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Estudo da Construção de um Aeroporto em uma Ilha Artificial na Baixada Santista 

1. RESUMO  

A região da Baixada Santista abriga o maior porto da América Latina. Além de estar 

próxima do polo petroquímico de Cubatão, abriga ações de exploração de petróleo do pré-sal e 

está próxima da Grande São Paulo. Passam pela região negócios importantes para a balança 

comercial brasileira, tornando imprescindível a implantação de um meio de transporte direto e 

acessível para todas as regiões do país. Este trabalho estuda a criação de um aeroporto para 

atender à uma região densamente povoada e que não disponibiliza de uma área livre suficiente 

para uma construção de tal dimensão, sendo estudadas as questões fundamentais para a execução 

do projeto de um aeroporto em uma ilha artificial.  

2. INTRODUÇÃO 

“O transporte aéreo representa, hoje, negócios que envolvem bilhões de dólares no 

mundo todo.” (FORNI, 2004). A história demonstra que o transporte é um dos principais fatores 

responsáveis pela geração de riquezas do mundo e, hoje, o setor aéreo, desponta como um 

importante instrumento para o desenvolvimento da economia de uma nação.  

“Atualmente, aeroportos são considerados os portais das cidades, por onde chegam a 

maioria dos investimentos diretos e indiretos, uma vez que concentram executivos, empresários e 

viajantes vindos de toda parte do país ou do mundo.” (RUIVO, 2003)  

Com problemas similares, os japoneses construíram o aeroporto de Kansai em Osaka. 

Situados em uma região montanhosa e densamente habitada, os japoneses construíram uma ilha 

artificial a cinco quilômetros da costa, com dezoito metros de profundidade no meio da baia de 

Osaka e com quinhentos e trinta hectares de aterro. O aeroporto de Kansai tem mais de quatro 

quilômetros de comprimento e mil e duzentos metros de largura, conforme Figura 01.  

 

 

 

 

Figura 01 - Aeroporto de Kansai  (Site Portal Metálica, 2014) 
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A Baixada Santista reivindica a instalação de um aeroporto que venha reforçar suas 

vocações portuária, industrial e turística. Visando melhorias à uma região de grande valor ao 

mercado brasileiro, iniciou-se um estudo para a construção de um aeroporto-ilha.  

3. OBJETIVOS  

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo técnico da instalação de um 

aeroporto em uma ilha artificial na baía de Santos. Como objetivo específico, será realizado um 

projeto de um aeroporto e estudo das questões envolvidas nessa obra, sem particularizar nenhum 

caso. Será avaliada a localização do aeroporto, sua fundação, acesso e transporte, estimativa da 

quantidade de pessoas, tamanho de pista e de aviões no aeroporto. Também serão avaliadas as 

opções de abastecimento de energia e água, possibilidades para tratamento de esgoto e estimativa 

do impacto ambiental.  

4. METODOLOGIA  

Além de estudar parâmetros tecnológicos, está sendo preparado o caminho para um 

futuro estudo e planejamento detalhado de cada item envolvido na futura construção. Realiza-se 

uma pesquisa sobre a opinião de diferentes profissionais e civis sobre uma obra desse porte na 

cidade de Santos.  

5. DESENVOLVIMENTO  

A localização prevista até o momento da ilha artificial é próxima à Praia Grande e de 

frente para as cidades de Santos e São Vicente, conforme Figura 02:  

 

 

 

 

Figura 02 - Local de implantação da ilha artificial à comportar o aeroporto em estudo.  (GoogleMaps, 2014) 

Localizada entre a ilha de Guarujá e Praia Grande e de frente para a orla da praia da 

cidade de Santos, requer um estudo de impacto ambiental. Deve-se prever, também, a influência 

à corrente marítima, fluxo de sedimentos e as alterações que irão sofrer as orlas das praias.  
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 Em reunião na Capitania dos Portos em outubro de 2013, com a presença do 

Comandante Valter Barros Barbosa e o Tenente Schiavon, ficou esclarecido que, por não 

atrapalhar a entrada e saída de navios no porto de Santos, o projeto estaria aprovado quanto às 

exigências de marinha. Outros órgãos federais, estaduais e municipais serão incluídos no estudo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Conforme NBR 6122 do ano de 2010, deve ser realizado o estudo do solo onde 

pretende-se implantar a ilha artificial à suportar as cargas de um aeroporto e sua infraestrutura. 

Na cidade de Santos, devido ao solo não resistente, vêm sendo utilizadas fundações profundas 

(estacas e tubulões), que transmitem a carga ao terreno ou pela base (resistência de ponta) ou por 

sua superfície lateral (resistência de fuste). Sabe-se também que há ilhas artificiais já construídas 

apenas por materiais naturais como areia e pedra, mas vale ressaltar o fato de que um grande 

aterro atrapalharia no fluxo da água do mar e dos sedimentos na região.  

Para o acesso propõe-se uma ponte de tabuleiro dupla, que permita o fluxo tanto de 

carros e minivans, quanto ônibus, motos, bicicletas e até mesmo caminhões de carga de pequeno 

porte, ligando a ilha artificial à ilha de São Vicente. É sugerido também o estudo do acesso de 

passageiros através de embarcações do tipo Catamarã.  

Alternativas para abastecimento de água, fornecimento de energia alternativa 

complementar e tratamento de efluentes serão estudadas, bem como ações que aproximem o 

projeto de construção e operação aos padrões de arquitetura “Green Building”.  
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