram 

ponderadas em relação à vulnerabilidade de inundação. As classes de Planície Ampla e 

Planície Restrita receberam os maiores pesos. Essas classes geomorfológicas são 

comumente inundadas em eventos de altas pluviosidades, quando os rios e córregos podem 

sair da sua calha regular, que é o caso do Rio Baquirivu-Guaçu, que percorre toda a 

Planície Ampla dentro do Município de Guarulhos, margeando a área do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, recebendo água de seus afluentes deste o Município e Arujá, a 

montante da área de estudo. 

 

Quadro 3. Caracterização dos pesos atribuídos às classes de geomorfologia. 

GEOMORFOLOGIA PESO 

Colina grande 1 

Colina pequena 2 

Morro alto 1 

Morro baixo 1 

Morro médio 1 

Morrote 1 

Planície ampla 4 

Planície restrita 5 

 

 Os pesos aplicados ao mapa de uso e ocupação do solo são apresentados no Quadro 

4, que conta com 8 classes. A atribuição de pesos baseou-se na contribuição de cada classe 

deste mapa no processo de inundação. Áreas cobertas com vegetação receberam os 

menores pesos, pois tendem a aumentar a capacidade de infiltração da água da chuva, 

diminuindo o volume de água carreado às áreas mais baixas, onde seria possível o processo 

de inundação. A densidade da cobertura vegetal também contribui no processo de 

ponderação, pois quanto maior essa densidade tanto maior será o volume de água captado. 
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 Às outras áreas com maior impermeabilização, como as áreas urbanas, foram 

atribuídos pesos maiores, pois favorecem o escoamento das águas da chuva até às regiões 

mais baixas, ou em áreas de baixas declividades, não permitem que a água infiltre no solo. 

A classe de solo exposto também recebeu um peso maior, pois áreas de solo exposto 

normalmente são compactadas, o que dificulta o processo de percolação da água da chuva. 

Assim, tanto as áreas urbanas quanto solo exposto tendem a ter maior contribuição no 

processo de inundação. 

 

Quadro 4. Caracterização dos pesos atribuídos às classes de uso e ocupação do solo. 

Uso do solo PESO 

Floresta densa 1 

Floresta esparsa 2 

Vegetacao rasteira 3 

Asfalto 5 

Solo exposto 4 

Predios densidade alta 5 

Predios densidade baixa 5 

Galpoes 5 

 

O processo de atribuição de pesos às classes de solos seguiu a análise dos tipos de 

solos presentes na área de estudo, considerando-se: o potencial de absorção de água, a 

profundidade da zona insaturada do perfil, textura (areia, silte ou argila), e profundidade do 

freático. Os argissolos apresentam, normalmente, um perfil bastante intemperizado, onde o 

horizonte A é mais arenoso e o horizonte B mais argiloso. Dependendo da extensão de 

cada um desses horizontes, essa diferença entre os horizontes A e B pode representar um 

obstáculo à infiltração da água da chuva, aumentando o processo de escoamento sub-

superficial na zona de contato entre estes horizeontes (GUERRA, 2003). Dessa maneira os 

argissolos receberam um peso alto em relação a sua contribuição num processo de 

inundação. 

Os Cambissolos são solos jovens, com horizonte B incipiente (com muitos minerais 

primários de fácil intemperização), com textura variando de franco-arenosa (predomínio de 

areia) até muito argilosa. De maneira geral, apresentam teor de argila uniforme em 

profundidade, com drenagem variando de acentuada a uniforme (GUERRA, 2003). Na 

Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, os Cambissolos localizam-se nas áreas de 

terreno mais acidentado e isso se justifica por ser um tipo de solo que ocorre na presença 
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de afloramentos de rocha e ou pedregozidade (LEPSCH, 1983). Dessa maneira, aos 

Cambissolos foi atribuído um peso de relativamente baixa influência no processo de 

inundação. 

Os Gleissolos, também presentes na área de estudo, são solos hidromórficos (em 

condições naturais se encontram saturados por água ou muita umidade), pouco profundos e 

mal drenados (GUERRA, 2003). Devido à proximidade com o freático e por ser argiloso 

pode apresentar grande contribuição no processo de inundação. Assim, recebeu o peso 

máximo. 

Os Latossolos são solos minerais, homogêneos, com pouca diferenciação entre os 

horizontes e com baixo CTC (Capacidade de Troca Catiônica), fato pelo qual são 

normalmente pouco férteis. Por serem muito profundos (normalmente superiores a 2 

metros), os latossolos são muito bem drenados, o que facilita o processo de percolação da 

água da chuva e dificulta o escoamento da água. Assim, os Latossolos receberam peso 

relativamente baixo em reação à sua contribuição num evento de inundação. 

 

Quadro 5. Caracterização dos pesos atribuídos às classes de solos. 

SOLOS PESO 

Cambissolo 2 

Gleissolo 5 

Latossolo 2 

Argissolo 4 

 

Após a atribuição dos pesos, todos os mapas (critérios), foram inseridos no 

processo de Avaliação Multicritérios, realizada na extensão Weighted Sum do programa 

ArcGIS, versão 10 (ESRI, 2013). Nesse processo de Avaliação Multicritério para 

elaboração do mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade a processos de inundação, 

os critérios foram hierarquizados em relação à sua importância dentro do evento. Dessa 

forma, seguiu-se o trabalho de Muller (2012), onde a geomorfologia teve contribuição de 

35% na análise; uso e ocupação do solo, 30%; declividade, 20%; e solos, 15%. Elaborado 

o mapa de vulnerabilidade a inundações, foi feita a sobreposição de mapas de renda e 

setores censitários com residências localizadas em áreas urbanizadas ou não, e com ligação 

a rede coletora de esgoto ou não. Esses mapas de renda, urbanização e presença de coleta 

de esgoto foram elaborados sobre os vetores do Censo Demográfico do Brasil, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2011. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. Mapa de uso e ocupação do solo 

 O mapa de uso e ocupação do solo (Figura 16) apresenta 8 classes, sendo que 

quatro delas representam a área urbanizada (asfalto, galpões e conjunto de prédios 

dispostos em alta densidade e baixa densidade). Essas classes ocupam praticamente metade 

da área de estudo (49,49%). A vegetação é composta por floresta densa (17,35% da área da 

bacia), floresta esparsa (0,53%) e espécies de vegetação rasteira (27,83%), o que totaliza 

uma área de vegetação de 45,70%. As classes referentes às áreas ocupadas pelo homem 

são: solo exposto, que ocupa 4,80% da área total da bacia; asfalto, 6,47; prédios em 

densidade alta, 7,46%; prédios em densidade baia, 24,02%; e galpões de transposratoras e 

fábricas, 11,54% (Figura 17).  

 

Figura 16. Uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu no ano 2017.                     

 

Fonte: Elaboração própria (Baseada na imagem Landsat-8 do sensor OLI de 30 de março de 2017). 
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Figura 17. Classes que compõem o mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio 

Baquirivu-Guaçu e suas respectivas áreas.  

 

                         Fonte: Elaboração própria. 

 

A área total da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu é de 16.335 ha e a do aeroporto é de 

1.320 ha. Ou seja, o aeroporto ocupa 8% da área total da bacia e possui sua área composta 

por: floresta densa (5,97% da área do aeroporto), floresta esparsa (0,76%); vegetação 

rasteira, 43,95%; solo exposto, 4,93%; asfalto, 10,49; prédios em densidade alta, 12,95%; 

prédios em densidade baia, 8,53%; e galpões, 12,42. As classes “asfalto” e “vegetação 

rasteira” possuem maior representatividade na área do áeroporto em relação à área total da 

bacia, o que jé esperado pelas caracteríscitas de um aeroporto com várias pistas e área para 

percolação da água da chuva, o que evita acúmulo de lâmina de água nas pistas. 

 A partir dos vetores da base de dados do Censo de 2011 do IBGE, vetorializados 

sobre imagens do sensor CCD (CBERS-2B) com resolução espacial de 20 metros, 

elaborou-se um mapa para classificar as áreas urbanizadas (as áreas onde há adensamento 

acentuado das construções, com presença de verticalização e quase ausência de solo não 

impermeabilizado – IBGE (2011) e as não urbanizadas. É possível verificar na Figura 18 

que as áreas não urbanizadas coincidem com as áreas com Florestas densas e esparsas da 

Figura 16. Ademais, também é possível verificar que nessa mesma área não urbanizada há 
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presença de algumas pequenas manchas de solo exposto, que pode evidenciar uma possível 

pressão da área urbanizada, ao sul da área de estudo, para a região norte, mais preservada.   

 

Figura 18. Áreas urbanizadas e não urbanizadas dentro Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu e 

suas respectivas áreas.   

 

Fonte: Compilação da base vetorial de IBGE (2011). 

 

6.2. Mapa da declividade da área de estudo 

O ponto de menor elevação da área de estudo é onde o Rio Baquirivu-Guaçu 

encontra à sua jusante, o Rio Tietê. Este ponto está aproximadamente, 730 metros acima do 

nível do mar. Assim, a variação de altitude da área de estudo está entre 730 metros a 804 

metros (intervalo representado entre zero e 74 metros, na Figura 19). As maiores elevações 

estão na porção norte da área de estudo, onde há predomínio de Floresta densa e esparsa 

(Figura 16) e não há presença de urbanização (Figura 18). A área de menor altitude é 

justamente onde está localizado o Aeroporto Internacional de São Paulo. As elevações 

medianas estão localizadas nas bordas da planície de inundação do Rio Baquirivu-Guaçu. 
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A partir do mapa hipsométrico elaborou-se o mapa de declividade da área de estudo 

(Figura 19), que é um dos fatores utilizados na elaboração do mapa de vulnerabilidade à 

inundação. Segundo Graça et al. (2007), a Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu é cortada pela 

Falha do Rio Jaguari, uma feição estrutural posicionada ao centro do área de estudo, com 

direção N 70º E. Devido a essa estrutura geológica, a área é nitidamente dividida em baixas 

declividades na margem esquerda do Rio Baquirivu-Guaçu e declividades médias a altas 

na margem direita deste rio, o que pode ser visualizado pelo perfil topográfico com direção 

NW/SE, perpendicular ao N 70º E (Figura 20). 

 

Figura 19. Mapa de declividade da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 20. Perfil topográfico da área de estudo.  

 

Fonte: Elaboração própria com sobreposição à imagem Digital Globe do aplicativo Google Earth de 8 de 

maio de 2015. 

 

6.3. Análise da renda e saneamento 

 A partir dos vetores referentes aos setores censitários (escala 1:100.000) retirados 

da base de dados do Censo do IBGE de 2011, elaborou-se o mapa que apresenta o total de 

domicílios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu e a percentagem 

destes municípios ligados à rede coletora de esgoto doméstico (Figura 21). Neste mapa é 

possível verificar que na maior parte da área estudo (65%), os setores censitários têm entre 

80% a 100% das residências ligadas à rede coletora de esgoto do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE); 11% dos setores possuem 60% a 80% de suas 

residências ligadas à rede coletora; outros 6% dos setores, possuem entre 40% a 60% das 

residências ligadas; 5% com 20 a 40% das residências; e 12% dos setores têm menos de 

20% das residências ligadas à rede de esgoto. Detalhe para os setores que possuem menos 

de 20% das residências ligadas à rede, que estão localizados na área não urbanizada da área 

de estudo. 
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Figura 21. Domicílios ligados à rede de coleta de esgoto doméstico, por setor censitário, da 

Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.  

 

Fonte: Baseado na base vetorial do IBGE, 2011. 

  

 Com essa mesma base vetorial do IBGE também foi elaborado o mapa de renda 

média mensal dos munícipes de cada setor censitário (Figura 22). Fica evidente o quão 

baixo é o poder aquisitivo da maioria das famílias situadas na área de estudo, pois 78% dos 

distritos censitários são compostos por famílias com renda média mensal igual ou inferior a 

R$1.000,00 e a minoria dos setores censitários (1%) possuem munícipes com renda 

superior a R$3.000,00.  
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Figura 22. Renda média mensal por setor censitário, dos munícipes da Bacia Hidrográfica 

do Rio Baquirivu-Guaçu.   

 

 Fonte: Baseado na base vetorial do IBGE, 2011.  

 

6.4. Mapa de vulnerabilidade à inundação 

 A aplicação da análise multicritério desenvolvida no ArcGIS, resultou num mapa 

contendo as áreas de suscetibilidade a inundação na Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-

Guaçu, apresentado em cinco classes de suscetibilidade a inundação: muito alta, alta, 

média, baixa e muito baixa (Figura 23). A área de estudo apresenta sua vulnerabilidade de 

maneira, relativamente, igualitária: 27% da área estão classificadas entre muito alta e alta 

vulnerabilidade; 36% da área estão em moderada vulnerabilidade; e 37% em área de baixa 

a muito baixa vulnerabilidade à inundação. 

 Da mesma maneira que na geomorfologia e declividade da área de estudo , a Falha 

do Rio Jaguari também divide o mapa de vulnerabilidade a inundações em duas grandes 

áreas: na porção norte há predomínio de áreas com vulnerabilidade muito baixas a baixas e 

moderadas; em contrapartida, na porção sul, situam-se as áreas com vulnerabilidades muito 

altas, altas e também moderadas. Assim, há grande correção direta do mapa de 

vulnerabilidade a inundações com os critérios geomorfologia e declividade, pois as áreas 

de alta e muito alta vulnerabilidade coincide com a planície ampla do Rio Baquirivu-Guaçu 

(Figura 4) e declividade entre zero e 5% (Figura 19). Além disso, estas áreas de alta e 
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muito alta vulnerabilidade a inundações apresentam Gleissolos (solos hidromórficos), que 

são solos encharcados, frequentemente com presença do freático próximo a superfície.  

 Em relação à correlação entre as classes de vulnerabilidade à inundação e o mapa 

de uso do solo, percebe-se que as classes de suscetibilidade a inundação alta e muito alta 

relacionam-se as áreas nas quais o uso do solo apresenta cobertura vegetal menos 

representativa (Floresta densa ou esparsa) e maior representatividade de prédios e galpões. 

Já as áreas com vulnerabilidades baixa e muito baixa à inundações correlacionam-se com 

vegetações de maior porte e menos urbanização. 
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Figura 23. Mapa de áreas vulneráveis a processos de inundação da Bacia                    

Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.                

 

        Fonte: Elaboração própria. 

.  
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6.5. Avaliação geoespacial das áreas suscetíveis ao fenômeno de inundação 

 A Figura 24 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo apenas da região com 

vulnerabilidade alta e muito alta ao processo de inundação (retirada da Figura 24). O 

número de classes de uso e ocupação do solo não mudou em relação ao mapa da área total 

(Figura 15), porém, sim, a representatividade de cada classe. A classe de floresta densa que 

representa 17,35% da área total da bacia passa a representar apenas 0,93% do perímetro 

delimitado pelas áreas de alta e muito alta vulnerabilidade a inundação.  

 A classe de vegetação rasteira teve acréscimo da sua participação, pois representa 

27,83% da área total da bacia, enquanto representa 30,07% do perímetro de alta e muito 

alta vulnerabilidade. Esse aumento da representação da classe de vegetação rasteira 

(gramíneas) deve-se ao espaço entre as pistas do aeroporto que, aliás, tem boa parte da sua 

estrutura inserida dentro da área de alta e muito alta vulnerabilidade à inundação. As 

demais áreas das classes de uso do solo dentro desse novo recorte de área mais vulnerável 

a inundação podem ser visualizadas na Figura 24. 

 

Figura 24. Mapa de uso do solo, recorte de áreas de alta e muito alta vulnerabilidade a 

processos de inundação da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.  

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Figura 25. Representatividade das classes de uso e ocupação do solo,  recorte de áreas de 

alta e muito alta vulnerabilidade a processos de inundação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu-Guaçu. 

 

                            Fonte: Elaboração própria. 

 

 No intuito de se visualizar a configuração sanitária da população inserida nas áreas 

de alta e muito alta vulnerabilidade, realizou-se o recorte do mapa da Figura 22 para 

entender-se a realidade das residências inseridas nas áreas de alta e muito alta 

vulnerabilidade à inundação em relação à existência ou não da ligação com a rede coletora 

de esgoto do SAAE. Assim, elaborou-se a Figura 26, que traz os seguintes números: 56% 

dos setores censitários têm entre 80% a 100% das residências ligadas à rede coletora da 

SAAE (9% a menos que o total da bacia – Figura 26); 15% dos setores possuem 60% a 

80% de suas residências ligadas à rede (acréscimo de 4% em reação a área total da bacia); 

outros 8% dos setores possuem entre 40% a 60% das residências ligadas (acréscimo de 

2%); 11% dos setores têm 20 a 40% das residências ligadas à rede (acréscimo de 6%); e 

9% dos setores têm menos de 20% das residências ligadas à rede de esgoto (decréscimo de 

3%). 
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Figura 26. Domicílios ligados à rede de coleta de esgoto doméstico, por setor censitário, 

inserida no recorte de áreas de alta e muito alta vulnerabilidade a processos de inundação 

da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O mesmo processo foi realizado para analise da situação socioeconômica dos 

munícipes residentes na área de alta a muito alta vulnerabilidade à inundação. Assim, 

elaborou-se a Figura 27, de onde é possível verificar que 75% dos distritos censitários são 

compostos por famílias com renda média mensal igual ou inferior a R$1.000,00 

(decréscimo de 3% em relação à área total da bacia – Figura 28); 18% dos setores são 

compostos por residências onde a renda é de R$1.000,00 a R$2.000,00 (decréscimo de 

1%); 3% possuem renda entre R$2.000,00 e R$3.000,00); e outros 3% possuem munícipes 

com renda superior a R$3.000,00 (acréscimo de 2%). 
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Figura 27. Renda média mensal, por setor censitário, inserida no recorte de áreas de alta e 

muito alta vulnerabilidade a processos de inundação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu-Guaçu.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.6. Trabalho de campo 

 No dia 14 de novembro de 2017, foi realizado um trabalho de campo para 

validar o mapa de vulnerabilidade a inundação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu Guaçu. Para este reconhecimento foram escolhidos quatro pontos 

situados dentro de áreas classificadas entre alta e muito alta vulnerabilidade, 

conforme Figura 28. 
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Figura 28. Registro fotográfico de trabalho de campo, realizado no dia 14/11/17.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O Ponto 1 (46°24'14.98"O; 23°25'52.75"S), localizado próximo ao 

Shooping Bonsucesso está numa área classificada como Alta Vulnerabilidade à 

Inundação. Neste ponto, o terreno é bastante plano e com presença de dois 

córregos. Na fotografia do ponto 1, pode-se verificar o canal de um dos córregos, 

que tem à sua direita (após a estrada) uma extensa área plana com vegetação 

típica de terreno úmido. 

 O Ponto  2  (46°25'46.91"O; 23°24'21.88"S) também é classificado como 

de Alta Vulnerabilidade à Inundação, com terreno bastante plano e presença de 

casas na beira de um córrego.  

 Às margens do Rio Baquirivu está o Ponto 3 (46°29'41.19"O; 

23°25'40.92"S), em área classificada como de Muito Alta Vulnerabilidade a 

Inundação. Já margeando a área do aeroporto, o terreno continua bastante plano, 

com presença de várias residências dentro do limite que deveria estar destinado à 

Área de Preservação Permanente de 30 metros para cada lado do córrego. 

 O Ponto  4  (46°29'53.22"O; 23°26'22.16"S) apresenta um córrego 

afluente ao Rio Baquirivu, uma área compsta por galpões de transportadoras, 

bastante plana e que sofre seguidamente de processos de inundação, de acordo 

com relato de pessoas que trabalham na região. 

 

6.7. Impacto do Aeroporto Internacional de São Paulo na Bacia Hidrográfica do Rio 

Baquirivu-Guaçu 

A Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu em 1975 encontrava-se sem a inclusão do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos e a urbanização no local pode ser visualizada na 

Figura 30. Com a imagem de satélite, fica bem claro que com a construção do aeroporto 

toda região mudou, observa-se ainda na Figura 29, que a região urbana de Guarulhos se 

encontrava a sudeste da bacia em cor azul claro no mapa da figura e onde posteriormente 

foi construído o aeroporto. No local, só havia uma base aérea militar (aparece na foto em 

azul claro, dentro da região assinalada em preto, futuro local do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos). 
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  Figura 29: Mapa da região de Guarulhos em 1975. 

             

   Fonte: Landsat Global Survey 1975.          

 

A Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu constitui-se hoje um dos ramais de expansão 

urbana da Grande São Paulo. A aceleração deste processo de urbanização tem se acentuado 

de forma a influenciar e modificar, de maneira drástica, o comportamento hidrodinâmico 

do rio e, consequentemente, as suas vazões. O rio já se encontra canalizado em toda a área 

de influência do Aeroporto Internacional (2017), sendo difícil a ampliação de sua 

capacidade nesse trecho, face inclusive às interferências existentes. Mesmo em seu trecho 
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superior em Arujá, a canalização já foi executada. Na figura 30, aparece a bacia e o quanto 

avançou a urbanização para a região leste do município mostrada na cor rosa. Com a 

construção do Aeroporto na década de 1980, trouxe todos os problemas citados nesse 

trabalho, como: as inundações constantes nessa região de planicie e várzea de rios. 

 

Figura 30: Região de Guarulhos em 2017.                          

 

 Fonte : Landsat 8 – 30-03-2017 
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Como visto na Figura 30, o avanço da urbanização representado na cor rosa e a 

região de matas em verde, levou a uma impermealização grande dessa área da Bacia 

Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu, de forma desorganizada e sem planejamento e 

desrespeitando leis ambientais, que foram surgindo ao longo dos anos, que pouco vieram a 

coibir os problemas que levaram a ocorrência das inundações. 

Um dos graves problemas foi o uso e ocupação do solo de forma desordenada, 

citada anteriormente. Observa-se com maiores detalhes o que ocorreu e o resultante de hoje 

dessa apropriação de espaços sem maiores critérios e planejamento, além do descaso das 

autoridades. Levando tudo isso aos problemas de inundações durante as chuvas na região, 

sem mencionar aqui os problemas de falta de saneamento e quantidade excessiva de lixo 

jogado nos córregos e rios dessa Bacia (Figura 31). 

 

Figura 31. Situação do Rio Baquirivu-Guaçu ao lado do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos – SP. 

 

Fonte: Acervo da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários da Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2016. 
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Nesse contexto, segundo Giudice (2000) o ponto de vista de drenagem da Bacia do 

Rio Baquirivu-Guaçu, ao invés de se prosseguir com a filosofia de retificação, canalização 

e aumento do volume e velocidade das águas, deverá ser adotado um procedimento 

inverso, ou seja, o de retardar o escoamento através de mecanismos de retenção das águas, 

diminuindo sua velocidade e retardando o tempo de percurso até os fundos de vale. (Tabela 

3 – Período de Retorno - Tr). Esse enfoque remete às bacias de retenção. A solução de 

reservatórios de retenção leva sempre ao conceito de retardamento do escoamento das 

cheias, isto é, ao invés de se executar mais canalizações que acelerem o fluxo das águas, 

deve-se propiciar o amortecimento das enchentes e a contenção dos escoamentos onde eles 

são produzidos, ou seja, na fonte (GIUDICE, 2000). 

Com a proposta de implantação de reservatórios de retenção pretende-se alterar o 

regime hidráulico dos cursos d’água da bacia, forçando o armazenamento das águas 

excedentes em áreas pouco habitadas, de forma a não causar maiores transtornos à 

população. As intervenções propostas abrangem a criação de oito áreas de retenção nos 

principais afluentes da margem direita do rio Baquirivu-Guaçu, as quais poderão conforme 

simulação realizada, propiciar os seguintes abatimentos nas vazões de pico (GIUDICE, 

2000). 

 

                                        Tabela 3 – Período de Retorno - Tr . 

  Tr 25 anos 36,4 % 

Tr 50 anos 32,6 % 

Tr 100 anos 29,6 % 

                                                Fonte: GIUDICE, 2000. 

 

A execução dessas intervenções deverião, certamente, diminuir o problema em 80% 

aproximadamente, se fossem realizadas até 2017, de enchentes na região. A 

implementação de medidas de caráter não estrutural, entretanto, é considerada também de 

fundamental importância, visando: 

 preservar na medida do possível, as várzeas do Rio Baquirivu-Guaçu e de seus afluentes, 

restringindo-se a implantação de loteamentos e outros tipos de ocupações habitacionais, e, 

ao mesmo tempo, utilizando-as de maneira racional, mediante transformação em áreas de 

lazer, não colocando em em risco em caso de eventual inundação, vidas humanas, nem 
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trazendo prejuízos materiais significativos (além de servir como abatimento natural dos 

picos de cheias). 

 orientar a população no tocante à não utilização dos cursos d’água como depósito de lixo 

(educação ambiental), prática que, além de agravar as inundações, acaba gerando 

problemas sanitários e de saúde pública. 

        A modelagem ambiental proposta, utilizando um Sistema de Informação Geográfica, 

por meio do aplicativo da plataforma ERSI, ArcGis 10, demonstrou resultados satisfatórios 

na avaliação da suscetibilidade a inundação, atestando a possibilidade de replicação do 

método para estudos de planejamento em outras bacias hidrográficas. Assim como, 

apresenta-se em consonância com as diretrizes da PNPDEC (Lei 12608/2012), ao mostrar-

se aplicável ao mapeamento de risco utilizando como unidade de análise a bacia 

hidrográfica (MULLER, 2012).  
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalho demonstrou resultados satisfatórios na avaliação da 

suscetibilidade às inundações, atestando a possibilidade de replicação do método para 

estudos de planejamento em outras bacias hidrográficas, como o cruzamento das 

informações junto aos dados de renda do município. Observou que, em grande parte as 

estruturas e população afetadas estão diretamente associadas à gênese do município, nesse 

caso da Bacia Higrográfica do Baquirivu-Guçu, que de acordo com os dados avaliados, 

baixa renda ao assentamento da população em áreas de risco a inundações ficou clara nos 

mapas apresentados no trabalho. O fato de uma população com nível de renda mais 

elevado ocupar uma área de alto risco de inundação não é comum, visto que estes 

normalmente são ocupados pela população de menor poder aquisitivo, que por falta de 

alternativa historicamente ocupam áreas mais vulneráveis. 

Observando os mapas e mesmo nas fotos, ficou claro que a falta de infraestrutura 

urbana (coleta de lixo, controle de erosão etc.) favoreceu a transformação dos cursos 

d’água em verdadeiros depósitos de lixo e sedimentos, comprometendo o adequado 

funcionamento dos sistemas de drenagem como apresentado no trabalho pela falta de 

saneamento básico no entorno da Bacia do Rio Baquirivu Guaçu. 

As visitas a campo, realizadas na região da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-

Guaçu, foi visto todos esses acontecimentos e apresentadas no trabalho por meio de fotos, 

que foram complementadas pelos mapas de maneira a confirmá-los. 

Foram atribuídos pesos de importância aos planos de informação temática de cada 

variável escolhida, onde está diretamente relacionada ao conhecimento da área de estudo e 

da revisão da literatura sobre dinâmica fluvial e inundações. Assim, a geomorfologia 

(plano de informação temática que recebeu maior peso na modelagem ambiental proposta) 

foi considerada importante porque reflete as formas criadas pelos processos fluviais sendo 

que estas formas criadas, hoje, também interferem no funcionamento e na abrangência dos 

processos fluviais (cheias). As formas de relevo que constituem os fundos de vale ( 

terraços e planície colúvio-aluvionar) se mostraram as mais suscetíveis ao fenômeno das 

inundações e, infelizmente, são justamente estas áreas em alguns lugares da bacia as que 

recebem ocupação urbana mais densa e maior impermeabilização do solo. A esperança que 

esse estudo, seja de importante informação aos órgãos públicos, que a partir deste trabalho 

e outros similares a este, sirvam para que tomen as devidas providências no sentido sempre 
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de mitigá-los e melhorar as condições de vida das pessoas, e restabelecer o meio ambiente 

onde for possível. 

As inundações em áreas urbanas vêm sendo alvo de intervenções e 

desenvolvimento de instrumentos de ordenamento territorial com vistas a mitigar os danos 

econômicos e sociais advindos da ocorrência destes eventos. A intervenção com vistas a 

redução de inundações urbanas pode ser um sistema de túneis subterrâneos construído com 

objetivo de dar vazão as águas precipitadas. Além da importante obra de engenharia, 

medidas não estruturais, ligadas a orientação da população, são constantes com o objetivo 

de evitar a obstrução dos coletores de água (bueiros) por lixo, além de orientações de 

condutas em situações de risco. 

Para os casos de intervenções estruturais, quanto as de não estruturais, para garantia 

de um bom nível de eficiência desses sistemas hidrícos, é imprescindível realizar a sua 

manutenção periódica, através de operações de limpeza, desobstrução e desassoreamento, 

normalmente simples de serem executadas. Com esses procedimentos e operações 

amenizaria, ou mesmo resolveria algumas vezes, casos de inundações ocorrentes em áreas 

urbanizadas. 

Outras propostas seriam a implantação de reservatórios de retenção. Dessa forma 

pretende-se alterar o regime hidráulico dos cursos d’água da bacia, forçando o 

armazenamento das águas excedentes em áreas pouco habitadas, de forma a não causar 

maiores transtornos à população antes de chegar aos pontos mais baixos, como nas 

planíces condizentes com o que apresenta Giudice (2000), ao citar os planos de 

recuperação e mitigação das enchentes para essa região. 
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