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Resumo 

Esta pesquisa procurou entender o processo de formação e evolução, ao 

longo da linha temporal, do Aeroporto de Congonhas e, com isso, perceber que o 

processo de formação deste está intrinsecamente ligado ao processo de formação 

da cidade de São Paulo, tanto em termos da paisagem do espaço urbano, quanto 

em termos socioeconômicos. 

Ao entender que a formação e evolução do Aeroporto influenciou o seu 

entorno– em especial o bairro de Moema, recorte espacial nesta pesquisa, sobre o 

qual está diretamente apontada a projeção da pista de pousos e decolagens do 

Aeroporto– percebe-se que um equipamento urbano desse porte deveria, desde 

sempre, ter merecido estudos e análises urbanos específicos dos planejadores da 

cidade de São Paulo. 

Essa atenção, porém, foi desprezada ao longo da sua história, o que acabou 

levando a vários acidentes, sendo que os de 1.996 e de 2.007, ambos da companhia 

aérea TAM, podem ser considerados os piores desastres aéreos no Brasil, com 

grande quantidade de vítimas fatais, ocasionando um imenso impacto emocional e 

psicológico na sociedade paulista, senão brasileira. 

Assim, esta pesquisa, com o entendimento dado pelo olhar geográfico, 

pretendeu que a abordagem ora realizada possa servir de paralelo para outros 

aeroportos, em formação ou não, em outros centros urbanos. 

 

Palavras-chave: Aeroporto de Congonhas, Bairro de Moema, Conflito cidade vs 

aeroporto. 



 
 

Abstract 

This research work was aimed at understanding the process of development and 

evolution of Congonhas Airport through time, and, thus, discern that the process of 

its development is intrinsically linked to the development process of the city of Sao 

Paulo, both in terms of urban space landscape and socioeconomic factors.  

When one understands that the development and evolution of the airport has 

influenced its surroundings – particularly the district of Moema, a space area in this 

research work towards which the landing and takeoff runways of the airport are 

directly aligned – one realizes that an urban facility of such a size should have 

always been the object of specific urban studies and analyses by the urban planners 

of the city of São Paulo. 

However, this kind of attention has been lacking throughout the history of the airport, 

and that has led to several airplane accidents, with the ones which occurred in 1996 

and 2007- involving TAM airplanes and resulting in a high number of deaths - being 

considered the worst plane crashes in Brazil, with great emotional and psychological 

impact across the state, and the nation as a whole. 

Thus, this research work, which was conducted based on a geographical 

perspective, is intended to serve as a basis for other airports – whether in 

development or not – in other urban centers. 

 

Keywords: Congonhas Airport, District of Moema, city vs. airport conflict. 



 
 

 

Resumen 

Esta investigación buscó entender el proceso de formación y evolución, a lo largo de 

la línea temporal, del Aeropuerto de Congonhas y, con esto, entender que el proceso 

de formación de este está intrínsecamente relacionado al proceso de formación de la 

ciudad de San Pablo, tanto en términos del paisaje del espacio urbano, como en 

términos socioeconómicos. 

Al entender que la formación y evolución del Aeropuerto afectó su entorno –en 

especial al barrio de Moema, recorte espacial en esta investigación, sobre el cual 

está directamente apuntada la proyección de la pista de aterrizajes y despegues del 

Aeropuerto– se percibe que un equipamiento urbano de este tamaño debería, desde 

siempre, haber merecido estudios y análisis urbanos específicos de los 

planificadores de la ciudad de San Pablo. 

Esta atención, sin embargo, fue despreciada a lo largo de su historia, lo que acabó 

llevando a varios accidentes, siendo que los de 1.996 y de 2.007, ambos de la 

compañía aérea TAM, pueden ser considerados los peores desastres aéreos en 

Brasil, con gran cantidad de víctimas fatales, ocasionando un inmenso impacto 

emocional y psicológico en la sociedad paulista, y también en la brasileña. 

Así, esta investigación, con la comprensión dada por el punto de vista geográfico, 

pretendió que el abordaje ahora realizado pueda servir de paralelo para otros 

aeropuertos, en formación o no, en otros centros urbanos. 

 

Palabras clave: Aeropuerto de Congonhas, Barrio de Moema, Conflicto ciudad vs. 

aeropuerto.
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1. Introdução 

A questão dos deslocamentos foi sempre crucial para o homem e sua 

civilização e a possibilidade de reduzir o tempo da passagem por territórios 

determinou o sucesso de impérios.  

É sabido que a dimensão dos grandes impérios euro-asiáticos (de Alexandre 

aos impérios persa, romano e o mongol em sua subterritorialização) dependeram do 

adestramento do cavalo, o que lhes permitiu que se estendessem não mais do que 

14 dias de cavalgada a partir de seu centro do poder. Semelhantemente os impérios 

mercantis dependeram do domínio da navegação. 

Já no século XIX, os grandes impérios continentais, como o Grão-Império 

Russo e o estadunidense, em sua expansão territorial, dependeram do 

desenvolvimento do transporte ferroviário (nesse caso, o “Império Americano” aliou 

as técnicas do transporte ferroviário com o marítimo do período mercantil). 

É dentro desse espírito, de encurtar distâncias, que,no início do século XX, 

nasceu o veículo autopropelido de transporte mais pesado que o ar, o avião.  

Já na década de 1920, em função do desenvolvimento da aviação militar, 

provocado pelo conflito da Primeira Guerra Mundial, esse desenvolvimento passou 

subsidiariamente ao transporte do correio, cujas malhas, ao se consolidarem, 

começam a levar eventualmente passageiros, iniciando assim o transporte de 

passageiros.  

No Brasil, em 1927, com a criação da Viação Aérea Rio Grandense - VARIG e 

também do Sindicato Condor (Cruzeiro do Sul), além de diversas ligações 

domésticas e internacionais, começou o atendimento ao mercado brasileiro. (SILVA, 

1990, p.43). 

Um outro fato importante se deu nesse mesmo ano (1927), com o início da 

aviação comercial, tem-se o uso do hidroavião1: 

Iniciou-se a aviação comercial brasileira em 1927. A primeira empresa no 
Brasil a transportar passageiros foi a Condor Syndikat, no hidroavião 
"Atlântico", ainda com a matrícula alemã D-1012. A 1° de janeiro desse ano, 
transportou do Rio de Janeiro para Florianópolis o então Ministro da Viação 
e Obras Públicas, Vitor Konder e outras pessoas. A 22 de fevereiro, 
iniciava-se a primeira linha regular, a chamada "Linha da Lagoa", entre 
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em junho de 1927, era fundada a 

                                                             
1http://www.portalbrasil.net/aviacao_histbrasil.htm Acessado em 11/05/2014 

http://www.portalbrasil.net/aviacao_histbrasil.htm
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Viação Aérea Rio-Grandense (VARIG), sendo transferido para a nova 
empresa o avião "Atlântico", que recebeu o prefixo nacional P-BAAA.  

 

Já a partir de 1930: 

... O Governo desenvolveu uma política de uso do avião como instrumento 
de integração nacional. Apenas entre 1934 e 1938, foram construídos mais 
de 300 campos de pouso no interior do país. Na mesma época, o Governo 
tomava medidas no sentido de nacionalizar progressivamente as tripulações 
e as diretorias das empresas. As empresas utilizavam intensamente 
hidroaviões, diante da falta de campo de pouso ao longo das linhas em que 
operavam... (SARUÊ, 2004, p. 127-128) 

 

 

É interessante notar a ênfase dada ao uso de hidroaviões devido à falta de 

campos de pouso. A facilidade do uso dessas aeronaves era devido ao fato de não 

necessitarem de pistas especiais para o pouso, bastando para isso um curso de 

água com largura e profundidade suficientes, uma lagoa, enfim um espelho de água. 

No entanto, a aviação civil no Brasil somente teve o seu desenvolvimento a 

partir da década de 1950, com o grande desenvolvimento econômico, apoiado pelo 

desenvolvimento tecnológico, então ocorrido.  

O desenvolvimento da propulsão a jato, a eletrônica digital embarcada e os 

sistemas de navegação aérea tornaram o transporte aéreo, a “modalidade mais 

segura, eficiente e econômica de deslocamento de passageiros, correio e diversos 

tipos de mercadorias”. (SILVA, 1990. p. 22,23). 

Entretanto, aviões necessitam de pistas de pouso e decolagem e estas, para 

atenderem a passageiros e companhias aéreas, necessitam de aeroportos. 

Esses aeroportos precisam ser instalados em áreas localizadas nas 

proximidades de centros urbanos e, sobre estes últimos, exercem um fator de 

atração, trazendo os centros urbanos até os aeroportos, onde começa a surgir o 

conflito entre um equipamento de uma rede de transporte necessário e o seu 

entorno ocupado pela cidade. 

É exatamente para demonstrar essa dinâmica, neste momento, que nos 

centramos na história do Aeroporto de Congonhas na capital do Estado de São, a 
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qual Paulo que Mello (2006), em seu estudo sobre a história desse aeroporto, expõe 

de forma clara.  

São Paulo, em 1935, possuía apenas um aeroporto público com capacidade 

de atender à aviação em geral, o Campo de Marte. Era um aeroporto militar que 

tinha o inconveniente, pela sua localização na várzea do Rio Tietê, de sofrer 

constantes inundações. Isso levou, naquele ano, o Governo do Estado de São Paulo 

a adquirir terrenos para a construção de um aeroporto.  

A escolha da localização desse aeroporto ficou a cargo da Secretaria de 

Viação e Obras Públicas, que selecionou cinco áreas, tendo como responsável por 

essa escolha o engenheiro Paulo Mendes da Rocha. 

Destas cinco, apenas duas áreas foram consideradas capazes de atender aos 

critérios da Secretaria: a Várzea de Brooklyn Paulista e Vila de Congonhas, cujos 

proprietários, interessados na venda dessas terras, lutaram, cada um ao seu modo, 

para a efetivação dessa venda.  

Por fim,  obteve sucesso na sua empreitada a Auto-Estradas S.A., que tinha 

interesse duplo na implantação de um aeroporto em sua área: um era a construção 

do aeroporto e outro, que mais nos interessa nesta introdução, a venda de terrenos 

no entorno do aeroporto. 

Já nessa época, se prenunciava o conflito entre o aeroporto e a cidade ao seu 

entorno. (MELLO, 2006. p. 22-24).  

A partir de 1940, com o surgimento do Terminal de Passageiros, o Aeroporto 

Internacional de Congonhas tornou-se “uma das principais portas de entrada e saída 

do País. O alto fluxo de passageiros gerava empregos e negócios para os 

moradores da capital econômica do Brasil e ligava a cidade de São Paulo a diversos 

países”. (MELLO, 2006. p.10). 

Nessa década, Congonhas se consolidou ao transportar, em 1948, 600.000 

pessoas e São Paulo, sem um planejamento urbano para o seu desenvolvimento, 

começou a se adensar e, nesse adensamento, se aproximou do aeroporto. (MELLO, 

2006. p.6).  



10 
 

Entretanto, o que era sonho, tornou-se um grande problema. Regina 

Monteiro, no prefácio escrito para o trabalho de Mello (2006), nos informa de forma 

interessante: 

[...] O sonho e o deslumbre foram se tornando pesadelo. As corridas para o 
“quintal” para ver o avião passar, transformaram-se em tortura nas 
conversas familiares[...] 
[...] O conflito foi inevitável. A falta de controle do poder público municipal 
em garantir áreas ao redor do aeroporto para a segurança de passageiros e 
qualidade de vida dos moradores dos bairros vizinhos [...]. (MELLO, 2006,p. 
10) 

 

Porém, é necessário frisar que a segurança não se restringe somente aos 

passageiros. Refere-se também, de forma direta, à cidade e especificamente aos 

moradores do entorno, conforme as tragédias dos voos da atual TAM  Linhas Aéreas 

de 1996 e de 2007 mostraram de forma tão chocante. 

Embora seja uma matéria coletada numa página eletrônica na Internet, a 

citação textual abaixo nos serve como ilustração das consequências dessas 

tragédias: 

Este site tem o objetivo de esclarecer o que ocorreu nos últimos dez anos e 
meio após a tragédia da queda do Fokker 100 da TAM – voo 402 – no bairro 
do Jabaquara em São Paulo, em 31 de outubro de 1.996. 
Sou uma das vítimas terrestres do acidente. Minha casa e a de meus pais, 
entre tantas outras da Rua Luis Orsini de Castro, foram destruídas pelo 
avião. 
É meu dever como Jornalista relatar e comentar a verdade dos fatos, pois 
presenciei e convivo até hoje com essa tragédia [...]2. 

 
 

É nesse contexto que se enquadra a importância desta pesquisa, a qual 

envolve a análise da inserção do equipamento da infraestrutura aeroportuária, 

representada pelo aeroporto, no meio urbano. 

A cidade, ao se expandir, no caso do Aeroporto de Congonhas em São Paulo, 

acabou por abarcá-lo não só fisicamente, mas também emocionalmente, pois o 

aeroporto e o transporte aéreo, com suas aeronaves reluzentes, vêm fazendo parte 

do imaginário popular, como símbolo de glamour, desenvolvimento e modernidade. 

O fascínio exercido pelo transporte aéreo se traduziu, nas décadas de 60 e 70 

do século passado, em um programa de passeio dominical, no qual pais levavam 

                                                             
2http://jorgetadeu7.sites.uol.com.br/ 
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seus filhos para apreciar o aeroporto e sonhar, através de pousos e decolagens de 

aeronaves, com outros países, cidades e culturas. 

Como testemunha dessa era, toda uma geração teve essa experiência 

gravada em sua memória. 

Já no final da década de 50 e início da de 60 o Aeroporto de Congonhas 

marcou o imaginário paulistano como espaço de lazer e utilidade, como se pode ver 

no texto de Mello (2006, p. 63): 

Nesse contexto de efervescência econômica e cultural da cidade e os vários 
serviços disponibilizados pelo aeroporto, Congonhas ganhou o perfil que 
marcou o imaginário paulistano, sobretudo nos anos 1960: espaço de lazer 
e de utilidade. Até meados dessa década, havia poucas opções de 
entretenimento funcionando 24 horas na Capital. O café do aeroporto, por 
exemplo, tornou-se um ponto de encontro da boemia. O poeta e compositor 
Vinicius de Moraes, todas as vezes que vinha se apresentar em São Paulo, 
terminava a noite no badalado restaurante do aeroporto, sempre cercado de 
amigos e do inseparável parceiro Toquinho. Ir a Congonhas também era um 
programa das famílias, que além do restaurante, frequentavam as 
“prainhas” para assistir aos pousos e decolagens. 

O Salão de festas, por sua vez, tornou-se o local da moda para a sociedade 
paulistana. Lá eram promovidas requintadas festas de casamentos e de 
formatura e também os concorridos bailes de carnaval do Clube Arakan. 
Para ter-se uma ideia da movimentação do salão, somente em 1962 foram 
realizadas 72 festas no local. 

Vários personagens ilustres também marcaram a história de Congonhas. No 
acervo de filmes da Cinemateca Brasileira há muitos registros deste 
movimento, como a chegada da rainha da Inglaterra Elizabeth II, dos 
filósofos Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir acompanhados por Jorge 
Amado, da seleção brasileira de futebol campeã, do cientista Fritz Lipmann, 
prêmio Nobel de Física e Medicina, e do empresário David Rockefeller. 
Também faz parte do registro o embarque do diretor de teatro Jean-Luc 
Descaves, em viagem à França para representar o Brasil no Festival de 
Cinema de Cannes em 1964, com o filme Lampião, o rei do cangaço, no 
qual atuou. 

 

O que podemos depreender da citação de Mello, é a importância que os 

aeroportos assumem tanto social, política, econômica, quanto culturalmente. 

Pesquisas, como a de Silva3, de forma geral, apontam o transporte aéreo 

como o meio de transporte mais seguro. Ele informa que de acordo com os: 

[...]dados apresentados pela Boeing (2007), em 2005, foram registradas19,2 
milhões de decolagens – sendo automaticamente 40 milhões de horas de 
voo. Neste mesmo ano, ocorreram 1452 acidentes com aeronaves, 
resultando na morte de 528 pessoas (no mundo), 66 vezes inferior à 
quantidade de acidentes de trânsito ocorrido somente no Brasil[...] 

                                                             
3http://www.espacodasophia.com.br/colunistas/artigos/joao_paulo/joao.pdf 
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[...]Enquanto ocorreram 248 acidentes aeronáuticos até Setembro/2007, 
segundo o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF, 2007), 
neste mesmo período, ocorreram 85.528 acidentes de trânsito, resultando 
na morte de 4.791 pessoas e ferindo outras 51.757. Verifica-se uma 
densidade aproximada de 344 vezes mais acidentes de trânsito se 
comparado com as ocorrências aeronáuticas [...]. 
[...] A segurança tem a ver com a proporção entre o número de acidentes e 
os voos operados num país, num continente ou no mundo. Neste sentido, a 
pergunta sobre qual o meio de transporte mais seguro poderia ser 
facilmente respondida: não há dúvida de que o transporte aéreo continua 
sendo o meio de transporte mais seguro no mundo. 

 

Embora seja válida a discussão desses dados, pois há analistas que 

discordam da forma como  os dados de segurança do transporte aéreo são 

produzidos – ou seja, mortos por passageiros vezes os quilômetros voados para a 

aviação e mortos absolutos para os outros meios de transporte, mostrando assim 

que, se a mesma metodologia fosse adotada para todos eles, a aviação não seria a 

mais segura– o foco deste estudo não se propõe a quantificá-los, tipificá-los e nem 

compará-los como mais ou menos seguros, muito menos comparar o transporte 

aéreo a outros meios de transporte, ainda mais que isso levaria à comparação entre 

metodologias usadas para o levantamento e a análise dos dados, o que nos 

desviaria do objetivo deste trabalho. 

Acidentes em transportes aéreos, terrestres, aquáticos ou ferroviários, sejam 

eles mais seguros ou menos seguros, continuam sendo acidentes e nenhum meio 

de transporte está isento de sofrê-los. E, no caso do transporte aéreo, embora os 

acidentes sejam raros, acabam se configurando  como tragédias sem paralelo pela 

dimensão trágica, apelo social e pela comoção que provocam, devido ao número de 

mortes, normalmente em grande quantidade, envolvidos em cada acidente. 

Destaca-se que os números nessas tragédias não se resumem às mortes de 

passageiros. Elas se tornam particularmente dolorosas, quando ocorrem próximas 

ao solo, em pousos e decolagens, atingindo um grande número de pessoas que 

estão em solo, como foram as tragédias mais recentes com os aviões da TAM. 

No caso mais recente, em 2007, o voo 3054, ao tentar pousar no Aeroporto 

Internacional de Congonhas, sem tentar discutir as razões da tragédia, não 

conseguiu parar e acabou por atingir um prédio da própria TAM do lado oposto da 

Avenida Washington Luiz.Em um caso mais antigo, de 1996, o Focker 100 da 
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mesma companhia aérea, ao tentar decolar, sofreu uma pane, caindo sobre casas 

de um bairro vizinho do aeroporto. 

É interessante notar que essas tragédias ocorreram em dois momentos 

significativos do voo de uma aeronave: o pouso e a decolagem. Segundo dados do 

Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico), citados 

pela reportagem da Folha Online (23/08/2000)4, “80% dos acidentes aéreos ocorrem 

no pouso ou na subida dos aviões, [...].Segundo especialistas, o risco é maior nos 

pousos e decolagens por causa de potência, velocidade e altitude”. 

O trabalho ora apresentado centra-se na questão do conflito entre o fator 

segurança, tanto aeroportuária quanto do entorno dos aeroportos, consequência da 

expansão do tecido urbano em direção aos aeroportos, e o fator socioeconômico 

representado pela geração de divisas, impostos e empregos, consequência da 

presença dessa infraestrutura. 

Ao implantar aeroportos distantes dos centros urbanos, estes se tornam 

vetores para a expansão da cidade. Isso ocorre em função da necessidade de levar 

as infraestruturas urbanas de qualidade, tais como a viária, água, esgoto, energia 

elétrica, telefonia e de dados, até o aeroporto. É exatamente em função dessas 

infraestruturas, que, conforme mostrado no diagrama abaixo (Figura 1),apresentado 

no trabalho de Tavares (2003, p. 93), as áreas do entorno do aeroporto tornam-se 

“polos de atração para a implantação de loteamentos”.  

                                                             
4http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2

Fmundo%2Fult94u6875.shtml 

 

http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fmundo%2Fult94u6875.shtml
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Fmundo%2Fult94u6875.shtml
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Figura 1: Processo de Envolvimento dos Aeroportos pela Malha Urbana 

 

Podemos ver o resultado da ocupação do entorno na reflexão de Mascaró, 

traduzido nas suas conclusões e recomendações por um maior adensamento no 

entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo: 

A área de influência do entorno de um aeroporto como o de Guarulhos 
atinge um raio de 3 a 5 quilômetros, seja direta ou indiretamente... 
 
[...] 
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5) ...O município poderia prever usos e ocupações especiais para essas 
áreas, como permissão de projetos residenciais com adensamento maior ou 
de incentivo para investimentos privados equipamentos urbanos ... 
(MASCARÓ, 2005. p. 176 -177). 

 

Na competência da esfera federal,temos leis e portarias, baseadas nas 

recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, como a 

portaria do Comando da Aeronáutica – COMAER nº 1.141/GM5 de 1987, com base 

nos artigos 43 e 46 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) entre 

outros, que expressam, de forma determinante, o uso e ocupação do solo em torno 

do aeroporto, criando Zonas de Proteção, como o Plano Básico de Zona de 

Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano Básico 

de Zona de Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à 

Navegação Aérea. 

É exatamente no contexto do artigo 44 dessa mesma Lei, estabelece-se  que 

cabe à administração municipal a compatibilização do uso do solo com as restrições 

apresentadas pela Portaria 1.141/GM5/1987 do COMAER. 

Para efeito ilustrativo, no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 

(Lei nº 13.430 de 2002), encontram-se algumas referências à questão aeroportuária, 

como por exemplo, o inciso XIII do art. 78, que garante a compatibilidade do uso do 

solo do entorno dos aeroportos com a atividade aeroportuária, o inciso X do art. 83, 

que procura “induzir uma política para qualificar os aeroportos situados no território 

do Município, que se consubstancie num Plano Aeroportuário Metropolitano, 

garantindo integração com os aeroportos do Complexo Metropolitano Expandido”, 

Inciso XVIII do Art. 84, que propõe “implantar um sistema de integração intermodal 

nos aeroportos do Município e da região metropolitana de São Paulo”, considerar os 

aeroportos como Elementos Estruturadores (art. 101, §1º, IV), além de possibilitar a 

regularização de edificações com base em legislação que contenha “...a exigência 

de anuência ou autorização dos órgãos competentes, quando se tratar de 

regularização [...] nos cones de aproximação dos aeroportos [...]”. 

No entanto, seria interessante lançar um olhar sobre o novo Plano Diretor 

Estratégico – PDE (na versão substitutivo) que está em apreciação na Câmara 

Municipal de São Paulo. 
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Agora os Aeroportos passam a ser considerados “[...]grandes equipamentos 

urbanos que polarizam atividades econômicas [...]” (Art. 172, Parágrafo Único, Inciso 

IV), passando a ser tratados como polos de centralidades, definidos pelo Art. 172, 

como “[...] porções do território do Município que concentram atividades terciárias, 

em especial comércio e serviços, que devem ser qualificadas e fortalecidas[...]”. 

Porém, o mais emblemático da conscientização da importância que os 

Aeroportos e, em especial, o de Congonhas têm para o Município de São Paulo, é o 

fato de ter sido reservada uma seção (Seção X – Do Sistema Aeroviário) nesse novo 

projeto de PDE e o Município de São Paulo, consciente do papel da União como 

reguladora do setor e, no caso de Congonhas e do Campo de Marte,também como 

operadora destes aeroportos, através do seu braço empresarial a Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, propõe (Art. 247) que: 

Para planejar e organizar o Sistema Aeroviário, deverá ser elaborado, de 
forma participativa, o Plano de Transporte Aeroviário Metropolitano, 
preferencialmente em parceria com o governo federal e do estado, 
buscando a articulação entre as instalações, segurança, eficiência e eficácia 
do sistema; 

 

Além disso, propõe (Art. 248) que o Plano de Transporte Aeroviário Metropolitano 

deverá “[...]conter, no mínimo: [...] III – diretrizes para compatibilizar o uso e 

ocupação do solo no entorno do Aeroporto de Congonhas com a atividade 

aeroportuária”, o que dá uma grande certeza sobre a forma como o Aeroporto de 

Congonhas é visto pelo poder municipal, basicamente descartando a sempre 

discutida desativação do mesmo, procurando, agora inversamente, propor a 

compatibilização do uso e ocupação do solo nos arredores com o Aeroporto. 

Esse conflito entre a segurança aeroportuária, a do seu entorno e a expansão 

do tecido urbano e a questão socioeconômica, no entanto, até então, não tem se 

traduzido em termos legais. Embora a legislação federal se preocupe com questões 

de ruído, questões ambientais, questões relacionadas às superfícies de 

aproximação5ou ainda superfícies livres de obstáculos, entre outras, essa 

                                                             
5 Superfícies de Aproximação são definidas como superfície que se estende em rampa, no sentido do 
prolongamento da cabeceira da pista de pouso e de decolagem, a partir da faixa de pista e tem a 
finalidade de definir a porção do espaço aéreo que se deve manter livre de obstáculos a fim de 
proteger as aeronaves durante a fase final de aproximação para pouso. 
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preocupação não se traduz em legislação específica que trate de prever a 

possibilidade de desastres como os mencionados anteriormente, provocados por 

falhas nos equipamentos aeronáuticos. 

Assim, o estudo deste conflito, assim como outros tratados pela legislação 

federal,a necessidade de realizar um planejamento urbano com uma competente 

política pública de uso do solo municipal e de conviver com um equipamento urbano 

de grande importância para os municípios que o contêm, são basicamente os 

objetivos desta pesquisa. 

Portanto, o objetivo específico desta pesquisa é analisar o conflito ocasionado 

pela necessidade de segurança entre o equipamento de infraestrutura urbana, 

representado pelas instalações aeroportuárias e a ocupação do entorno, geralmente 

representado por residências e comércio, como no caso do Aeroporto de 

Congonhas, através de análises de como a legislação municipal se relaciona com 

essa infraestrutura e com a legislação federal e o aspecto econômico-social 

decorrente da presença dessa infraestrutura. 

Para isso, será realizado levantamento histórico da escolha, implantação e 

operacionalização do sítio aeroportuário de Congonhas, o surgimento do bairro de 

Moema, escolha desta pesquisa como recorte espacial representante do entorno 

urbano desse sítio aeroportuário e o estudo da relação ao longo da linha do tempo 

entre o aeroporto e a cidade, mostrando, nessa relação, os encontros e os conflitos 

gerados pela presença dessa infraestrutura.  

                                                                                                                                                                                              

 
 
Dependendo estas medidas da classe do aeródromo.  
(Apostila de Aeroportos 2012 – Universidade Federal de Santa Catarina – Centro Tecnológico – 
Departamento de engenharia Civil – Programa de Educação Territorial - Site:  
http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/aeroportos_junho_2012.pdf) – Acessado em 
10/05/2014). 

http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/aeroportos_junho_2012.pdf
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Através de uma revisão bibliográfica, pretende-se relacionar e contextualizar a 

inserção do transporte aéreo no meio urbano em termos de análise histórica da 

implantação do aeroporto de Congonha.  

Além disso, será realizada uma revisão bibliográfica visando ao estudo da 

expansão dessa cidade em direção a esse equipamento, em especial o Bairro de 

Moema, conforme explicitado a seguir, e a evolução dos instrumentos legais do uso 

e ocupação do solo urbano. 

Serão analisadas as legislações da aeronáutica e do Município de São Paulo, 

contextualizando as questões de segurança aeroportuária em relação  ao seu 

entorno por meio da análise comparativa dessas legislações. 

Porém, essa relação, nem sempre pacífica com o entorno de um aeroporto, 

pode muitas vezes, ao ser analisada sob um novo olhar, mostrar aspectos que 

interferem na dinâmica do conjunto de uma cidade e, até mesmo, de uma região. 

Para tentar estabelecer, conceitualmente, a evolução dessa dinâmica, nota-se 

o estabelecimento de alguns conceitos tais como aeroporto industrial,cidade-

aeroporto e aerotrópolis. 

O Aeroporto Industrial, conforme Vasconcelos (2007, p. 41), propicia a 

“[...]instalação de plantas industriais dentro do complexo aeroportuário, acelerando 

os processos produtivos e as etapas logísticas de importação de insumos e 

exportação de produtos acabados[...]”, consolidando com isso “[...]ações 

governamentais de renúncia fiscal e estímulo às exportações[...]”. 

O conceito de cidade-aeroporto, conforme Güller e Güller (2002, pag. 70), 

surgiu nos anos 1970, nos EUA e se referia aos parques tecnológicos e 

empresariais localizados junto aos aeroportos. 

No entanto, para eles a cidade-aeroporto, assume outra conotação. Eles a 

percebem como:   

...una estratégia empresarial de la entidade gestora del aeropuerto, cuyo 
objetivo es obter beneficios de las oportunidades empresariales que surgen 
a raíz del funcionamento del aeropuerto y del importante papel que 
desempeña em las redes de transporte terrestre. Dichas entidades gestoras 
utilizan esta expresión como una etiqueta para designar su nueva 
orientación empresarial: no sólo posibilitan el tráfico aéreo, sino también 
oferecen servicios comerciales (GÜLLER E GÜLLER, 2002. p.70)  
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Mas essa mesma conceituação de cidade-aeroporto não se restringiria ao 

desenvolvimento nos limites do sítio aeroportuário. Ela também influenciaria o 

desenvolvimento de toda uma região, vendo a cidade-aeroporto como uma 

estratégia, influenciando as redes de transporte terrestre, pretendendo se beneficiar 

“[...] de las atividades derivadas del aeropuerto”. 

Assim, Güller e Güller (2002, pag.70) definem a cidade-aeroporto, em termos 

territoriais, como um conjunto mais ou menos denso de atividades relacionadas ao 

funcionamento do aeroporto, assim como de outras atividades situadas no sítio 

aeroportuário e no seu entorno, sendo que esta reuniria todas as características 

qualitativas de uma cidade, tais como densidade, acessibilidade, entorno e serviços. 

Sobre esse mesmo tema, Kasarda (2008) vê o desenvolvimento dos 

aeroportos de forma semelhante comparando-os a shopping centers luxuosos não 

mais restritos a lojas de revistas, fast-food ou duty-free, mas locais onde se pode 

encontrar lojas e boutiques de marcas luxuosas, além da presença de locais de 

entretenimentos e culturais. 

Porém, além de incorporar esses novos negócios, no lado terra, ou seja, ao 

redor do sítio aeroportuário, como no próprio, fora do Terminal de Passageiros, 

esses aeroportos vêm incorporando novos negócios como hotelaria, conjuntos e 

complexos comerciais, salas de conferências, logística, zonas de livre comércio, 

entre outros, sendo que as receitas dos negócios não diretamente ligados à 

operação aeroportuária, como por exemplo, os provenientes de publicidades e 

estacionamento,vêm se tornando maiores que estas, o que vem transformando o 

aeroporto da cidade em cidade-aeroporto. 

Porém, tal expansão não se resumiria ao entorno do aeroporto. Estes vêm 

atraindo empreendimentos (complexos e parques empresariais de varejo, hotelaria, 

entretenimento, da tecnologia da informação e comunicação, parques logísticos, 

atacado e empreendimentos residenciais) ao longo das artérias de acesso ao 

mesmo,de até 30 km (20 milhas) de distância do aeroporto, chegando o impacto 

econômico da presença deste a atingir até o raio de quase 100 km (60 milhas) no 

entorno do mesmo.(KASARDA, 2008) 

Esse desenvolvimento mais disperso, Kasarda (2008) entende que está 

dando origem a uma nova forma urbana que ele batiza de Aerotrópolis, na qual, à 
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semelhança dos centros urbanos, rodeados pelos subúrbios das grandes 

metrópoles, o aeroporto representaria esse centro, rodeado por extensas áreas 

periféricas de empresas focadas na aviação, incluindo os necessários 

desenvolvimentos residenciais a eles associados. 

Aqui seria interessante pensar em o quanto o Aeroporto de Congonhas, com 

a expansão, ao que tudo indica não planejada, de sua área de influência, vem se 

parecendo com uma cidade-aeroporto, ou, até mesmo, uma Aerotrópolis. 

Porém, a reflexão sobre isso certamente demandaria um estudo muito mais 

focado e aprofundado nessa questão e, em específico, nos conceitos de cidade-

aeroporto e aerotrópolis, o que exigiria uma pesquisa centrada nesses conceitos, o 

que não é o foco deste trabalho, bastando aqui perceber o potencial de o Aeroporto 

de Congonhas  ter se tornado ou mesmo vir a se tornar uma cidade-aeroporto ou 

mesmo uma aerotrópolis.    

Concluindo, ao se pensar no Aeroporto de Congonhas, certamente os 

impactos de suas operações abrangem toda a área em que ele está circunscrito, a 

qual inclui a região de Moema, Brooklin Paulista, Planalto Paulista, Jabaquara e 

Campo Belo. 

No entanto, centrando no foco deste trabalho, percebe-se a necessidade de 

delimitação espacial. Assim, para delimitar-se o espaço escolhido para o estudo, 

tomamos por base algumas considerações.  

As fases mais delicadas de um voo, como já mencionado, são os pousos e 

decolagens. Ou seja, geograficamente as áreas que mais sofrem influência dessas 

etapas de um voo são as que se localizam nas áreas de influência das cabeceiras 

das pistas de pouso e decolagens.  

Isso acaba por reduzir a escolha a duas áreas: Moema e Jabaquara.  

Segundo Goldner (2012, p. 43), ao abordar a questão 'Vento' informa que : 

A direção do vento faz um certo ângulo com a pista. 
[...] 

 Componente longitudinal: 

 Auxilia a operação: quando se opera contra o vento. 

 Prejudica a operação: quando se opera a favor do vento, requer maior 
comprimento de pista. 
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No caso, o  vento predominante na capital paulista, segundo o Atlas 

Ambiental do Município de São Paulo (2000, p. 10 e 16), é de Sudeste-Noroeste, o 

que faz com que os pousos e decolagens ocorram no sentido contrário ao vento 

predominante. 

Assim, devido à direção geral dos ventos, que influenciam diretamente a 

aproximação para pouso e as decolagens nessa região, a maioria desses 

procedimentos de voo acontece nas cabeceiras 17R (pista principal) e 17L (pista 

auxiliar), que estão voltadas para o Bairro de Moema. (Imagens 1 e 2). 

Além disso, é na direção dessa cabeceira (17R) que houve o último desastre 

aéreo (TAM/2007) e é direção onde está localizada a região de Moema, área 

bastante adensada de grande valorização imobiliária e verticalizada o que gera 

conflito entre o gabarito dessas edificações e o “cone de aproximação”.  

Assim, a delimitação espacial no tocante ao bairro em conflito com a 

infraestrutura aeroportuária ali instalada recaiu sobre o bairro de Moema. 

 

 
Imagem: 1 – Posicionamento das Cabeceiras  17L e 17R em relação a Moema 
Fonte: Google MapLink 
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Imagem 2: –Imagem orbital da região do Aeroporto de Congonhas – Posição do Norte Magnético 
(NM) 
Fonte: Aeroservice6 

 

Ao alcançar-se esta etapa de definições neste trabalho, pode-se sentir a 

necessidade de entender e explorar alguns termos utilizados no transcorrer desta 

pesquisa. Um destes termos é certamente a palavra Cidade. 

O homem como ser social, ao viver em sociedade, se fixando à terra, inicia o 

que hoje chamamos de Cidade. Conforme Sposito (2001, p.12): 

[...] a primeira condição necessária para o surgimento das cidades: a 
existência de um melhor suprimento de alimentos através da domesticação 
dos animais, e da prática de se reproduzirem os vegetais comestíveis por 
meio de mudas [...] 
[...] essa revolução agrícola não poderia ter ocorrido sem a domesticação do 
próprio homem, que passou a ter que se ocupar permanentemente de uma 
área, e acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento natural de animais e 
produtos agrícolas. 

 

Ao plantar, criar animais, se fixar em um determinado local, o homem passa a 

criar excedente alimentar e, com isso, passa a haver divisão social do trabalho, a 

comercialização e o estabelecimento da cidade. 

                                                             
6

http://www.aeroservice.com.br/AEROPORTO%20INTERNACIONAL%20DE%20CONGONHAS%20-

%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Capacidade%20do%20Aeroporto%20e%20Melhoria%20da%20Seguran%C3%A7a%20Operacional.
pdf 

 

http://www.aeroservice.com.br/AEROPORTO%20INTERNACIONAL%20DE%20CONGONHAS%20-%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Capacidade%20do%20Aeroporto%20e%20Melhoria%20da%20Seguran%C3%A7a%20Operacional.pdf
http://www.aeroservice.com.br/AEROPORTO%20INTERNACIONAL%20DE%20CONGONHAS%20-%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Capacidade%20do%20Aeroporto%20e%20Melhoria%20da%20Seguran%C3%A7a%20Operacional.pdf
http://www.aeroservice.com.br/AEROPORTO%20INTERNACIONAL%20DE%20CONGONHAS%20-%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Capacidade%20do%20Aeroporto%20e%20Melhoria%20da%20Seguran%C3%A7a%20Operacional.pdf
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Com o estabelecimento do comércio entre as cidades, cria-se a necessidade 

de maior comunicação, viagens, transportes, fluxo e circulação de mercadorias e 

pessoas. 

Assim, com a evolução das cidades, do comércio, ou seja, das relações 

sociais, econômicas, culturais e de trocas, passa-se a se ter maior fluxo de 

circulação de pessoas e mercadorias. 

A partir da Revolução Industrial, intensifica-se a necessidade de transporte 

mais rápido, seguro e eficiente, que correspondesse à expectativa da nova 

sociedade que começa a se delinear e que se identificasse com o novo modo de 

produção capitalista. 

Nesse momento, as cidades intensificam suas relações sociais, políticas, 

econômicas e espaciais e começam a exigir rapidez e encurtamento das distâncias.  

Nesse contexto, é interessante lançar um olhar para o texto de Milton Santos 

(1994, p. 242), que nos dá uma visão de cidade e de urbano conforme segue:  

Cidade hoje é o lugar. O concreto, o particular, o interno. Nela está o 
transporte, a especulação imobiliária, a habitação. Enquanto o urbano – o 
abstrato, o geral, o externo – estão a produção, as classes sociais, a divisão 
do trabalho. 

 

Já Geiger nos fornece as seguintes definições: 

[...] A cidade é um objeto conceitual, abstrato, embora construído sobre uma 
base material formada por edificações, arruamentos, monumentos etc. A 
cada momento histórico, o conceito requer que esta base material 
apresente uma dada dimensão e que existem certas relações sociais 
específicas no interior deste espaço construído...Justamente por variar o 
conceito em torno da mesma palavra, é que aglomerados tão diversos entre 
si, como Ur na Antiguidade, ou New York puderam ser designados pela 
mesma palavra, cidade. (GEIGER,1995. p. 23). 

 

Um conceito importante para a nossa pesquisa e que precisa ser explicitado é 

o planejamento urbano. 

Hattner, já no prefácio da primeira edição do seu livro, expõe que: 

[...] o planejamento é concebido como instrumento potencial de controle dos 
movimentos espontâneos, e as vezes caóticos, de atividades econômicas 
individuais e de migrações – reflexos e consequências das mudanças 
sociais que alteram profundamente as relações entre os homens e destes 
com seu meio ambiente. (HATTNER, 1978). 
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Assim, conforme o autor, ainda no prefácio: 

Organizar racionalmente a ocupação do espaço, como condição para a 
melhoria das relações sociais e do próprio estilo de vida das populações 
urbanas, constitui um dos postulados mais enfáticos dos planejadores e 
urbanistas contemporâneos.  (HATTNER, 1978). 
 

 
Ou ainda, conforme Oligari (2002): 

O planejamento é a atividade pela qual o homem, desde o início da 
civilização, tem procurado agir em conjunto, através da manipulação e do 
controle conscientes da natureza, com o objetivo de atingir certos fins já 
previamente determinados por ele mesmo. 
O planejamento urbano pode ser entendido como um processo de decisão 
constituído por um conjunto de técnicas originárias de várias disciplinas que 
delineiam os campos do conhecimento humano com objetivo de prover à 
Administração Pública de instrumentos para a solução dos problemas 
urbanos. O planejamento seria, enfim, um meio à disposição da 
Administração Pública para a busca da governabilidade. (OLIGARI, 2002. 
p.27). 

 
No entanto, Souza (2002) fornece um importante esclarecimento, que 

achamos interessante sublinear, sobre a diferença entre Planejamento e Gestão, 

conforme podemos ver a seguir: 

[...] Planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem 
referências temporais distintas [...] planejar sempre remete ao futuro; 
planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo 
de modo menos comprometido com o pensamento convencional, tentar 
simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor 
precaver-se contra prováveis problemas ou inversamente com o fito de 
melhor tirar partido de prováveis benefícios. 
De sua parte, gestão remete ao presente; gerir significa administrar uma 
situação dentro de marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo 
em vista as necessidades imediatas. (Grifos do autor) (SOUZA, 2002. p.46). 

 

Neste momento, cabe realçar que o significado do termo políticas públicas, 

sofre variações e interpretações diferenciadas, conforme o interesse e o contexto em 

que é utilizado. 

Azevedo (2001, p. XIV), no prefácio do seu livro, nos dá um primeiro indício 

qualitativo desse termo, conforme podemos ver a seguir: “[...] as políticas públicas 

são ações que guardam intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico ou, 

melhor dizendo, com o sistema de significações que é próprio de uma determinada 

realidade social”. 
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Por outro lado ainda, Azevedo (2001, p.26) se utiliza da definição de Dye 

(1972) para nos dar uma noção mais palpável do significado do termo políticas 

públicas: 

[...] a noção de política pública deve incluir todas as ações do governo – e 
não apenas as intenções estabelecidas pelos governos ou pelos seus 
funcionários. [...] Nós devemos considerar a não ação do governo – o que o 
governo escolhe não fazer – como política. Obviamente, a não ação pode 
ter tanto impacto sobre a sociedade quanto a ação governamental (DYE, 
1972).  

 

Já para definir urbanização, nos utilizaremos do texto de Ferraz, citado por 

Daou (2006, p.32), no qual o autor ressalta que: 

Urbanização, no sentido lato, poder-se-ia entender como toda atividade 
associada à cidade, sem qualquer restrição, para significar a execução de 
obras físicas, com toda sorte de ações de caráter social, cultural, tendo por 
objetivo e palco a própria urbe. (FERRAZ, 1991. p. 347). 

 

Ou ainda, ao ampliar a discussão sobre urbanização, Ferraz, novamente 

através da citação de Daou (2006, p. 33), nos afirma que: 

Preferimos, entretanto, nos manter dentro da visão ampla, assumir a 
urbanização como todas as ações que impliquem o atendimento ao homem: 
a princípio, enquanto habitante da cidade e então enquanto morador rural, 
para propagar a todos os benefícios daquela ação. (FERRAZ,1991. p.348) 

 

Também podemos ver, através do texto de Reis, uma definição clássica do 

significado de processo de urbanização: 

Ocorre um processo de urbanização quando em uma sociedade existe uma 
divisão social do trabalho, em caráter permanente, de sorte que uma 
parcela ponderável da população não se dedica à produção de alimentos e 
depende, para a subsistência, dos produtos do trabalho da outra parcela, 
aos quais tem acesso por meio da troca ou por apropriação direta. A 
urbanização se dá com o aparecimento de uma economia urbana. 
(REIS,2000. p.207). 

 

No entanto, definir rede já é um desafio à parte, pois ele envolve, pelo menos, 

dois amplos conceitos, que encontram uma boa explicação por parte de Santos: 

Mas o que é a rede? As definições e conceituações se multiplicam, mas 
pode-se admitir que se enquadram em duas grandes matrizes: a que 
apenas considera o seu aspecto, a sua realidade material, e uma outra, 
onde é também levado em conta o dado social. A primeira leva a uma 
definição formal, que N. Curien (1998, p, 212) assim retrata: ‘toda 
infraestrutura, permitindo o transporte de matéria ou de informação e que se 
caracteriza pela tipologia dos seus pontos de acesso ou pontos, terminais, 
seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. 
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Mas a rede é também social e política, pelas pessoas, mensagens valores 
que a frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com que se 
impõe aos nossos sentidos, a rede, é na verdade, uma mera abstração 
[...].(SANTOS, 2004. p. 262). 

 

Mas, antes de detalharmos Infraestrutura Urbana, é necessário definir alguns 

termos técnicos específicos desta pesquisa, e, para isso, nos utilizaremos da 

Portaria nº 1.141/GM5, de 08/12/1987, do atualmente extinto Ministério da 

Aeronáutica , o qual foi incluso no Ministério da Defesa.  

No Artigo 3º do Capítulo I, das definições, temos as seguintes definições: 

1 – Aeródromo – Toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação 

de aeronaves; 

2 – Aeródromo Civil – Aeródromo destinado, em princípio, ao uso de 

aeronaves civis; 

3 – Aeródromo Militar – Aeródromo destinado, em princípio, ao uso de 

aeronaves militares; 

4 – Aeródromo Privado – Aeródromo civil que só poderá ser utilizado com 

permissão de seu proprietário, sendo vedada sua exploração comercial; 

5 – Aeródromo Público – Aeródromo civil destinado ao tráfego de aeronaves 

em geral; 

6 – Aeroporto – Todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades 

para apoio de operações de aeronaves, embarque e desembarque de pessoas e 

cargas.    

Por fim, há a necessidade de esclarecer-se um termo importante para esta 

pesquisa: Infraestrutura Urbana. Para isso, nos utilizaremos do texto de Zmitrowicz e 

Angelis Neto: 

Infraestrutura urbana pode ser conceituada como um sistema técnico de 
equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções 
urbanas, podendo estas funções ser vistas sob os aspectos social, 
econômico e institucional. Sob o aspecto social, a infraestrutura urbana visa 
promover adequadas condições de moradia, trabalho, saúde, educação, 
lazer e segurança. No que se refere ao aspecto econômico, a infraestrutura 
deve propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, isto é, a 
produção e comercialização de bens e serviços. E sob o aspecto 
institucional, entende-se que a infraestrutura urbana deva propiciar os meios 
necessários ao desenvolvimento das atividades político-administrativas, 
entre as quais se inclui a gerência da própria cidade. (ZMITROWICZ e 
ANGELIS, 1997. p.2)
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2. Capítulo I – Aeroporto de Congonhas 

 

2.1. Caracterização 

 

O Aeroporto de Congonhas é uma centralidade da cidade de São Paulo 

localizado entre os bairros de Jabaquara, Planalto Paulista, Moema, Brooklin 

Paulista e Campo Belo. (citar a foto 1) 

 

 
Foto 1: – Vista panorâmica do aeroporto de Congonhas     
Fonte: Página eletrônica oficial da Infraero6 

 

O nome “Congonhas”, que batiza o Aeroporto, resulta de uma homenagem 

que o DAC – Departamento de Aeronáutica Civil – fez ao Visconde de Congonhas 

do Campo, Lucas Antônio Monteiro de Barros,o primeiro governador da província de 

São Paulo após a Independência do Brasil, sendo o mesmo “[...]bisavô do 

proprietário majoritário das terras adquiridas para a implantação do 

aeroporto[...]”.Anteriormente o nome oficial era Aeroporto de São Paulo. (MELLO, 

2006. p. 30-32) 

De acordo com a INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária7 – empresa pública que administra o Aeroporto de Congonhas, o 

aeroporto se caracteriza por: 

                                                             
7http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/sao-paulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas/complexo-
aeroportuario.html. 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/sao-paulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas/complexo-aeroportuario.html
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/sao-paulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas/complexo-aeroportuario.html
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Siglas IATA/Infraero: CGH / SBSP. 

Sítio Aeroportuário8: 1.647.940,57 m², sendo: 

261.077,89 m2 de área construída, composta pelas seguintes 

áreas: 

 Área de Manobra – composta pelo sistema de pistas; 

 Área do Terminal – composta pelos sistemas Terminal de 

Passageiros, administração e manutenção, apoio, companhias 

aéreas e infraestrutura básica; 

 Área Secundária – composta pelo sistema de aviação geral, 

instalações e serviços destinados às atividades 

complementares não ligadas diretamente à aviação regular e 

áreas reservadas aos arrendamentos comerciais; 

 Áreas Especiais – compostas pelas áreas destinadas às 

instalações do 4° Serviço Regional de Aviação Civil - SERAC-

4, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA, 

situadas no edifício do TPS. 

Pátio de Aeronaves: 77.321 m². 

Pontes de Embarque: 12. 

Estacionamento de aeronaves: 17 remotas. 

Pistas (dimensões – comprimento x largura): 

Principal: 1.640 x 45 m; 

Auxiliar: 1.345 x 45 m. 

Terminal de Passageiros: 64.579 m². 

Capacidade/ano: 17,1 milhões. 

Estacionamento de veículos - Capacidade: 3.414 veículos, sendo 2.554 vagas 

cobertas e 860 vagas descobertas. 

Conforme as informações do sítio eletrônico da Infraero, “em 2012, 

Congonhas recebeu em média 580 movimentações por dia, entre pousos e 

decolagens, e mais de 16 milhões de passageiros, [...] empregando 

                                                             
8Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/ Relatório de Impacto Ambiental(RIMA) – Dezembro 2008. 
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aproximadamente 16 mil profissionais”. Dados estes que correspondem à evolução 

dos números apresentados pelo relatório consolidado da Mckinsey&Company, 

obtido no sítio eletrônico da INFRAERO9, conforme se pode ver no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – Movimentação de aeronaves, passageiros e carga no aeroporto de 

Congonhas de 2003 a 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INFRAERO7 

 

 

2.2. Precedentes históricos 

 

A história do Aeroporto de Congonhas e da escolha de sua localização é 

devedora da história da aviação, que teve início no século passado. Esta vai desde 

os sucessos resultantes de um longo processo de evolução dos dirigíveis (mais 

leves que o ar) – em especial o Nº 6 de Santos Dumont que, com o seu leme e 

motor, em 6 de setembro de 1901, ascendeu do Parque Saint-Cloud em Paris, 

França, contornou a Torre Eiffel retornando ao seu local de partida, pousando 

suavemente e em segurança (SANTOS, 1985. p. 19-20) – até a coroação dos 

esforços de vários inventores em construir aeroplanos mais pesados que o ar, 

façanha realizada também por Santos Dumont, que em 15 de Novembro de 1907, 

alçou voo pela primeira vez, do Campo de Bagatelle, com o aeroplano “Demoiselle”, 

que nunca foi patenteado. (SANTOS, 1985. p. 33-35). 

                                                             
9http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatistica-dos-aeroportos.html 

  
Ano 

Aeronaves (Unid.) Passageiros Carga Aérea (kg) 

Doméstico Internacional Doméstico Internacional Doméstico Internacional 

2003 220.887 0 12.069.575 0 36.014.379 0 

2004 217.782 0 13.611.227 0 37.890.966 0 

2005 228.110 0 17.147.628 0 43.244.760 0 

2006 230.995 0 18.459.191 0 39.485.977 0 

2007 204.943 621 15.265.433 0 34.906.527 0 

2008 185.248 1.446 13.672.301 0 32.519.234 0 

2009 191.922 1.386 13.699.657 0 29.305.995 0 

2010 203.001 1.942 5.499.462 0 24.039.116 0 

2011 207.553 1.727 16.756.452 0 49.976.425 0 

2012 212.417 1.002 16.775.770 0 60.345.281 0 
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Brotero (1949), na introdução da sua tese, nos mostra que, no início da era 

aeronáutica, nada de diferente ocorreu no o Brasil e no resto do mundo: 

No início da era aeronáutica, foram utilizados como campos de pouso, 
espaços abertos já existentes, como por exemplo hipódromos, campos de 
futebol, praias e velódromos. As características dos aparelhos de então e as 
finalidades puramente esportivas das exibições que constituíam 
praticamente as únicas atividades aviatórias, explicam o aproveitamento e a 
adaptação dessas áreas já preparadas e dispondo de certas comodidades 
para o público[...] 
 
[...] 
 
Na cidade de São Paulo, a evolução aeronáutica no que diz respeito à 
utilização de campos de pouso, seguiu exatamente essa marcha geral 
indicada[...](BROTERO, 1949, p.1) 

 

No mundo, assim como no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, a 

história da aviação, nos seus primórdios, esteve sempre associada à elite 

econômica. Essa mesma elite, em São Paulo, criou vários espaços, como o 

Velódromo, propriedade de D. Veridiana, para as corridas de bicicletas, como por 

exemplo, na região central de São Paulo “[...]no local onde hoje se ergue o Teatro 

Cultura Artística, à Rua Nestor Pestana[...]”, ou ainda, nos descampados do Rio 

Tietê, onde “[...]o Prado da Moóca, elipsoidal como o Velódromo, com um gramado 

no centro[...]Bicicletas e cavalos no caso do século XIX, os primeiros automóveis 

logo depois, e finalmente os aviões[...]”. 

Foi no Velódromo e no Prado da Móoca que o capital cafeeiro, que já tinha 

financiado as dispendiosas pesquisas de Santos Dumont, por meio de doação 

resultante “[...] da venda que fizera dos seus extensos cafezais na cidade de 

Ribeirão Preto, [...]” que o seu pai lhe fizera, ou ainda por meio de Elias Pacheco 

Chaves, pai de Eduardo Pacheco Chaves (Edu Chaves), “[...] rico comerciante de 

café, estava em condições de proporcionar-lhe quanto fosse necessário para 

adquirir aviões ...”, encontrou nesses locais as pistas, “... excelentes gramados 

centrais e as retas mais longas de São Paulo, de 100 e 200 metros,...) necessárias 

para os primeiros aviões importados copiados do “Demoiselle”. (SANTOS, 1985. p. 

21-22) 

Em 1919, alguns entusiastas da aviação, conseguiram incluir no orçamento 

daquele ano, “[...]uma verba de 200 contos de réis para que se construísse, no ano 

seguinte, no Campo de Marte, uma pista e um hangar[...]”, área periodicamente 
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inundada, sem elevações, usada “... como campo de adestramento para os 

cavalarianos da Força Pública...”.(SANTOS, 1985. p. 23). 

No entanto, as chuvas que periodicamente inundavam a várzea do rio Tietê 

tornavam o Campo de Marte um local não indicado para o desenvolvimento da 

aviação. 

Nesse período, vários locais foram usados para a criação de campos de 

aviação, por exemplo, a atual Avenida Indianópolis – onde se instalou a Escola de 

Aviação de Orthon Hoover, instrutor contratado para o treinamento de pilotos 

brasileiros, tanto no Campo de Marte, como também exercendo a função de “[...] 

instrutor da Aviação Naval da Marinha de Guerra do Brasil, no Rio de Janeiro[...]” 

(SANTOS, 1985. p. 23) – ou ainda então pouco movimentada Avenida Paulista, 

onde os pousos eram arriscados.  

Foi utilizado também o chamado “Aeródromo Brasil”, que foi aberto pelos 

irmãos italianos João e Henrique Robba “[...] em terreno de mais ou menos 200 por 

300 metros[...]”, localizado na esquina da Rua Estados Unidos com a Rua 

Pamplona, “[...]cedido por empréstimo a esses ases dos ‘shows’ aéreos por Andrea 

Matarazzo[...]” (SANTOS, 1985. p. 25). A aviação brasileira nascente fez uso 

também do Parque Antártica na área, à época, pouco valorizada da Água Branca. 

Vê-se aí o começo da incipiente e aventurosa fase da infraestrutura 

aeroportuária em São Paulo. 

Foi somente durante “[...]as duas Guerras Mundiais de 1914 e 1939, ou no 

bojo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que se alcançaram 

os mais altos índices de progresso da aviação[...]”(SANTOS, 1985. p. 37) e 

certamente dos aeródromos que a receberia. 

Santos (1985, p. 40) oferece uma visão disso ao informar que: 

Entre 1906 a 1914 a Humanidade havia construído cerca de dez mil aviões 
destinados a competições e voos panorâmicos, mas de 1914 a 1918, 
durante a Primeira Guerra Mundial, construíram nada menos de 177 mil 
aparelhos... 
... 
O crescimento da aviação exigiu naturalmente aperfeiçoamento da 
infraestrutura de terra. Construíram-se aeródromos com hangares, oficinas, 
depósitos de combustíveis, alojamentos, etc. Nasciam, assim, também com 
a guerra, os conjuntos de edifícios e serviços que viriam a ser no futuro a 
constituir os aeroportos. 
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Observa-se assim que o constante crescimento e o aperfeiçoamento da 

aviação exigiram também o crescimento e aperfeiçoamento da infraestrutura 

aeroportuária. 

Assim, com o início da Primeira Guerra Mundial e com o uso militar do avião 

como “[...]arma de observação e ataque[...]”, “[...]encerra-se a fase aventurosa da 

aviação[...]”. (SANTOS, 1985.p. 63). 

Ainda antes da Primeira Guerra Mundial, já em 1909, realizava-se com um 

Blériot, aparelho muito leve com rodas de bicicleta, a travessia do Canal da Mancha. 

(SANTOS, 1985. p. 89) 

Nessa mesma época, Santos Dumont “[...] já realizara experiências com 

hidroplano, utilizando as águas do Rio Sena[...]”. Em 1911, o hidroavião construído 

por Glenn Curtiss, nos Estados Unidos da América, “alçaria voo com pleno êxito”. 

Em 1912, o primeiro avião, também um hidroavião, que ofereceria proteção ao 

piloto, construído pelo “[...] projetista A. V. Roe, nome que deu origem ao nome do 

hidroavião Avro F.e “[...]em 1º de janeiro de 1914 iniciou-se, nos Estados Unidos,[...]” 

com um hidroavião, o bimotor Benoist XIV, “[...] a linha aérea St. Petersburg-

Tampa[...]”, o “[...] primeiro serviço regular de passageiros no mundo[...]”. (SANTOS, 

1985. p. 89) 

O mais interessante nesse período, ainda antes da 1ª Guerra Mundial, é a 

competição entre a Marinha e o Exército, “[...]pelas armas mais avançadas, razão 

pela qual aviões com rodas e aviões com flutuadores seguiram trajetórias paralelas”. 

(SANTOS, 1985. p. 89) 

Já na década de 20 do século passado, com a evolução dos aviões, agora 

maiores, com motores mais possantes, pela necessidade de vencer percursos mais 

longos e, com isso,necessitando de mais espaço para o pouso e decolagem, 

precisou-se dispor de pistas mais longas para os aviões com rodas e “[...]águas 

extensas e calmas para os aeroplanos dotados de flutuadores[...]”. (SANTOS, 1985. 

p. 90) 

Já no Brasil, Santos (1985. p.90-91) nos oferece o panorama do 

desenvolvimento da aviação comercial por essa época, basicamente fundeada em 

hidroaviões: 



33 
 

O litoral brasileiro oferecia aos pioneiros da aviação comercial uma das 
mais propícias infraestruturas naturais para o pouso e decolagem de 
hidroaviões – a foz de muitos rios, amplas baías, calmas enseadas, em 
cujas margens se desenvolviam praticamente todas as atividades 
econômicas do País, incluindo aquelas que poderiam suscitar a remessa de 
cartas ou gerar tráfego aéreo de alguns poucos passageiros. O hidroavião 
não podia deixar, por isso, de desempenhar papel relevante na aviação 
comercial brasileira. Grandes distâncias a percorrer ao longo da costa; 
amplas perspectivas de comércio entre capitais de Estados muito distantes 
umas das outras; numerosas colônias de europeus desejosos de enviar 
correspondência aérea; a grande cidade do Nordeste, Recife, separada do 
Rio de Janeiro por muitos dias de viagem a bordo de um vapor. 

 

Acontece, nesse contexto, a fundação da Viação Aérea–Rio Grandense – 

Varig, pelo ex-piloto Otto Ernest Meyer que, em 30 de outubro de 1926, conseguiu 

do governo do Rio Grande do Sul isenção de impostos estaduais para a empresa 

que seria criada em 07 de maio de 1927. 

Nesse período, com a competição entre empresas aéreas pelo mundo, estas 

começaram a se organizar e se expandir. Enquanto as norte-americanas 

começaram a explorar as rotas para o Atlântico Norte, as inglesas para as suas 

colônias no Oriente Médio e Índia e as italianas para o Norte da África. Já o Atlântico 

Sul foi disputado pela França e Alemanha.Esta, em função da sua derrota na 1ª 

Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, estava impedida de 

expandir livremente suas linhas aéreas, encontrando aí espaço sem muita vigilância 

pelos guardiões do Tratado. 

Os franceses chegaram à América do Sul, onde, já em 1924, tinham uma 

equipe da empresa Latécoère, no Rio de Janeiro, “[...] com a missão de organizar o 

transporte de malas postais ao longo da costa do Brasil e Argentina[...]” 

estabelecendo conexão com os navios “[...]que faziam percurso entre o Brasil e a 

África[...]” que depois seriam transportados da África para a Europa por avião. 

Já os alemães também chegaram em 1924 ao Brasil, com a Condor Syndikat, 

subsidiária da Deutsher Aero Lloyd, A.G, percussora da atual Lufthansa, a qual 

“[...]adquiriu dois hidroaviões Dorner Wal, o ‘Atlântico’ e o ‘Pacífico’, cujos nomes 

sugeriam bem os seus planos: expandir-se pelo Caribe e pelo Atlântico Sul, 

chegando até o Pacífico, na Colômbia[...]”. (SANTOS, 1985. p.91-92) 

Conforme Santos (1985. p. 92-93), por questões políticas, a Condor Syndikat 

teve que desistir de levar adiante os seus planos, levando de volta à Alemanha o 

hidroavião “Atlântico” nos fins de 1925. Firmou, porém, posteriormente, um acordo 
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com a Varig,  no qual receberia 21% das ações da dessa empresa e, em 

contrapartida, forneceria equipamento (o hidroavião “Atlântico”) e “[...] pessoal para 

que os voos pudessem ser realizados[...]”. (SANTOS, 1985. p.92-93) 

Finalmente, em 3 de fevereiro de 1927, o “Atlântico” realizou o primeiro voo 
comercial da história do transporte aéreo no Brasil: levantou voo no Rio 
Guaíba, em Porto Alegre, com destino à cidade de Rio Grande, tendo a 
bordo três passageiros... 

 

No entanto, embora a Varig tenha adquirido ainda nesses primeiros tempos 

mais dois hidroaviões, ela detinha a concessão para atingir o interior do Estado do 

Rio Grande do Sul, em “[...] cidades como Bagé, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa 

Maria, Uruguaiana[...]”, isto é, locais que não possibilitavam o pouso com 

hidroaviões. Surge, então, a necessidade de adquirir “[...]aviões com rodas[...] dois 

aviões Junkers F-13 e um Junkers A-50, [...]um Masserschmidt, um De Havilland e 

finalmente, um Junkers 52[...]” o que leva a pôr de lado os hidroaviões celeremente 

pela necessidade de pousar em terra e de ter motores aperfeiçoados. Além disso, 

havia o alto custo de manutenção dos hidroaviões devido ao contato com a água 

salgada. 

Já a francesa Latécoère, futura Air France, desde o início de suas atividades, 

utilizou-se de aviões com rodas, fazendo uso primeiramente da infraestrutura de 

“[...]campos de aviação construídos no Brasil e na Argentina”. (SANTOS, 1985. 

P.94). 

Segundo Santos (1985. P.42),  durante a década de 1930 ocorreram quatro 

importantes “[...]alterações no rumo”, sendo que, ainda falando em termos de 

tecnologia de aviões, houve: 

[...]o desenho e a construção de uma das mais extraordinárias peças da 
aviação mundial, o avião norte-americano Douglas DC-3, que acabaria por 
revolucionar o transporte de passageiros e cargas. [...]Sua versão militar C-
47, de extrema versatilidade, muito contribuiu para a vitória dos Aliados na 
Segunda Guerra Mundial[...] 

Chegamos à Segunda Guerra Mundial com aviões de padrão equivalente 
ao DC-3: peso 12 toneladas, capacidade para 27 passageiros e três 
tripulantes. Em função desses parâmetros, definiam-se as infraestruturas 
aeroportuárias da época quanto ao comprimento das pistas, pavimentação 
destas e dos pátios, hangares de manutenção, estação de passageiros. 

 

Assim, aviões, tendo como padrão o DC-3 e o Junkers 52–o primeiro com 

peso equivalente a 12 toneladas, capaz de transportar 27 passageiros e 3 
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tripulantes,e o segundo com peso equivalente a 10 toneladas, lançados 

comercialmente entre 1935 e 1936 e, segundo Mello (2006, p.19), “...atingindo 

velocidade de até 300 quilômetros por hora.” – acabaram por definir o padrão de 

infraestrutura aeroportuária, desde o comprimento e o tipo de pavimentação de 

pistas, instalação de hangares de manutenção e a implantação de edificações para 

passageiros, que hoje são chamados de Terminais de Passageiros (TPS). 

O porte dessas aeronaves acabava por exigir pistas com comprimentos acima 

de 600 metros e pavimento em concreto. A sinalização noturna, a comunicação via 

rádio, espaços para abrigar passageiros, consequência da exploração de voos 

noturnos, (MELLO, 2006. p. 19) foram a outra face das mudanças que ocorreram na 

forma de planejar e construir novos aeródromos. 

É o contexto dessa mudança tecnológica nos aviões que leva, no final da 

década de 30, aos parâmetros para o projeto do Aeroporto de Congonhas a partir 

dos fins da década de 1930:  

O Aeroporto de Congonhas foi projetado por essa época tendo como base 
essa aeronave-padrão. Outros aviões com características parecidas foram 
também importantes, como os Junkers53 trimotor (alemão), o Boeing 247 
(norte-americano), o Lockheed Lodestar (norte-americano), o Savoia-
Marchetti 73 (italiano), o Devoitine 338 (francês), o De Havilland 91 (inglês), 
o Potez 62 (francês)[...]. (SANTOS, 1985. p. 42-43). 

 

Entretanto a construção e pavimentação do Terminal de Passageiros e da  pista 

principal desse aeroporto somente foram concluídas entre a segunda metade da 

década de 1940 e o início da década de 1950, conforme é detalhado mais adiante. 

Ainda na década de 30, segundo Mello (2006, p. 14), São Paulo já tinha mais 

de um milhão de habitantes, resultante também do substancial incremento da 

imigração, e já possuía “[...] o maior parque industrial da América do Sul[...]".  O 

mesmo autor afirma que as décadas seguintes também foram intensas, 

considerando o crescimento de vários setores da economia e o aquecimento do 

mercado imobiliário 

A classe média, decorrente dessa expansão, “[...] formada por empregados 

bem remunerados, funcionários públicos, profissionais liberais e prestadores de 

serviço, exerceu grande influência na formação de novos bairros residenciais[...]”, 

consequência do Plano de Avenidas de Prestes Maia, com as avenidas radiais que 
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ligaram o centro da Capital “[...] a novos loteamentos que surgiam na direção do 

Parque Ibirapuera e além dele, visando atender à classe média emergente[...]”. 

(MELLO, 2006. p. 15). 

No Brasil, como já mencionado, o primeiro voo de cunho comercial foi 

realizado por um hidroavião pertencente à Viação Aérea Rio-Grandense (VARIG) 

em 1927, no Rio Grande do Sul, iniciando as operações dessa empresa. No ano 

seguinte, houve o “[...] começo da discussão em torno da questão da aviação 

brasileira, tratando principalmente da construção de campos de pouso, rotas aéreas 

e legislação sobre o assunto”. Em 1931, criou-se o Departamento de Aeronáutica 

Civil –DAC. (MELLO, 2006. p. 17) 

Até 1935, São Paulo tinha no Campo de Marte a sua única infraestrutura 

aeroportuária, composta de hangares, oficinas e um terminal de passageiros, que 

era um barracão improvisado,o qual abrigava os passageiros, cargas e correios.A 

pista não ultrapassava os mil metros precariamente nivelada. (SANTOS, 1985. p. 

67). 

Era nesse local que três linhas faziam escala 

[...]a do Sindicato Condor Ltda., entre São Paulo e Corumbá, em 
correspondência com o Aéreo Boliviano, subvencionada pelo Governo 
Federal; a do Aéroloyd Iguassú entre esta Capital e Curitiba, subvencionada 
pelo Estado do Paraná e finalmente as linhas São Paulo-Rio Preto-Uberaba, 
exploradas em regimem mais ou menos deficitário, durante algum tempo, 
pela Viação Aérea São Paulo S/A (VASP), sem qualquer subvenção ou 
apoio governamental. (BROTERO, 1949, p. 2) 

 

 

2.3. Cronologia da ocupação e produção do espaço do sítio. 

 

Segundo Brotero (1949, p. 2), somente em 1935  o Governo do Estado de 

São Paulo “[...] cogitou do problema da aeronavegação comercial[...]” e, por meio de 

“dois decretos (7.305 e 7.308 de 5 de julho de 1.935)”, foi autorizadoa adquirir o 

terreno para a construção de um novo aeroporto na capital – voltado exclusivamente 

ao atendimento a linhas aéreas comerciais, visando atender ao aumento de 

demanda de passageiros e carga – e a subvencionar uma nova linha aérea entre 

São Paulo e Rio de Janeiro, contratada junto à VASP. Abaixo os detalhes dessa 

autorização contida nesses decretos: 
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“[...]a adquirir os terrenos necessários à construção de um aeroporto na 
Capital, abrindo para esse fim um crédito de Cr.$6.000.000,00 e a contratar 
com a referida VASP, o estabelecimento de novas linhas, mediante 
subvenção anual de Cr.$500.000,00 pelo prazo de 10 anos. Resultou disso 
a primeira linha aérea regular entre Rio e São Paulo[...]” (BROTERO, 1949, 
p. 2) 

 

Assim, de acordo com Brotero (1949, p. 2), por essa época foram realizados, 

pela Diretoria de Viação da Secretaria de Viação e Obras Públicas, estudos de cinco 

localizações, próximas ao centro urbano (Largo da Sé), para o novo aeroporto 

(Campo de Marte – 5km; Ibirapuera – 4,5km; Brooklin – 12km; Congonhas – 12km e 

Santo Amaro – 18km). 

As opções do Campo de Marte e Ibirapuera foram descartadas devido aos 

problemas, segundo Brotero (1949, p. 3) “[...]de ordem política e militar[...]” para 

esses locais, devido às “[...] objeções e razões apresentadas pela Prefeitura, que ali 

projetara um grande logradouro público; [...]”, o futuro Parque do Ibirapuera. 

Nesse mesmo ano de 1935, uma empresa privada, a Auto-Estradas 

Sociedade Anônima, adquiriu uma grande gleba de terras com a finalidade de “[...] 

loteá-las e vender os terrenos a prestação[...]”, sendo que estes se localizavam 

“[...]entre o Ibirapuera e a represa de Santo Amaro[...]”, então um município 

independente que fazia divisa com o município de São Paulo. 

Não achando suficiente como estratégia de vendas a “[...] construção de uma 

ótima via pavimentada, que muito facilitaria o transporte entre o novo bairro, 

denominado “Vila Congonhas”, e o centro da cidade[...]” (SANTOS, 1985.p. 67-68) e 

que teria interligação com as avenidas do “Plano de Avenidas” de Prestes Maia, 

“[...]as avenidas Brigadeiro Luís Antonio, 9 de Julho e Rebouças, todas as três 

perpendiculares à Avenida Brasil, cujo final, no Ibirapuera, começava a autoestrada”, 

decidiu então “incrementar” as suas vendas através de “[...] uma razão adicional 

muito forte que pudesse empolgar a população[...]”, e que pudesse estar ligada 

“[...]aos grandes acontecimentos dos últimos anos: a aviação”. 

É interessante perceber que essa mesma via pavimentada era a “[...] 

autoestrada Washington Luís, radial do plano de Prestes Maia, que ligava o Centro 

de São Paulo a Santo Amaro, construída entre 1928 e 1932 [...]”, que teve a sua 

construção realizada pela mesma “Auto-Estradas Sociedade Anônima”. (MELLO, 

2006.p.24). 
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Basta lembrar que, para acessar esses lotes afastados do centro urbano, 

numa área “remota”, o único chamariz da facilidade de uma autoestrada, mesmo 

pavimentada, não poderia ser suficiente, em especial numa época em que poucos 

tinham a condição financeira de ter um automóvel para fazer uso dessa facilidade no 

seu ir e vir. (SANTOS, 1985.p. 68) 

Para viabilizar a estratégia de ligar o empreendimento ao chamariz 

representado pela aviação, provavelmente conhecedores dos estudos então em 

andamento para um novo aeroporto, a “Auto-Estradas” realizou um estudo 

comparativo entre as diversas áreas e a área que ela estava propondo para a 

instalação do novo aeroporto, área esta de “[...] 880mil metros quadrados sobre a 

qual detinha opção de venda, situada à margem esquerda da via pavimentada[...]” 

(SANTOS, 1985. p. 68). 

No seu estudo comparativo, apresentadas ao governador do Estado Dr. 

Armando Salles Oliveira, para a construção do novo aeroporto, “Campo de Aviação 

de São Paulo”, nas áreas então cogitadas, Campo de Marte, Ibirapuera, Brooklyn 

Paulista e Congonhas, a “Auto-Estradas” analisou, para cada área proposta, os itens 

“[...] 1º) acessibilidade; 2º) visibilidade; 3º) drenagem; 4º) área disponível e 

projeto[...]”, sendo que, em relação ao quesito “Acessibilidade”, o “Campo de 

Congonhas”, conforme transcrição do relatório feita por Santos (1985), 

“está situado a menos de dez quilômetros do Largo de São Francisco e 
chega-se a ele de automóvel, em menos de 15 minutos, fazendo-se o 
trajeto pela Avenida Brigadeiro Luís Antonio e a autoestrada Santo Amaro. 
[...]As pessoas que precisem ir à Vila Mariana ou ao Brás poderão fazer o 
percurso pela Avenida Jabaquara, artéria essa de 40 metros de largura e os 
moradores de Pinheiros, Angélica ou Perdizes poderão fazer o percurso 
pela autoestrada, Parque Ibirapuera e as avenidas Brasil e Rebouças. Pelo 
exposto, vê-se que esse terreno é acessível rápida e comodamente por 
várias vias e ficará bem no centro da cidade residencial que vem se 
formando da Avenida Paulista em direção a Santo Amaro. É importante 
também notar que, devido à localização do campo, os aviões poderão 
chegar a ele sem ter que voar por cima da parte central da cidade.” 
(SANTOS, 1985. p. 68-69) 
 

O que certamente não se imaginava à época desse relatório é que a cidade 

com a sua intensa verticalização é que iria em direção ao aeroporto. 

Por outro lado, ao discutir o quesito “Visibilidade”do “Campo de Congonhas”, 

o relatório expõe: 
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“situado à cota média de 790 metros sobre o nível do mar, ou seja, quase à 
mesma altura da Avenida Paulista, o terreno é a parte mais alta 
dumasuperfície convexa, não existindo elevações em sua proximidade. Dele 
se descortina a parte alta de São Paulo e os aviões poderão aterrissar ou 
decolar sem receio de obstáculos, pois estes não existem em volta. Pela 
sua livre exposição aos ventos e pelo seu afastamento de qualquer lençol 
de água que possa agir como condensador, o campo encontra-se livre de 
cerração muito antes do que acontece nos terrenos baixos, anteriormente 
descritos. Os terrenos em apreço têm, pois, as melhores condições de 
visibilidade que se pode obter nesta Capital”.(SANTOS, 1985. p. 68-69) 
 

Quanto à questão de Drenagem: 

“a rápida secagem das pistas de um campo de aviação logo depois das 
chuvas é uma grande garantia de segurança para a aterrisagem e a 
decolagem dos aviões. As condições do Campo de Congonhas são as 
melhores neste sentido, tanto pela qualidade da terra como pelo declive 
natural do terreno. Completadas essas ótimas condições naturais pela 
instalação eficiente de bueiros, pode-se contar com drenagem do campo no 
prazo mínimo”.(SANTOS, 1985. p. 68-69) 
 

Ao comentar a área disponível e projeto, neste relatório, a “Auto-

Estrada”informa que é possuidora de opções para vender uma área de 880 mil 

metros quadrados e que os seus estudos de projetos viabilizavam quatro pistas na 

direção dos ventos predominantes na região, informando também que, para 

implantá-los de acordo com as normas internacionais estabelecidas, seriam 

necessários poucos movimentos de terra para alcançar as rampas de menos de 2%. 

Ainda nesse relatório,  além de apresentar as razões desqualificantes já 

explicitadas anteriormente para o “Campo de Marte” e o Ibirapuera, a “Auto-

Estradas” desqualifica a área proposta para o Campo do Brooklyn Paulista de 

propriedade da Fábrica Votorantim. Essa opção era defendida pela “Companhia 

Brasileira de Estradas Modernas” que, em contra-ataque,“[...] lançou em 8 de abril 

de 1936 o ‘Memorial Justificativo do Projeto Aeroporto de São Paulo’[...]”, 

apresentando as várzeas do Brooklyn Paulista como melhor alternativa. (MELLO, 

2006. p. 23). 

É interessante notar que Santos (1985, p. 71) apresenta um quadro com 

observações favoráveis à escolha do Campo de Congonhas, do professor Aziz 

Nacib Ab’Saber,  realizadas em 1954: 

“a vocação aeronáutica das planícies paulistas está ligada menos à 
natureza de seu solo e subsolo do que às condições de sua topografia 
horizontal e à sua condição de terrenos baldios, extensos e baratos. O 
Campo de Marte é descrito como terreno turfoso, fofo e encharcado, sujeito 
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às cheias periódicas do rio Tietê. Cumbica era uma grande várzea 
inundável pelo rio Baquirivu-Açu e pelo seu afluente ribeirão Cocho Velho. 
O campo de Congonhas diferia de ambos esses sítios por ser uma 
desplanada tabular numa colina pliocênica.” 

 

Já Brotero (1949, p.3), ao comentar sobre o sítio do Aeroporto de Congonhas 

afirma que ele“[...]resultou como reunindo melhor as condições 

necessárias[...]constituído por um espigão não muito ondulado, divisor de águas, 

exatamente nos limites da Capital e de Santo Amaro[...]”. 

Entretanto, os também interessados na venda das terras no Brooklyn Paulista 

para a construção do aeródromo não ficaram alheios, intensificando os esforços 

para a realização da transação, criando uma pressão e levando a uma demora na 

definição da área, o que poria a perder os esforços para a realização da transação 

em que a “Auto-Estradas”tanto se empenhou. Essa pressão foi imediatamente 

sentida pela empresa”, o que a levou a uma “[...]ousada iniciativa: construiria uma 

pista de experiência medindo 70 por 300 metros e promoveria uma concentração de 

consagrados pilotos, para que eles se pronunciassem a respeito das qualidades do 

sítio de Congonhas[...]” (SANTOS, 1985. p. 69).  

Dessa forma,publicou um convite, reproduzido a seguir (Imagem1), dirigido, em 

especial, para “[...]os pilotos, as companhias de aeroviação, assim como o público 

em geral[...]” para assistirem à demonstração que ocorreria em 12 de abril de 1936, 

planejada para promover a sua área como sítio ideal para a implantação do novo 

aeródromo, evento esse assistido, conforme Mello (2006, p. 24), por cerca de 8000 

pessoas. 
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Imagem 1: Jornal O Estado de São Paulo (10 de abril de 1936 – Primeira página). 
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Embora a ousadia de tal tentativa tivesse êxito e vários pilotos tivessem 

assinado uma declaração favorável à localização do sítio, o governo do Estado de 

São Paulo continuava reticente, pois a empresa tinha apenas opções de venda e 

não era a proprietária, o que poderia gerar críticas caso decidisse pela área, em 

função da intermediação que envolveria o processo de aquisição. 

Entretanto, como a unanimidade pelo sítio já se configurava, o Prefeito Fábio 

da Silva e Governador “[...]aceitaram levar avante os entendimentos[...]” com a 

“Auto-Estradas”, que foi chamada para comparecer à Secretaria da Viação e Obras 

Públicas para as negociações, “[...] tendo a empresa pedido cinco mil reis por metro 

quadrado e o contrato para a execução das obras, incluídas as obras já realizadas”. 

Após várias negociações e estudos, chegou-se ao preço de quatro mil réis por 

metro quadrado, além de se fixar um “[...]preço inquestionável[...]” para o contrato de 

construção, uma vez que não se realizou concorrência pública.Em Março de 1937, 

foi assinado o contrato de construção com a “Auto-Estradas” para a conclusão das 

obras. (SANTOS, 1985. p. 70-71). 

É interessante notar que o campo de pouso, idealizado por um piloto da 

empresa “Viação Aérea de São Paulo” – VASP e projetado por um dos proprietários 

da “Auto-Estradas”, o britânico Luiz Romero Sanson (SARUÊ, 2004. p.187), por um 

breve período foi conhecido como “Campo da Vasp” (MELLO, 2006. p.24). Nessa 

época, a empresa tinha adquirido dois aviões Junkers trimotores através dos quais 

mantinha a linha São Paulo-Rio de Janeiro. (SARUÊ, 2004. p.194). 

Entretanto, o projeto elaborado pela “Auto-Estradas” não foi aproveitado, 

assim como o primeiro projeto da estação de passageiros elaborado por Prestes 

Maia, que foi definitivamente arquivado em 1943, como se verá adiante. (MELLO, 

2006. p.24-26). 

De 1945 até o final da década de 1940, foram realizadas grandes obras de 

terraplenagem de grande porte. Em 1950, foi concluída a pavimentação em concreto 

da pista principal, que serviu ao tráfego aéreo até a década de 80, quando da 

substituição da frota de aviões por aeronaves com até 160 toneladas, que 

comparadas com o DC-3 base para o projeto anterior, eram muito mais pesadas, o 

que levou à deteriorar essa pavimentação. (SANTOS, 1985. p.71). 
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No final da década de 1940, foram projetadas e tiveram início das suas obras, 

três pistas.Entretanto, estudos técnicos, conforme as mais modernas especificações 

e normas do norte americano Civil Aviation Authoroty – CAA, mostraram que 

“[...]apenas a pista principal – que possuía frequência mais acentuada dos ventos – 

foi concluída[...]”. (MELLO, 2006. p. 30). 

Enquanto a pista principal estava em obras, foi construída uma pista 

provisória paralela à principal e que se tornou uma pista secundária em 

funcionamento até a presente data10. 

Em 1937, foi realizado, por Prestes Maia, o estudo inicial para a estação de 

passageiros, que, no entanto, não foi executado,sendo arquivado de forma definitiva 

em 1943, devido à recessão econômica decorrente da Segunda Guerra Mundial. 

Isso  não impediu o investimento constante no sistema de pistas pelo Estado de São 

Paulo, levando-o, em 1938, a adquirir mais áreas, aumentando a área do sítio 

aeroportuário para 1.504.200 metros quadrados. (MELLO, 2006.p. 26; SANTOS, 

1985. p. 71; BROTERO, 1949. p. 3). Foi construída, no início da década de 1940, 

“[...] uma pequena estação de passageiros[...]. No centro, havia uma limitada torre 

de comando que foi inaugurada em 1945.” (MELLO, 2006. p. 30). 

A simplicidade da estação era justificável, já que, devido à recessão causada 

pela II Guerra Mundial, centraram-se as atenções aos trabalhos de “[...] 

terraplenagem e à pavimentação das áreas indispensáveis aos serviços de tráfego”. 

(MELLO, 2006. p. 30) 

Conforme Saruê (2004): 

Em 1942 deu-se a demolição da primeira estação de passageiros dentro de 
um conjunto de reformas que resultou no perfil arquitetônico do atual 
Aeroporto de Congonhas, fruto de estudos de melhorias do Aeroporto de 
São Paulo a pedido da Diretoria da Viação. 
[...] 
Esse projeto (de Prestes Maia) não foi realizado. O plano foi sustado pelo 
novo governador, que criou o Conselho Estadual de Aeronáutica Civil – 
CEAC, o qual condenou o plano e propôs que se fizesse um mais modesto, 
com uma pista mais curta[...] o que resultou no estrangulamento de 
qualquer possibilidade de expansão, em decorrência da furiosa especulação 
imobiliária que correu paralela as suas obras. (grifo nosso) (SARUÊ, 2004. 
p. 197-198)  

 

                                                             
10http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/sao-paulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas.html 
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Em Julho de 1946, o Governo Federal outorgou a concessão do aeroporto ao 

Estado de São Paulo por 25 anos, “[...] para manutenção, aparelhamento e 

exploração do aeroporto de sua Capital situada em Congonhas” (MELLO, 2006. p. 

27). 

A tentativa de retomar os estudos do projeto de reforma pensado durante a 

Segunda Guerra Mundial, que “[...]era muito bom do ponto de vista técnico[...]”, 

esbarrou na questão econômica decorrente da necessidade de “[...]desapropriação 

de uma área consideravelmente extensa e já densamente povoada, assim como 

valorizada, além de um grande movimento de terras, fundamental para o aumento 

das pistas[...]”. (SARUÊ, 2004. p.200). 

Como o projeto foi detalhado com a colaboração do “[...]coronel Clinton Brill, 

engenheiro norte-americano que fora consultor das obras do Aeroporto de Idlewild, 

em Nova York[...]”, chegou-se à conclusão que, se ele fosse realizado, embora caro, 

habilitaria o aeroporto a suportar o aumento constante do “[...]tráfego aéreo de São 

Paulo por algumas décadas[...]”, o que seria confirmado em 1949, pelos estudos 

realizados na tese do  

engenheiro Francisco A. Brotero, “[...] diretor da Divisão de Aeronáutica do IPT e 

então presidente do Conselho Estadual de Aeronáutica Civil[...]”. Este, baseando-se 

em estudos estatístico e realizando uma projeção do tráfego de aeronaves e 

passageiros, concluiu que o aeroporto poderia suportar esse tráfego até o início de 

1953, caso fosse remodelado e que,após esse período, seria necessária a 

construção de um novo aeroporto comercial. (SARUÊ, 2004, p. 201-202; BROTERO, 

1949. p. 3-4). 

Nesse sentido, a necessidade de expansão – para dar maior comodidade aos 

passageiros embarcados e desembarcados, cujo número vinha tendo um expressivo 

e constante aumento, 28.130 em 1939, para 140.864 em 1945 e 602.476 e 1948 – “-

[...] fez com que os governos estadual e federal tivessem o firme propósito de 

ampliar e dar mais qualidade ao aeroporto[...]”. (MELLO, 2006. p.32) 

 

A construção do novo terminal foi decidida juntamente com a criação do DAC 

em 1947 e a obras,baseadas no “[...] projeto assinado por Hernani do Val 

Penteado[...]”,começaram pelas extremidades das duas alas, Norte e Sul, em 
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direção ao corpo central.Conforme eram terminadas, passavam a ser 

utilizadas,quando,em 1950, foi demolida a pequena estação. (MELLO, 2006. p. 30-

35). 

Segundo Mello (2006), a assinatura dos contratos para o início das obras em 

dezembro de 1947, teve os contratos de construção aditivados 43 vezes, com as 

obras se arrastando por vários anos, tendo sofrido várias paralisações. Ainda de 

acordo com esse autor, 

O mesmo arquiteto fazia mudanças no projeto dezenas de vezes para 
acomodar as novas solicitações. Construía-se, dava-se o acabamento nas 
estruturas e logo em seguida demolia-se tudo, mudando a fisionomia da 
fachada. (MELLO,2006. p. 33-34)  

 

Nos anos 1953 e 1954, foram inaugurados o corpo central da estação de 

passageiros e o Pavilhão de Autoridades respectivamente (SANTOS, 1985. p. 71) e, 

no ano seguinte (1955), foram concluídas: 

[...] as pistas, o pátio de manobras, com capacidade para 40 aviões de uma 
só vez, os taxi-ways, completadas as ligações entre pátio e a pista 1, pátio 
de espera nas cabeceiras 16-34, os taxi-ways dos hangares, a 
pavimentação das ruas, o estacionamento, a praça, as calçadas e a 
iluminação externa. 
A última parte da obra do Terminal de Passageiros a ser construída foi o 
corpo central, onde ficava a estação de passageiros propriamente dita. A 
construção fazia a ligação das três partes: a ala internacional ea  nacional e 
a Torre de Comando.  
[...]Em janeiro de 1955, o Terminal de Passageiros foi oficialmente aberto ao 
público, embora não totalmente concluído. (Mello, 2006. p.37). 
 

Segundo Saruê (2004), a nova estação de passageiros e a ala internacional 

foram inauguradas em 1954 e 1959 respectivamente, sendo que: 

Todas as reformas foram impulsionadas pelo grande incremento da aviação 
comercial depois da Segunda Guerra Mundial, que elevou muitíssimo o 
número de passageiros e o volume de carga transportada por via aérea. 
Entre 1941 e 1951,o volume de carga de Congonhas aumentou em cem 
vezes enquanto o número de passageiros cresceu vinte vezes. (grifo do 
autor). (SARUÊ, 2004. p.207-208) 

 

Mello (2006, p. 39-44) descreve o projeto que consta do boletim nº 2 da 

Diretoria de Aeroportos da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São 

Paulo – DASP. Este era composto por um pavimento térreo com 4.200 metros 

quadrados e que abrigava o embarque, desembarque dos passageiros, amplos 
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sanitários, bar, balcão no qual eram retiradas as bagagens por intermédio de um 

monta carga e quatro elevadores com capacidade para 18 passageiros cada um. 

Abaixo desse pavimento, tem-se um subsolo com 4.650 metros quadrados 

que se destinava: 

[...]ao armazenamento alfandegário de carga em trânsito, ao despacho das 
companhias aéreas e almoxarifado geral da administração. Nesse local 
foram construídos dois túneis de acesso às vias exteriores, sendo um deles 
destinado ao recebimento e expedição de carga e o outro, ligado por 
escadaria ao pavimento térreo da estação, para acesso dos passageiros a 
um embarcadouro de ônibus. 

 

Acima desse pavimento, rodeando-o, uma galeria, tipo mezanino com 3.600 

metros quadrados, na qual“[...]foram instaladas lojas, banheiro, florista, casa de 

câmbio, telefones públicos, telégrafo, salão de espera e terraço sobre o pátio de 

aviões[...]” que teria vista para a rua e,  por função construtiva, a retirada do ar 

quente do saguão. 

O andar superior, com área aproximada de 3.870 metros quadrados “[...]foi 

projetado para ser um dos melhores centros de atração da cidade[...]” com janelas 

com vista para a rua, sendo prevista a instalação de um restaurante, o que no 

entanto não se concretizou, tornando-se esta área, um salão de festas e o 

restaurante ocupou uma área circular com um terraço envidraçado com vista para o 

pátio do aeroporto permitindo ver a movimentação das aeronaves.Esta área foi 

ocupada por esse restaurante. 

Havia também um terraço com uma área de 2.863 metros quadrados, onde 

foram instalados o posto meteorológico, a casa de máquinas, entre outras 

dependências.  

Além desses espaços, a edificação se comunicava com as “prainhas” nome 

dado às “[...] duas passarelas na cobertura das alas Norte e Sul, cujo acesso se 

dava por lindas escadas circulares, voltadas para a rua. De lá, o público podia 

assistir aos pousos e decolagens das aeronaves”. (Foto2) 
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Foto 2  - Prainha do Aeroporto de Congonhas (Décadas de 1950-1960) 
Fonte: Blogspot Cultura Aeronáutica11 

 

Com essa configuração, “[...]Congonhas se transformou em polo de 

entretenimento entre os anos 1960 e 1970”. (MELLO, 2006. p.42) 

Sintetizando a descrição de Mello(2006, p. 63-69), através da breve 

sequência a seguir, percebe-se a influência cada vez maior que as modificações no 

Aeroporto de Congonhas promoveram na sociedade paulistana: 

 1956 – Inauguração da Agência do Banco do Estado de São Paulo – 

BANESPA; 

 1959 – Inauguração da Barbearia Barbes Shop no Mezanino do Aeroporto; 

 1959 – Inauguração do Restaurante, do Salão de festas e da, hoje tradicional 

e completamente associada ao Aeroporto, Livraria Laselva que, à época, era 

apenas uma banca de jornais e revistas; 

 Anos 60 – Na “[...]efervescência econômica e cultural da cidade[...]”, 

Congonhas, com os seus serviços, restaurante, salão de festas e café que 

funcionava 24 horas, marca a cidade de São Paulo e “[...] o imaginário 

paulistano[...]”. Torna-se ponto para a boemia, programa de famílias que 

frequentavam as “prainhas” para ver o movimento de pouso e decolagens 

das aeronaves. 

O salão de festas se tornou local da moda para requintadas festas de 

casamento, formaturas e bailes de Carnaval do Clube Arakan. 

                                                             
11http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2011/02/tunel-do-tempo-o-aeroporto-de-congonhas.html 
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Iniciaram-se as obras de ampliação da Ala Norte, que viria a abrigar o setor 

de embarque, desembarque e a ala internacional, por onde passaram importantes 

figuras de projeção nacional e internacional, além da reforma da pista principal. 

No final da década de 60, em 1968, a criação da Comissão Coordenadora 

do Projeto do Aeroporto Internacional (CCPAI), pelo ministério da Aeronáutica, 

viabilizou novas melhorias no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Congonhas, 

sendo a principal delas, por ter se tornado símbolo do Aeroporto, que é um marco da 

cidade de São Paulo, foi a troca do piso de granilite da ala internacional, por um piso 

em quadrados em placas de granito preto e mármore branco, existente até hoje. 

Tal piso marcou a identidade do aeroporto a ponto de ser confundido com o 

de seu projeto original. 

Em 1969, foi realizado um “[...]estudo do tráfego aéreo do aeroporto e o 

projeto de reforma da ala nacional[...] dimensionado pela projeção de demanda[...]”, 

projeto este que teve de se adaptar a um “[...] outro estudo aprovado pelo Ministério 

da Aeronáutica, sobre o sistema aeroportuário da Capital paulista[...]”, tendo as 

obras ocorridas na década de 70. 

Mello (2006, p.39-49) se estende em interessantes descrições minuciosas da 

arquitetura e várias fotos, explorando as qualidades arquitetônicas dessa edificação, 

que foi tombada pelo CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação de 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, através da 

RESOLUÇÃO Nº 20 / CONPRESP / 2011. 

Já pelo lado externo – o chamado lado terra – o projeto se preocupava com o 

acesso e o estacionamento já que seriam “[...] suprimidas as interferências de 

tráfego e cruzamentos perigosos, por meio de passagens em desnível[...] o 

estacionamento de autos particulares traria facilidades[...]” (SARUÊ, 2004. p. 211). 

Após 25 anos, em 1971, a vigência da Concessão da União em favor do 

estado findou.Foi celebrado, então, um novo convênio com o Ministério da 

Aeronáutica, no qual o mesmo arcaria “[...]com as despesas e o governo estadual 

com a administração[...]”, sendo que os recursos auferidos da cobrança de taxas 

seriam divididos entre as partes.  

As ampliações continuaram e, como sempre aconteceu em Congonhas, 

várias modificações (funcionalidades, fluxo de circulação no embarque e 

desembarque, escadas rolantes, entre outras) foram realizadas no decurso das 
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obras. Ao final, as ampliações totalizaram 3.570 metros quadrados. (MELLO, 2004. 

p.73-74). 

As ampliações atingiram a edificação de pé-duplo, prolongamento da 

marquise do lado terra, o que suprimiu a escadaria da “prainha”. Além da ampliação, 

a ala sofreu reformas. 

Ainda em 1971, foi iniciada a obra para a instalação do “[...]Centro 

Meteorológico e da Sala de Tráfego de Divisão de Proteção ao Voo[...]”, tendo sido 

entregue parcialmente em 1976 e somente concluída em 1979. 

Essa demora se deveu a interferências causadas pela obra à Ala Sul, área 

em funcionamento. 

Para a realização dessa obra, tornou-se “[...] necessária a demolição de parte 

do concreto da laje de cobertura da marquise e de jardineiras existentes[...]". 

(MELLO, 2004. p.76). 

Para atender às necessidades do pool formado, em 1959, por empresas 

aéreas para realizar serviços de ponte aérea entre as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, foi entregue, em 1976, a obra, que aproveitando “[...]grande parte da 

estrutura existente[...]”, ampliou a Ala Sul, criando espaço separado, com 

características de “[...]estação própria[...]”. 

Em 1977,teve início a construção do edifício de desembarque da Ala Nacional 

– como complemento da ponte aérea, com área de 1.148 metros quadrados, com o 

mesmo padrão arquitetônico da Ala Internacional – o qual foi entregue em 1980. 

(MELLO, 2004. p.77-78). 

Em 1977, aproxima-se o momento em que o Governo Federal, através da 

Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – assumiria 

definitivamente o Aeroporto de Congonhas. 

Mello descreve este processo: 

Com o levantamento realizado pela Terrafoto, foi possível obter o registro 
topográfico e a análise das escrituras da área do aeroporto. O produto final 
foi entregue em 1980, contendo uma coleção de plantas, um memorial 
descritivo e uma relação de áreas e proprietários com as escrituras de todos 
os terrenos adquiridos, que totalizavam 1.644.267 metros quadrados. Esse 
trabalho fazia parte do arrolamento dos bens móveis, imóveis, instalações e 
equipamentos que, por força do Artigo 2, da Portaria 534/GM5, de 25 de 
maio de 1977, do ministério da Aeronáutica, dizia que Congonhas deveria 
passar para a responsabilidade e guarda da Infraero. (MELLO, 2006.p .78). 
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[...] 
Em Janeiro de 1981, o DAESP e a Infraero assinaram o Termo de Entrega 
e Recebimento do Aeroporto Internacional de Congonhas/São Paulo, 
passando à Infraero a sua administração, operação e exploração industrial e 
comercial[...](MELLO, 2006. p. 82). 

 

Ainda em 1981, foi construída a capela para “[...] abrigar a imagem de Nossa 

Senhora de Loreto (padroeira da aviação), situada na área externa, Norte do corpo 

central[...]”. Também foram realizadas reformas nos “[...]terminais de carga e de 

passageiros, visando elevar a eficiência operacional do aeroporto[...]” e, por meio de 

contrato celebrado junto ao extinto Playcenter, maior parque de diversões de São 

Paulo à época, em troca da construção e uso de área para suas atividades, foi 

construída uma ampliação na Ala Norte, visando “[...] desafogar a área de espera de 

voos na antiga ala internacional[...]” (MELLO, 2006, p. 82). 

Já em 1982, iniciou-se a construção do Terminal Rodoviário, que atenderia ao 

embarque dos passageiros para o Aeroporto de Cumbica,que foi concluída em 1983. 

Também foi construída, por meio de um contrato comercial com a Cervejaria 

Brahma, uma marquise em estrutura metálica defronte ao saguão central, sobre a 

qual foi colocado um luminoso com informações sobre tempo e temperatura. Em 

1991, essa estrutura foi removida devido à corrosão. 

Enquanto a década de 1960 foi caracterizada pelo Regime Militar e, no campo 

econômico, pelo “desenvolvimentismo”,a década de 1970 foi a do milagre 

econômico, a de 1980 foi a chamada “década perdida” e também a década da 

redemocratização,sendo a década de 1990 a do rompimento com a “estagflação” e a 

de recuperação econômica. 

Em todas essas décadas, o setor aéreo, em maior ou menor proporção, 

sempre avançou e cresceu. No entanto, foi a partir da década de 1990, com a 

recuperação econômica, que esse setor mostrou o seu dinamismo e o seu estreito 

laço com a economia.  

Num mundo globalizado, o transporte de passageiros e cargas vem sofrendo 

aumentos cada vez maiores, pressionando a infraestrutura de transporte aéreo, o 

que certamente exigira uma infraestrutura cada vez mais sofisticada. 

Assim, segundo Mello (2006, p. 89): 

Com o objetivo de atender à demanda crescente, alguns projetos foram 
desenvolvidos a partir de 1996. Um deles foi o edifício-garagem, realizado 
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por Sérgio Roberto Parada, contratado pela Concessionária do 
Estacionamento de Congonhas S.A., formada pela Camargo Correia (80%) 
e a Socicam (20%) ganhadora da licitação para exploração da área. 

 

Esse edifício-garagem teve as suas obras retomadas somente após a 

aprovação do seu projeto, parado desde 1997, pela Prefeitura de São Paulo no final 

de 2003, e a concessão do licenciamento ambiental, concedido em maio de 2004, 

sendo o “[...] alvará de aprovação e execução de construção nova, publicado em 13 

de julho e emitido em 23 de agosto de 2004[...]”. 

O edifício-garagem, inaugurado em dezembro de 2005, foi projetado para 

2.550 vagas cobertas e 850 descobertas, num total de 3400 vagas, com cinco 

pavimentos, sendo três subterrâneos. (MELLO, 2006. p. 96). 

Uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Infraero teve como 

resultado a construção de uma passagem subterrânea por baixo da Av. Washington 

Luís, que permite o acesso direto ao aeroporto para os veículos que vem no sentido 

centro-bairro, além de uma remodelação com a separação entre os acessos viários 

do embarque e desembarque, obra finalizada no início de 2008. 

Outra obra foi uma adequação com a construção de um conector erguido do 

lado ar, que atende às áreas de embarque e desembarque e o embarque remoto, 

estrutura que faz ligação entre o mezanino do Saguão Central com 12 pontes de 

embarque. 

Essa estrutura foi entregue em duas etapas, sendo a primeira com oito pontes 

de embarque, entregue no segundo semestre de 2004 e a segunda etapa, com 4 

pontes de embarque, entregue no final de 2007. 

“[...] Em 2008, a Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) retirou a 

determinação de "Internacional" e o Aeroporto passou a operar somente com voos 

domésticos[...]”12. 

Chega,ao final deste capítulo, a análise dos dados e a digressão histórica da 

implantação e evolução dessa infraestrutura aeroportuária, que pode ser resumida 

conforme a figura (2) a seguir.No histórico das reformas e ampliações efetuadas 

agrupadas em períodos, podemos verificar a progressão das manchas que 

                                                             
12http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/sao-paulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas.html 
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representam as novas ampliações em cada período, finalizando nas ampliações da 

década de 2000 (Figuras 3). 

Certamente, o incremento dos números (Quadro 2) que envolvem esse 

aeroporto justifica e explica tais obras. 

Porém, a análise da evolução desses números ao longo do tempo, leva a 

considerar os prováveis efeitos da atividade e o crescimento físico e de serviços 

prestados por essa infraestrutura, sobre o tecido urbano e, em especial, sobre a 

região recorte deste estudo, Moema. 

Ao olhar os números, vemos crescer, cada vez mais, no horizonte deste 

estudo, a certeza que a convivência entre o aeroporto e a cidade não pode ser 

totalmente harmoniosa. 

O aumento exponencial do número de pousos e decolagens de aeronaves, 

que também sofreram um grande incremento em velocidade e de passageiros 

transportados por avião, tem, certamente, como consequência, aumento de poluição 

sonora e do ar. 

O aumento de passageiros e carga, ao serem transportados de e para o 

aeroporto, geram um grande fluxo de veículos automotores, tendo como 

consequência problemas de poluição ambiental e,ao longo tempo, complicações no 

trânsito nas vias de acesso ao aeroporto, levando, na última reforma e ampliação, 

como já foi exposto, à necessidade de criar um acesso por baixo da Avenida 

Washington Luís. 

Por outro lado, essa convivência vem sendo abalada por alguns acidentes 

aéreos, como se pode ver na introdução, com vítimas fatais tanto dentro do sítio 

aeroportuário, quanto na cidade que o cerca. Essa mesma cidade cresceu e se 

adensou em volta dessa infraestrutura. 

A análise de todos esses números e outros dados sobre a questão de ruídos, 

poluição do ar e outros impactos ambientais, embasados no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), do Aeroporto 

de Congonhas entre outras considerações, será foco do terceiro capítulo, cabendo 

aqui um breve tangenciamento com a finalidade de esclarecer melhor o escopo 

deste capítulo. 
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Quadro 2 – Áreas do terreno, construída e do terminal, número de 

passageiros e aeronaves e volume de carga no aeroporto de Congonhas de 1939 a 

2013 

Ano 
Área do 
Terreno 

(m²) 

Área Total 
Construída 

(m²) 

Área do 
Terminal 

(m²) 
Passageiros Aeronaves Carga (kg) 

1939 872.148 # SD SD SD SD 

1938 1.340.000 # SD SD SD   

1939 # # SD 28.130 SD SD 

1941 # # SD 47.229 5.075 253.212 

1945 # # SD 140.864 SD SD 

1948 # # SD 602.476 SD SD 

1953 # # 16.320 SD SD SD 

1959 # # SD 1.579.905 90.867 31.627.978 

1969 # # SD 1.475.184 68.247 13.438.336 

1977 1.644.267 # SD SD SD SD 

1981 # # SD 6.187.533 134.470 68.670.144 

1990 # # SD 2.534.275 112.942 3.258.725 

1998 # # 37.000 SD SD SD 

2001 # # SD 10.637.442 261.826 34.212.935 

2012 1.647.941 261.078 64.579 16.775.770 213.419 60.345.281 

2013 (até 
Set.) 

# # SD 12.286.749 155.724 45.124.795 

Fontes: Mello (2004, p. 32 e 89) e INFRAERO7 
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Figura 2 - Histórico das reformas e ampliações efetuadas agrupadas em períodos 
Fonte: Congonhas de cara nova 
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Figura 3:Última reforma realizada na década de 2000 
Fonte: MELLO (2006, p. 103) 
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3. Capítulo II – O Bairro de Moema 

 

Como foi exposto na introdução, a escolha do Bairro de Moema como foco e 

delimitação de área de estudo se deve ao fato do Bairro encontrar-se na direção das 

cabeceiras 17L e 17R das pistas principal e auxiliar do Aeroporto de Congonhas. 

Por outro lado, a intensa verticalização ocorrida nesse bairro tem influenciado 

na operação do Aeroporto de Congonhas, conforme se verá no Capítulo 3. 

Assim, é importante o estudo da formação desse bairro, conhecendo a sua 

história, o que permitirá, no Capítulo 3, compreender a relação deste com o 

Aeroporto de Congonhas. 

Para tanto, será adotada uma periodização que tem por objetivo retratar as 

mudanças socioeconômicas e que acabam por se refletir em mudanças de uso do 

solo que o Bairro de Moema veio sofrendo ao longo de sua história, e com isso, 

tenta-se estabelecer as relações entre o Bairro e o Aeroporto, relações estas que 

serão exploradas no Capítulo 3. 

 

3.1. Caracterização 

 

O Bairro de Moema, conforme o decreto nº 24.764, assinado pelo então 

Prefeito Jânio da Silva Quadros, de 15 de outubro de 1987, regulamentado pela ex-

prefeita Luiza Erundina, através da Lei nº 10.932 de 15 de janeiro de 1991, lei esta 

revogada e substituída pela Lei nº 11.220 de 20 de maio de 1992, é limitado pelos 

logradouros: Avenida Santo  Amaro, Rua Afonso Brás, Avenida República do 

Líbano, Avenida Indianópolis, Avenida Rubem Berta, Avenida Moreira Guimarães, 

Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Santo Amaro. 
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Figura 4: Limites do Bairro de Moema 
Fonte: Google MapLink 
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Imagem 2: Limites do Bairro de Moema 
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Fonte: Google MapLink 

Os mapas analisados a seguir, com o intuito de melhor caracterizar o bairro 

de Moema foram fornecidos pela empresa Geofusion, que se autodenomina como 

uma empresa de Inteligência Geográfica de Mercado, cujo objetivo é facilitar a 

tomada de decisão aos seus clientes por meio de tecnologia, serviços, conteúdo e 

dados de mercado apoiando-os nas áreas de planejamento estratégico, expansão, 

marketing, vendas e gestão do negócio. 

As soluções oferecidas pela empresa, tem a finalidade principal atender a empresas 

de diversos setores, como varejo, franquia, shopping centers, indústria, mercado 

imobiliário, educação, entre outros. 

A plataforma utilizada pela Geofusion chamada de OnMaps, plataforma 

tecnológica para o segmento de Inteligência Geográfica de Mercado, possibilita 

cruzar seus dados com informações sociodemográficas, realizando análises 

geográficas por setor. 

Os mapas oferecidos pela Geofusion foram divididos em setores, nos quais 

os dados são alocados. 

No Mapa1 – Setores Censitários (SC), a Geofusion apresenta os setores 

Validados na região do recorte desse trabalho, que, no caso particular do Bairro de 

Moema, apresenta todos os SC validados. 
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Mapa 1: Setores Censitários 
Fonte: Geofusion 
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O Mapa 2 – Índice de Verticalização por SC (Setor Censitário) – demonstra 

um alto índice de Verticalização na maior parte dos setores do Bairro de Moema, 

estando acima dos 60%, embora existam alguns setores com baixa verticalização, o 

que remete, de forma coerente ao Mapa 3 – Densidade Demográfica por SC, pois os 

setores com alto índice de verticalização são, na sua grande maioria, coincidentes 

com os setores com alta densidade demográfica (entre 10.001 e mais de 25.001 

habitantes). 

Entretanto, o Mapa 4 –Média de Habitantes por Domicílio por SC, demonstra 

que grande parte dos setores censitários apresentam baixa média de habitantes por 

domicílio, variando entre 2,01 e 3,0 habitantes, o que poderia explicar as altas taxas 

de verticalização do Bairro, demonstrando uma grande ocupação do solo. 



62 
 

 

 
Mapa 2: Índice de Verticalização 
Fonte: Geofusion 



63 
 

 

 
Mapa 3: Densidade Demográfica 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 4: Média de Habitantes por Domicílio 
Fonte: Geofusion 
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O Mapa 5 – Renda Média por SC, demonstra que o Bairro apresenta renda 

média acima dos R$. 8.680,00, alcançando, em grande parte dos setores, rendas 

acima dos R$. 14.755,00. 

É interessante notar que o Mapa 6 – Densidade de Renda por SC, mostra 

grande identificação com o Mapa 3 – Densidade Demográfica por SC e também com 

o Mapa 4–Densidade Demográfica por SC, especialmente quando analisa-se os 

setores com densidade de renda acima dos R$ 50 milhões/Km², reforçando e 

validando a informação, no que se refere à alta renda do Bairro, indicada no Mapa 

5– Renda Média por SC. 

O Mapa 7 – Índice de Propriedade por SC, apresenta predominância de 

setores censitários com altos índices de propriedade, o que certamente corrobora 

com a análise até aqui realizada. 
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Mapa 5: Renda Média 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 6: Densidade de Renda 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 7: Índice de Propriedade 
Fonte: Geofusion 
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Os Mapas 8, 9 e 10 fornecem dados sobre o nível de instrução dessa 

população, sendo que o Mapa 8 – Nível de Instrução: Ensino Fundamental, 

apresenta, para o Ensino Fundamental, uma baixa porcentagem da população do 

Bairro, entre 12,5 e 15%. 

Já no Mapa 9 – Nível de Instrução: Ensino Médio, se pode perceber um 

aumento na porcentagem da população do Bairro, variando entre 13,8 a 25,7%. 

No Mapa 10 – Nível de Instrução: Nível Superior, o mapa apresenta, em todos 

os setores censitários do Bairro de Moema, porcentagem acima dos 33,9% da 

população, portadora de nível de instrução superior.  
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Mapa 8: Nível de Instrução – Ensino Fundamental 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 9: Nível de Instrução – Ensino Médio 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 10: Nível de Instrução – Ensino Superior 
Fonte: Geofusion 
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Os Mapas 11 e 13, que se reportam aos Equipamentos, apresentam alta 

concentração de agências bancárias no entorno e em toda a extensão da Avenida 

Ibirapuera, estando aí localizados também o Shopping Ibirapuera e as futuras 

estações do Metrô, além da presença de um dos hospitais existentes no Bairro. 

Isso coincide com o que o Mapa 13 – Trabalhadores (Densidade), o que 

denota a presença de um setor de serviços, certamente já consolidado, se levarmos 

em conta que esse setor começou com a implantação do Shopping Ibirapuera na 

segunda metade da década de 70 (1976), conforme será visto ainda nesse capítulo. 

O Mapa 12 – Equipamentos: Estabelecimentos de Ensino, apresenta a 

predominância de estabelecimentos de ensino particulares, embora, a princípio, a 

partir do mapa, não seja possível identificar objetivamente, se pode inferir que sejam 

de ensino fundamental, médio ou superior, o que certamente é consequência da 

demanda de uma população de alta renda do Bairro. 
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Mapa 11: Equipamentos 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 12: Equipamento – Estabelecimentos de Ensino 
Fonte: Geofusion 
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Mapa 13: Densidade de Trabalhadores 
Fonte: Geofusion 
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3.2. Surgimento de Moema 

 

3.2.1. Origens 

 

Segundo Rocha (2003, p. 17), o termo Moema deriva-se da palavra Mo-em, 

que  significa “Aurora”. A região, até o início do século XIX, era habitada por 

indígenas guaranis e  ficava às margens do Rio Pinheiros. 

O território ocupado pelo Bairro de Moema era também chamado de “[...] ‘Sitio 

da Traição’, nome devido ao fato do bandeirante e caçador de índios Borba Gato ter 

sido vítima de uma emboscada feita por seu próprio filho adotivo, como represália a 

um forte castigo aplicado pelo pai[...]”. (ROCHA, 2003.p. 17) 

No final do século XIX, Moema ligava a cidade de São Paulo ao que era então 

um município independente, a Vila de Santo Amaro. Ligação esta que se realizava 

por caminhos de boi, que resultaram na atual Avenida Santo Amaro, abertos então 

desde o século XVI pelos indígenas. (ROCHA, 2003. p. 17)  

Essa estrada, também chamada, nos mapas do início do século XX, de 

Caaguaçu, “[...] sendo resultante do loteamento de chácaras situadas ao longo da 

via, principalmente entre 1880 e 1890[...]”, era “[...] usada basicamente para o 

transporte de mercadorias e como parte do caminho que ligava o planalto à Baixada 

Santista[...]”. (ANTONUCCI, 2005. p. 238) 

Assim, a urbanização desse sítio (Moema) se deve à necessidade de ligar o 

antigo centro urbano de São Paulo à Vila de Santo Amaro. (ANTONUCCI, 2005. p. 

237) 

Portanto, em concordância com o pensamento de Antonucci (2005, p. 237), 

para entender a formação histórica do Bairro de Moema é necessário “[...] recuperar 

a história do caminho para Santo Amaro[...]”. 

Antonucci (2005, p.238) expõe que a importância da ligação da Vila de Santo 

Amaro à cidade de São Paulo se deve à importância econômica da Vila na época, 

assim como de outras cidades como “[...] Jundiaí, Santana do Parnaíba e Mogi das 

Cruzes[...]” que abasteciam São Paulo com produtos agropecuários e, no caso da 

vila rural de Santo Amaro, “[...] fornecia principalmente cereais, madeira, carvão e 

pedra de cantaria[...]”. 
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A estrada que levava a Santo Amaro era uma importante via, pois além de 

ligar São Paulo a Santo Amaro, por fazer parte também da ligação para a Baixada 

Santista, “[...] oferecia pontos de pouso àqueles que vinham de lugares distantes e 

utilizavam a estrada para chegar a Santos[...]”. 

Por outro lado, também oferecia, com certa frequência, pontos de “venda e 

botequins”, pois ofereciam produtos que não eram produzidos nas chácaras. 

Assim esses estabelecimentos acabavam por ter “[...] uma importante função 

aglutinadora de pessoas em determinados locais[...]”. (ANTONUCCI, 2005. p. 239). 

Ao mesmo tempo, conforme Antonucci (2005, p. 239), com a construção da 

estrada de ferro entre Santos e Jundiaí, “[...] o sul do município teve uma certa 

estagnação[...]”, pois grande parte do fluxo de mercadorias acabou sendo desviado 

para essa estrada. 

No entanto, a necessidade de ligar aqueles pontos aglutinadores da Estrada 

de Santo Amaro, lugares mais afastados de São Paulo, “[...]acabou levando à 

construção da pequena estrada de ferro que ligava São Paulo ao núcleo de Santo 

Amaro[...]”. 

 

3.2.2. A Estrada de Ferro 

 

[...]a Estrada de Ferro Santo Amaro achava-se localizada ao longo da atual 
rua Domingos de Morais e avenida Jabaquara, descendo pela rua 
Conselheiro Rodrigues Alves até os limites do atual Parque do Ibirapuera, 
de onde vai alcançar o bairro de Santo amaro[...](ANTONUCCI, 2005. p. 
241) 

 

A pequena estrada de ferro que ligava São Paulo à Vila de Santo Amaro foi 

construída entre 1883 e 1886. (ANTONUCCI, 2005. p. 240) 

Já em 1882, chegaram os primeiros imigrantes, operários ingleses e alemães 

contratados para a construção da estrada de ferro. Estes se estabeleceram no “Sitio 

da Traição”, então em meados do século XIX, eram propriedade de Joaquim Pedro 

Celestino. (ROCHA, 2003. p. 19). 
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Vale ressaltar a menção que Antonucci (2005) faz quanto à importância que a 

estrada de ferro assume na formação territorial da região sul da capital paulista, ao 

falar do surgimento de alguns importantes bairros às margens da mesma: 

Alguns importantes bairros da zona sul de São Paulo surgiram às margens 
da estrada de ferro que ia para Santo Amaro, entre eles está a Vila Mariana 
e bairros satélites. Nesse trecho, existiam várias chácaras de colonos 
alemães em que eram cultivadas hortaliças, flores e árvores frutíferas. A 
partir do fim do século XIX e início do XX, essas chácaras foram loteadas e 
arruadas. Dois loteamentos de especial importância foram os de 
Indianópolis e Brooklyn. (ANTONUCCI, 2005. p. 241) 
 

 

É interessante notar a contraposição que ela faz ao comparar o processo de 

urbanização que surgiu da implantação de linhas de bonde pela cidade de São 

Paulo, atraindo “[...] urbanização às suas margens e arredores[...]” e a implantação 

da estrada de ferro que inicialmente somente teve urbanização em torno das suas 

paradas, “[...]que ficavam distantes umas das outras: Pavão, Vila Helena, 

Moema[...]”.  

Esse comentário leva a pensar sobre a importância das estações do trem ou 

pontos de parada das linhas de bonde como vetores para o desenvolvimento urbano 

na época. 

Certamente esse pensamento merece um aprofundamento e estudo 

sistemático que não cabe no foco desta dissertação. Porém, vale, através de um 

pensamento intuitivo e de forma especulativa, como uma reflexão sobre a 

possibilidade de uma relação direta entre a implantação de uma ferrovia ou uma 

linha de bondes e a distância entre as suas estações/paradas como fator 

desencadeador do processo de urbanização. 

Isso porque se pode especular que a proximidade entre as paradas da linha 

de bonde leva a uma urbanização mais contínua e uniforme em torno da linha, 

enquanto os grandes espaçamentos entre as estações de trem levam a uma 

urbanização concentrada, inicialmente, em torno das mesmas. 

Retomando o foco desta pesquisa, já em 1886, é inaugurada a estrada de 

ferro Carris de Ferro de São Paulo que tinha por função servir para o transporte de 

passageiros, além de transportar e escoar a produção agrícola de Santo Amaro, 
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chegando a ter um ramal especial para o “[...] Matadouro Municipal localizado na 

Vila Clementino[...]”. (ROCHA, 2003. p. 20) 

 

3.2.3. Bonde 

 

Já no início da década de 1900, quase a totalidade do antigo caminho para 

Santo Amaro foi aproveitada para a implantação das linhas de bonde da empresa de 

origem canadense Light and Power Company, que substituiu o trem a vapor por 

bondes elétricos.  

A implantação dessa linha de bondes,que partia da 

[...]Sé e seguia pela Liberdade, Ruas Vergueiro e Domingos de Morais, 
descia pela Avenida Rodrigues Alves e se dirigia para Santo Amaro. Em 
linha reta, o percurso era feito pelas atuais Avenida Ibirapuera, Vereador 
Jose Diniz e Adolfo Pinheiros[...]. (ROCHA, 2003. p.24) 
 

 

propiciou o loteamento de sítios e chácaras que ficavam ao longo do seu percurso, 

onde diversas estações foram construídas, entre elas a de Moema (ROCHA, 2003. 

p. 24). 

Conforme Antonucci (2005, p. 241), essa linha de bondes “[...]era a única que 

percorria de forma extensa a zona suburbana, o que acabou atraindo 

desenvolvimento urbano e residencial para a região[...]”. 

Inaugurada em 1906, era “... a única linha de bondes interurbana de São 

Paulo até então, ligando a capital da província a Santo Amaro...” (ANTONUCCI, 

2005. p. 241), tinha um trajeto diferente da linha de trem e percorria caminhos por 

entre chácaras, em áreas alagadiças, várzeas e margens de córregos “... que 

desaguavam no Rio Pinheiros...” (ANTONUCCI, 2005. p. 241; ROCHA, 2003. p. 23 e 

24). 

Uma interessante observação que demonstra, de alguma forma, os conflitos 

que ocorrem na implantação de novas infraestruturas tem que ter intervenção, para 

a negociação entre as partes, por parte do poder público buscando uma solução 

conciliatória, está explicitada na história de um conflito, em particular, que é contada 
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por João Pagotto, um dos primeiros moradores do bairro ao Rocha (2003), cujo 

trecho é reproduzido a seguir: 

[...]Em 1912 veio a Light e aí tem uma história interessante: fizeram um 
bonde no lugar dos trens. Só que do lado de lá, “os botinhas amarelas”, 
descendentes de alemães, tiravam os trilhos porque eles tinham muito gado 
e o bonde atropelava o gado, porque não apitava. Então houve um atrito 
entre Santo Amaro e a Light e o que eles fizeram? Puseram um soldado a 
cada cem metros para tomar conta dos trilhos, porque senão eles tiravam 
os trilhos. Depois ele fizeram um acordo porque houve mortes e atritos entre 
as forças. O vigário da paróquia de Santo Amaro e o governador 
combinavam: precisava de um bonde que apitasse e colocaram um bonde 
amarelo que apitava[...]. (ROCHA, 2003. p. 23) 
 

 

Esse bonde amarelo foi substituído pelo bonde “camarão” que era conforme 

Rocha (2003, p. 23), “[...] fechado e pintado de vermelho[...]”. 

“[...] Em 1933, a estrada que ligava Santo Amaro a São Paulo foi asfaltada. 

Em 1934, este município foi anexado a São Paulo[...]”. (ANTONUCCI, 2005. p. 242). 

 

3.2.4. A Industrialização 

 

A industrialização de São Paulo, ocorrida principalmente a partir da década de 

1930, que traz junto um grande contingente de imigrantes oriundos principalmente 

da Europa Central – austríacos, alemães, húngaros, italianos, poloneses, lituanos e 

russos – conforme informam Antonucci (2005, p. 248) e Rocha (2003, p. 35), molda 

também as características das regiões em que estes imigrantes se instalam e das 

proximidades nas quais esses imigrantes, trabalhadores industriais fixam moradia. 

O bairro de Moema, então chamado de Indianópolis, não pôde deixar de 

refletir isso, já que teve, dos anos de 1930 até a década de 1960, 22 indústrias ali 

instaladas, sendo que algumas permaneceram até a década de 1980. (ROCHA, 

2003. p. 36 a 38) 

Assim, segundo Rocha (2003, p. 35), “[...] Moema possuía o “ar europeu” que 

permaneceu por décadas e, até hoje, ainda é possível ver, em alguns 

estabelecimentos, as características que marcaram essa época[...]”. 

Entretanto, o bairro “[...] nunca chegou a ter um núcleo fabril. Existiam apenas 

algumas fábricas dispersas[...]”, sendo a atividade comercial praticamente restrita ao 
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Largo de Moema, local onde ficava a parada de bonde. O que caracterizou 

Indianópolis, pela sua localização, foi o processo de fusão de municípios de São 

Paulo e Santo Amaro. (ANTONUCCI, 2005. p.248) 

A iniciativa de Raul Romeiro Loureiro, Procurador Geral do Fisco e de sua 

esposa, moradores do bairro, desde a década de 1920, no sentido da construção da 

igreja e da praça ao seu redor, acabou por chamar a atenção do então arcebispo 

metropolitano de são Paulo Dom Duarte Leopoldo e Silva, que, em fevereiro de 

1930, permitindo a construção de um santuário, nomeou uma comissão com essa 

finalidade. (ANTONUCCI, 2005. p.245 e 246; ROCHA, 2005. p.39). 

O terreno, localizado junto à parada de Moema, doado por Fernando Arens 

Junior e pelo Cel. Joaquim Ribeiro dos Santos, teve suas escrituras lavradas em 

1934, sendo a pedra fundamental da obra lançada em março de 1933. Assim, 

construiu-se o santuário e a praça ao seu redor, inaugurados definitivamente, em 

agosto de 1941, formando o que é chamado por ROCHA (2003, P. 40) de “Largo de 

Moema”. 

Houve a oficialização da Associação dos Proprietários de Indianópolis, 

fundada em 1932 como continuidade das ações de Raul Romeiro Loureiro, presidida 

por ele,  obtendo a autorização da municipalidade para funcionar como subprefeitura 

e realizando várias benfeitorias, tais como: 

[...] a fundação do colégio Nossa Senhora Aparecida, a instalação da 
primeira linha de ônibus que fazia o percurso Moema-Centro, a abertura e 
oficialização de diversas ruas do bairro, a instalação de bueiros e 
canalizações de água (já que havia vários córregos na região), entre outras 
realizações. (ROCHA, 2003. P. 40) 

 

 

3.2.5. Aeroporto de Congonhas e a dinâmica local 

 

A implantação da Autoestrada de Santo Amaro, atual Washington Luiz, atraiu 

novos equipamentos tais como as Rádios Record e Tupi, hospitais, entre outros. 

(ANTONUCCI, 2005. p.249) 

Mas, como foi visto no Capítulo 1, a implantação dessa autoestrada e a 

estratégia comercial adotada pela “Auto-estradas Sociedade Anônima”, construtora 

da Autoestrada Santo Amaro, para comercializar o seu loteamento chamado “Vila 
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Congonhas”, servido por essa autoestrada, teve que ser reforçada por uma 

campanha junto ao governo do Estado de São Paulo para que a localização do novo 

Aeroporto de São Paulo fosse nessa região, o que reforçaria a estratégia comercial, 

lastreada pelo apelo emocional, referente a uma nova infraestrutura em plena 

ascensão, utilizada pelo representante da mais nova tecnologia em transporte, o 

avião. 

A “Auto-estradas S.A.” acabou sendo também responsável pela construção 

do Aeroporto de Congonhas, tendo sido o contrato de sua construção assinado junto 

aos governos do Estado de São Paulo e do Município, em 1937. 

É interessante notar como esse fato se entrelaça com o de que, em 1936, 

Fernando Arens Junior, já proprietário das terras do Sítio da Traição, onde lançou e 

comercializou o loteamento do Bairro de Indianópolis, propôs, segundo Rocha 

(2003, p. 48), ao então Procurador da República, o Sr. Raul Loureiro, “[...] a compra 

de uma fazenda chamada Campo do Congonhas, localizada no bairro do Campo 

Belo, ao lado de suas terras[...]”, com a promessa da construção de uma estrada 

passando por suas terras, onde hoje se localizam as avenidas  Moreira Guimarães e 

Indianópolis, tendo como contrapartida, além de possibilitar o loteamento das terras 

da fazenda, a cobrança de pedágio em dois pontos da estrada do fluxo de veículos, 

que passariam por suas terras, e, com isso, ligaria o Aeroporto ao centro de São 

Paulo. 

Isso, conforme Antonucci (2005, p. 249) e Rocha (2003, p. 49), acabou por 

demonstrar a influência que o Aeroporto teve “[...] no desenvolvimento e 

consequente ocupação[...]”  e na “[...]configuração urbana[...]” do Bairro de Moema. 

 

3.2.6. Parque do Ibirapuera 

 

Segundo Anonucci (2005, p. 249): 

[...]A partir da implantação do Parque do Ibirapuera, que ‘envolve’ o bairro, 
em 1954, a característica de local tranquilo e de boa qualidade, com casas 
térreas, sobrados, edifícios de até 4 pavimentos, situados em grandes 
terrenos desperta interesse de imobiliárias[...] 
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Mas onde começa a história do Parque Ibirapuera? O que se imagina é que a 

história do Parque date da década de 1950. Isso, porém,é um ledo engano. 

Como diz Andrade (2006, p.63), “[...]O que não imaginávamos é que a história 

da formação do parque fosse tão longa e complicada[...]”. 

Desde o século XIX, as terras da região conhecida como Várzea do 

Ibirapuera, eram consideradas devolutas, tendo sido passadas às mãos do 

Município pelo Estado em 1890, servindo “[...] de pastagens e descanso de 

rebanhos[...]”.  

A sua localização ficava nas proximidades do caminho do gado e caminho do 

Mar, nas proximidades do Matadouro Municipal, no Distrito Sul da Sé e, já no início 

do século XX, começou a se configurar uma área de intensas disputas entre o poder 

municipal e particulares em função da grande valorização imobiliária da região. 

Essa valorização,em parte devido ao lançamento, pela Cia City, em 1915, do 

loteamento Jardim América, valorizou e elitizou também toda a região do entorno. 

Isso leva o então prefeito Washington Luiz a “[...] ordenar o parcelamento de uma 

área de 993.630m² da antiga Várzea dos Pinheiros[...]” com a intenção de “[...] 

alienar terrenos municipais que vinham sendo objeto de recente valorização 

fundiária[...]”. (ANDRADE, 2006. p.50). 

Assim, com essa crescente valorização, a região passou a ser “[...] objeto de 

intensas disputas legais entre a prefeitura e invasores[...]” 

Foi somente com o fim do processo judicial, que julgou que as terras eram 

devolutas desde 1660, é que ficou determinada legalmente a propriedade da área 

pelo Município. (OLIVEIRA, 2003). 

Durante a gestão do Prefeito Pires do Rio,  em 1926, é que, pela primeira vez, 

surgiu oficialmente a ideia da construção de um grande parque no local, com o 

pensamento,conforme Andrade (2006, p. 50), de ser um equipamento “útil à higiene 

da população urbana”. Para isso, foi feita a desapropriação de terrenos e uma 

permuta com uma parte da Invernada dos Bombeiros, por um terreno localizado na 

Avenida Água Branca, atual Francisco Matarazzo, o que levou à mudança do viveiro 

da prefeitura localizado no terreno da Água Branca para o terreno do futuro parque. 

(ANDRADE, 2006. p.51). 
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Nesse mesmo ano de 1926, Pires do Rio, determina: 

[...] a Manoel Lopes de Oliveira, conhecido por Manequinho Lopes, 
funcionário importante da Prefeitura, o encargo de iniciar a drenagem da 
lodacenta área do Ibirapuera, preparando-a para uma futura ocupação do 
parque. 
Com essa intenção Lopes realiza a plantação de inúmeros eucaliptos 
australianos. Na sequência, em 1928, inaugura o viveiro de mudas do 
Ibirapuera[...](OLIVEIRA, 2003). 

 

O Plano de Avenida de Prestes Maia (1930) já tecia comentários sobre o 

primeiro projeto para o Parque do Ibirapuera, que foi contratado junto ao arquiteto-

paisagista Reinaldo Dierberger em 1929. Assinalava a necessidade de se implantar 

o futuro Parque do Ibirapuera e, embora não tenha projetado o mesmo, traçou as 

suas diretrizes “[...] descrevendo partes de sua constituição e respectivas 

funções[...]” (OLIVEIRA, 2003 e ANDRADE, 2006. p. 52). 

Com a Revolução de 1932 e a mudança de governo, o novo prefeito 

Godoffredo Teixeira da Silva Teles, aprovou, através do Ato nº 378, de 29 de julho 

de 1932, o projeto de Dierberger. 

No entanto, Dierberger foi convidado pelo Prefeito a fazer um novo projeto 

para o Parque e apresentou, assim uma nova versão do seu projeto, na qual ele “[...] 

respeita o traçado viário existente, incorporando o prolongamento previsto da 

Avenida Brasil, mas desconsidera as construções existentes e o arruamento do 

loteamento de 1918[...]”. (OLIVEIRA, 2003 e ANDRADE, 2006. p. 52). 

Pelo fato de o novo projeto não ter levado em consideração as novas redes 

de escoamento de águas pluviais e de esgoto, em janeiro de 1933, a Repartição de 

Águas e Esgoto de São Paulo (RAE) discordou dele. 

Assim, durante o primeiro quadrimestre de 1933, “[...] a 7ª Seção Técnica 

ficou responsável pela elaboração de um novo plano[...]aprovado pelo Ato nº 459, de 

1933 [...], o qual resultou em novas propostas de ocupação da área e em novos 

formatos dos edifícios[...]”.(Andrade, 2006. p. 53 e 54). 

O novo projeto, assinado pelo Engenheiro Marcial Fleury de Oliveira, acatou o 

prolongamento da Rua Abílio Soares e da Avenida Brasil, resolveu a questão 

levantada pela RAE e limitou-se aos terrenos de propriedade da Prefeitura. 

(Andrade, 2006. p. 53 e 54). 
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Além desse primeiro projeto, outros foram elaborados para o parque e, assim 

como aquele, não foram realizados até que, em função do IV Centenário da Cidade 

de São Paulo que iria ocorrer em 1954, foi instituída em 1951, pelo Governador 

Lucas Nogueira Garcez e pelo Prefeito Armando de Arruda Pereira, a Comissão do 

IV Centenário inicialmente presidida por Cecillio Matarazzo que promoveu a criação 

de uma Equipe de Planejamento. 

Esta, com “viés” Modernista, identifica como: 

[...] essencial para o sucesso das comemorações e, principalmente, para a 
satisfação de futuras necessidades da cidade de São Paulo, a adequação 
do sistema viário existente aos grandes deslocamentos que estavam sendo 
previstos com a realização da Feira Mundial e das diversas atividades 
desportivas. Em relação a essa questão foi levantada como primordial a 
ligação da Avenida Itororó, atual 23 de Maio, com a Avenida Brasil e uma 
melhor solução do cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Brigadeiro 
Luíz Antonio[...]. (ANDRADE, 2006. p. 53-54) 
 

 

A criação dessa comissão tinha por incumbência, conforme Oliveira (2003), 

“[...]conceber, organizar e preparar as festividades do IV Centenário de Fundação da 

Cidade de São Paulo e que acabou por definir o Parque Ibirapuera como centro que 

abrigaria tais comemorações[...]”. 

Apesar de dentro da Comissão lavrarem discordâncias entre Christiano 

Stokler das Neves, que encaminhou em 1952 um projeto elaborado por ele ao 

Governador, e Matarazzo Sobrinho, este, com o apoio político do Prefeito,convidou 

um grupo de arquitetos que, liderados por Oscar Niemeyer, realizou o projeto do 

Parque a ser construído. (OLIVEIRA, 2003). 

Assim, “[...]foi num contexto de grandes comemorações que o Parque 

Ibirapuera foi finalmente inaugurado em 21 de Agosto de 1954[...]”. (ANDRADE, 

2006. p.63). 

 

3.2.7. Circulação e Plano de Avenidas 

 

Assim como, para falar de Moema, não se pode deixar de falar da “[...] 

Implantação do Parque do Ibirapuera, que “envolve” o bairro[...]” (ANTONUCCI, 

2005. p. 249), também não se pode deixar de mencionar a questão da circulação. 
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Rolnik e Klintowitz(2011), ao falarem da proposta do Plano de Avenidas do 

então engenheiro municipal Prestes Maia, que era composto por “[...]uma grelha 

‘radioperimetral’[...]”, acabam por “[...] estruturar o crescimento da cidade ao longo 

das décadas seguintes[...]”.  

Entretanto, o pensamento mais importante para este trabalho é o fato de  

Rolnik e Klintowitz (2011)considerarem que: 

[...]A concepção urbanística proposta por Prestes Maia se opunha a 
qualquer obstáculo físico para o crescimento urbano ou a qualquer definição 
a priori de um limite para o crescimento da cidade[...]. (ROLNIK E 
KLINTOWITZ, 2011) 
 

 

Isso leva a entender a importância dessas vias de circulação, voltadas 

principalmente para o transporte através de automóveis, para a expansão da cidade 

e a criação de novos bairros, onde antes eram áreas rurais. 

A amplitude da proposta de Prestes Maia (1930) pode ser conferida, de forma 

resumida, a seguir: 

[...] um perímetro de irradiação envolvendo a Praça da Sé, o Parque D. 
Pedro II, o Vale do Anhangabaú e a Praça da República. No sopé do Pátio 
do Colégio seria criada a Praça da Estrela, rodeada de avenidas (como a 
criada em Paris por Haussmann), da qual ainda sairia um túnel até o Vale 
do Anhangabaú. O Sistema Y compreendia a construção das atuais 
avenidas 9 de Julho e 23 de Maio com a Av. Prestes Maia-Av. Tiradentes, 
correspondendo à haste do Y. Levava ainda em conta a remodelação do 
Parque do Anhangabaú, a reconstrução dos Viadutos do Chá e de Santa 
Ifigênia, a construção do conjunto Sé-Palácio-Estrela, na Rua 25 de Março, 
para onde algumas radiais convergiriam. Preconizava a abertura de novas 
vias radiais e a remodelação das já existentes, tendo agido sobre as Ruas 
Florêncio de Abreu e Brigadeiro Tobias, a Av. Anhangabaú Inferior, a Av. 
Tiradentes e a Rua Voluntários da Pátria, ao norte; as Avenidas Rangel 
Pestana e Celso Garcia, para nordeste; as Avenidas do Estado e Dom 
Pedro I, para sudeste; as Ruas da Liberdade, Domingos de Morais e 
Brigadeiro Luís Antônio, para o sul; a Rua da Consolação e a Av. Rebouças, 
para sudoeste; a Av. São João, a Rua das Palmeiras e a Av. Água Branca, 
para oeste. Quanto à implantação de perimetrais, a primeira linha perimetral 
seria a do Perímetro de Irradiação, a segunda seria a formada pelo caminho 
das ferrovias a ser removido para as margens do rio Tietê e a terceira, pela 
implantação de um circuito de parkways formado pelas vias marginais Tietê 
e Pinheiros, interligando os parques da cidade. Ensejava também a 
manutenção e a remodelação dos Parques do Ipiranga, D. Pedro II e da 
Independência, a canalização do rio Tietê – para aproveitá-lo para a 
circulação viária, ferroviária, navegação e lazer – a destinação de suas 
margens de um lado para as estradas de ferro e de outro para as 
residências e passeios e ainda para áreas industriais, a canalização dos rios 
Pinheiros e Tamanduateí e a unificação das várias linhas ferroviárias 
existentes em estação única, na altura da Ponte Grande, que seria 
remodelada com a construção de um monumento e de um parque esportivo 
nas margens do rio[...]. (CUSTODIO, 2004). 
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A implantação de obras do Plano de Avenidas começou a ocorrer já no final 

da década de 1930 com a primeira gestão de Prestes Maia como prefeito (1938-

1945). (CAMPOS, 2004). 

Por outro lado, com a construção da Estrada de Santo Amaro, atual Rubem 

Berta, que se integra às avenidas do Plano de Avenidas, o acesso a Indianópolis foi 

facilitado,o que promoveu e estimulou o processo de urbanização do bairro. 

(ROCHA, 2003. p.51). 

É importante retomar a questão da administração Prestes Maia, que –com o 

começo da implementação do seu Plano de Avenidas, que tinha por fundamento 

uma malha viária concêntrica, com amplas vias radias interligadas à mesma – 

acabou por integrar as regiões Norte e Sul, conectando-as ao Vale do Anhangabaú 

e à Avenida Nove de Julho no sentido Sul. 

Esse mesmo Plano de Avenidas acabou por funcionar como base para várias 

administrações que vieram depois da administração de Prestes Maia, para 

melhoramentos urbanísticos, não cabendo, neste trabalho, a avaliação dos pontos 

negativos ou positivos desse Plano. 

O Espigão central, marco da topografia de São Paulo, que forma uma linha 

divisória entre as bacias do Tietê e Pinheiros, acaba por isolar os bairros localizados 

ao sul da Avenida Paulista, problema resolvido através da criação de avenidas de 

fundo de vale, como por exemplo, a Avenida 23 de Maio.  

Assim, com a construção de duas grandes vias, a primeira a já citada “23 de 

Maio” com as suas sequências “Rubem Berta”, “Moreira Guimarães” e “Washington 

Luiz”, construídas ao longo de várias administrações, o que, para o nosso foco de 

trabalho, é de grande interesse por ligar e integrar a região de Moema e o Aeroporto 

de Congonhas ao centro de São Paulo e Santo Amaro;  a segunda formada pela 

Avenida Nove de Julho, que perfura o Espigão Central com seus dois túneis, 

acabam por integrar a Zona Sul. A construção do sistema Anhangabaú-Prestes 

Maia, acaba por formar o sistema Y ampliado do Plano de Avenidas Prestes. 

 

3.2.8. Verticalização, Urbanização e o “batismo” do bairro como Moema 
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3.2.8.1. Verticalização e Urbanização 

 

Segundo Rocha (2003, p. 54), nas primeiras décadas do bairro, havia pouco 

comércio, sendo que somente o básico, como padarias, vendas e farmácias, era 

oferecido e, assim mesmo, entende-se que era em apenas alguns comércios. Para 

fazerem compras maiores, os moradores precisavam se deslocar para a Vila 

Mariana.  

Situação bem diversa da que hoje o Bairro de Moema apresenta. Essa 

evolução, ao longo das décadas, certamente tem a ver com a transformação de um 

bairro misto, industrial e residencial, com poucos estabelecimentos comerciais, para 

um bairro misto, residencial de classe média alta, impulsionado pela especulação 

imobiliária e a verticalização, e comercial, com variedade de comércio, oferecendo 

desde a gastronomia, concessionárias de veículos e shopping center. 

Como marco do início da verticalização de São Paulo, pode ser considerada a 

edição dos Códigos de Obras de 1920, 1929 e 1934, que, segundo Campos (2004), 

vinculam “[...]a altura dos edifícios à largura das ruas[...]” o que abriu “[...]caminho 

para os primeiros ‘arranha-céus’ ” na colina central de São Paulo. 

Ao longo das décadas de 1930, 40 e 50, o Código de Obras foi sendo revisto 

“[...] no sentido de tentar disciplinar[...]” o processo de verticalização, “[...]mas com 

resultados díspares.” (CAMPOS, 2004) 

 

Em 1957, a Lei nº 5.621, que propunha a limitação do coeficiente de 

aproveitamento de quatro vezes da área de terreno e que foi ampliado para os 

edifícios comerciais, para seis vezes, por pressão dos construtores, acabou,  assim, 

impondo limite para a altura máxima dos edifícios. 

Embora esse coeficiente de seis vezes fosse para edifícios comerciais, 

acabou por servir para contornar a limitação de quatro vezes para os edifícios 

residenciais, já que muitas plantas residenciais eram apresentadas para aprovação 

na prefeitura como plantas comerciais, sendo construídos depois edifícios 

residências. 

Porém, conforme Rocha (2003, p. 70): 

[...] foi estabelecido também uma cota mínima de 35 m², o tipo de 

população que poderia morar em apartamentos. Esta cota, aliada ao 
coeficiente de aproveitamento de seis, o praticado na época, resultava em 
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unidades mínimas de 210m², gerando, assim, apartamentos de médio e alto 
padrão, excluindo, desta forma, a população de baixa renda. 

 

Isso, aliado ao fato que, na década de 1960, os terrenos de Indianópolis, 

bairro periférico na época, eram grandes e pouco valorizados; a sua proximidade ao 

Parque Ibirapuera, atraiu o interesse das construtoras e assim “[...]inicia o processo 

de alteração de suas características originais, apresentando aumento de atividades 

terciárias e início de verticalização habitacional[...]” o que leva à administração 

municipal a retirar a linha de bonde, arborizar e asfaltar a Avenida Ibirapuera, o que 

impulsionou o desenvolvimento da região. (ANTONUCCI, 2005. p.249). 

Já a partir do início da década de 1970, com as modificações ocorridas na Lei 

de Zoneamento, que favoreceu a ocupação mista residência-comercial na região e a 

instalação do Shopping Ibirapuera em 1976, há um grande incentivo para a atração 

de investimentos imobiliários tanto residenciais como comerciais.Isso, aliado ao 

chamado “milagre econômico” da década de 1970, gerou uma alta valorização do m² 

e a grande verticalização no Bairro de Indianópolis. 

Segundo Rocha (2003, p.77), a verticalização de Indianópolis não ocorreu de 

forma dispersa e uniforme pelo bairro. Como o bairro é dividido pela Avenida 

Ibirapuera, sendo que uma parte fica delimitada pela Avenida Santo Amaro e 

Avenida Ibirapuera, tendo as suas ruas normalmente denominadas com nomes de 

pássaros e a outra parte localizada entre a Avenida Ibirapuera e o complexo 23 de 

Maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães e Washington Luiz, tendo as suas ruas 

denominadas com nomes indígenas. 

A verticalização se iniciou na parte que tem ruas com nomes de pássaros e, 

quando os terrenos disponíveis começaram a escassear, as construtoras passaram 

a construir na parte do bairro que tem ruas com denominações indígenas. 

A alteração de zoneamento provocada pela Lei nº 7.805/72, embora reduzisse 

o coeficiente de aproveitamento, variando entre duas a quatro vezes a área dos 

terrenos, que segundo Rocha (2003, p. 93), tinha a intenção de “[...]um 

espraiamento da verticalização[...]", a disponibilidade de terrenos ocupados com 

casas e sobrados faz com que as construtoras passassem a adquirir mais terrenos 

que unificados, permitiriam construir o mesmo número de andares que antes. 

Em 1986,  a Lei nº 10.209, que lançava a chamada “operação interligada”, 

permitia, ao se construir, que se comprasse exceções ao zoneamento em troca de 
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construção de habitações populares, ultrapassando o coeficiente de aproveitamento 

previsto em lei. 

A partir dessas mudanças de uso do solo, começou, então, a se instalar um 

novo e importante setor de serviços no bairro. 

Edifícios modernos e geralmente com aspecto “futurista” de flats, 

empreendimentos que conjugavam “[...] salas comerciais e unidades de 

hospedagem [...]”, além de grande número de hotéis, alguns dos quais ocupando 

uma quadra inteira ou cerca de um terço da quadra; isso tudo ocorreu “[...] em 

função da proximidade do Aeroporto de Congonhas [...]”. (ANTONUCCI, 2005. 

p.259), sendo que essa proximidade era, inclusive, utilizada por esses 

empreendimentos em suas propagandas. (Anexo 1). 

Hoje, rebatizado por Moema, o bairro é essencialmente comercial e 

residencial de médio e alto padrão, famoso pela sua vida noturna e serviços e por 

sua boa infraestrutura e equipamentos públicos. 

 

3.2.8.2. Moema 

 

Devido à antiga estação de Moema, que depois se transformou no Largo de 

Moema com a sua Igreja, o bairro sempre foi popularmente conhecido por Moema.  

Em 15 de Outubro de 1987, o então Prefeito Jânio Quadros define, como já 

foi mencionado antes, os limites do bairro, com a nova denominação de Moema. 

Em 15 de Janeiro de 1991, a ex-Prefeita Luiza Erundina assinou a Lei nº 

10.932, que instituiu a divisão geográfica do Município de São Paulo, determinando, 

com essa mesma lei, a delimitação do Distrito de Moema. Essa norma, porém, foi 

revogada e substituída pela Lei nº 11.220, de 11 de Maio de 1992, assinada também 

pela ex-Prefeita Luiza Erundina, que também institui a Divisão Geográfica da cidade 

de São Paulo em Distritos. 
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4. Capítulo III – A relação entre o Aeroporto de Congonhas e a 

Cidade de São Paulo 

 

Para o capítulo III, foi realizado um levantamento sistemático no Jornal “O 

Estado de São Paulo” desde a década de 1.930 até o ano de 2.010. O início desse 

recorte temporal foi escolhido em função do surgimento do Aeroporto de Congonhas 

naquela década. Já o ano que encerra o recorte foi escolhido em função de o último 

acidente grave ter ocorrido pouco anos antes, em 2.007. Assim, ao estender a 

pesquisa para o ano de 2.010, acredita-se tornar possível a captação das 

repercussões imediatas dessa tragédia. 

Apesar de a análise efetuada ater-se, principalmente, ao período e ao jornal 

descritos, ela não se furtou em lançar um olhar para outros períodos e veículos de 

comunicação de massa, sempre que isso se mostrou importante para este trabalho. 

O uso de relatos jornalísticos como fonte de pesquisa teve por intenção 

retratar a relação da questão aeroportuária com a cidade, uma vez que reportagens 

tendem a espelhar as mudanças da cidade e da sociedade ao longo da linha 

temporal. As reportagens, a princípio, refletem os acontecimentos tanto 

sociopolíticos quanto socioespaciais, embora, muitas vezes, colorindo-se de 

ideologias das quais se buscou um distanciamento objetivo nesta pesquisa. 

Deve-se ter em vista que, ao se recorrer a uma fonte jornalística, propõe-se 

identificar momentos dessa relação que possam esclarecer, ao longo da linha 

temporal, as relações nem sempre amistosas entre o Aeroporto de Congonhas e a 

Cidade de São Paulo. 

Assim, em resumo, neste levantamento sistemático, buscaram-se notícias 

sobre o Aeroporto de Congonhas, o entorno, acidentes e outros eventos que 

possam elucidar a relação do entorno, em especial do Bairro de Moema com o 

Aeroporto. 

Também foram selecionadas leis do Município de São Paulo, para analisar a 

relação da municipalidade com o Aeroporto, além da análise do EIA/RIMA do 

Aeroporto de Congonhas, verificando as suas interações com o entorno. 
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Acredita-se, assim, que, com essa legislação e essa análise, pode-se 

identificar e entender a relação da cidade de São Paulo com o Aeroporto de 

Congonhas, objeto desta pesquisa. 

Por oportuno, vale esclarecer que, ao se analisar a questão aeroportuária e 

em especial o Aeroporto de Congonhas, há de se levar em consideração as diversas 

óticas envolvidas no processo, pois, por meio destas, é possível formar um quadro 

que nos possibilita o entendimento da relação do aeroporto com o seu entorno. 

É verdade que esta é uma relação complexa. Exatamente por isso, essa 

relação envolve uma grande gama de óticas que não será possível abranger neste 

estudo, até mesmo em razão de sua complexidade, o que poderia motivar um 

grande número de estudos paralelos, tanto de interesse da Geografia, quanto de 

tantas outras áreas do conhecimento humano. 

Para evitar a armadilha de expandir de forma exponencial a discussão, o que 

a tornaria inviável, neste capítulo, optou-se por adotar algumas referências já 

abordadas nos capítulos anteriores desta pesquisa, para, com isso, possibilitar a 

continuidade do desenvolvimento do trabalho e também possibilitar atingir algumas 

considerações finais sobre o tema ora debatido. 

 

4.1. Questão social e emocional 

 

A relação da cidade de São Paulo com a aviação sempre permeou o 

imaginário da sociedade, o que, sem dúvida, acabou se refletindo nos veículos de 

comunicação, em especial, no material jornalístico de cada época. 

Na década de 1.920, como vimos anteriormente, o aeródromo do Campo de 

Marte já vinha se mostrando incapaz de atender à demanda de uma sociedade cada 

vez mais interessada nos avanços representados por uma nova tecnologia capaz de 

superar espaços em tempos cada vez mais reduzidos. 

Já no final da década de 1.920, no que concerne à questão da aviação, a 

discussão de fundo era "a grande actividade que há nos meios ligados à aviação de 

nossa terra, pois diariamente estamos sabendo de novas e inesperadas realisações 

[...]" (Anexo 3). 
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A questão que ocupava as mentes da época, "[...] era saber quaes as 

possibilidades da aviação commercial no Estado." (Anexo 3). 

Isso acabou por levar à discussão dos campos de aviação então existentes, 

debatendo a sua inaptidão para serem considerados como aeroportos e, como 

sempre, se verá, ao longo deste capítulo, o estranhamento com o inexplicável "[...] 

descaso dos poderes públicos [...]" com a deficiência técnica que estes apresentam. 

(Anexo 3) 

A ânsia da sociedade então era por um campo de pouso e decolagens, capaz 

tecnicamente de atender às necessidades das aeronaves e, ao mesmo tempo, de 

atender às necessidades de um novo público consumidor em formação. (Anexo 3) 

É óbvio que não passava despercebida essa ânsia por esse novo modal de 

transporte, ainda incipiente, ao poder público. 

Isso se traduziu, já no início da década de 1.930, em um projeto de lei que, 

preocupado com a segurança do tráfego aéreo, tentava disciplinar a ocupação no 

entorno de aeródromos. (Anexo 4) 

Se já havia uma ideia de disciplinar a ocupação do entorno, também havia a 

nítida percepção, pelo poder público, da necessidade de prover a Capital do Estado 

de São Paulo de um aeroporto que satisfizesse, de forma conveniente, os objetivos 

definidos para ele, levando-se em conta ser essa providência essencial para que 

fossem desenvolvidos [...] os serviços de transporte aéreo, cuja importância para a 

collectividade é supérfluo encarecer [...]". (Anexo 4) 

Assim, o então Governador do Estado de São Paulo assinou o decreto nº 

7.305, de 1.935, pelo qual, de acordo com o Art. 1º,  ficava "[...] a Fazenda do 

Estado autorizada a adquirir, nesta capital, terreno para o estabelecimento de um 

aeroporto [...]", abrindo, para tal, um crédito de seis mil contos. (Anexo 5) 

As idas e vindas para a aquisição do sítio aeroportuário e os interesses 

técnicos, econômicos, sociais e políticos por trás da decisão de sua localização, já 

bastante comentados em capítulo anterior, traduziram-se na manchete da 

reportagem que versou sobre a escolha, em termos como: "O governo do Estado 

acaba de resolver em definitivo esse magno problema (grifo nosso) com a aquisição 

dos terrenos em Villa Congonhas necessários para a sua construcção [...]", 

debatendo, inclusive, a própria escolha do sítio, procurando demonstrar  as "[...] 

vantagens technicas offerecidas pelos terrenos de Congonhas." (Anexo 6) 
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Embora se discutam, mais adiante, as questões comerciais e econômicas que 

envolveram a implantação do Aeroporto, não se pode ignorar o envolvimento 

emocional da população com o transporte aéreo e o glamour associado a ele, os 

quais foram explorados de diversas formas. 

A Auto-Estradas, ao utilizar, em sua propaganda, a construção do Aeroporto 

para lançar um loteamento em "[...] frente aos futuros jardins e edifício da estação do 

Aeroporto de São Paulo [...]", descreveu os terrenos como destinados "[...] a 

residências distinctas [...]", demonstrando, com isso, o espaço elitizado associado ao 

aeroporto. (Anexo 7) 

Não bastasse isso, no final do ano de 1.938, já com o aeroporto em 

funcionamento, percebe-se, através de uma propaganda de um fabricante de extrato 

de tomate, a intenção de propagandear a excelência de seu produto, ao ligar a sua 

imagem ao restaurante do Aeroporto de São Paulo, pois "[...] Alli vêm pessôas do 

mais fino trato e do mais exigente paladar." (Anexo 8) 

Porém, essa relação de encantamento com o aeroporto, conforme afirma 

Mello (2.006, p. 10), sofre transformação. Embora o glamour ainda permanecesse 

associado à imagem do avião por um longo tempo, "[...] o sonho e o deslumbre 

foram se tornando pesadelo. As corridas para o 'quintal' para ver o avião passar, 

transformaram-se em tortura nas conversas familiares [...]".  

Esse pesadelo, que começou a se materializar por causa dos recorrentes 

acidentes no entorno do aeroporto e do incômodo barulho associado à operação de 

aeronaves, com frequência cada vez maior, também começou a se traduzir nos 

meios de comunicação. 

Em 12 de maio de 1.963, no jornal “O Estado de São Paulo”, foi publicado um 

editorial denominado “Urbanismo”, o qual, ao debater Congonhas, relembrou a 

questão da localização do Aeroporto, que era, inicialmente, em área remota, mas 

que, com a falta de planejamento, "[...] não preservou as condições de isolamento 

que a técnica e a prudência recomendam para os campos de pouso [...]". 

O editorial continuou a discussão, passando pelos avanços técnicos dos 

aviões, os quais, naquele momento, sendo a jato, necessitavam de pistas cada vez 

maiores para os seus pousos e decolagens, o que afastaria os aeroportos dos 

centros urbanos. Debateu ainda "[...] os incômodos causados, principalmente pelo 

ruído ensurdecedor dos modernos motores e o risco potencial que sempre 
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apresentam as decolagens e aterrissagens [...]", fazendo do aeroporto "[...] uma 

vizinhança indesejável". (Anexo 9) 

Mas, certamente, o que já se vinha desenhando como o mencionado “[...] 

conflito inevitável [...]" (MELLO, 2.006. p. 10), levou, em 1.975, à restrição do horário 

de funcionamento do Aeroporto, visando, ao suspender as atividades de pousos e 

decolagens das 22h às 06h (RIBEIRO, pág. 17), que o barulho resultante da 

operação aeroportuária não impedisse o descanso noturno dos moradores do 

entorno. 

No entanto, São Paulo continuava premida pela necessidade de operar cada 

vez mais voos, não tendo alternativa, em curto prazo, para esse problema. Houve, 

por causa disso, algumas tentativas, por parte do poder público, de aumentar o 

horário de funcionamento do aeroporto de Congonhas, as quais foram 

sistematicamente rechaçadas pela sociedade (Anexos 10 e 11). Isso levou à 

especulação sobre o uso de elementos que pudessem diminuir o barulho, tais como 

a colocação de paredes absorventes do som, possibilidade descartada por sua 

pouca eficácia. (Anexo 11) 

Mesmo que se não comente neste subcapítulo a questão dos acidentes 

aéreos no Aeroporto e seu entorno, ficando tal estudo para próximo item, não se 

pode negar a influência de tais acidentes na formação do pensamento da população 

do entorno. 

Já no editorial "Urbanismo" (Anexo 9), mencionado anteriormente, há uma 

extensa discussão contrapondo o conforto de passageiros, saindo de São Paulo ou 

chegando à cidade, à questão do conforto da população do entorno e o risco que ela 

corre. Esse texto analisa o risco de uma eventual queda de um avião, com os 

tanques cheios, no entorno residencial do Aeroporto, esboçando, assim, 

preocupação com adensamento que essa região viria a sofrer, resultado, 

novamente, da falta de planejamento e controle de uso do solo. O autor chega a 

ironizar a nossa "[...] tendência de nos deixar levar por um otimismo exagerado". 

Esse editorial pode ser considerado premonitório dos dois piores acidentes 

aéreos (1.996 e 2.007) sofridos em áreas urbanas no Brasil. Porém, certamente, 

eles não foram os únicos a ocorrer no entorno de Congonhas, já que, na noite de 24 

de Março de 1.979, um avião Navajo chocou-se com a lateral de um edifício 

localizado em Moema, nas esquinas das ruas Gabriel Rezende Passos e Inhambú. 

Apesar de a explosão ter levado à morte os ocupantes do avião, não houve vítimas 
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no edifício, já que o "[...] apartamento onde o avião ficou encravado estava vazio 

[...]". A ausência de vítimas fatais no entorno – sendo hospitalizada, devido ao 

choque nervoso, uma única moradora do edifício, grávida – pode reforçar a 

tendência a um otimismo exagerado, ironizado no editorial mencionado acima. 

(Anexo 12) 

No entanto, a ideia de desativação do Aeroporto, muitas vezes ventilada 

nessa década (1.970), e a especulação sobre a venda de sua área para 

empreendimentos imobiliários (Anexo 45), inclusive com interesse por parte de 

bancos internacionais, sofreu refluxos, sendo que a visão de "[...] técnicos e 

dirigentes de empresas aéreas, pilotos e mesmo representantes dos moradores 

vizinhos [...]" era unânime na manutenção do Aeroporto de Congonhas, que, na 

época, funcionava como ponte-aérea. Para os empresários, o Aeroporto de 

Congonhas não estava saturado, mas precisando de investimentos, os quais 

possibilitariam que a capacidade de Congonhas fosse  “[...] mais que quadruplicada 

[...]". (Anexo 13) 

Essa visão favorável à manutenção do Aeroporto estaria relacionada à "[...] 

evolução tecnológica da aviação [...]" que levaria a aeronaves com baixo ruído e 

também à sempre lembrada "[...] proximidade do centro gerador de tráfego [...]" 

(Anexo 13) 

Esse embate, que conjugava e contrapunha a tranquilidade dos moradores do 

entorno, segurança destes e dos aviões com a questão da lucratividade das 

empresas aéreas,  levando ainda em conta o interesse dos passageiros por um 

aeroporto central, começou a se tornar o foco de toda a discussão em torno do 

Aeroporto de Congonhas. 

A esperança de se ver todos os problemas resolvidos a partir da construção e 

inauguração do novo aeroporto internacional de São Paulo, vinha transpassando 

todas as discussões a partir da década de 1.940 (BROTERO, 1.949. p.9) e se 

repetindo até meados da década de 1.980, quando foi inaugurado o Aeroporto em 

Cumbica. 

Os diversos atrasos na construção desse aeroporto haviam suscitado muitas 

discussões em torno da possibilidade de que pudessem provocar o aumento de 

número de voos em Congonhas e, com isso, aumentar também os problemas de 

segurança e o desconforto da população do entorno. Consequentemente, essa 

possível sobrecarga de voos em Congonhas acarretaria também contratempos para 
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todo o sistema de aviação civil, levando-se em conta que levando-se em conta que  

haveria prejuízo para "[...] todo o tráfego aéreo brasileiro [...] pelas restrições 

existentes em Congonhas [...]”, já que São Paulo, dentre os centros geradores desse 

tráfego, era o mais importante. Consequentemente, as empresas do setor de 

aviação, ao definir os horários de seus voos e solicitar suas linhas, consideravam 

sempre o funcionamento de Congonhas. (Anexo 14) 

A questão da segurança de voos tomou envergadura devido ao adensamento 

no entorno do Aeroporto de Congonhas, chegando ao ponto de o diretor do Controle 

de Uso de Imóveis (Contru) da época afirmar que "[...] o Comando Aéreo do Estado 

de São Paulo considera inviável manter a operação em Congonhas [...]", pois a 

proximidade de prédios cada vez mais altos, construídos na rota dos aviões, fez com 

que "[...] os ângulos de decolagem e aterrissagem [...]" ficassem "[...] cada vez  

maiores, diminuindo a segurança dos voos [...]". (Anexo 15) 

A década de 1.990 foi marcante no embate entre a verticalização, em especial 

do Bairro de Moema, e a segurança de voo, sendo que edifícios e condomínios de 

edifícios passaram a interferir no processo de voo. Isso levou os moradores de 

Moema, representados pela presidente da Associação de Amigos e Moradores 

daquele bairro, a entregarem um relatório à secretaria de Habitação, pedindo “[...] o 

fim das obras [...] do condomínio Quadra dos Príncipes”, de 10 prédios, de até 24 

andares, dando, como justificativa, a legislação do Departamento de Aviação Civil 

(DAC),  que, segundo ela, não permitiria a construção de edifícios "[...] com mais de 

12 andares na rota de aviões de Congonhas – ou a mil metros do aeroporto [...]". 

Essa alegação foi contestada pela incorporadora Gafisa, afirmando seu diretor de 

incorporação que a obra estava em conformidade com as exigências do Ministério 

da Aeronáutica, sendo que permitia-se, na área, uma altura máxima de 74,1 metros 

e os prédios que estavam sendo construídos não alcançariam 70 metros. (Anexo 15) 

Isso remete à questão da segurança, em relação à qual é possível discutir se 

tal margem de segurança de pouco mais de 4 metros seria prudente, mesmo 

estando dentro do limite legal. Além disso, deveria se pensar no desconforto com o 

barulho e a percepção de saber que um avião estaria tão próximo de tocar o edifício 

na eventualidade de erro humano ou pane de equipamento. (Anexo 15) 

A discussão se estende e, entre os moradores do entorno, encontram-se 

vozes divergentes. Embora a maioria venha a condenar as operações do Aeroporto 

de Congonhas, alguns vizinhos do entorno o defendem, afirmando que, ao mudarem 
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para lá, os moradores sabiam do problema de barulho existente, achando excelente 

morar perto do aeroporto pela presença de condução fácil e de ótima vizinhança. 

Esse debate, obviamente, acaba por envolver urbanistas, como por exemplo, 

a Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, Ermínia Maricato, que, à época, via o risco de acidentes aéreos como 

pequeno, comparado com o problema de barulho, inclusive contestando a forma de 

ocupação do solo, uma vez que havia uma legislação e, no entanto, estaria havendo 

edifícios ferindo a rampa de aproximação. (Anexo 16) 

Essa discussão acabou permeando toda a década de 1.990, sendo que seu 

clímax é atingido com a queda do avião da TAM em 1.996, na Vila Santa Catarina, 

bairro que fica na direção de uma das cabeceiras da pista principal. Esse acidente 

deixou marcas de medo e insegurança nos moradores do entorno, novamente 

realçadas em 2.007, quando ocorreu outro acidente, novamente com avião da TAM, 

agora na direção da outra cabeceira, que fica apontada para o Bairro de Moema, 

tornando esse desastre o maior de que se tem notícia em entornos de aeroportos no 

Brasil. 

Entretanto, todo esse enredo não envolve apenas a questão da segurança 

operacional. Certamente, influencia também o que podemos chamar de equilíbrio 

emocional dos moradores do entorno, além de atingir economicamente esses 

vizinhos do Aeroporto, que veem o seu patrimônio (imóvel) sendo desvalorizado 

devido à proximidade deste. (Anexos 17 e 18) 

Com as constantes ampliações e reformas que o Aeroporto de Congonhas foi 

sofrendo ao longo do tempo, seu entorno não poderia passar incólume. Se, no início 

da ocupação desse entorno, o Aeroporto era usado como argumento para incentivar 

a venda de terrenos, inclusive ligando essa infraestrutura ao glamour representado 

pelo início da era do avião, ao longo do tempo, com essas constantes obras, sua 

presença tornou-se o um fardo incômodo para o seu entorno.  

Essas obras, de uma forma ou outra, sempre trouxeram impactos na 

vizinhança, seja em forma de aumento de número de voos e, com isso, aumento no 

barulho, seja na forma de aumento de tráfego no sistema viário em função da 

necessidade de acesso ao aeroporto, seja ainda na forma de impactos que a própria 

obra pode provocar no entorno como é possível ver ao analisar a paralisação da 

obra do novo estacionamento. (Anexo 17). 
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Para tentar minorar seus problemas, em decorrência dessa paralisação, 

taxistas que atendiam ao aeroporto acabaram por fazer das ruas das imediações os 

seus pontos de parada entre uma corrida e outra. Isso incomodou os moradores, os 

quais reclamavam que, sendo aquele um bairro predominantemente residencial, “[...] 

só poderia ter pontos de táxi para servir à própria comunidade [...]”, o que não 

estava ocorrendo, já que estes eram destinados a atender aos milhares de 

passageiros que circulavam diariamente no Aeroporto de Congonhas. (Anexo 19) 

O que transparece novamente é a ausência da participação e leniência do 

poder público, o qual, ao permitir uma ocupação que colocava em risco os próprios 

moradores, não se preocupou em ajudar a resolver os problemas que surgiram 

naturalmente do convívio de forma tão próxima com uma infraestrutura tão 

impactante, mas sempre necessária. 

 

4.2. A questão de exploração econômica vs segurança – visão da cidade vs 

aeroporto; 

Historicamente, os sítios aeroportuários, por uma questão de dimensões 

necessárias para a sua implantação e operação e por questões de segurança de 

voo, sempre foram localizados em áreas remotas e afastadas dos centros urbanos. 

No entanto, os centros urbanos se expandiram e, com isso, acabaram por 

envolver os aeroportos. 

O crescimento explosivo das áreas urbanas, no período da industrialização e 

no da pós-industrialização, levou a situações de conflitos pela ocupação do solo e, 

no caso dos aeroportos, a esse conflito entre a infraestrutura aeroportuária e a 

ocupação do seu entorno. 

Com o Aeroporto de Congonhas não foi diferente. No início, como já 

explorado anteriormente, ele foi usado como chamariz pela especulação imobiliária 

e até como propaganda para o setor hoteleiro instalado nas proximidades (anexos 1 

e 2), ou como propaganda para o lançamento de empreendimentos hoteleiros 

(Anexos 52 a 55), embora no início o processo tenha sido de alguma forma invertido. 

Pois, ao pensar em promover a exploração e a ocupação de terras em áreas 

afastadas do centro de São Paulo, a Cia Auto-Estradas tendo já construído e 

explorando a Auto-Estrada Santo Amaro e percebendo que somente o fato de se ter 
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um excelente acesso, para os padrões da época (década de 1.930), isso não seria o 

suficiente para promover a exploração imobiliária, mesmo que esta estivesse dirigida 

à classe abastada e somente essa classe social tinha à época automóveis para se 

deslocar até esses loteamentos (lembrando que na década de 1.930 o automóvel 

era símbolo de status já que somente a classe mais privilegiada tinha condições de 

ter acesso ao mesmo). 

Assim, como foi dito anteriormente, como estratégia de marketing, a Cia Auto-

Estrada, propondo e negociando com o Governo do Estado, conseguiu a 

intermediação da venda, para o poder público, das terras onde seria localizado o 

futuro aeroporto. Além de conseguir o contrato de construção deste, usou o 

aeroporto nas suas propagandas para a venda dos seus terrenos. (Anexos 7 e 20) 

Como se pode relembrar, esse sítio era afastado do centro urbano e, não 

havendo obstáculos no seu entorno, por ser, basicamente, uma área rural, 

apresentava condições necessárias para a segurança de voo (Anexo 21), inclusive 

cumprindo perfeitamente o que se propunha no projeto de lei sobre as ”servidões 

aéreas” de 1.931. (Anexo 4) 

Em pouco mais de dois anos de funcionamento, no início de 1.939 (Anexo 

22), a imprensa local, começou a divulgar, por meio de uma coluna diária, a 

movimentação ocorrida no aeroporto, refletindo então a importância econômica e 

social que a aviação civil começava a ter para a sociedade paulista. 

Obviamente, com a implementação do serviço aéreo, a possibilidade de 

acidentes com aeronaves começou a se materializar já a partir das primeiras 

décadas do funcionamento do Aeroporto de Congonhas. 

Uma breve pesquisa em sites13, embora as suas informações necessitem de 

certificação para conferir a sua exatidão, pode dar um indício de que acidentes 

aéreos sempre ocorreram, com maior impacto – como os acidentes de 1.996 e 2.007 

– ou menor impacto sobre a sociedade. 

Muitas vezes, esses acidentes foram noticiados e comentados pela mídia 

impressa, conforme se pode demonstrar através de alguns exemplos levantados, no 

período compreendido por esta pesquisa, nas páginas do jornal “O Estado de São 

Paulo”. (Anexos 12 e 23 a 34). 

                                                             
13http://www.desastresaereos.net/acidentes_brasil_01.htm 
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O que sempre se sobressaía nessas matérias, além da óbvia e lamentável 

perda de vidas de tripulantes e passageiros, era o receio e a apreensão de que, 

devido à ocupação cada vez mais intensa do entorno, essas tragédias pudessem 

ultrapassar os limites do sítio aeroportuário, alcançando residências e vidas de 

pessoas que circulavam, trabalhavam e moravam no espaço imediatamente próximo 

ao aeroporto. 

Com ou sem grandes consequências, esses acidentes acabaram alertando 

para problemas não previstos, como variação dos ventos (Anexo 26), falhas de 

equipamento das aeronaves, falhas na pista ou ainda falhas humanas. 

A preocupação com a questão de segurança não se resumia aos acidentes 

de fato, mas também a todo um processo que se desenvolve principalmente nos 

momentos de pousos e decolagens que envolve, além da pista, o chamado de cone 

de aproximação ou rampa de aproximação. 

Também foram tomadas medidas, buscando a segurança de vôo, no que se 

refere a um maior adensamento de número destes, como por exemplo, ao se 

instalar equipamentos mais modernos de controle de voo (Anexo 27) como o 

Instrument Landing System (ILS), sistema de pouso por instrumento, instalado em 

1.977 no Aeroporto de Congonhas. Esse equipamento permitiu dobrar o número de 

operações de aeronaves ao possibilitar “[...] pousos em condições atmosféricas mais 

difíceis [...]” podendo “[...] aumentar o rendimento de Congonhas em cerca de 60 por 

cento”. 

Porém, outras questões de segurança do voo tem mais a ver com dois fatores 

que estão em terra. Um deles são as edificações do entorno, que podem gerar 

insegurança para o voo de aproximação das aeronaves em processo de pouso, 

chegando ao extremo de uma reportagem relatar que “[...] uma moradora do 13º 

andar do prédio costuma acenar para os pilotos que voam mais baixo e é 

correspondida”. (Anexo 15). Ou ainda, em outra datada de 31 de janeiro de 1.997, 

(Anexo 35), se discorrer sobre o Edifício San Sebastian, localizado no Bairro de 

Moema, “[...] que estaria interferindo em instrumentos que ajudam a orientação de 

pilotos durante o pouso de aviões [...]”, pois estaria “[...] 45 cm abaixo do limite 

imposto pela legislação do sistema de proteção aos voos [...]”, chegando-se a 
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publicar recentemente, em 11 de julho de 2.012, na Folha online14, uma reportagem 

que  informa sobre a existência de “[...] 45 obstáculos na rota dos aviões, [...] entre 

eles prédios residenciais e comerciais, alguns 13 metros acima da altura máxima 

definida pela Aeronáutica[...]”. (Anexo 26)  

Percebe-se ainda que sempre houve idas e vindas na questão de restrições 

às construções. Questões como o projeto de lei de 1.93, que será abordado mais 

adiante (Anexo 4), ou ainda restrições do Ministério da Aeronáutica como, por 

exemplo, o “Plano de Proteção ao Vôo do Aeroporto de Congonhas”, vigente em 

1.991, que restringia a altura dos edifícios que ficam no cone de aproximação das 

aeronaves. Esse Plano chegou a afetar o projeto do Edifício chamado Torre 

Matarazzo na Av. Paulista, que teve a sua altura reduzida em 10 andares, pois “[...] 

nenhuma edificação na região da Paulista [...]” poderia “[...] ultrapassar a altura das 

antenas”, levando inclusive a descartar a antena retransmissora que seria instalada 

no topo dessa futura edificação. (Anexo 36) 

O outro fator seriam as pistas que, ao longo do tempo, conforme já foi citado 

anteriormente, tiveram a necessidade de serem reformadas, ampliadas e terem o 

seu leito reforçado por questões de avanços tecnológicos nos aviões ou, ainda, por 

questões de trincas, fissuras ou empoçamento da água de chuva. 

Os problemas oferecidos pelas pistas, que vem de longa data, são alvo de 

tentativas de solução desde a década de 1.940, quando houve a construção da pista 

principal, à época com 1.700m de comprimento (Anexo 37), passando por 1.957 

(Anexo 38), quando foi terminada a reforma da pista provisória, tornando-a em uma 

segunda pista. 

Ainda por questões de redução nos investimentos, algo recorrente sempre 

adiando e atrasando investimentos em obras necessárias, como em 1.978 (Anexo 

39) quando foi adiado o serviço que iria retirar a borracha residual resultante do 

toque dos pneus na pista no momento do pouso levando ao longo do tempo à 

ocorrência de diversas derrapagens de aviões (Anexos 34, 40 e 41) , no momento 

do pouso. 

                                                             
14http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1118292-aeroporto-de-congonhas-tem-45-obstaculos-na-rota-

dos-avioes.shtml 
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Esta sequência de fatos e por causa dos incidentes com o do avião da BRA 

(Anexo 40), ou ainda em Janeiro de 2.007, quando um avião da Varig derrapou 

quando “[...] teve de ser freado bruscamente pelo piloto [...]”, acaba desembocando 

na discussão da efetividade do sistema de drenagem da pista, o que acaba por 

envolver o Ministério Público Federal – MPF que viria a solicitar a interdição da pista 

de Congonhas (Anexo 42), chegando ao ponto da justiça intervir proibindo a 

operação de três tipos de aeronaves (Anexo 43). 

Embora atualmente não se culpe unicamente o sistema de pistas de 

Congonhas pelo acidente mais grave, ocorrido em 2.00715, sabe-se que a pista 

desse aeroporto, no que se refere ao seu comprimento (atualmente com 1.940m), 

vinha sendo questionada, ainda mais em razão da ausência, nas cabeceiras, de 

áreas de escape, “[...] que são espaços para manobra em caso de problemas na 

aterrissagem ou decolagem”, sendo [...]" o Aeroporto de Congonhas comparado a 

um “porta-aviões”, no qual “[...] de um lado, a área de escape é o viaduto da Avenida 

Bandeirantes e do outro, um barranco na Avenida Pedro Bueno [...]”. (Anexo 44) 

Para pensar na questão econômica desta pesquisa, é preciso explorar 

algumas das dimensões envolvidas na relação cidade-aeroporto. 

Assim, será preciso pensar na dimensão que envolve o próprio aeroporto 

como infraestrutura e os seus números. 

No Capítulo 1,  ao se caracterizar o Aeroporto de Congonhas, foram trazidos 

os números representativos dos espaços físicos atuais com um olhar de evolução ao 

longo da linha do tempo e, com isso, procurou-se relacioná-los com um conjunto de 

dados decorrentes dessa evolução. 

Um conjunto importante de números para este capítulo é quando exatamente 

se fala dos números que representam o movimento tanto de passageiros, aeronaves 

e de cargas. 

O que se pode perceber nos números da movimentação de Congonhas (ver 

Quadros 1 e 2 no Capítulo 1) é que, até o início da década de 1.980, tendo como 

último ano com dados levantados nesta pesquisa, o ano de 1.981, o aeroporto de 

Congonhas teve um constante aumento de passageiros, aeronaves e de carga, 

                                                             
15http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/09/airbus-culpa-pilotos-tam-e-infraero-por-acidente-em-
congonhas-em-2007.html 
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alcançando um número de passageiros na casa dos 6 milhões e de mais de 68,5 mil 

toneladas de carga, sendo que o número de aeronaves que pousaram ou 

decolaram, girava por volta de 134 mil aeronaves. 

Já no início da década de 1.990, esses números se reduziram drasticamente 

(por volta de 2,5 milhões de passageiros, pouco mais 3 milhões e 250 mil 

quilogramas de cargas  e pouco menos de 113 mil aeronaves).  

Esses números mostram que não houve redução drástica no número de 

aeronaves, pois começaram os voos com aeronaves menores em Congonhas, 

transportando um número menor de passageiros e cargas, já que, a partir da 

inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos em Cumbica, em 1.985, os  

voos com aeronaves maiores migraram para lá, assim como a maior parte do 

transporte de carga. 

No entanto, com o desenvolvimento da aviação regional, mesmo com a 

limitação do horário de aterrissagens e decolagens, ocorreu o incremento dos 

números até atingirem a cifra, em 2.012, de mais de 16 milhões de passageiros e 

pouco mais de 212 mil aeronaves. 

Esses números demonstram, embora sempre seja alardeado o esgotamento 

da capacidade operacional do Aeroporto de Congonhas, que as frequentes reformas 

e ampliações e implantação de novos equipamentos tecnológicos, como o já 

mencionado ILS, serviram para adequá-lo às novas necessidades, por exemplo, das 

aeronaves maiores e mais pesadas. Estas levam mais passageiros, sendo adotadas 

pelas companhias aéreas que visam sempre otimizar os seus lucros para se 

manterem competitivas, como podemos ver no exemplo a seguir, no qual percebe-

se que, quase dobrando-se o número de aeronaves, quadruplicou-se o número de 

passageiros: 

Quadro 3: Comparação do número de passageiros e do número de aviões nos anos 
1.959, 1.969 e 1.981 (Adaptação dos quadros 1 e 2 do Capítulo 1) 

 

Ano Nº de Passageiros Nº de Aviões 

1.959 1.579.905 90.867 

1.969 1.475.184 68.247 

1.981 6.187.533 134.470 



106 
 

Outra dimensão econômica a se pensar é sempre o interesse financeiro das 

companhias aéreas, como já se começou a esboçar no parágrafo anterior. 

Por interesse estratégico, uma vez que a VASP não tinha capacidade 

financeira de se sustentar, já na década de 1.930, o Governo do Estado de São 

Paulo investiu na empresa, tornando-se sócio dela. 

Esse interesse traduzia, além dos interesses econômicos envolvidos no 

transporte aéreo, o interesse de toda uma sociedade da época. 

Tal convergência de interesses econômicos perpetuou-se ao longo do tempo, 

sendo que, em vários momentos, em vez de reduzir as operações no Aeroporto de 

Congonhas e até extingui-las, conforme foi aventado inúmeras vezes, ele não só foi 

mantido operacional como também acabou recebendo cada vez mais incremento de 

voos e de passageiros. 

Um desses momentos, no qual grandes interesses econômicos entraram em 

ação é quando, na década de 1.970, ao se procurar um novo sítio aeroportuário para 

a construção do novo aeroporto metropolitano, pensado inicialmente em Caucaia do 

Alto, cogitou-se em desativar Congonhas e vender a área para projetos imobiliários 

e, com isso, custear parte da onerosa construção de um novo aeroporto. (Anexo 45) 

Com a construção do Aeroporto em Cumbica e a proximidade de sua 

inauguração em 1.985, o início da década de 1.980 foi marcado por discussões e 

questionamentos em várias frentes. 

Se, para as companhias aéreas, a mudança para o novo aeroporto significava 

grandes investimentos na construção de oficinas para as suas aeronaves, além da 

questão da mudança de local de trabalho de seus funcionários, para o comércio do 

entorno, tais como bares, restaurantes, estacionamentos, escritórios de 

despachantes aduaneiros, etc., poderia representar o fracasso comercial. Essa 

mudança também poderia causar impactos negativos no setor de locação de 

imóveis, uma vez que atingiria negativamente os imóveis cuja locação estivesse 

vinculada a aeroviários que prefeririam morar próximo ao seu trabalho. (Anexo 46) 

Já no que se relaciona ao tráfego de caminhões, este tenderia a diminuir em 

função do deslocamento do transporte de carga do Aeroporto de Congonhas para 

Cumbica, tornando o transporte de cargas mais rentável e eficiente em função do 
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terminal de cargas de Congonhas estar localizado em sítio de difícil acesso ao 

tráfego existente. (Anexo 46) 

Com o deslocamento dos voos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, 

em Cumbica, após a sua inauguração em 1.985, tem-se uma redução de “[...] 50% 

no volume de passageiros e 30%, no de aeronaves [...]”, levando a uma situação de 

abandono e fazendo com que os comerciantes localizados nas dependências do 

aeroporto sugerissem a transformação deste em shopping center. (Anexo 47) 

No entanto, na década de 1.990, com a superação da crise econômica, com o 

“Plano Real”, Congonhas voltou a ser foco de interesse, novamente devido à sua 

localização, a qual tornava mais fácil o acesso comparativamente a Guarulhos, que, 

naquela década, como ainda atualmente, sofria a falta de uma ligação rápida e 

eficiente com um trem ou metrô. Porém, essa recuperação é devida também à 

aposta realizada pela TAM em investir em Congonhas, ainda como companhia 

regional. (Anexo 47) 

Já em 1.992, Congonhas tornou a receber voos (charter) internacionais e 

recebeu investimentos em obras que tinham por objetivo “[...] tirar o aspecto de 

abandono que ficou desde que os principais voos foram transferidos para o 

Aeroporto Internacional de Guarulhos [...]”. (Anexo 48) 

No entanto, com o acidente do avião da TAM, em 1.996, o Aeroporto de 

Congonhas voltou a enfrentar a questão recorrente da sua desativação. 

Essas especulações, porém, foram sempre confrontadas com a realidade de 

um aeroporto localizado dentro de um centro urbano como a cidade de São Paulo, 

desempenhando um “[...] importantíssimo papel na economia da cidade [...]”, 

conforme expressado em 1.996 pelo então coordenador de projetos da Empresa 

Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (Emplasa). (Anexo 49) 

Outra vertente de pensamento contra o fechamento de Congonhas, expressa 

nessa mesma reportagem, foi a do urbanista Nabil Bonduki, pois, para ele, a 

localização de Congonhas, torna-se uma “vantagem locacional”, em função do 

deslocamento do eixo de negócios da cidade para o canal do Rio Pinheiros (eixo 

Faria Lima – Luiz Carlos Berrini) (Anexo 49), ideia confirmada, já em 2.001, quando, 

no seguinte trecho de reportagem, (Anexo 50) explica-se que: 
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“[...] A economia de São Paulo, a maior do país, depende de profissionais e 
executivos que embarcam e desembarcam em Congonhas. Os eixos 
formados pelas Avenidas Faria Lima, Juscelino Kubitschek, Luís Carlos 
Berrini e Marginal Pinheiros, para onde migraram as empresas que antes 
ocupavam a Avenida Paulista, recebem a maior parte dos viajantes. 
Desembarcando no Campo de Marte, em Jundiaí ou em Guarulhos [...], 
esses passageiros, que correm contra o tempo, acabarão presos no trânsito 
sem conseguir cumprir os seus compromissos [...]”. (Anexo 50) 

 

Essa discussão também perpassa outra dimensão, a qual já foi comentada 

anteriormente, que é a do interesse econômico das companhias aéreas. 

Embora, inicialmente, o entendimento de que os voos para Congonhas 

representavam um ônus para as companhias aéreas, pois, pistas curtas e 

inicialmente projetadas para aviões de 12 toneladas, como DC3, por exemplo, 

precisaram ser reforçadas, em 1.981, para poderem receber aeronaves com pesos 

entre 130 (Airbus 300) e 140 toneladas (Boeing 767), as restrições do sítio foram 

também de cunho de segurança, pois não havia espaço físico para a “[...] circulação 

dos Airbus e dos Boeing 767 [...] que é [...] feita precariamente, dada a sua grande 

envergadura [...]”. (Anexo 51) 

A reportagem do jornal “O Estado de São Paulo” estende-se em explicações 

de outros detalhes tocando em problemas de segurança conforme podemos ver na 

transcrição a seguir: 

O estacionamento das aeronaves ao longo da pista principal e a menos de 
150 metros do seu eixo infringe as normas da Icao (International Civil 
Aviation Organization), além de reduzir os índices de apoio do ILS 
(Instrumental Landing Sistem): a Categoria I instalada em Congonhas 
poderia conduzir a aeronave, em voo por instrumento, até 800 metros de 
distância e a 60 metros de altura, mas, sem os 150 metros livres de cada 
lado do eixo da pista, a distância aumenta para 900 metros e a altura passa 
a ser 70 metros, o que representa uma redução do apoio ILS, 
importantíssimo nas aproximações feitas sobre muitos edifícios para 
alcançar a cabeceira 16 (atual cabeceira 17 – grifo nosso). Há a 
considerar, ainda, o risco decorrente da possibilidade de estouro de pneu ou 
quebra do trem de pouso durante o pouso, que poderia acarretar o 
desgoverno da aeronave e a colisão com os aviões estacionados no pátio, 
ao longo da pista. (Anexo 51) 

 

Essas restrições acabaram por reduzir a carga paga e o número de passageiros. 

A reportagem (Anexo 51) informa ainda que “[...] 23% da nossa frota de 

aeronaves comerciais de grande porte não pode operar em Congonhas e que todo o 

restante de 77% opera com restrições [...]”, levando ao sacrifício em faturamento 

que se poderia ter. 
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As companhias tentaram, ao longo do tempo, sempre encontrar uma solução 

para reduzir seus custos, visando compensar essas restrições, como no caso do ano 

de 2.003, quando, no dia 14 de maio, o Departamento de Aviação Civil (DAC) e o 

comando da aeronáutica baixaram uma portaria limitando o número de operações 

de pouso e decolagens em 517 diários ante os 641 anteriores. 

A sugestão de corte partiu de um grupo de estudo, conforme informado no 

jornal (Anexo 53), formado pela Infraero, o DAC, o Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo (DECEA) e as próprias companhias aéreas. 

Do que se explica nessa reportagem, entende-se que, apesar dessa medida 

ter agradado aos moradores do entorno, ela nada teve a ver com a ideia de redução 

do barulho, sendo esta uma consequência marginal, embora bem-vinda. 

O foco então visado com o corte de alguns voos foi o de “[...] economizar 

combustível [...], pois com [...] menos congestionamento também diminui o tempo de 

manobras dos aviões em solo e de espera no ar para pouso [...]”. (Anexo 53) 

Todo esse esforço nos remete novamente à questão da necessidade das 

companhias aéreas em atenderem a um público, como já mencionamos antes, 

formado por uma “elite econômica” que não quer se ver sacrificada em 

deslocamentos morosos e cansativos até um aeroporto distante do seu local de 

trabalho. 

Isso acaba por elucidar o porquê de o Aeroporto de Congonhas vir mantendo 

os mesmos níveis de passageiros e voos – sendo apenas limitado pelo horário de 

funcionamento imposto pela portaria de 1.976, que determina o seu fechamento das 

22h às 6h, conforme já tratado anteriormente – apesar dos acidentes de 1.996 e 

2.007, sendo o último considerado o pior desastre aéreo da história da aviação no 

Brasil, e apesar do catastrofismo contido em algumas manchetes. (Anexo 52). 

Talvez valha a pena lançar um olhar sobre o teor da reportagem do “O Estado 

de São Paulo” do dia 22 de julho de 2.007 (Anexo 52), mais por conta do retrato 

econômico instantâneo que ela nos fornece. 

O que se percebe é que o acidente de 2.007 afetou imediatamente as 

empresas de turismo que atendem ao chamado turismo de negócios, voltado aos 

empresários e feiras de negócios, que ocorrem com grande frequência em São 

Paulo. O impacto imediato da queda do avião foi uma onda de cancelamentos de 
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passagens reservadas pelas companhias, para os seus funcionários, com embarque 

e conexões em Congonhas. 

Segundo o então presidente do Fórum das Agências de Viagens 

Especializadas em Contas Comerciais (Faveec), Mauro Scwhaartzmann, “[...] Os 

executivos não deixam de voar, mas os cancelamentos em Congonhas terão efeitos 

da cadeia do setor de negócios em São Paulo [...]”. (Anexo 52) 

Por outro lado, esse acidente pôs em movimento uma reação política, sendo 

que o então Presidente da República, a fim de atender ao clamor público, impôs um 

pacote de redução de número de voos para Congonhas. 

O que não se previu é que a diminuição do número de voos significou 

redução do número de passageiros,  representando menos comércio no aeroporto, o 

que já vinha se delineando após a tragédia. (52 - Anexo 54) 

Pode-se ver, pelos números do Quadro 1, que houve impacto nos anos 

imediatamente posteriores à queda do avião, mas que foram se recuperando a partir 

de 2.011, voltando aos mesmos patamares anteriores, sendo que agora, em Agosto 

de 2.01416, em função de atender às necessidades da companhia aérea Azul, que 

tem intenção de ampliar a sua atuação em Congonhas, foi anunciado, pela Infraero, 

por meio do seu presidente Gustavo do Vale, que será aumentado o número de 

operação de aeronaves de 34 para 38 aeronaves por hora, sendo 34 para a aviação 

comercial (TAM, GOL e Azul) e 4 para a aviação executiva, mencionando ainda, na 

reportagem, que até 2.007, época do acidente, ocorriam até 48 pousos e decolagens 

por hora. 

 

4.3. Questões urbanísticas 

Neste ponto da pesquisa, procurou-se analisar os impactos urbanísticos por 

meio do olhar da sociedade, reproduzido pelos meios de comunicação, e confrontá-

los com a realidade da legislação urbanística, assim como lançar um olhar sobre o 

ponto de vista do Aeroporto/ INFRAERO, baseado no EIA/RIMA do Aeroporto de 

Congonhas. 

                                                             
16 http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/congonhas-tera-aumento-de-pousos-e-decolagens-diz-

infraero.html - Acessado em: 29/08/2014 
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O que se procura prospectar é o verdadeiro impacto urbanístico da presença 

do Aeroporto de Congonhas sobre o entorno ao Aeroporto. 

A relação do Aeroporto de Congonhas com a cidade de São Paulo começou 

com a própria escolha do sítio aeroportuário. 

A questão da neblina e a questão dos alagamentos, devido às cheias 

periódicas nas várzeas do Rio Tietê e Pinheiros, sempre foram lembrados na hora 

da escolha do sítio aeroportuário. 

A questão da segurança de voo, no caso em específico de aproximação das 

aeronaves e a extensão de terras necessárias para a implantação de um aeroporto, 

levou à necessidade de um sítio afastado do centro urbano. 

Questões como a cota média – 800 metros sobre o nível do mar – e a 

acessibilidade – “[...] accesso rápido, para atender à sua finalidade comercial [...] 

fecham o conjunto de condições para que a escolha acabasse recaindo sobre as 

terras do Campo da Villa Congonhas. (Anexos 6 e 21) 

Para se completar o quadro, o poder municipal promulgou a Lei nº 3597, de 

28 de Abril de 1.937, que “[...] regula a altura dos edifícios a serem construídos nos 

limites dos aeroportos [...], sendo que essa lei somente foi revogada, entre tantas 

outras, recentemente em 2.005, pelo então prefeito José Serra, por meio da Lei nº 

14.106, de 2.005. 

Embora, na pesquisa no jornal “O Estado de São Paulo”, tenha-se 

encontrado, no dia 22 de agosto de 1.931, um projeto de lei federal que imporia 

condições para garantir a “[...] segurança do tráfego aéreo [...] aos terrenos vizinhos 

aos aeródromos (Anexo 4), não foi encontrada a legislação correspondente, ficando 

provavelmente apenas na intenção do legislador. 

Em maio de 1.957, é instituída uma comissão, subordinada à Diretoria de 

Aeroportos do Estado, para elaborar um Plano Diretor do Aeroporto de Congonhas 

que não só abrangeria “[...] a parte técnica como também a urbanística tornando, 

assim, o aeroporto um campo de pouso capaz de oferecer toda segurança 

necessária ao movimento de aeronaves e total conforto aos viajantes e visitantes 

[...]”. (Anexo 56) 

Essa comissão, segundo os termos de sua formação, teria entre suas metas: 
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“[...] o atendimento do tráfego doméstico e internacional operado em 
Congonhas, nas melhores condições possíveis; o estudo das áreas 
disponíveis e normas para a sua utilização; a integração do Aeroporto no 
conjunto urbanístico da Cidade, de forma a torná-lo ponto de atração 
turística e urbanística [...] (Anexo 57) 

 

A entrega desse Plano Diretor, já aprovado pelo Conselho Estadual da 

Aeronáutica Civil, ocorreu em meados de 1.958, para a apreciação do Governador 

do estado, obtendo “[...] também a aprovação do chefe do Executivo [...]”. (Anexo 

57) 

A discussão sobre a leniência do poder público em relação à questão de 

segurança aeroportuária, no seu viés urbanístico, como já se discorreu 

anteriormente, passou em vários momentos da história da convivência da Cidade de 

São Paulo com o Aeroporto de Congonhas, sendo que, em alguns momentos, 

defendeu-se a tese de que a ausência de legislação urbanística foi a culpada pela 

verticalização que ofende o cone de aproximação, tese defendida até por 

representantes do próprio poder municipal (Anexo 49), como, por exemplo, em uma 

entrevista para a reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”, sob o título 

“Ocupação é anterior ao plano de urbanização”, concedida pelo então diretor do 

Aprove (Departamento de Aprovação de Edificações), órgão da Secretaria Municipal 

de Habitação responsável pela aprovação de imóveis na cidade. 

Nessa reportagem, de 1.996, infere-se que esse diretor, ao ser questionado 

sobre o Aprove ter aprovado a construção de edifícios que ferem os limites de altura 

das edificações que se encontram dentro do cone de aproximação, “[...] obrigando 

os pilotos a ter atenção redobrada na região de Congonhas [...]”, ele afirma que “[...] 

Se há algum acima do limite, foi construído antes da regulamentação do município, 

que tem mais de 20 anos [...]”, se entendendo, pela data da reportagem (1.996), que 

ele referiu-se aos meados da década de 1.970. 

O que esse diretor talvez não conhecesse é que, conforme visto acima, havia 

uma legislação de 1.937, regulando a altura das edificações no entorno do 

aeroporto, que ainda era válida na época da reportagem. 

É importante associar a discussão econômica desenvolvida anteriormente à 

questão urbanística. Pois, nessa associação, podemos perceber a relação da cidade 

com o Aeroporto de Congonhas. 
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Conforme visto, a cada momento de crise, seja pela possibilidade de haver 

um novo aeroporto em Caucaia do Alto, seja pela proximidade e depois efetiva 

inauguração do Aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, ou ainda, seja pelos 

acidentes de 1.996 e 2.007, sempre se criaram temores, embora desejados por 

moradores do entorno, de que haveria a desativação do Aeroporto de Congonhas. 

Entretanto, também como se discutiu anteriormente, essa desativação 

sempre acabava não se realizando, exatamente por interesses econômicos das 

companhias aéreas e do conforto de seus passageiros. 

Algumas vezes, a questão aeroportuária até foi vista sob uma perspectiva 

invertida (Anexo 30), na qual, em vez de se questionar as razões de ter havido 

adensamento no entorno do aeroporto,  questionava-se se “[...] teria sido lícito 

construir um aeroporto numa área residencial [...]”. 

Neste ponto, é interessante iniciar os comentários de legislações. Percebe-se 

que a Lei nº 3.597, de 28 de Abril de 1.937 só foi oficialmente revogada em 2.005, 

conforme foi comentado anteriormente. Já em 2.003, foi promulgada a Lei nº 13.558, 

de 2.003, que dispunha sobre a regularização de edificações e que, no seu art. 3º, 

condicionava a regularização das edificações à [...] prévia anuência ou autorização 

do órgão competente [...]" e especifica a localização em que ocorre essa 

dependência de anuência, no caso de aeroportos, no inciso III deste artigo, as 

construções "[...] Situadas em área do cone de aproximação dos aeroportos [...]". 

O Decreto nº 44.845, de 2.004 “[...] regulamenta a Lei 13.260, de 2.001, que 

aprovou a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, no que se refere aos 

aspectos urbanísticos e aos procedimentos a serem aplicados aos 

empreendimentos que fizerem uso dos benefícios nela previstos [...]”, no artigo 4º § 

2º estabelece que “[...] o gabarito máximo de uma edificação localizada na área de 

abrangência do cone de aproximação do Aeroporto Internacional de Congonhas 

deverá obedecer às restrições fixadas pelo Ministério da aeronáutica [...]”. 

Essa mesma disposição legal está repetida na Lei nº 13.876, de 2.004, 

exatamente nos mesmos termos, no seu art. 3º, inciso III. 

Mas, o mais proeminente marco da legislação urbanística para o Aeroporto de 

Congonhas, sem dúvida, é a Lei nº 13.430, de 2.002, que institui o Plano Diretor 

Estratégico e o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano do 
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Município de São Paulo, o qual, no Art. nº 197, estabelece a necessidade da 

anuência ou autorização dos órgãos competentes quando se tratar de regularização 

em áreas abrangidas pelo cone de aproximação dos aeroportos, conforme podemos 

ver a seguir: 

Art. 197 - As edificações e usos irregulares poderão ser regularizados com 
base em lei que contenha no mínimo: 
[...] 
III - a exigência de anuência ou autorização dos órgãos competentes, 
quando se tratar de regularização em áreas de proteção e preservação 
ambiental, cultural, paisagística, dos mananciais, nos cones de aproximação 
dos aeroportos, e quando se tratar de instalações e equipamentos públicos, 
usos institucionais E4 segundo a legislação de uso e ocupação do solo 
vigente, Pólos Geradores de Tráfego e atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental. (Grifo nosso) 

 

Já no Art. Nº 78,  estabelece as ações estratégicas da Política de Urbanização e Uso 

do Solo, no seu inciso XIII, colocando como objetivo “[...] garantir a compatibilidade 

do uso do solo do entorno dos aeroportos com a atividade aeroportuária [...]” (grifo 

nosso). Nisso podemos ver um indício da grande importância que essa legislação 

começou a dar ao Aeroporto de Congonhas no que se refere ao seu relacionamento 

com o seu entorno. Ainda no Título III, do Plano Urbanístico-ambiental, Capítulo I – 

dos Elementos Estruturadores e Integradores, da Seção I – Dos Conceitos Básicos, 

o Art. 101 informa que: 

Art. 101 - A urbanização do território do Município se organiza em torno de 
nove elementos, quatro estruturadores e cinco integradores, a saber: 
I - Elementos Estruturadores: 
a) Rede Hídrica Estrutural; 
b) Rede Viária Estrutural; 
c) Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo; 
d) Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades. 
II - Elementos Integradores: 
a) Habitação; 
b) Equipamentos Sociais; 
c) Áreas Verdes; 
d) Espaços Públicos; 
e) Espaços de Comércio, Serviço e Indústria. 
§ 1º - Os Elementos Estruturadores são os eixos que constituem o 
arcabouço permanente da Cidade, os quais, com suas características 
diferenciadas, permitem alcançar progressivamente maior aderência do 
tecido urbano ao sítio natural, melhor coesão e fluidez entre suas partes, 
bem como maior equilíbrio entre as áreas construídas e os espaços abertos, 
compreendendo: 
[...] 
IV - a Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, constituída pelo 
centro histórico principal e pelos centros e eixos de comércio e serviços 
consolidados ou em consolidação, e pelos grandes equipamentos urbanos, 
tais como parques, terminais, centros empresariais, aeroportos e por novas 
centralidades a serem criadas. (Grifo nosso) 
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Já na Subseção IV – da Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, 

temos: 

Art. 126 - Será estimulada a geração de novas centralidades e 
dinamizadas as já existentes pela implantação contígua, de agências e 
repartições da Prefeitura, escolas públicas, pontos de embarque, praças e 
passeios públicos, equipamentos de serviços públicos, como elementos 
catalisadores do comércio e serviços privados. 
§ 1º - Ficam definidas como Áreas de Intervenção Urbana as faixas de 
largura de até 300 (trezentos) metros de cada lado dos eixos de 
centralidade, visando à inclusão social e à melhoria da qualidade dos 
centros atuais e futuros. 
§ 2º - As Áreas de Intervenção Urbana para implantação dos pólos de 
centralidade serão definidas nas leis dos Planos Regionais. 
§ 3º - Para a qualificação ou requalificação de eixos e pólos de 
centralidade poderão ser realizadas parcerias com a iniciativa privada. 
§ 4º - A Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, bem como as 
propostas específicas, constam do Quadro nº 08 e Mapa nº 04, 
integrantes desta lei. 
Art. 127 - As centralidades mencionadas no artigo anterior deverão ser 
integradas pelos eixos estruturais viários, de transporte coletivo ou 
ambiental e aeroportuários. (Grifo nosso) 

 

O que podemos ver nos artigos nº 101, 126 e 127, se interpretados no seu 

conjunto, com um olhar para a relação do Aeroporto de Congonhas com a Cidade de 

São Paulo, é que este se tornou um elemento importante como uma centralidade da 

cidade por ser um grande equipamento urbano, sendo considerado um eixo 

estrutural da cidade. 

No entanto, é na Lei nº 13.885, de 2.004 que “[...] estabelece normas 

complementares ao Plano Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o uso e ocupação 

do solo do município de São Paulo [...]”, que se encontram as disposições legais nas 

quais se percebe a importância que o Aeroporto de Congonhas assume como 

elemento capaz de induzir transformações no seu entorno. 

Essa importância se traduz através de uma sequência de artigos que estão 

analisados a seguir, nos quais se institui a Área de Intervenção Urbana “Aeroporto 

de Congonhas”, definem-se os seus objetivos e diretrizes, expõe-se quais são as 

ações estratégicas, determina-se quais são as medidas que o Plano de Gestão 

Urbano-Ambiental e o Plano Diretor do Aeroporto de Congonhas deverão abordar, 

embora isso não seja da competência do município regulamentar, determina-se a 
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elaboração de um Projeto Urbano Específico para essa AIU e define-se quais os 

instrumentos urbanísticos são aplicáveis na AIU - Aeroporto de Congonhas. 

Nos artigos 74 e 76, institui-se o Instrumento de Intervenção Urbana - AIU - 

Aeroporto de Congonhas, definido como uma "[...] centralidade de âmbito 

metropolitano e nacional [...]" (art. 108), com a finalidade de dar "[...] ordenamento, 

direcionamento, desenvolvimento e requalificação da região [...]", o que demonstra a 

importância que o ente público dava a esse equipamento e à sua percepção da 

abrangência metropolitana e nacional do mesmo, algo de grande importância para 

uma cidade econômica e culturalmente global como é São Paulo. 

O artigo 77, inciso I, tinha como objetivos e diretrizes criar um micro anel de 

acessibilidade entre o Aeroporto de Congonhas e a área do entorno a ser 

requalificada, o que talvez tenha sido parcialmente suprido pela construção do túnel 

de acesso da Av. Washington Luiz às áreas de embarque e desembarque do 

Aeroporto de Congonhas. 

O que causa certa estranheza nesse artigo é o inciso V, no qual se pretende 

limitar as atividades aeroportuárias no que se refere aos níveis de ruído e ao risco 

de acidentes. 

No quesito de acidentes, não fica claro se isso se refere à questão de 

segurança do entorno, de segurança aeroportuária, de segurança de 

aeronavegabilidade ou ainda de risco aeronáutico, já que esses quatro não 

dependem de decisões tomadas pelo ente municipal.  

Na questão de níveis de ruídos das aeronaves, é importante salientar que 

essa questão foge da competência do ente municipal, assim como também o inciso 

IX quando, ao falar em maximizar as atividades do Aeroporto de Congonhas, 

novamente atenta à questão de competência. 

A ingerência do ente municipal, se traduz na tentativa de legislar sobre uma 

atividade comercial e sobre interesses estratégicos de uma empresa que está sob a 

área de influência da esfera federal. 

Muito embora sempre seja possível entabular demoradas negociações com a 

autoridade aeroportuária, a diretoria e a presidência da INFRAERO, além da agência 

reguladora do setor aéreo, a ANAC e até com a SAC - Secretaria da Aviação Civil 

com status de ministério, isso certamente demandaria esforços hercúleos para 
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qualquer administração pública, mesmo esta sendo do mesmo partido político do 

ente federal, e isso exatamente pela pluralidade, que certamente há, de interesses 

envolvidos. 

 Já as questões urbanísticas, que estão abordadas nos incisos III, IV, VII e 

VIII, estão mais ligadas à criação, no entorno do aeroporto, de atividades de um polo 

econômico, ligado às atividades do aeroporto, capaz de se harmonizar com o ruído 

aeroviário, gerando empregos e rendas. 

O que se infere, desse artigo, é a percepção do legislador da importância e a 

força motriz representada pelo Aeroporto de Congonhas para a economia e a 

geração de empregos para a Cidade de São Paulo e, em especial, do seu entorno. 

Alguns artigos, por força de hierarquia e separação dos níveis de poderes 

federal, estadual e municipal, não poderiam constar, conforme o entendimento nesta 

dissertação, de um diploma legal da municipalidade de São Paulo, criando, com 

isso, conflitos de competência. 

No artigo 79, pretendia o ente municipal influir no Plano Diretor do Aeroporto, 

algo da competência da INFRAERO, empresa de capital pertencente à União, 

regulada pela ANAC e subordinada à SAC como já se frisou anteriormente. 

Nesse artigo, o poder municipal pretendia garantir a participação dos órgãos 

municipais competentes, na definição de ações conjuntas, quanto a questões de 

níveis de ruído tolerado, usos permitidos no espaço público do aeroporto, horários 

de funcionamento para pousos e decolagens e tipos de aeronaves, questões de 

segurança e da implementação do Plano de Desenvolvimento e Gestão do 

Aeroporto de Congonhas. Esse conjunto de ações, não custa repetir, era uma 

questão de estratégia econômica de uma empresa pública em que o acionista é a 

União, fiscalizada e regulada pela ANAC, inclusive fazendo parte, em última 

estância, de um plano macro de uma malha aeroviária do país, sob a tutela da 

Secretária de Aviação Civil - SAC. 

Nos artigos subsequentes, 80, 81 e 82, é desenvolvida a formatação 

urbanística, na qual se regula o tipo de uso e ocupação do solo do entorno. 

Já na Lei nº 16.050, de 31 de Julho de 2.014, que aprovou a Política de 

Desenvolvimento e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 

revogando a Lei nº 13.430, de 2.002, em seu artigo nº 39, torna a área do aeroporto 



118 
 

como Zona de Ocupação Especial – ZOE, sendo estas definidas como "[...] porções 

do território destinadas a abrigar predominantemente atividades que, por suas 

características únicas, como aeroportos, [...] necessitem disciplina especial de uso e 

ocupação do solo [...]". (Art. 39) 

No Título III – Da Política e dos Sistemas Urbanos e Ambientais, Capítulo I – 

Da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável, no qual, no parágrafo único 

do artigo 176, determina-se que "[...] para alcançar os objetivos de desenvolvimento 

econômico sustentável, o município deve implementar as seguintes estratégias 

relacionadas com o ordenamento territorial: [...] II - Centralidades lineares e Polares; 

[...]" e na Seção II - Centralidades Polares e Lineares, no artigo nº 180, temos que os 

polos e eixos de centralidades compostos por algumas áreas, dentre elas as do 

inciso IV, que seriam os grandes equipamentos urbanos, como por exemplo os 

aeroportos, polarizadores de atividades econômicas, devem ser fortalecidos, 

conforme é previsto no artigo 181, dando-se isso através de uma série de ações, 

dentre as quais interessa a este trabalho o inciso IV deste artigo, que prevê o: 

"[...] estímulo à criação de novas centralidades e dinamização das 
existentes pela implantação contígua de equipamentos catalizadores do 
comércio e serviços privados, em especial, nas Áreas de Estruturação 
Local; [...]". (Art.180 - Inciso IV)  

 

Embora não mais se pretenda criar especificamente uma Área de Intervenção 

Urbana “Aeroporto de Congonhas” e nem se tente influenciar diretamente na 

administração do próprio aeroporto, sendo, portanto, essa legislação mais realista 

que a anterior, ainda assim, é reconhecida a capacidade de atração econômica 

desse grande equipamento urbano, embora agora esse reconhecimento seja 

admitido de forma mais modesta, levando o ente municipal a pensá-lo como 

polarizador de atividades econômicas, devendo essa centralidade que abrange esse 

grande equipamento, podendo mesmo admitir que o próprio aeroporto como o 

centro dessa centralidade, ser fortalecida pela implantação nas áreas de 

estruturação local17 de "[...] equipamentos catalizadores do comércio e serviços 

                                                             
17Art. 149. As Áreas de Estruturação Local são porções do território destinadas à transformação urbana local 

mediante integração de políticas públicas setoriais, associadas à Rede de Estruturação da Transformação Urbana, 

implantadas por meio de Projetos de Intervenção Urbana, destinadas ao desenvolvimento urbano especialmente 

nas áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental. 
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privados [...]", visando, certamente incrementar ainda mais a economia e a criação 

de empregos no entorno. 

 

 

4.4. Visão do Aeroporto de Congonhas vs cidade 

 

Até aqui se tem visto o que se pode chamar de 'ponto de vista de fora' sobre 

as questões que envolvem a relação do Aeroporto de Congonhas e o seu entorno. 

No entanto, também é interessante poder lançar um olhar sobre o ponto de vista do 

próprio Aeroporto sobre a sua relação com o entorno. 

Para isso, se lançou mão do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do Aeroporto de Congonhas, 

elaborado em 2.008 e disponível no site da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente18 

Para a elaboração do EIA-RIMA, a Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, empresa pública federal que administra o Aeroporto de 

Congonhas, contratou a empresa VPC/ Brasil Tecnologia Ambiental e Urbanismo 

Ltda., sediada em Curitiba/PR e que se define na apresentação do próprio EIA-RIMA 

como empresa que:  

 
"[...] desenvolve modelos e metodologias destinados à elaboração e 
implantação de estudos, projetos e serviços na área ambiental e 
urbanística, além de elaborar e implementar soluções específicas, 
garantindo a total conformidade com a legislação vigente e com os 
princípios e compromissos de seus clientes [...]". (pág. i, v.1) 

 

Essa leitura do EIA/RIMA se aterá aos mesmos aspectos antes abordados, 

para se poder fazer comparações de visões, até porque o entendimento é que, 

mesmo partindo da premissa de que a empresa contratada (VPC) primasse pela 

isenção, ela não poderia deixar de refletir, em maior ou menor grau, a visão da 

contratante (INFRAERO) na elaboração do EIA/RIMA, o que é corroborado em certa 

medida pela leitura do documento, embora se deva dar o devido mérito ao fato de, 

em diversas oportunidades, inclusive por não ser possível de outra forma, o 

EIA/RIMA apresentar as informações de forma desfavorável à contratante. 

                                                             
18http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/eia__rimaeva/index.php?p=5397 
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O EIA/RIMA surpreende também de forma positiva ao trazer uma pesquisa 

que confirma, agora com dados, o que foi sistematicamente afirmado ao longo deste 

trabalho apenas como resultado de deduções e inferências do extenso trabalho de 

levantamento da pesquisa nas matérias jornalísticas. 

Um esclarecimento interessante trazido pelo EIA/RIMA foi em relação à 

questão da carga. O entendimento, durante toda a pesquisa, era de que, após a 

inauguração do Aeroporto de Cumbica em Guarulhos/SP em 2.005 e com a 

migração das aeronaves de carga para lá e para o Aeroporto de Viracopos em 

Campinas/SP, a carga no Aeroporto de Congonhas estaria totalmente liquidada.  

No entanto, o que se vê no Quadro 1, é o aumento da carga junto com o 

aumento de número de aeronaves nos anos mais recentes. Assim temos duas 

questões importantes, uma provém do próprio EIA/RIMA (pág. 84), o qual informa 

que, embora tenha havido a migração das aeronaves de carga para os aeroportos 

de Cumbica e Viracopos, as companhias continuavam a mandar cargas no meio das 

bagagens dos passageiros.  

Neste ponto, serão buscadas algumas reflexões no sentido de entender 

melhor esse aumento de carga, pois a reflexão leva a concluir que o fato não 

explicado pelo o EIA/RIMA é que enviar carga no meio das bagagens, 

provavelmente, seria uma estratégia de otimizar o uso da aeronave, pois, com a 

inauguração do Aeroporto de Cumbica, como já comentado anteriormente, os voos 

baseados em Congonhas sofreram de esvaziamento também, portanto, esta seria 

uma estratégia economicamente interessante para as companhias compensarem os 

seus custos.  

Assim, explica-se que, embora declinante entre os anos 2.005 e 2.010, o 

movimento de carga continuou existindo, muito embora deve-se atentar ao problema 

gerado pelo acidente de 2.007, o qual afetou inicialmente o movimento o aeroporto, 

levando inclusive a uma mudança no tipo de operação de voos, operando 

atualmente apenas voos regionais. 

O fato de receber voos regionais leva a considerar a outra questão, pois, se 

os voos passaram a ser regionais, estes passaram a ter menor alcance e portanto 

levar menos combustível, o que permitiria às companhias aumentarem o peso da 

carga a ser transportada junto às bagagens dos passageiros, o que provavelmente 
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explicaria o aumento de carga, em 2.011 e 2.012,  exposto na Quadro 1. Isso 

provavelmente não seria explicado somente pelo aumento do número de aeronaves, 

até porque aumentou também o número de passageiros o que poderia levar à 

consideração que, se fosse por questões de peso, não poderia haver aumento de 

carga. 

As questões abordadas no EIA/RIMA que vem sendo objeto deste trabalho, 

estão basicamente relacionadas à questão do conflito de convivência entre 

Aeroporto e entorno, tanto o conflito de convivência com o barulho resultante da 

operação aeroportuária, como o conflito resultante das questões de segurança, 

como já vimos anteriormente. 

Quanto à questão de barulho, o EIA/RIMA, a partir da página 219 (v.1), tece 

toda uma caracterização. Dentro dos vários aspectos nela contidos, será 

reproduzida a caracterização sonora do Aeroporto de Congonhas, sendo 

reconhecida a dificuldade que representa a mesma: 

[...] Ruído 
A caracterização sonora de aeródromo é tarefa de grande complexidade, 
variando de grau na medida da importância sociopolítica de suas 
instalações. Desnecessário dizer sobre o grande impacto social que o 
transporte aéreo exerce no público em geral, mesmo naqueles que jamais 
utilizaram um avião. O desenvolvimento da aviação no mundo se deu de 
maneira célere, exigindo constantes e rápidas evoluções em todas as 
infraestruturas a ela correlacionadas. As atitudes de implantação, 
desenvolvimento e administração visaram tanto à modernização e 
atualização de equipamentos, quanto à correção de problemas sérios e 
emergenciais. 
Como um dos aeródromos mais movimentados do mundo, instalado na 
maior cidade do hemisfério sul, o aeroporto de Congonhas não poderia 
deixar de exibir sua importância. Seu volume de tráfego, sua população 
flutuante, os negócios imobiliários, comerciais e industriais de seu entorno, 
além de todo o planejamento municipal, demonstram sua grandeza de 
forma inequívoca. 
De toda esta movimentação surge, inexoravelmente, uma série de conflitos 
de presença. As maiores reclamações das atividades aeroportuárias de 
Congonhas provêm de seu entorno e variam desde simples mitigações 
ambientais localizadas até o próprio encerramento total das atividades do 
aeroporto. 
Necessária se faz uma análise científica e totalmente isenta – embora 
permeada de preocupações sociais, políticas e culturais – com o sentido de 
apresentar um quadro claro da situação ambiental do aeroporto de 
Congonhas, especialmente com relação ao aspecto sonoro [...]" (pág. 219, 
v.1) (grifo nosso) 

 

O que se depreende dessa introdução é a consciência que a própria 

INFRAERO tem da importância e dos problemas do Aeroporto de Congonhas e 



122 
 

procurando complementar um estudo anterior elaborado por Eduardo Murgel (pág. 

219, v.1) datado de Outubro de 2.007, que aventa a possibilidade da construção de 

algumas barreiras acústicas, que neste EIA/RIMA foram consideradas de "[...] 

eficácia paliativa [...]" (pág. 223, v.1), já que não haveria a "[...] possibilidade de se 

instalar uma verdadeira "muralha" acústica ao redor do aeródromo, pois interferiria 

em altura com as Zonas de Proteção estabelecidas, e restariam poucos locais para 

erigir tais barreiras [...]".  

Assim, para o EIA/RIMA realizar um novo estudo sobre ruídos, foram 

escolhidos 12 pontos de medição diurna de ruído ao redor ao aeroporto (Figura 5), 

além de outros dois pontos de sondagem de aeronaves em aproximação (Figura 6) 

e outros 4 pontos de sondagem noturna dentro do sítio aeroportuário transcritos a 

seguir (Figura 7), sendo a sua locação visualizada nas imagens também tiradas do 

EIA/RIMA: 

 [...] Pontos de Sondagem em Congonhas 
Pontos de sondagem diurna: 
 SAO1 - Hospital dos Defeitos da Face 
 SAO2 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. João 

Carlos da Silva Borges 
 SAO3 - Edifício Electra 
 SAO 4a e 4b - SCI - Serviço de Combate a Incêndio (interno) 
 SAO5 - Pavilhão das Autoridades (interno) 
 SAO6 - Sala de Embarque (interno) 
 SAO7 - Terraço do Restaurante (interno) 
 SAO8 - Campo de Golfe 
 SAO9 - Heliponto Líder 
 SAO10 - Escola Municipal de Educação Infantil Laudo Ferreira de 

Camargo 
 SAO11 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes 
 SAO12 - Comércio da R. Pedro Bueno, 871 
 
Pontos de sondagem de aeronaves por aproximação: 
 APCH17 - Sondagem acústica sob a reta final da pista 17R, 120m 

abaixo das aeronaves 
 APCH35 - Sondagem acústica sob a reta final da pista 35L, 

120m, abaixo das aeronaves 
 
Pontos de sondagem noturna (internos): 
 SAO-N1 - Pátio 3, próximo à posição remota 23 
 SAO-N2 - Pátio 2 da Aviação Geral 
 SAO-N3 - Quadra de esportes do SCI 
 SAO-N4 - Pista de Táxi "Mike", em frente ao Gate3 
 SAO-N5 - Pista de Táxi "Kilo", próximo à cabeceira 35L [...]"(pág. 

224 e 225, v.1) 
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Figura 5 – Pontos diurnos sondados em Congonhas 
Fonte: EIA/RIMA – página 226, v.1 
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Figura 6 - Pontos sondados de aeronaves em aproximação a 120m de altura 
Fonte: EIA/RIMA – página 227, v.1 
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Figura 7 - Pontos noturnos sondados no Aeroporto de Congonhas   
Fonte: EIA/RIMA - página 228, v.1 
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Em seguida, ainda dentro da caracterização, é realizado o detalhamento dos 

Pontos de Campo com os níveis máximos de ruídos medidos nesses pontos, 

conforme o tipo de aeronave, especificando se em evento de decolagem, de pouso 

ou de cheque de motores das aeronaves (EIA/RIMA, p. 230 a 288, v.1), resultando 

no Quadro 5 abaixo: 

 

 
Quadro 5 - Quadro Síntese - Pontos Sondados em Congonhas 
Data de Levantamento: de 14 a 31 de Outubro 2.008  
Fonte: EIA/RIMA (pág. 288, v.1) 

 

O que se pode perceber é que, afora os pontos para os quais não se tem 

valores de referência de níveis máximos de ruídos aceitáveis, de maneira geral, em 

quase sua totalidade, os pontos apresentam valores superiores aos máximos, 

respaldando, agora com dados, toda aquela discussão dos capítulos anteriores 

quanto aos conflitos do entorno com o aeroporto, em relação ao ruído. 

O que se pretendeu, com a leitura do EIA/RIMA, a respeito de algumas das 

questões discutidas aqui nesta dissertação, foi verificar a forma como poderiam ter 

sido tratadas, se realmente foram tratadas e de que maneira e quais soluções 

mitigadoras foram dadas a essas questões.  

Assim, ao se procurar esses questionamentos e as ações mitigadoras para as 

questões de ruído, já que se pode perceber que foi realizado um estudo sistemático 
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para a questão, tem-se que o EIA/RIMA identifica dentro do item 5.2 – Identificação 

dos Impactos Ambientais, Subitem IMF 05: ruídos gerados pela operação 

aeronáutica, o reconhecimento que "[...] o movimento de aeronaves é por si grande 

gerador de ruídos[...]" (EIA/RIMA, pág. 523, v.2) e constata-se o adensamento 

urbano no entorno do aeroporto e que as operações das aeronaves causam níveis 

de ruído altos chegando "[...] a ultrapassar aqueles estabelecidos em NBR 

específica [...]" (EIA/RIMA, pág. 524, v.2) 

Esse alto ruído chega ao ponto de poder afetar a saúde, causando aumento 

dos níveis de estresse e a consequente baixa imunidade e diminuição da 

capacidade auditiva. (EIA/RIMA, pág. 524, v.2) 

Como ações mitigadoras, apresenta uma série de medidas reproduzidas a seguir: 

 [...] IMF 05: Ruídos gerados pela operação aeronáutica 

 Estabelecimento de política operacional mitigadora de ruído 
baseada em experimentação científica (certificação em simulador 
das aeronaves, pilotos, empresas e procedimentos); 

 Estabelecimento de estudos visando à otimização e à redução 
dos horários de operação de solo do aeródromo e sua 
implantação posterior; 

 Redução do movimento de aeronaves; 

 Estabelecimento de um Programa de Monitoramento Periódico 
Mensal/Contínuo dos Níveis de Ruído; 

 Manutenção das aeronaves em instalação adequada para este 
fim; 

 Regulamentação desta atividade através de horários e 
procedimentos, para que sejam restritos os cheques de motor 
apenas às aeronaves que apresentaram discrepâncias após sua 
chegada ao aeroporto; 

 Relegar os alto-falantes ao indispensável, como informações de 
pessoas perdidas ou de extrema urgência, evacuação do prédio, 
etc.; 

 Uso de um número maior de alto-falantes pequenos, em 
operação com volume reduzido; 

 Introdução do uso de placares e monitores de chegadas e saídas 
como fonte principal de informações gerais [...] (EIA/RIMA, pág. 
532, v.2) 

 

O que se pode perceber dessas ações mitigadoras é o pequeno alcance das 

delas, uma vez que as que são mais efetivas estão voltadas para dentro da 

edificação do próprio terminal de passageiros e o restante das outras, apresentam-

se mais como uma carta de intenções, com diretrizes mestras, mas sem apresentar 

nenhuma medida de efetiva aplicação. 
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Quanto ao Programa de Monitoramento Periódico Mensal/Contínuo dos 

Níveis de Ruído, acaba se parecendo ainda mais como uma carta de intenções, na 

qual se procura convencer que será estabelecida uma "[...] Política Operacional 

Mitigadora de Ruído baseada em experimentação científica [...]" (pág. 543, v.2) 

(grifo do autor). Sem detalhar e explicitar essa política, propõe o estabelecimento de 

período de adaptações das operações com base nos resultados das 

experimentações. Após esse período, haveria aplicação de multas para as 

operações transgressoras, além da proposta da implantação de um programa de 

treinamento e qualificação para os controladores de tráfego específico para o 

Aeroporto de Congonhas, além de redução da carga de trabalho, dando a entender 

que as duas últimas medidas podem ajudar a mitigar o problema de ruído, mas sem 

especificar e explicar como isso (a redução de ruído) ocorreria. (EIA/RIMA, pág. 542 

e 543, v.2) 

Como se pode perceber, a análise nada contribui para entender em que 

consistem essas medidas mitigadoras, além de serem apenas estruturas mestras e 

abstratas talvez orientadoras de um projeto futuro para um programa mitigador de 

ruídos. 

E, por fim, no que tange à questão do ruído, quanto à questão das barreiras, 

falta um comentário ainda a ser complementado. Em que pese a possibilidade de 

serem implantadas barreiras acústicas no Aeroporto de Congonhas, como sugerido 

no estudo de Eduardo Murgel (p. 219, v.1), elas somente teriam eficácia enquanto a 

aeronave ainda estivesse no solo. 

Assim que a mesma decolasse, ou ainda no momento do pouso, elas 

gerariam alto ruído. No caso de Congonhas, isso significa que a aeronave estaria 

passando acima do entorno adensado dos prolongamentos Norte e Sul da pista, 

onde não existem barreiras e, portanto, não há como proteger o entorno do barulho 

das operações das aeronaves nesses procedimentos quando a aeronave estivesse 

no ar em baixa altitude. 

Uma outra questão de fundo deste trabalho é o conflito entre a segurança 

aeroportuário do Aeroporto de Congonhas e o seu entorno. O que se percebe é que, 

normalmente, embora houvesse normatização e regulação por normas federais ou 

mesmo legislações municipais, as questões da limitação de gabarito e de uso de 
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solo, que implicam em segurança de voo, frequentemente não foram observadas, 

como já se verificou anteriormente. 

Mais recentemente, ainda durante o desenvolvimento do Plano Diretor 

Aeroportuário (PDA) de 2.003 que ocorreu na mesma época das discussões do PDE 

de São Paulo de 2.002, o PDA de 2.003, conforme o EIA/RIMA (pág. 380, v.1): 

[...] chamou a atenção para a não observância, por parte do poder público e 
do processo de planejamento, da hierarquização das normas propostas 
pelas esferas federal, estadual e municipal, quando da normatização da 
ocupação urbana [...] 
[...] 
O PDE do Município de São Paulo considera o aeroporto pelos seus 
impactos positivos na região. Entretanto, quando os planos e normas de 
segurança são sobrepostos, fica evidente a incompatibilidade entre o 
zoneamento atual e as projeções das zonas de ruído e zonas de proteção 
do aeroporto, bem como as recomendações de uso propostas por estas 
normas [...] 

 

Certamente esse tipo de alerta é positivo, pertinente e bem vindo para algo 

tão sério quanto a questão de segurança aeroportuária. No entanto, entende-se que 

ela chegou com, pelo menos, 30 a 40 décadas de atraso. Ou seja, a autoridade 

aeroportuária deveria ter sido mais ativa durante a década de 1.960 e o início da 

década de 1.970, marcos do início da verticalização, quando essa reação teria sido 

muito mais eficaz, ao invés de ter acontecido no início da década de 2.000, quando, 

por exemplo, o processo de verticalização do Bairro de Moema já estava 

consolidado. 

Um outro conjunto de dados interessantíssimo que se encontra no EIA/RIMA 

e que interessa a este trabalho, confirmando o tipo de usuário do Aeroporto de 

Congonhas, é a "Pesquisa passageiros/usuários - Amostragem". 

As tabelas abaixo, mostram um passageiro/usuário com nível de escolaridade 

e renda altas, confirmando o tipo de cliente que se presumia como usuário do 

Aeroporto de Congonhas nos capítulos anteriormente debatidos: 
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Quadro 6 – Passageiro – Escolaridade 
 Fonte: VPC/Brasil, 2.008 - EIA/RIMA (p. 321, v.1) 

 
 

 
Quadro 7 – Passageiro – Renda (em Reais) 
 Fonte: VPC/Brasil, 2.008 – EIA/RIMA (p. 322, v.1) 

 

E, ainda mais interessante, verificou-se que uma expressiva quantidade de 

passageiros (mais da metade) estava a trabalho, realçando a sua vocação como um 

aeroporto ligado ao trabalho ou mesmo ao turismo de trabalho. 

 A tabela a seguir, mostra a distribuição de passageiros conforme o motivo de 

viagem: 

 
Quadro 8 – Passageiro – Motivo de Viagem 
 Fonte: Fonte: VPC/Brasil, 2.008. – EIA/RIMA (pág. 323, v.1) 
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Esse conjunto de três tabelas vai ao encontro ao que se comentou 

anteriormente, confirmando a percepção das companhias aéreas sobre o tipo de 

passageiro que usa o seu serviço no Aeroporto de Congonhas e que certamente não 

se dispõe a mudar de aeroporto para suas viagens a trabalho, por questões de 

celeridade e comodidade. Isso é confirmado pela informação dada pelo EIA/RIMA, 

reproduzida a seguir: "[...] a maioria dos entrevistados afirmou utilizar o aeroporto 

com frequência, seja por avaliar que sua localização é de fácil acesso, seja pelos 

voos comerciais oferecidos pelas Companhias Aéreas [...]". (EIA/RIMA, pág. 323) 

(grifo nosso). 

Por fim, o EIA/RIMA, para realizar um prognóstico para o Aeroporto de 

Congonhas, considerou alguns cenários que são reproduzidos abaixo e a seguir 

comentados: 

 

Cenários 
 
1 – Continuidade das atividades aeroportuárias em Congonhas sem 
obras de grande porte e sem a adoção das medidas propostas neste 
estudo   

 Utilização de uma estrutura existente, na qual já houve um grande 
investimento público; 

 Independentemente das medidas propostas, algumas melhorias no 
sistema de infra-estrutura já estão contidas nos planos do aeroporto, como 
diminuição do consumo de energia através de melhorias no sistema elétrico, 
reaproveitamento de águas pluviais, controle de erosão, controle da 
avifauna, entre outros; 

 Sem as medidas propostas neste estudo, o aeroporto continuará 
operando, como vem ocorrendo ao longo de seus 72 anos. Porém, a 
probabilidade de ocorrência de infortúnios com relação aos seus aspectos 
ambientais é maior. A não adequação às normas ambientais, além gerar 
passivos, implica no não atendimento da legislação ambiental em vigor, que 
requer licença ambiental para operação; 

 Interferência na composição do uso e ocupação do solo, e no sistema 
viário local; 

 Contribuição para a geração de poluição atmosférica e sonora.   
 
2 - Continuidade das atividades aeroportuárias em Congonhas sem 
obras de grande porte e com a adoção das medidas propostas neste 
estudo:   

 Utilização de uma estrutura existente, na qual já houve um grande 
investimento público; 

  Aproveitamento da facilidade de localização urbana do Aeroporto, 
próxima a grandes centros comerciais, empresariais e financeiros. 

 Atendimento às exigências ambientais; 

 Maior controle das atividades geradoras de impactos ambientais 
dentro do sítio aeroportuário; 
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 Gradual diminuição dos níveis de poluentes provocados pelas 
atividades aeroportuárias; 

 Amenização dos níveis de ruído interno e externo ao aeroporto; 

 Maior segurança a comunidade do entorno imediato; 

 Utilização do Aeroporto de acordo com sua real capacidade de 
operação; 

 Maior integração das restrições impostas pela atividade aeroportuária 
com as políticas urbanas de transporte e uso e ocupação do solo.   
 
3 - Permanência do aeroporto e ampliação das pistas:  

 Ampliação da área disponível para manobras no aeródromo com a 
necessária desapropriação de áreas privadas no setor sul e construção de 
prolongamento de pista, sem aumento da operação das aeronaves ou do 
porte das mesmas;  

 Ajuste dos stopways (SWY) e clearways (CWY) da pista, oferecendo 
maior segurança para decolagens e especialmente pousos; 

 Aumento substancial da altura de cruzamento das aeronaves sobre a 
cabeceira das pistas; 

 Menor impacto sonoro pela maior altitude em relação à de atualmente 
exercida sobre áreas habitadas extracampo; 

 Possibilidade de maior controle do entorno urbano imediato na área 
desapropriada a partir da fiscalização do poder público; 

 Possibilidade de implantação de equipamentos comerciais e de 
prestação de serviços sob a extensão da ampliação das pistas.   
 
Aspectos Negativos 

 Transtornos sociais com a desapropriação extensa;   

 Transtornos urbanos com a execução das obras;   

 Custo de execução de estrutura estável;   

 Segurança lateral do prolongamento das pistas;   

 Aumento do fluxo de veículos no caso da instalação de equipamentos 
comerciais sob as pistas ampliadas e conseqüente aumento da poluição 
atmosférica local;   

 Pressão comercial para aumento do movimento operacional das 
aeronaves.   
 
4 - Alternativa Zero   

 Inutiliza a estrutura de Congonhas como aeródromo e destina o local 
para outro(s) fim(s);    

 Possibilidade de um novo Aeroporto, em outro local, com espaços e 
instalações adequados às demandas da aviação atual; 

 Possibilidade de novo aeroporto cuja ocupação do entorno urbano 
seja efetivamente controlada pelo poder público;   

 Expansão imobiliária da região onde atualmente se encontra 
Congonhas, que deixa de ser área de risco e restrição; 

 Maior segurança da população do entorno com relação a riscos de 
acidentes aeronáuticos.   
 
Aspectos Negativos 

 Obra por si onerosa aos cofres públicos. Além do aeródromo, 
planejamento de execução de acessos modais e infra-estrutura em geral – 
variável com a localização;      

 Insatisfação dos passageiros habituados a utilização do aeroporto de 
Congonhas pela facilidade de acesso, principalmente o público executivo; 
  

 Ocupação desordenada do entorno do novo aeroporto, caso não haja 
rigor na elaboração e cumprimento de normas urbanísticas;   
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 Sobrecarga da infra-estrutura urbana do entorno de Congonhas em 
decorrência da expansão imobiliária, principalmente ocupação vertical; 
  

 Permanência ou até mesmo aumento do fluxo viário na região de 
Congonhas dependendo da destinação dada ao local;  

 Geração de desemprego em larga escala;  

 Diminuição de renda no comércio local (incluindo-se o informal);  

 Diminuição na arrecadação municipal;  

 Diminuição de verba para a INFRAERO quanto ao investimento em 
outros aeroportos, uma vez que a renda total proveniente dos aeroportos 
administrados pela INFRAERO no Brasil é dividida para manutenção dos 
que não são auto-suficientes.    
 
5 - Permanência do Aeroporto de Congonhas e Construção de um 
Novo Aeroporto  

 Divisão do tráfego entre vários aeroportos, conseqüentemente maior 
dispersão do fluxo viário de passageiros;  

 Diminuição da pressão de demanda aérea/passageiros por 
Congonhas (dependendo da localização do novo aeroporto).   
 
Aspectos Negativos 

 Diminuição dos impactos sobre ruídos/poluição atmosférica/sistema 
viário; 

 Origem de “problemas” inerentes a atividade aeroportuária em outra 
localidade; 

 Diminuição da arrecadação do comércio local e diminuição de 
oportunidades de trabalho tanto no aeroporto quanto no entorno 
imediato. (EIA/RIMA, v.2, pág. 556 a 559) 

 

Para encerrar este capítulo, serão realizados alguns comentários a respeito 

desses cenários. O Cenário 1 se apresenta como o mais provável para o médio 

prazo, não se vislumbrando grandes modificações, exatamente em razão de todo o 

raciocínio desenvolvido até o presente momento neste trabalho, apenas justificando 

medidas cada vez mais severas de segurança aeronáutica e aeronavegabilidade. 

Assim como, no Cenário 2, não se vislumbra como se poderia, no curto prazo e com 

o que foi proposto, amenizar os níveis de ruído externo ao aeroporto. 

No entanto, na questão de segurança da comunidade, esta se comunica 

diretamente com a questão da segurança de aeronavegabilidade e aeroportuária e, 

portanto, o maior rigor proposto para o Cenário 1 continuaria válido. 

A utilização do aeroporto de acordo com a sua real capacidade de operação, 

certamente já ocorre no limite da segurança operacional. O que seria desejável é 

rever e aumentar o intervalo entre as operações entre uma aeronave e outra, o que 

diminuiria o número de pousos e decolagens, mas aumentaria a segurança 
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operacional. Mas, pelo que se percebe, isso não ocorrerá tão cedo, muito pelo 

contrário, conforme pode-se ver das declarações do presidente da INFRAERO19 

Quanto à questão da maior integração das restrições impostas pela 

autoridade aeroportuária com as políticas urbanas de transporte, esta já está 

ocorrendo, sem entrar no mérito de sua pertinência, com o início da implantação do 

monotrilho, que estará passando em frente ao Terminal de Passageiros, e de várias 

linhas de ônibus que ali passam e as políticas de uso e ocupação do solo, embora, 

no caso do Bairro de Moema, sendo tardia, na direção do Jabaquara, ainda há 

tempo de maior ação da parte das autoridades aeroportuárias. 

Ao se pensar na possibilidade que representa o Cenário 3, vem à lembrança, 

automaticamente, o Aeroporto da Ilha da Madeira em Portugal. Certamente, uma 

ideia interessante, embora de altos custos, isso sem falar nos impactos por ela 

produzidos e descritos no EIA/RIMA, porém exequível. Apenas deve-se lembrar 

sempre da questão da segurança aeroportuária e do entorno. Neste caso, qualquer 

erro ou acidente nos procedimentos de pouso ou decolagem seria calamitoso, pois 

diferentemente da Ilha da Madeira, o entorno do Aeroporto de Congonhas é 

densamente povoado e não há a opção de desviar o avião para o mar. 

Como já mencionado, neste trabalho não se tem a perspectiva, num horizonte 

visível, da probabilidade de desativação do Aeroporto de Congonhas, em função de 

todos os argumentos que já foram amplamente apresentados, mesmo com a 

possibilidade de uma eventual outorga para a construção de um novo aeroporto na 

região metropolitana de São Paulo. Este apresentaria os mesmos inconvenientes 

que o Aeroporto de Cumbica em Guarulhos, inconvenientes estes que tornam 

atrativo ao usuário o Aeroporto de Congonhas. (Cenários 4 e 5). 

Porém, no que se refere ao Cenário 5, levando em consideração que 

atualmente há o interesse de um grupo,de capital estrangeiro aliado a empresa 

nacional, em construir um novo aeroporto comercial no Município de Caieiras, 

distante em pouco mais de 35 km, por rodovia, do centro de São Paulo,  devem ser 

considerados os interesses econômicos que levam provavelmente a pressões  

políticas para a mudança da legislação com a finalidade de permitir a construção e 

operação de um novo aeroporto neste município. 

                                                             
19http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/congonhas-tera-aumento-de-pousos-e-decolagens-diz-

infraero.html - Acessado em: 29/08/2014. 
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 Mudanças estas que foram tentadas através de emenda no texto da medida 

provisória nº 627 de 11/11/2013, intencionando-se permitir a construção e operação 

de um aeroporto por um grupo privado, tão próximo a outros dois aeroportos 

(Cumbica no município de Guarulhos e Congonhas no município de São Paulo), 

podendo interferir nas suas operações.  

Essa emenda, transformada no artigo nº 89 da Lei nº 12.973, de 13/05/2014, 

resultante da conversão da medida provisória nº 627/2013 em lei, foi vetada pela 

Presidente da República, tendo as razões de veto enunciadas no texto transcrito a 

seguir: 

Os dispositivos criariam um desarranjo regulatório e provocariam impacto na 
operação de aeródromos existentes. A mudança do conceito de aeródromos 
públicos deixaria de fora os serviços por eles prestados, tais como 
aerodesporto e de instrução. Além disso, as normas propostas 
desvirtuariam o modelo tradicional da contribuição de intervenção no 
domínio econômico ao estabelecer incidência apenas parcial sobre um setor 
econômico 

 

Entretanto, o capital privado, principalmente o estrangeiro, não se dando por 

vencido, voltou a influenciar congressistas, que vem atualmente pressionando o 

Governo Federal para liberar o investimento do capital estrangeiro em aeroportos de 

aviação regional, sendo o limite atual de 20%20, por meio da medida provisória MP 

nº 652/14, aprovada no dia 11/11/2014, que trata de subsídios para a aviação 

regional,incluindo nesta os artigos 11 e 1221, resultado de emendas de 

parlamentares. Entretanto não há nenhum compromisso por parte da presidência em 

sancionar esses artigos. 

Não se pretende aqui ampliar a discussão e entrar no mérito de questões de 

ordem técnica, jurídica, política ou econômica, além de outros tantos pontos 

envolvidos nessa questão, limitando-se apenas a apresentar o cenário, 

demonstrando, mesmo que de forma sucinta, a ampla gama de focos e interesses 

que envolveriam a discussão desse cenário. 

A esses cenários se pode acrescentar um novo, de longo prazo, não 

considerado pelo EIA/RIMA, que se poderia denominar de Cenário 6. 

                                                             
20<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1546525-pmdb-faz-emenda-em-mp-para-permitir-3-

aeroporto-em-sao-paulo.shtml> Acessado em: 24/11/2014 
21<http://www.valor.com.br/empresas/3775508/mp-da-aviacao-regional-libera-aeroportos-privados-para-voos-

comerciais>. Acessado em: 24/11/2014 
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A tecnologia aeronáutica vem se desenvolvendo ao longo do século 20, tanto 

em questões de aeronaves mais eficientes, capazes de consumir menos 

combustível, poluir o ar cada vez menos, levar cada vez mais passageiros, usar 

cada vez menos pista para o seu pouso e decolagem e causar cada vez menos 

ruídos nas suas operações. 

Assim, entende-se que, com o avanço da tecnologia aeronáutica, é possível a 

continuidade operacional do Aeroporto de Congonhas, sempre com novas 

adequações, sem perder as características que fazem desse aeroporto único, 

causando menos impactos em ruídos, poluição do ar, movimentando cada vez mais 

passageiros, com menor número de aeronaves, possibilitando maior espaço entre as 

operações e, consequentemente, maior segurança operacional e do entorno. Talvez 

seja um cenário longínquo e idealizado, mas certamente é possível. 
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5. Considerações Finais 

 

Ao final deste trabalho de pesquisa, fica a compreensão de que entender o 

processo de formação do Aeroporto de Congonhas é entender que o mesmo está 

intrinsecamente ligado à formação da Cidade de São Paulo, tanto em termos 

urbanos quanto em termos socioeconômicos. 

O Aeroporto de Congonhas nasceu longe da área urbana e para servir à 

Cidade de São Paulo e não para fazer parte dela. Porém, assim como a Cidade de 

São Paulo, ele subverteu todas as expectativas tanto positivas como negativas. 

Nasceu em área rural e isolado da cidade; no entanto, transformou a 

geografia urbana da cidade. O aeroporto nasceu, cresceu, se transformou e vem se 

renovando ao longo do tempo, tornando-se um polo de atração tanto social, quanto 

econômica, fazendo parte da pulsante economia de São Paulo e do intrincado e 

confuso tecido urbano da cidade de São Paulo; faz parte da própria paisagem 

urbana da cidade; de seus problemas e também das suas soluções. 

Nasceu para servir à cidade de São Paulo e à elite econômica dela. Imaginou-

se ele decadente, inútil, chegando-se a considerar sua desativação e transformação 

em área comercial e de lazer. Novamente, porém,como tantas áreas de São Paulo, 

por exemplo a Avenida Paulista, o Aeroporto de Congonhas se renovou, se recriou, 

se reestruturou e ressurgiu mais forte que antes (16 milhões de passageiros), 

passando a servir, assim,a outro tipo de elite econômica: a empresarial. 

O surgimento do Aeroporto de Congonhas resultou inicialmente em uma 

fascinação, um flerte com a modernidade, entretanto, sem o devido planejamento 

pelos poderes públicos, esse fascínio tornou-se em conflito com o entorno e mesmo 

em um pesadelo, calcado em realidade trágica de número de óbitos, resultado de 

lamentáveis acidentes aéreos. 

Esse conflito se materializa quando a urbanização é feita sem planejamento 

ou ainda quando o planejamento não toma conhecimento das necessidades e 

restrições de um importante equipamento urbano como é o caso de um aeroporto. 

Dessa forma, o conflito com o entorno é inevitável quando a urbanização se torna 

consolidada e cristalizada. 
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Assim, torna-se uma tarefa primordial a ação conjunta entre a área de 

segurança da administração aeroportuária, os órgãos de gestão e regulação aérea e 

administração da municipalidade para garantir a segurança da aeronavegabilidade, 

a segurança aeroportuária, a segurança do entorno, o bem-estar da comunidade do 

entorno, no que concerne aos problemas de ruídos, poluição do ar e de interação 

com esse importante equipamento urbano, assim como para tirar o máximo proveito 

deste em termos socioeconômicos para o bem de toda a sociedade do município 

que o abriga em seu território. 

Para este trabalho, entender o Aeroporto de Congonhas é compreendê-lo não 

somente sob o olhar da Geografia Urbana, quando se procura conhecer o processo 

de sua formação e da formação e consolidação do seu entorno,mas entendê-lo 

também sob o olhar da Geografia Econômica, quando se procura identificar os 

processos econômicos que se relacionam a sua formação e modificações nele 

ocorridas ao longo do tempo e também a influência dele na economia do seu 

entorno. 

Se bem que se poderia também estudá-lo sob os diferentes olhares dos 

outros ramos da Geografia. No entanto, por questões de limitação de recorte e de 

foco, neste trabalho de mestrado, decidiu-se analisá-lo principalmente, mas não 

unicamente, sob esses dois aspectos e, com isso e sob o olhar crítico desses ramos 

da Geografia, pretende-se que esse entendimento sirva principalmente como 

paralelo para outros aeroportos em formação ou não, em outros centros urbanos. 

Ao encerrar este trabalho, como naturalmente haveria de ser, surgem muito 

mais novas perguntas do que respostas e certezas. Perguntas estas que podem 

alimentar novos trabalhos de pesquisas, como por exemplo a polêmica gerada em 

torno da construção de um novo aeroporto, conforme foi visto no Cenário 5 do 

Capítulo III, e qual seria o seu impacto sobre o Município de Caieiras e sobre as 

operações dos Aeroportos de Cumbica e de Congonhas, lembrando sempre que 

qualquer modificação nas operações de um aeroporto pode gerar grandes impactos 

no entorno deste, conforme pôde-se observar no Capítulo III, ao abordar-se os 

impactos sobre Congonhas e seu entorno com a construção e a inauguração do 

Aeroporto de Cumbica. 

Um outro exemplo seria a possibilidade de se analisar, sob o olhar geográfico, 

os conceitos abordados por Kasarda (2008) - Aerotrópoles- e por Güller e Güller 
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(2002) - Aeroporto-cidade ou ainda Cidade-Aeroporto, que foram rapidamente 

abordados no Capítulo I.  

A curiosidade que moveria esta pesquisa seria como pode-se classificar o 

Aeroporto de Congonhas? É uma Aerotrópoles? uma Cidade-Aeroporto? ou um 

Aeroporto -Cidade? Ou ainda algo intermediário? 

Por fim, embora haja outros temas ainda que possam ser explorados, expõe-

se, a seguir, o tema que se deseja trabalhar num futuro doutorado e que causa 

grande interesse e incita enorme curiosidade, ainda no que se refere à questão de 

Aerotrópole de Kasarda (2008): 

A Região Metropolitana de São Paulo e a Região Metropolitana de Campinas, 

que sem grande esforço, mas fazendo uma extrapolação teórica, poderíamos definir 

como conurbadas, têm, em suas áreas de influência, três grandes aeroportos: 

Aeroporto de Campinas, Aeroporto de Congonhas e Aeroporto de Cumbica. 

Levando-se em consideração que o conceito de Aerotrópoles, de forma 

sucinta, faz sentir a influência de um aeroporto num raio de 100 km (60 milhas) do 

seu entorno, fica a dúvida de que, havendo três grandes aeroportos para os quais há 

uma interseção nos seus raios de influência, não estariase formando algo novo indo 

além do conceito de Aerotrópoles? Que tipo de novas interações vem surgindo no 

que concerne a esses três aeroportos e suas áreas de influência? 

Enfim, há muitas novas configurações socioespaciais e econômicas 

envolvidas, que sugerem a necessidade de pesquisá-la, sendo o desafio analisar e 

identificar essas relações.  
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6. Anexos
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