
ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA OBRA DO CATARINA AEROPORTO 

EXECUTIVE, FASHION OUTLET E CORPORATE CENTER ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE 

GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO 

1. Introdução 

Desde aproximadamente 4000 a.C., as obras de engenharia civil vêm surpreendendo pela 

sua beleza, imensidão e a tecnologia empregada, proporcionando melhorias que envolvem a 

sociedade. Como grande exemplo disso, entre 2630 a.C. a 2611 a.C., consta na história que 

o primeiro engenheiro civil, um egípcio chamado Imhotep, provavelmente projetou e 

supervisionou a construção da Pirâmide de Djoser que até hoje é uma das maiores obras da 

engenharia (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2013) 

Com o avanço do tempo e o surgimento de obras com proporções cada vez maiores, a grande 

preocupação da atualidade nas obras de engenharia é com o meio ambiente, pois podem 

causar danos irreversíveis à fauna e flora, aos recursos hídricos e à população que reside em 

torno delas. Assim, considerando que era preciso impor determinações e responsabilidades, 

a Resolução Nº 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 1986) 

criou critérios básicos para o uso e implementação da avaliação do impacto ambiental, onde 

torna-se necessária a apresentação pelas obras do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e 

do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), sendo o empreendimento aeroportuário Catarina 

Aeroporto Executive, Fashion Outlet e Corporate Center sujeitos à mesma. 

O Brasil vive um de seus melhores momentos no setor da aviação executiva, sendo hoje o 

país com a segunda maior frota de jatinhos, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro 

que mais produz aeronaves deste tipo. À frente da Embraer, fabricante nacional, só estão a 

canadense Bombardier e a americana Cessna (BRITISH BROADCASTING CORPORATION 

BRASIL, 2013). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(2015), o 

Brasil tem 5.570 municípios e, de acordo com o diretor da consultoria C-Fly Aviation e ex-

presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG) entrevistado pela BBC Brasil, 

somente 130 aeroportos são atendidos pelas companhias aéreas, e que há mais de 4.105 

pistas de pouso para aviões de pequeno porte, sendo 713 pavimentadas e 3.392 de terra 

(para aviões turboélice) localizados em fazendas ou regiões no interior do Brasil (BRITISH 

BROADCASTING CORPORATION, 2013).  

A criação de um empreendimento aeroportuário para aviação executiva na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) busca atrair executivos e parte da população com grande 

poder aquisitivo que se locomovem por meio de jatinhos, desafogando os aeroportos públicos 

de São Paulo onde os mesmos priorizam os voos comerciais, com isso, os voos executivos 

necessitam disputar slots (horários de chegadas e partidas). No aeroporto proposto haverá a 

possibilidade de pousos e decolagens para aeronaves executivas de grande porte, que 



executam voos de São Paulo, e terão a possibilidade de realizar toda a documentação 

necessária no próprio aeroporto, desobrigando das paradas para procedimentos 

alfandegários, assim tendo uma economia de tempo e combustível. 

O Empreendimento Catarina é divido em Gleba A, onde será construído o aeroporto executivo, 

com um terreno de 6.342.002,38 m² e Gleba B, onde se expandirá o Catarina Fashion Outlet 

e se situará o Catarina Corporate Center, contando com um terreno de 605.539,85 m² (Mapa 

1). A Gleba A terá uma pista principal com capacidade para voos internacionais, uma pista 

secundária, um sistema de pátios de aeronaves e hangares, parque de abastecimento de 

aeronaves, sistema de terminal de passageiros, serviços de apoio à navegação aérea e 

arruamento interno do complexo aeroportuário com vias de mão única em pista dupla com 

baias paras estacionamento. A Gleba B contará com um centro de compras de 101 lojas e 

quiosques com arruamento interno e 1.046 vagas de estacionamento, como também, contará 

com um centro comercial de 10 torres de escritórios, variando de 8 a 18 pavimentos, 1.326 

vagas de estacionamento e uma alça de acesso vindo da Rodovia Castello Branco sentido 

interior de São Paulo (JHSF INCORPORAÇÕES LTDA., 2013) 

Mapa 1 – Localização do Empreendimento Catarina em São Roque/SP 

 

Fonte: JHSF Incorporações Ltda. (2013). 

 



1.1. Problema de pesquisa 

A obra em questão está sendo realizada entre os quilômetros 60 e 62 da Rodovia Castelo 

Branco (SP 280) sentido interior de São Paulo, na parte norte da cidade de São Roque e 

divisa com a cidade de Mairinque. O empreendimento gerou grandes discussões e 

desavenças tanto pelos moradores que residirão próximos ao complexo e aqueles que terão 

suas casas desapropriadas, como também, pelos ambientalistas e defensores do meio 

ambiente, pois a obra está localizada na Reserva da Biosfera Cinturão Verde do Estado de 

São Paulo (RBCVSP), que é uma área instituída pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) considerada de relevante interesse ambiental por 

abrigar ecossistemas de grande importância e constituir uma herança comum da humanidade, 

além de ser região de Mata Atlântica e Cerrado instituídas como áreas de preservação 

permanente (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2016). Além disso, 

o complexo está localizado nas microbacias dos Córregos Itavoca e do Ruivo, inseridos na 

Bacia do Rio Putribu de Cima, e bacia do Ribeirão Mombaça (COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ, 2013).  

Dentre muitos impactos que o empreendimento causará, podemos citar os maiores deles 

como: poluição sonora (sujeito a ruídos aeronáuticos) que sofrerão os residentes do 

Condomínio Porta do Sol, bairro Beira Rio, bairro do Mombaça, o núcleo denominado Estrada 

do Saboó; o risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas por meio de 

combustíveis; o impacto sobre a fauna local, a área sendo possivelmente rota de algumas 

espécies migratórias, contendo uma diversificada na base de 7 espécies de anfíbios, 1 

espécie de réptil, 103 espécies de aves (entre elas o jacuaçu “quase ameaçado de extinção”), 

13 espécies de mamíferos; e as interferências sobre o Patrimônio Arqueológico, Histórico, 

Cultural e Natural, pois há um potencial de ocorrência de evidências arqueológicas (JHSF 

INCORPORAÇÕES LTDA., 2013). 

1.2. Justificativa 

Segundo o Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior (CNE/CES) 

(2002), em sua resolução nº 11, de 11 de março de 2002, Art. 4º, entre as habilidades e 

competências de um engenheiro, estão a avaliação do impacto das atividades da engenharia 

no contexto social e ambiental e avaliação da viabilidade econômica de projetos de 

engenharia realizados por ele. Portanto, o engenheiro tem que unir o senso crítico e reflexivo 

na solução dos problemas de engenharia, considerando os aspectos ambientais, sociais, 

culturais e políticos. É responsabilidade do profissional da engenharia obter medidas 

sustentáveis, buscando alternativas que causem menos impactos ambientais, já que as 

construções unidas à tecnologia têm, a cada dia, proporções maiores e mais devastadoras 

afetando diretamente e indiretamente a todos. 



Por se tratar de um grande empreendimento aeroviário e urbanístico e como também vem 

sendo considerado como um desastre ambiental, pois ocupa uma Área de Preservação 

Permanente (APP), torna-se necessário um estudo detalhado dos impactos ambientais que 

pode causar. Este estudo pode ser realizado através de técnicas de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto, comparando o cenário atual com os dados apresentados no EIA/RIMA 

de uma maneira que se verifique sua conformidade. 

1.3. Objetivo 

O principal objetivo deste estudo é examinar os impactos ambientais causados pela 

construção do Empreendimento Catarina (Catarina Aeroporto Executive, Fashion Outlet e 

Corporate Center).  

São objetivos específicos: 

 identificar áreas afetadas: Área de Preservação Permanente (APP), Área de Influência 

Direta (AID), Área de Influência Indireta (AII), Área Diretamente Afetada (ADA), entre 

outras; 

 examinar e mensurar os impactos ambientais causados pelo Empreendimento 

Catarina; 

 verificar a concordância entre os resultados obtidos neste trabalho e o estudo prévio 

realizado (EIA/RIMA); 

 propor medidas de prevenção, mais brandas ou compensatórias dos impactos 

ambientais. 

 

2. Referencial Teórico 

Os impactos ambientais são causados exclusivamente pelo homem e estão relacionados de 

modo direto com o uso indevido dos recursos naturais, o aumento desenfreado das áreas 

urbanas, das grandes obras e assim por diante. Essas graves mudanças no ecossistema 

podem causar danos irreversíveis e afetar a qualidade de vida dos seres vivos, podendo citar: 

a extinção de espécies, destruição dos habitats, diminuição dos mananciais, mudanças 

climáticas, inundações, erosões, entre outros. 

Grandes obras como o Empreendimento Catarina (Catarina Aeroporto Executive, Fashion 

Outlet e Corporate Center) podem causar impactos ambientais, devendo ter restrições e 

seguir leis ambientais. Entende-se como impacto ambiental qualquer alteração no meio 

biológico, físico ou químico do meio ambiente causado pelo homem e sendo necessária a 

apresentação pelas obras do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) (BRASIL, 1986). 

O Estudo de Impactos Ambientais (EIA) aborda o estudo das prováveis consequências 

ambientais que podem ser causados pela obra com base no recolhimento de material e a 



análise, tendo como objetivo ponderar os impactos ambientais ocasionados pela obra, propor 

condições para sua implantação e o método que será empregado na construção. Já o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), é responsável pelas pesquisas e conclusões, onde 

traduz termos técnicos para esclarecimento com base na análise dos impactos ambientais, 

devendo o órgão público licenciador examinar o relatório levando em conta as condições do 

empreendimento (GOMES, 2009). O RIMA deve ser publicado em edital após a sua aquisição 

e divulgado pela imprensa local abrindo o prazo de 45 dias para pedido de audiência pública, 

em que pode ser solicitada por 50 ou mais cidadãos ou pelo Ministério Público. O parecer final 

será realizado depois das audiências que se fizerem indispensáveis, onde pode ser negado 

o projeto ou autorizado um licenciamento prévio (CONAMA) (BRASIL, 1987).  

2.1. Conceitos básicos de Geoprocessamento 

O geoprocessamento, de forma sucinta, é a análise de dados espaciais georreferenciados 

através de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica. Uma das ferramentas computacionais utilizadas no geoprocessamento é o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), que permite realizar análises complexas, integrar 

dados de diversas fontes e criar banco de dados georreferenciados (SISTEMA 

METROPOLITANO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS DE CURITIBA, 2016). 

Esta tecnologia abrange muitas áreas inclusive influenciando na tomada de decisões, trânsito 

e transporte, mapeamento, índice de qualidade de vida, agricultura, e no caso do devido 

estudo, pode-se realizar o diagnóstico ambiental avaliando os impactos. 

2.2. Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) (Imagem 1) é uma das principais ferramentas 

do geoprocessamento (geotecnologias). O SIG é um conjunto de software, hardware e 

procedimentos computacionais utilizados para efetuar o processamento, a análise e a 

disponibilização de informação com referência geográfica que são muito úteis para a tomada 

de decisões. A coleta de dados pode ser feita através de Cartografia Digital, 

Aerofotogrametria, Topografia Clássica, Sistema de Posicionamento Global (GPS), 

Sensoriamento Remoto por Satélites, etc. O armazenamento de imagens e informações 

espaciais é feito em Banco de Dados Geográficos. 

2.3. Imagens Matriciais e Vetoriais 

Uma imagem matricial (raster) é formada por uma matriz de pixels, definida pelas colunas e 

linhas que as formam no computador. A resolução de um raster se dá pela quantidade de 

pixels na imagem e pode ser alterada de acordo com o redimensionamento das colunas e 

linhas. Os dados matriciais podem ser adquiridos de várias formas, as duas mais usadas são 

as imagens de satélite e as fotografias aéreas que são importadas para um computador e 

georreferenciadas (OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 2017). Já as imagens 

vetoriais são formadas por elementos geométricos (pontos, linhas ou polígonos) que permitem 



a estrutura vetorial representar os dados da forma mais precisa, já que suas coordenadas 

geográficas possibilitam a descrição da sua posição exata (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2017). 

2.4. Mapas temáticos 

Mapas temáticos, como o Mapa 2, são representações gráficas da superfície terrestre 

dispostas conforme um critério predeterminado onde contém regiões geograficamente 

definidas por um ou mais polígonos. Para diferenciar e sinalizar cada espaço geográfico são 

utilizadas legendas, símbolos e hachuras, que mostram determinados dados de atividades ou 

fenômenos que ocorre em cada espaço. É indispensável que já tenham sido realizadas a 

edição vetorial e a conexão com bancos de dados. As informações qualitativas são sobre um 

único tema obtidos, ou a partir de levantamentos de campo e logo após postos no sistema por 

digitalização ou a partir da classificação automática de imagens (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2017). 

Mapa 2 – Mapa de solos do Brasil 

 

Fonte: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPEUÁRIA (2014). 

 

 



2.5. Sensoriamento Remoto e Classificação Supervisionada 

Além dos mapas temáticos descritos no item anterior, também podem ser gerados mapas 

matriciais através de classificação supervisionada aplicada sobre imagens de Sensoriamento 

Remoto. 

O Sensoriamento Remoto é baseado no princípio da Radiação Eletromagnética, que 

possibilita a captura de objetos por energia eletromagnética incidente de maneiras 

espectralmente diferentes, ocasionando a captura dos objetos. As imagens obtidas são 

separadas em bandas, de acordo com os comprimentos de onda de cada sensor, destacando 

os elementos de interesse (MORAES, 2002). Para esta análise, em geral, são utilizadas as 

bandas Verde (Green), Vermelha (Red) e Infravermelho Próximo (NIR - Near Infrared). 

Por meio da classificação supervisionada, a retirada de dados em imagens com a finalidade 

de diferenciar tipos e objetos homogêneos, é acelerada pela distinção dos locais através de 

amostragem de cada uma delas, assim identificando locais que tem vegetação, terra exposta, 

água, urbanização, entre outros. 

3. Procedimentos Metodológicos 

Este estudo será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias (LABGEO) da Escola de 

Engenharia (EE), localizado no Prédio 4 do Campus Higienópolis da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM). Neste laboratório estarão disponíveis todos os elementos e 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento do projeto em questão, sendo 

computadores, softwares, imagens, dados geoespaciais, entre outros. As etapas essenciais 

do projeto são descritas a seguir. 

3.1. Revisão de Leitura 

A revisão de leitura será baseada no estudo da Resolução CONAMA Nº 303, de 20 de março 

de 2002 (dispõe parâmetros, definições e limites de Área de Preservação Permanente), Lei 

Nº 6.902, de 27 de abril de 1981 (criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 

Ambiental), Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (proteção da vegetação nativa) e do EIA 

do Catarina Aeroporto Executive, Fashion Outlet e Corporate Center. Também serão 

realizadas pesquisas bibliográficas sobre os diversos temas abordados neste projeto. 

3.2. Conceitos básicos de geoprocessamento 

Para a realização desta pesquisa, faz-se necessário um estudo dos conceitos básicos de 

geoprocessamento, tais como Sistemas de Referências de Coordenadas (SRC), imagens 

matriciais e vetoriais, georreferenciamento de imagens, edição vetorial, criação de mosaicos, 

criação de mapas temáticos, conexão com banco de dados, sensoriamento remoto, entre 

outros. O LABGEO disponibiliza um curso gratuito de geoprocessamento em seu site 

(labgeo.mackenzie.br), que será utilizado nesta etapa do projeto. 



3.3. Estudo do software QGIS 

O presente trabalho será realizado a partir do uso de um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) gratuito, projetado pela Open Source Geospatial Foundation (OSGEO), chamado QGIS. 

O QGIS é um dos melhores SIGs gratuitos disponíveis no mercado e, por meio de suas 

ferramentas, é possível realizar todas as operações necessárias para o estudo dos impactos 

ambientais deste trabalho. Neste projeto, serão utilizadas tarefas básicas do QGIS como, por 

exemplo, georreferenciamento de imagens, classificação supervisionada e geração de mapas 

temáticos, entre outras. Este estudo também será feito a partir do curso disponibilizado pelo 

LABGEO em seu site. 

3.4. Obtenção de imagens e dados 

Para a verificação dos impactos que o empreendimento Catarina está produzindo na área 

delimitada, serão utilizadas imagens matriciais do Google Earth que necessitarão ser 

georreferenciadas. Já as imagens utilizadas para a delimitação das áreas de interesse serão 

adquiridas gratuitamente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A 

(EMPLASA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As imagens de 

sensoriamento remoto também serão obtidas de forma gratuita, mas pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). 

3.5. Delimitação de Áreas de Interesse e geração de Mapas Temáticos 

Nesta etapa será demarcada a área de estudo do projeto e elaborado o traçado do 

Empreendimento Catarina. Também serão delimitadas as áreas de interesse como Área de 

Preservação Permanente (APP), Área de Influência Direta (AID), Área de Influência Indireta 

(AII) e Área Diretamente Afetada (ADA). 

As áreas de interesse serão definidas usando a ferramenta de análise espacial, bordas 

(buffers), do QGIS, que possibilita a criação de zonas de borda definidas pelos tamanhos de 

bordas de acordo com os valores numéricos fornecidos na tabela de atributos da camada 

(OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 2016). 

A delimitação da Área de Influência Indireta (AII) será obtida com base em mapas do IBGE, 

compreendendo os municípios atingidos pelo raio de 20 km definido para a Área de Segurança 

Aeroportuária – ASA (Resolução CONAMA nº4/95), sendo eles: São Roque, Mairinque, 

Araçariguama, Pirapora do Bom Jesus, Alumínio, Itu, Sorocaba, Cabreúva, Vargem Grande 

Paulista, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e São 

Paulo. Atingindo os trechos das bacias de drenagem do Alto Tietê (Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 06), Tietê/Sorocaba (Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 10) e Piracicaba, Capivari, Jundiaí (JHSF INCORPORAÇÕES LTDA., 

2013). 



A delimitação da Área de Influência Direta (AID) sofrerá impacto direto em uma extensão 

territorial num raio de aproximadamente 10 km, contando a partir do centro geométrico do 

aeroporto. Abrange os munícipios de São Roque, Mairinque, Itu, Cabreúva e Araçariguama. 

As demais áreas de interesse serão delimitadas a partir de imagens vetoriais disponibilizadas 

pelo IBGE. 

3.6. Análise dos Impactos Ambientais 

Será realizado um estudo, por meio dos mapas gerados a partir de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, que mostrará os efeitos causados pelo 

empreendimento Catarina. O estudo analisará a vegetação, os recursos hídricos, a poluição 

e os danos causados a população que reside nas bordas da obra, entre outras coisas. 

3.7. Comparação dos resultados obtidos com o EIA/RIMA 

Nesta etapa, será realizada uma comparação entre os dados e mapas obtidos neste projeto 

e a previsão de impactos ambientais relatada no EIA/RIMA, com o objetivo de verificar sua 

concordância. Também serão propostas medidas de prevenção, mais brandas ou 

compensatórias dos impactos ambientais. 

 

4. Cronograma de Atividades 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da Literatura X X X X         

Estudo dos Conceitos básicos de 
Geoprocessamento 

X X           

Estudo do software QGIS  X X X X X X X X X   

Obtenção de imagens e dados   X X X X       

Delimitação da área de estudo e 
elaboração do traçado do 
Empreendimento Catarina 

   X X        

Geração de mapas que possibilitam 
identificar APP, AID, AII, ADA, entre 
outras 

    X X X      

Geração de mapas de classificação 
supervisionada a partir de imagens 
de sensoriamento remoto 

     X X X     

Estudo dos impactos ambientais 
através da análise e interpretação 
dos mapas e imagens gerados 

       X X    

Comparação dos resultados obtidos 
com o EIA/RIMA 

        X X   

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório final           X X 
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