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1. Resumo 

A poluição do ar nos grandes centros urbanos tem chamado atenção de todo o mundo, 

já que contribui para o aumento do efeito estufa da Terra e diminui a qualidade de vida 

de seus habitantes. O modal rodoviário é substancialmente dependente do petróleo, 

que é um dos maiores responsáveis por tais emissões. A presente pesquisa analisou 

a concentração de CO² no entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo, 

localizado na cidade de Guarulhos (SP), que por ser considerado um polo gerador de 

tráfego e, consequentemente, tem uma grande participação no aumento da poluição 

local. Para tanto, foram realizados trabalhos de campo para a coleta de dados de CO², 

com o uso de equipamentos: GPS de campo e medidor de CO². Os dados foram 

tabulados e geoespacializados em ambiente SIG – Sistema de Informação 

Geográfica. 
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2. Introdução 

Segundo Ribeiro (2007) e IEA (2013), os transportes são responsáveis por mais 

de 60 por cento do consumo mundial de petróleo e cerca de um quarto das emissões 

de CO² quando relacionadas com a energia. 

Previsões para o futuro dos transportes no mundo apontam um aumento nas 

taxas de crescimento na utilização de energia de cerca de 2% ao ano, em particular, 

nos países em desenvolvimento. O setor dos transportes, com a sua dependência do 

petróleo, tem sido visto como mais problemático do que outras áreas da economia no 

que se refere à redução das emissões de gases de efeito estufa. 

As cidades no mundo inteiro, têm no transporte rodoviário uma importante fonte 

de poluentes do ar que são responsáveis por desconforto ambiental e estão 

fortemente ligados aos efeitos agudos ou crônicos na saúde dos seus habitantes. 

Diminuir tais emissões continua a ser um grande desafio para os gestores das 

cidades, principalmente para as de médio e grande porte. 

O presente trabalho de pesquisa analisou a concentração do CO² no entorno 

do Aeroporto Internacional de São Paulo – AISP, localizado no município de 

Guarulhos (SP). O AISP é o maior aeroporto da América Latina, com uma 

movimentação de cerca 36 milhões de passageiros por ano. 

 
 



3. Objetivos 

A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a concentração de CO2 na 

face Norte do AISP, Guarulhos. 

 

4. Metodologia 

A presente pesquisa classifica-se como exploratória, que segundo Gil (2002), 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito. Para tanto, utilizou-se os seguintes procedimentos: 

a) trabalho de campo: foram realizadas coletas de dados da concentração do 

CO², na face Norte do AISP, na região da Av. Otávio Braga de Mesquita até a Av. 

Nathália Zarif, rotas de pousos/decolagens das aeronaves, para as medições foi 

observada uma distância entre os pontos de 200 metros. 

b) equipamentos: para a realização da coleta de CO² utilizou-se o medidor 

portátil de CO² (Extech), também foi utilizado GPS de campo, Garmin modelo Etrex 

H. Para a geoespacialização e interpolação dos dados foram utilizadas técnicas de 

geoprocessamento, através do software livre QGis, versão 2.16. 

 

5. Coleta e Processamento de Dados 

Após a realização da coleta, os dados foram planilhados e demonstrados 

através de um gráfico, como pode ser visto na figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico de Concentração de CO2 

 

Fonte: Autores (2016) 



Utilizando o software de geoprocessamento QGis, foi possível elaborar um 

mapa de concentração e dispersão do CO² para o estudo, conforme a figura 2. 

 

Figuras 2: Concentração e Dispersão de CO2  

 

Fonte: Autores (2016) 

 

6. Resultados Preliminares 

Os dados analisados demonstraram uma alta concentração do CO² nos 

principais corredores de tráfego veicular, que também são os maiores emissores de 

poluentes, por consequência da intensa movimentação veicular. O AISP, como um 

PGT - Polo Gerador de Tráfego, se apresenta com um grande poder de influenciar 

numa maior concentração de poluentes. Constatou-se uma forte concentração nos 

cruzamentos de vias principais, como ocorre na Natália Zarif X Rua Eng. Albert 

Leimer. 
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