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RESUMO 
 
O artigo teve como base o Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na UNESP – Rio 
Claro para a obtenção do Título de Bacharel em Geografia. Tem como objetivo entender a 
crescente importância da infra-estrutura aeroportuária para a dinâmica urbana das cidades. 
Notamos que as cidades crescem sem planejamento e o adensamento urbano muitas vezes 
ultrapassa e aglutina a área do aeroporto, chegando até o limite de segurança para sua 
utilização. Escolhemos para demonstrar essa problemática uma cidade do interior de São 
Paulo: Ribeirão Preto, pois é um centro de grande dinamismo e região com grande tendência 
de crescimento do tráfego aéreo, apontamos de forma sucinta os impactos sócio-espaciais 
mais relevantes nas áreas do entorno do aeroporto estudado. 
 
ABSTRACT 
 
The article had as base the Work of Conclusion of Course presented in the UNESP - Rio 
Claro for the attainment of the Heading of Bachelor in Geography. It has as objective to 
understand the increasing importance of the airport infrastructure for the urban dynamics of 
the cities. We notice that the cities grow without planning and the urban density many times 
exceeds and agglutinates the area of the airport, arriving until the limit of security for its use. 
We choose to demonstrate a this problematic city of the São Paulo’s countryside: Ribeirão 
Preto, therefore is a center of great dynamism and region with great trend of growth of the air 
traffic, indicate briefly below the social-space more relevant in the areas of the environment 
airport studied. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O transporte aéreo é um dos setores mais dinâmicos da economia mundial. Ele cumpre 
importante papel estimulando as relações econômicas e o intercâmbio de pessoas e 
mercadorias, intra e entre as nações. Ele também responde de forma direta e quase imediata às 
flutuações conjunturais, tanto políticas como econômicas, do mundo e das economias 
nacionais. No Brasil, país de grande dimensão continental, o transporte aéreo vem evoluindo 
junto com a economia desde a década de 1920, tendo uma trajetória por vezes irregular, seu 
desempenho é bastante positivo, quando analisado em longo prazo. De forma consistente, o 
transporte aéreo vem crescendo em importância na matriz brasileira de transportes. 
 No presente trabalho queremos evidenciar as rápidas mudanças que acontecem nas 
cidades, no âmbito da infra-estrutura aeroportuária e suas implicações no tecido urbano. Para 
isso entendemos que a cidade é um produto social em constante transformação, suas 
características e elementos por mudarem constantemente são alvo de diversos estudos em 
várias áreas do conhecimento. 
 Na Geografia uma das principais idéias a ser citada é a caracterização do Professor 
Milton Santos quando teoriza o espaço como uma das estruturas da sociedade, Milton Santos 
argumenta que “a organização do espaço é também uma forma, um resultado objetivo de uma 
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multiplicidade de variáveis atuando através da história, em que sua inércia passa a ser 
dinâmica (SANTOS, 2005, p. 45)”. Isso quer dizer que o espaço não é imóvel. Para o autor na 
medida em que o movimento social exige, as formas do passado cedem ao novo processo, se 
orientando à formação das novas estruturas e elas se adaptam para exercerem as funções do 
presente. Citamos a própria especulação imobiliária no meio urbano como exemplo deste fato. 
Para entender essa realidade podemos também citar Lefebvre (1999), quando explica a 
sensação de movimento no meio urbano: 
 

[...] Os signos do urbano são os signos da reunião: as coisas que 
permitem a reunião (a rua e a superfície da rua, pedra, asfalto, calçada, 
etc.) e as estipulações da reunião (praças, luzes, etc.). O que evoca o 
urbano com mais força? A profusão das luzes, à noite, sobretudo 
quando se sobrevoa (grifo nosso) uma cidade – o fascínio das luzes, 
dos néons, anúncios luminosos, incitações de toda espécie – a 
acumulação simultânea das riquezas e dos signos (LEFEBVRE, 1999, 
p. 111). 
 

 Outros autores e pesquisadores da Geografia brasileira seguem e produzem trabalhos 
que concordam com o entendimento dinâmico do espaço urbano, Pintaudi (2005) afirma que: 
  

[...] Se vivemos em movimento, temos que pensar o espaço da 
reprodução. [...] isso nos remete, como geógrafos que analisam a 
cidade, a ponderações, avaliações críticas sobre políticas urbanas, 
sobre como estamos usando o espaço urbano, de que maneira nos 
apropriamos dele, não podendo nos limitar a citar instrumentos de 
política urbanas já usadas, mas qual a crítica que fazemos deles no 
intuito de compreender de que maneira eles permitem esta ou aquela 
forma de produção do espaço (PINTAUDI, 2005, p. 289). 

 
 Na sua dissertação de Mestrado a Professora Silvia Ortigoza esclarece a condição do 
movimento da sociedade e suas implicações para a cidade: 
 

[...] É por isso que as relações sociais não se rompem, vão apenas se 
reproduzindo no tempo e no espaço. Compreendemos, a partir dessa 
constatação, que as cidades podem, na mesma dimensão, (já que são 
produzidas pelas relações sociais de produção) ser entendidas como 
um espaço que está em contínuo processo de reprodução 
(ORTIGOZA, 1996, p. 7). 
 

 Os problemas resultantes da incorporação das atividades aeroportuárias no complexo 
da vida das grandes cidades são relativamente recentes. Nos primórdios do transporte aéreo, 
os aeródromos ficavam distantes das cidades, situados em terrenos pouco valorizados onde a 
inexistência de obstáculos permitia a máxima flexibilidade das operações das aeronaves. 
Porém, na atualidade, a demanda por terras urbanizáveis tem levado a um grande 
adensamento urbano, residencial e industrial nas proximidades dos aeroportos. Temos como 
conseqüência desse crescimento desordenado das cidades: danos às operações aeroportuárias 
que são prejudicadas por estruturas que se elevam nas aerovias, por visibilidade reduzida em 
virtude de atividades que provocam fumaça e pó, e por perturbações nas comunicações devido 
à interferência eletromagnética. Por outro lado, a vizinhança está sujeita aos riscos e 
incômodos resultantes do tráfego de aviões (HORONJEFF, 1966). Os estudos realizados 
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sobre a aviação civil no Brasil apontavam uma tendência a um crescimento de 5% ao ano, 
com isso aconteceria uma duplicação do tráfego a cada 15 anos (ALVES e MULLER, 1990). 
Essa previsão realizada no início da década de 1990 mostrou-se correta, acarretando grandes 
dificuldades de planejamento, pois não foram realizadas políticas públicas e obras de infra-
estrutura, bem como a capacitação de mais profissionais para atuarem na área. 
 Sabemos que o sistema aeroviário apresenta o avião e o aeroporto como elementos 
notáveis e indissociáveis, lembramos o conceito de que um avião não pode ficar sempre em 
vôo e que o transporte aéreo é o transporte por aeronaves de pessoas ou de bens de um ponto 
de origem a um ponto de destino predeterminado. Esses dois pontos só podem ser, exceto em 
caso de acidentes, dois aeroportos ou aeródromos (DA SILVA, 1990). O presente estudo se 
baseia na crescente importância da infra-estrutura aeroportuária para a dinâmica urbana, 
sendo o aeroporto sua maior manifestação. A enorme exposição que acontece atualmente pela 
mídia, no que diz respeito aos problemas aeroviários e sua influência para as populações 
atingidas, merecem grande atenção das ciências humanas, especialmente da Geografia. Nesse 
sentido, o objetivo central desta pesquisa é analisar a dinâmica espacial e as estratégias 
políticas na consolidação do Aeroporto Leite Lopes na cidade de Ribeirão Preto, estado de 
São Paulo. 
 Cabe ressaltar que na visão geral da cidade, embora o aeroporto traga uma série de 
benefícios para a população residente em sua área de influência, este equipamento também 
impõe uma série de restrições ao aproveitamento das propriedades localizadas no seu entorno. 
Nesse particular, destaca-se a importância da atuação das prefeituras no controle da ocupação 
do solo na região próxima ao aeroporto. 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
  
 Realizamos vasta pesquisa bibliográfica e histórica, demonstrando o valor dos 
aeroportos e da aviação civil, pois ambos têm um papel ativo na sociedade, exigindo grandes 
investimentos e possuindo funções políticas, econômicas e sociais. A Geografia tem muito a 
acrescentar para entender as dinâmicas, tanto dos fluxos que utilizam à infra-estrutura 
aeroportuária quanto da sua posição nas cidades brasileiras, mas infelizmente são poucos os 
estudos e trabalhos publicados nas ciências humanas e na Geografia sobre esse assunto. 
Encontramos grande dificuldade para encontrar bibliografias geográficas específicas sobre o 
tema. Por isso nos apoiamos em pesquisas e idéias de autores de outras áreas do 
conhecimento, principalmente da Engenharia Civil, Engenharia Aeronáutica e da Arquitetura. 
 É inegável que o uso de novas tecnologias da informação e comunicação devem ser 
amplamente utilizadas em qualquer pesquisa ou trabalho científico, com essa afirmação 
queremos evidenciar a grande importância do uso da internet no nosso trabalho. Foram 
acessados vários sites jornalísticos e especializados durante todas as fases de realização do 
presente artigo.    
 
3. METODOLOGIA 
 
 Definimos como objetivo central da pesquisa a análise da dinâmica espacial e as 
estratégias políticas para o entendimento do caráter urbano do Aeroporto Leite Lopes, na 
cidade de Ribeirão Preto. Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa foram 
desenvolvidos os seguintes procedimentos técnico-metodológicos: a) uma ampla pesquisa 
bibliográfica sobre o tema em questão; b) diversas visitas no local de estudo procurando, por 
meio da observação sistemática de campo e de entrevistas com os dirigentes locais, avaliar as 
estratégias políticas e locacional do aeroporto; c) levantamento de dados secundários junto 
aos órgãos públicos ligados ao setor; d) consulta a sites na internet em todos os momentos da 



 4 

pesquisa; e) demonstração dos dados coletados por meio de tabelas, gráficos, mapas e 
imagens. 
 Entendemos que os processos relacionados à urbanização das cidades devem ser 
estudados pela sua análise dinâmica com a adoção da linha de pensamento da Geografia 
Crítica. Pois, seguindo esse pensamento podemos definir que o estudo do espaço urbano, 
tendo como referencial o materialismo dialético, possibilita a compreensão das dinâmicas 
sócio-espaciais como processo em movimento, ou seja, em constante transformação, isto 
porque na análise desse processo, considera-se a dimensão histórica (CARMO, 2006). 
 
4. ESTUDO DE CASO 

 
 No estado de São Paulo o processo de urbanização tem fortalecido uma rede de 
cidades médias bem estruturadas, com uma enorme concentração da população. Segundo 
Martinelli (2004) a dispersão industrial no interior de São Paulo é um processo relativamente 
recente e de intenso dinamismo, gerando grandes impactos para o ambiente urbano. Para ela o 
processo de reorganização territorial se dá através da dispersão da indústria no Estado e do 
fomento da agroindústria. Esses fatores também são os grandes transformadores da infra-
estrutura aeroportuária nas cidades paulistas. Lembramos que a rede urbana em São Paulo é 
hierarquizada, apresentando um grande dinamismo da metrópole para o interior. 
 Ribeirão Preto destaca-se como uma das cidades mais ricas e de melhor qualidade de 
vida do Brasil, atualmente a população total é de cerca de 547.000 habitantes (Contagem 
Populacional – 2007 – IBGE). Segundo os dados do Censo de 2000, a renda média do 
ribeirão-pretano, R$ 539,84 colocava o município entre os 0,4% mais ricos do país e o Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) era o vigésimo-primeiro mais elevado 
entre 5.507 cidades brasileiras. Ainda de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) a cidade contava no ano de 2000 com uma PEA (População 
Economicamente Ativa) de 336.472 pessoas, aproximadamente 66% da população, o que 
denota a alta capacidade econômica que o município detém atualmente. 
 A cidade de Ribeirão Preto possui intenso processo de êxodo rural - decorrente 
principalmente da mecanização no campo - que contribuiu para o crescimento urbano, 
geralmente de forma desordenado, incentivado pela especulação imobiliária que expandiu seu 
perímetro, deixando para trás muitos "vazios urbanos". Em conseqüência, o espaço 
periurbano (principal local escolhido para a existência dos aeroportos) de municípios tende a 
ser cada vez mais ocupado pelas atividades econômicas urbanas e por residências, seguindo as 
tendências das médias e grandes cidades do País. Tal situação traz consigo problemas que 
deverão ser resolvidos pelo poder público e pela sociedade (VALE, 2005). 
 Essas características, bem como a posição geográfica do Município no Estado, 
colocam a região de Ribeirão Preto como a sexta maior praça financeira do Brasil, esse é um 
dos principais motivos da tentativa de ampliação do Aeroporto Leite Lopes. A cidade possui 
um setor industrial dinâmico e diversificado, com indústrias de tecnologia de ponta; um setor 
agrícola de policulturas com alto índice de mecanização; um setor de comércio e serviços 
moderno e diversificado o que acarreta um mercado de trabalho qualificado e dinâmico, 
temos na cidade também a presença de universidades e de institutos de pesquisa em várias 
áreas do conhecimento. Segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) a produção de álcool abastece 32% da frota automotiva nacional, a qual aliada 
à safra de grãos e a laranja industrializada configura a região de Ribeirão Preto como o maior 
pólo suco-alcooleiro do mundo, demonstrando um grande potencial de demanda para o 
transporte aeroviário. 
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4.1 - Caracterizações do Aeroporto 
 
 O Aeroporto Leite Lopes atualmente é o quarto maior em movimento de passageiros 
no Estado de São Paulo, ficando atrás apenas dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e 
Campinas. Está localizado bem próximo à Rodovia Anhangüera, que apresenta um fluxo 
intenso, tendo como acesso, na região do aeroporto, até o centro da cidade de Ribeirão Preto, 
a Avenida Brasil, que atualmente também apresenta um fluxo intenso de veículos. O principal 
acesso ao aeroporto Leite Lopes é feito pela Avenida Av.Thomaz Alberto Whately. O 
aeroporto está localizado a aproximadamente 10 km ao Norte do centro da cidade de Ribeirão 
Preto (EIA-RIMA – 2005). 

Informações do Aeroporto: 
 

NOME Dimensões da Pista Horário de Operação 
Aeroporto Estadual Leite Lopes – 

Ribeirão Preto 
2100 m x 35 m 24 horas 

FONTE: www.daesp.com.br 
 
Figura 01: Área Urbana da cidade de 

Ribeirão Preto e a localização dos modais 
de transporte. O Aeroporto se encontra 
perto da Estação Ferroviária e próximo da 

Rodovia Anhanguera. 
 

 
 

FONTE: www.fearp.usp.br 
 
 

 
 

Figura 02: Visão do Aeroporto Leite Lopes 
e área do entorno totalmente urbanizada. 

 

 
FONTE: AZEVEDO, J. C., 2007. 

 

 O Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) foram realizados no ano 
de 2005 e caracterizam o Aeroporto e sua ampliação levando em consideração aspectos 
ambientais. Avaliando a viabilidade ambiental das ações decorrentes das obras de ampliação, 
diagnosticando as áreas de influência quanto aos meios abiótico, biótico e sócio-econômico, 
levantando os impactos ambientais potenciais e as medidas mitigadoras a serem adotadas. 
Infelizmente esses dados e a pesquisa realizada se tornaram protegidos (foram retirados dos 
sites do DAESP e da Prefeitura do Município de Ribeirão Preto), depois que a mídia enfatizou 
a obra de ampliação do aeroporto. Segundo o EIA-RIMA (2005): 
 

[...] o entorno da cabeceira da pista 18 é densamente ocupado com 
residências, comércio e industrias de médio padrão. A lateral da 
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Avenida Thomaz Alberto Whately confronta-se com o Parque 
Industrial Coronel Quito e apresenta baixa densidade de ocupação. O 
lado leste do aeroporto, limitado pela Rua Americana, encontra-se 
ocupado por loteamentos e edificações de baixo padrão. Na área 
adjacente ao Jardim Salgado Filho, Vila Hípica e Jardim Aeroporto 
observa-se a existência de invasões, ocupando parcialmente, a área 
anteriormente destinada a implantação do VOR (aparelho destinado a 
fornecer informações mais precisas para pousos e decolagens). O 
entorno da cabeceira da pista 36 apresenta baixa densidade de 
ocupação. Nessa área está situado o Parque Permanente de Exposições 
da Prefeitura Municipal e parte das instalações do antigo Jockey 
Clube. 

 
 Segundo o EIA-RIMA (2005) o perfil do usuário típico do Aeroporto Leite Lopes é do 
sexo masculino, tem entre 35 e 49 anos de idade, formação superior, alto poder aquisitivo, 
atua no setor de serviços, é um “frequent flyer” de vôos nacionais (mas não de vôos 
internacionais), e viaja a negócios. O principal destino das viagens é São Paulo. Levando em 
consideração as projeções futuras nos estudos de Demanda dos Aeroportos Paulistas 
realizados pelo DAESP (2005), podemos demonstrar o crescimento estimado do tráfego no 
Aeroporto Leite Lopes para os horizontes de projeto de 5, 10 e 20 anos. 

 
Figura 04: Movimento de passageiros (embarque + desembarque) 

Ano DR DNR INR Total 
2010 695.699 30.682 11.232 737.613 
2015 987.524 43.208 22.464 1.053.196 
2025 1.984.233 78.100 33.696 2.096.029 

FONTE: www.daesp.com.br  
DR=doméstico regular/DNR=doméstico não regular/INR=internacional não regular 

 
 Com esses dados percebemos que o projeto para a ampliação do Leite Lopes ou a 
criação de um novo aeroporto em Ribeirão Preto merece grande atenção da população, 
estudiosos e planejadores urbanos. O EIA-RIMA realizado em 2005, esclarece e aponta os 
motivos pelos quais deve ser realizada a obra: 
 

Acompanhando o histórico do Aeroporto Leite Lopes quanto aos 
estudos, projetos e planos executados para o mesmo, há tempos vem 
sendo planejado à expansão das instalações do aeroporto, 
demonstrando a proximidade com o limite operacional do Aeroporto 
sinalizando a necessidade de novos investimentos na construção e 
ampliação do terminal de passageiros, construção de terminal de 
cargas, construção de novo pátio de estacionamentos de aeronaves, 
entre outros. A mudança de perfil deste aeroporto orientou a 
necessidade de adequá-lo as expectativas de crescimento da demanda, 
principalmente, no que concerne a sua capacitação a fim de tornar-se 
um aeroporto de tráfego de cargas internacional (RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DO AEROPORTO LEITE LOPES, 2005, 
p. 22). 
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4.2 - Descrição dos Problemas Urbanos na ampliação e Internacionalização do 
Aeroporto: 
 
 Ao longo de décadas o Aeroporto Leite Lopes vem sofrendo diversas fases de 
reformas e ampliações, para poder oferecer instalações adequadas e atender a demanda 
aeroviária. As implicações das tentativas de ampliação no Aeroporto Leite Lopes já atingiram 
toda a cidade e não apenas a estrutura urbana do entorno, toda a população de Ribeirão Preto 
conhece o problema. Segundo o geógrafo especializado em Meio Ambiente e aeroportos 
Denis Tomás, que atua como assistente do Ministério Público em São Paulo, todos os 
aspectos ruins relacionados há atividade aeroportuária de Congonhas irão se repetir em 
Ribeirão Preto se o Aeroporto Leite Lopes for ampliado, segundo ele: 
 

Todo o potencial de acidente aéreo, os problemas de ruído e até a 
limitação do horário para os vôos em consideração há vizinhança 
também acontecerão em Ribeirão. A pergunta é: Ribeirão quer ter um 
aeroporto de Congonhas? (Fonte: Gazeta de Ribeirão, Caderno Cidade 
- 28/12/2006, p. 1). 

 
 Para Da Silva (1990) o papel dinâmico e ativo na sociedade, o valor elevado dos 
investimentos demandados, bem como suas várias funções, política, econômica e social, estão 
entre os fatores que demonstram a importância das frotas aeronáuticas e dos conjuntos 
aeroportuários. Em Ribeirão Preto as funções econômicas e políticas parecem estar sendo 
postas à frente das questões sociais. 
 
4.2.1 - Questões Econômicas e Políticas: 

 

 De acordo com as pesquisas realizadas, concluímos que existem vários aspectos 
preocupantes no projeto de implantação do Aeroporto Internacional em Ribeirão Preto. O 
primeiro se refere à concessão da exploração do terminal internacional de cargas, pois o 
DAESP cedeu esse direito a uma empresa privada, a TeadBrasil (Terminais Aduaneiros do 
Brasil), antes mesmo da criação e, pior ainda, antes da autorização para a realização das obras. 
Esse fato gerou certo embaraço para os órgãos governamentais que controlam essa área. 
Segundo as informações também há um procedimento aberto pelo Ministério Público Federal 
para apurar possível favorecimento da companhia durante a licitação que definiu o operador 
do terminal de Ribeirão Preto. 
 
Figuras 05 e 06: Demonstração da localização do empreendimento e visão do Projeto do 

Futuro Terminal de Cargas da Empresa TEAD, no Aeroporto Leite Lopes. 

FONTE: www.teadbrasil.com.br 
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 Segundo o procurador do Ministério Público Federal, Andrey Mendonça: 
 

"O processo foi feito de ponta-cabeça. Primeiramente fizeram à 
licitação e depois correram atrás dos estudos de impacto ambiental. 
Quero saber se há favorecimento de alguém, pois existe essa denúncia 
de favorecimento" (Jornal O Estado de São Paulo, Caderno Brasil, 
18/11/2007, p. 01). 
 

 
 Outra dificuldade demonstrada quanto à proposta de implantação do aeroporto 
internacional em Ribeirão Preto é a discussão gerada entre a população, segundo o Jornal A 
Gazeta de Ribeirão na cidade formaram-se dois movimentos. Um deles é o “Decola 
Ribeirão”, sob a liderança do atual Prefeito Welson Gasparini, que defende a aprovação do 
projeto. O outro grupo chama-se “Congonhas em Ribeirão, Não”, formado por entidades 
populares e o Ministério Público, que claramente não quer a ampliação. Temos nesse exemplo 
uma divisão da cidade, uma divisão de poder, percebemos a falta de um política clara de 
Planejamento Urbano da administração municipal. Segundo o Jornal A Cidade (28/12/2006) a 
Promotoria da Cidadania recebeu uma carta protocolada a Promotoria do Meio Ambiente do 
ex-secretário da Infra-Estrutura José Augusto Corsini Monteiro de Barros, engenheiro 
especializado em estrutura aeroportuária, na qual ele descreve a suspeita de interesse do 
Estado em passar à iniciativa privada a concessão do aeroporto. Na época o Engenheiro 
declarou: 

Infelizmente a conclusão que se chega é que o Daesp não está 
verdadeiramente interessado em um aeroporto internacional de cargas, 
mas apenas na reforma do Leite Lopes sob a falsa bandeira da 
internacionalização, mantendo no máximo 2.700 metros de pista, e 
depois de tudo pronto, provavelmente fazer a privatização (JORNAL 
A CIDADE, 2006). 

 
4.2.2 - Questões Sociais 

 
 O grave problema que encontramos na área do Aeroporto Leite Lopes é a urbanização 
do seu entorno, ocorrência que infelizmente acontece em vários aeroportos no Brasil e no 
mundo. A ocupação acontece muitas vezes de forma desordenada e sem qualquer controle dos 
órgãos governamentais responsáveis pela gestão das cidades. Os Aeroportos levam uma série 
de melhorias de infra-estrutura para as áreas onde serão instalados, o que acarreta um 
crescimento em direção a ele. Segundo Spósito (2004) outro problema que pode ser 
observado nas cidades além dos fatores de atração desses aeroportos, pode ser atribuído a: 
 

[...] crescimento das práticas espaciais que levam à formação de 
verdadeiros "vazios urbanos" e à descontinuidade do tecido urbano, 
gerando uma cidade mais esparsa territorialmente e menos integrada 
espacialmente, já que as diferenças socioespaciais e de grau de 
acessibilidade se ampliaram no período. (SPÓSITO, 2004, p. 131) 

 
 A quantidade de moradores gira em torno de 19.000 pessoas, sendo demonstrada no 
Projeto de Internacionalização, levando em consideração a subdivisão por setores realizada 
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pelo IBGE para o Censo (2000), os dados são da Fundação SEADE e principalmente da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. 
 

Figura 07: Quantidade de Moradores e números de domicílios. 
Subsetor N9 Domícilios População Invasão 

Parque Ind. Coronel Quito 
Junqueira, Vila Elisa (parte) e 
Vila Carvalho (parte) 

244 934 • Favela Santa 
Helena 

Subsetor N11    
Avelino Alves Palma – área 
industrial, Quintino Facci I, 
Vila Brasil, Vila Elisa (parte) 

2.127 7.912 - 

Subsetor N12    
Jardim Planalto Verde, 
Jardim Santos Dumont, Vila 
Esmeralda 

136 547 - 

Subsetor N13    
Jardim Salgado Filho I e II, 
Vila Hípica, Jardim 
Aeroporto, Jardim Jóquei 
Clube (parte), Jardim das 
Palmeiras 

1.888 7.470 • Favela Jóquei 
Clube/Aeroporto 

• Favela Barra Bonita 
• Favela da Mata 
• Favela Leão Leão 
• Favela 

Itápolis/Borborema 
Subsetor N14    

Jardim Paschoal Innechi, 
Jardim Patriarca, Parque 
Hipódromo, Jardim Jóquei 
Clube (parte), Jardim Iara, 
Cidade Jardim, Esplanada da 
Estação 

479 1.937 • Favela Adamantina 

FONTE: SEADE e Prefeitura Municipal – Ribeirão Preto (2005) 
 
 Um dos principais problemas encontrados são as áreas de invasão nas proximidades do 
aeroporto, segundo o Projeto de Internacionalização do Aeroporto Leite Lopes e de acordo 
com os dados levantados pela Prefeitura da cidade, são cerca de 5 mil pessoas morando 
aproximadamente em 920 barracos. No começo do mês de janeiro de 2008, a Secretaria de 
Estado da Habitação o Governo Federal e a Prefeitura anunciaram a liberação de R$ 33,5 
milhões para projetos de desfavelização no local, sendo que R$ 17,5 milhões virão do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento). Para o Governo o projeto de desfavelização deve 
ocorrer no local, independente da aprovação ou não do projeto de ampliação do aeroporto. 
 Analisando as questões sociais temos um grave problema, pois os bairros e mesmo as 
favelas que se encontram no entorno do Aeroporto são bastante antigas, existe várias disputas 
judiciais entre moradores e o poder público. Durante a realização do trabalho encontramos em 
vários órgãos da imprensa relatos e notícias dando ênfase ao problema. 
 



 10 

Figura 08: Visão da Favela Jóquei 
Clube/Aeroporto. 

 

 
FONTE: AZEVEDO, J. C., 2007. 

 
 

Figura 09: Imagem da Favela “Da Mata”, 
no entorno da cabeceira do Aeroporto. 

  

 
FONTE: AZEVEDO, J. C., 2007.

5. DISCUSSÃO 
 
 Notamos nas várias bibliografias que a ação política (prefeituras, estados e países) 
manifesta-se durante as ações de planejamento aeroportuário, preparação orçamentária, 
seleção das cidades ou regiões e elaboração dos projetos. Todos esses elementos são também 
fatores econômicos que intervêm paralelamente aos seus aspectos políticos. O significado 
econômico surge com o nível de investimento, a capacidade de multiplicação ou divulgação 
do sistema aeroportuário e com o impacto financeiro sobre a sociedade local. 
 Segundo Da Silva (1990) o aeroporto é o ponto de encontro de vários interesses, por 
vezes divergentes. As companhias aéreas querem pagar o mínimo de tarifas, e ao mesmo 
tempo exigem o máximo e a melhor qualidade de serviços. Os passageiros esperam encontrar 
um meio de transporte cômodo e confortável em relação aos outros modos de transporte. As 
comunidades vizinhas ao aeroporto desejam ouvir falar o menos possível deste. Os 
administradores de aeroportos esperam que os aeroportos sejam eficientes, que não custe 
muito e que, na medida do possível, este seja sempre lucrativo. Essa afirmação pode ser 
considerada correta, pois consegue descrever os principais pontos para a melhor utilização da 
infra-estrutura aeroportuária nas cidades, principalmente quando o Aeroporto se encontra 
aglutinado ao meio urbano. Sendo esse o caso da cidade de Ribeirão Preto. Mesmo com a 
chamada “crise aérea”, o Brasil é o único país em desenvolvimento considerado como 
potência dentro da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI. Em um recente 
artigo em revista especializada Josef Barat, ex-diretor da ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil), lança um alerta sobre o tema: 
 

Nenhum país está preparado para suprir toda sua demanda por infra-
estrutura. [...] Se considerarmos como infra-estrutura tudo que 
envolve energia, portos, rodovias, saúde, educação, habitação, 
segurança e aeroportos, deveremos realmente ficar muito 
preocupados, pois seguramente os aeroportos estarão no final da fila 
(REVISTA AERO MAGAZINE, 2007).  
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 Quando os Estados planejam seus orçamentos nacionais, entendemos que nenhum 
governo poderá priorizar os investimentos nos aeroportos em detrimento da saúde, educação, 
habitação e segurança, como citado acima. O pensamento do Comandante de Aeronaves 
Décio Correa no mesmo artigo exemplifica esse problema: “É nessa parte que as coisas 
começam a se complicarem”. Para esse grave problema da falta de investimentos no setor 
temos a explicação de Da Silva (1990): 
 

(...) Essa evolução determina a renovação das frotas e exige a 
modernização e a expansão da infra-estrutura com os investimentos 
correspondentes, expansão essa que nem sempre se concretiza. Os 
usuários pagam facilmente pelo custo de amortização das aeronaves, 
inseridas no preço dos bilhetes aéreos. Entretanto, no que se refere à 
infra-estrutura, as decisões e os mecanismos decisórios são 
geralmente mais complexos e seus custos de utilização estão longe de 
serem considerados como aceitáveis pacificamente pelos usuários e 
companhias que sempre reagem à transferência de encargos. É crença 
geral que o custo da infra-estrutura é encargo do governo, isto é, da 
sociedade, e não dos usuários. Nada mais socialmente injusto do que 
esse mito que deve ser erradicado. O ônus da infra-estrutura, sem a 
qual não é possível explorar o transporte aéreo, deve recair somente 
sobre quem dela se beneficia. A socialização desses custos é uma 
distorção a combater, pois os não-usuários, em muitos Estados, 
constituem a imensa maioria da população e dos contribuintes. Eles 
não devem pagar por serviços de que não se beneficiam (DA SILVA, 
1990, p. 75). 
 

 Concordamos com a idéia expressa pelo autor, pois entendemos que os investimentos 
com a infra-estrutura aeroportuária são um custo muitas vezes oneroso para os Estados. No 
caso do Brasil deve haver um esforço para serem realizadas concessões de alguns aeroportos 
para a iniciativa privada com projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Esse é um ponto 
de consenso entre os diversos especialistas que deveria ser analisado pelos órgãos 
governamentais. 
 
6. CONCLUSÕES 
 
 Segundo Cintrão (1995) o Estado (governo) é responsável pela dinâmica da produção 
do espaço urbano, uma vez que possui poder de interferência em distintas instâncias como 
consumidor de espaço, proprietário fundiário e, sobretudo, como agente de regulamentação do 
uso do solo. Dessa forma, a autora acredita que cabe ao poder público realizar trabalho de 
planejamento urbano que lhe permita conhecer a estrutura social, econômica e política dos 
segmentos sociais que compõem a cidade. Para ela, é imprescindível a existência de um Plano 
de Diretrizes, não importando o nome que lhe é dado. Concordamos com o entendimento de 
Pintaudi (2005), quando afirma que: 
 

[...] Se vivemos em movimento, temos que pensar o espaço da 
reprodução. [...] isso nos remete, como geógrafos que analisam a 
cidade, a ponderações, avaliações críticas sobre políticas urbanas, 
sobre como estamos usando o espaço urbano, de que maneira nos 
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apropriamos dele, não podendo nos limitar a citar instrumentos de 
política urbanas já usadas, mas qual a crítica que fazemos deles no 
intuito de compreender de que maneira eles permitem esta ou aquela 
forma de produção do espaço (PINTAUDI, 2005, p. 289). 
 

 Concluímos que o Sistema Aeroportuário Nacional tem vários segmentos, alguns de 
padrão internacional e outros ainda em estágios rudimentares. Existem vários problemas na 
instalação, ampliação e utilização desses aparatos de transporte. São graves as dificuldades 
para administrar esses aeroportos como, por exemplo: necessidade de estabelecer protocolo 
legal entre a administração aeroportuária e a municipalidade definindo responsabilidades; 
maior rigor na manutenção das condições operacionais dos aeroportos; tornar públicos os 
balanços individuais dos aeroportos, entre outras atitudes. Entretanto, num aspecto geral, os 
estudos de demanda realizados pelo DAC (1999), hoje ANAC, indicavam a tendência de 
crescimento de tráfego para os aeroportos paulistas, como segue: 
 

O conjunto de aeroportos do Estado de São Paulo deverá manter sua 
liderança, com uma taxa média de crescimento anual, no movimento 
de passageiros, em torno de 6,5%. O Estado de São Paulo isolado 
concentra cerca de 40% do movimento total regular de passageiros do 
País (doméstico mais internacional), com expectativa crescente de 
participação, chegando a 46% em 2017. Esta situação reflete a 
evolução histórica do transporte aéreo de passageiros neste Estado, 
principal pólo econômico do País, onde se localiza o mais importante 
“portão de entrada” do Brasil. São Paulo é responsável pela formação 
de mais de 35% da renda nacional e deve, segundo os modelos 
econométricos desenvolvidos no presente estudo, permanecer nesta 
posição nos horizontes de planejamento (ESTUDO DE DEMANDA – 
DAC, 1999, p. 55). 
 

 No nosso entendimento essa previsão está correta, acarretando grandes dificuldades de 
planejamento, pois não foram realizadas políticas públicas e obras de infra-estrutura, bem 
como a capacitação de mais profissionais para atuarem na área. Esse fato é observado em 
todas as áreas da administração pública brasileira. O planejamento urbano é de vital 
importância para a nossa sociedade, mas: 
 

[...] o planejamento urbano chegou a ser promovido à atividade 
obrigatória pela Constituição de 1988, mas permanece restrito a 
iniciativas isoladas e anêmicas que, na melhor das hipóteses arrolam 
‘problemas’, mas nem preconizam e muito menos propõem 
‘soluções’, a não ser pífias, mas que amiúde simplesmente procuram 
desviar a atenção das áreas críticas do processo urbano, promovendo 
problemas falsos (como a conservação da natureza), intangíveis 
(como qualidade de vida) ou inócuos (como impacto ambiental)(grifo 
do autor) (Csaba Deák, 2004, p. 14). 

 
 Em sua brilhante obra Yves Lacoste (1988) nos coloca a resposta para a falta de 
políticas de planejamento dos governos: 
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“Numa outra escala, a dos problemas que se colocam na cidade, é 
surpreendente constatar a que ponto os habitantes (e mesmo os mais 
preparados politicamente) se acham incapacitados de prever as 
conseqüências desastrosas que acarretarão tal plano de urbanismo, tal 
empresa de renovação, que, no entanto lhes concerne diretamente. As 
municipalidades, os promotores estão agora tão conscientes destas 
incapacidades que eles não hesitam mais em praticar o “acordo” é de 
apresentar os planos dos futuros trabalhos, pois as objeções são raras e 
fáceis de iludir. Deveras, as representações espaciais só têm 
verdadeiro significado para aqueles que as sabem ler, e esses são 
raros; dessa forma, as pessoas não irão perceber até que ponto foram 
enganadas, se não após o término dos trabalhos, quando as 
modificações se tornarem irreversíveis, em boa parte (LACOSTE, 
1988, p. 40). 

 
 Concluímos que saber ler a cidade não é tarefa fácil, pois significa considerá-la em seu 
movimento, planejá-la deve ter o mesmo sentido, ou seja, pensá-la no contexto de hoje, mas 
olhando para seu futuro como possibilidade. O futuro das cidades se apresenta hoje, é preciso 
procurar visualizar por meio das contradições sociais que emergem da (re)produção das 
relações sociais as suas melhores perspectivas. Concordamos com a afirmação da 
pesquisadora Raquel Rolnik (1994) quando especifica a necessidade de intervenção no 
processo de crescimento e desenvolvimento das cidades brasileiras na direção de um espaço 
mais equilibrado do ponto de vista sócio ambiental. 
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