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ANÁLISE DA CONEXÃO AO AEROPORTO DE GUARULHOS 

 
O AEROPORTO DE GUARULHOS E A RMSP 
 
O Aeroporto de Guarulhos – GRU, localizado na cidade de Guarulhos que pertence à 
Região Metropolitana de São Paulo -RMSP, é o maior aeroporto do Brasil e da América 
do Sul, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de 
passageiros. No Brasil, corresponde a mais de 58 % dos voos internacionais e mais de 62 
% dos assentos. Em 2019 atendeu mais que 42 milhões de passageiros. 

A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é a principal aglomeração urbana da 
América do Sul, ocupando a sexta posição entre as maiores do mundo, segundo relatório 
da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2014. Com uma população de 12,3 milhões 
de habitantes e um PIB de R$ 1,28 trilhões, tem um papel de grande importância na 
economia do País. 

A cidade de São Paulo, destino de missões empresariais, visitas técnicas, viagens 
corporativas, feiras, convenções, congressos, fóruns, seminários, palestras, works shops, 
entre outros está na 18ª colocação de destinos populares de negócios no mundo, o 
único da América do Sul. A movimentação de passageiros internacionais e nacionais é 
intensa e o Aeroporto de Guarulhos é a principal porta de entrada para esse público. 

POTENCIALIDADES E DESAFIOS 

Na RMSP se concentram atividades de comércio e serviços sofisticados, instituições de 
pesquisa e ensino superior, uma complexa rede de atendimento à saúde, serviços urbanos 
e sociais de referência e a maior oferta de grandes eventos e instituições culturais. 

Apesar desse potencial, a RMSP apresenta uma série de deficiências de infraestrutura, 
mais especificamente nos gargalos em mobilidade e logística que interferem no 
crescimento da competitividade econômica. Dentre esses desafios, os acessos ao 
Aeroporto de Guarulhos merecem destaque e que somente será vencido com um esforço 
de cooperação envolvendo todas as esferas de governo, o setor produtivo e a sociedade 
civil.  

O Instituto de Engenharia e importantes entidades brasileiras, apresentam por meio desse 
documento, sua contribuição. 

Até o início do ano de 2020, o Aeroporto de Guarulhos, vinha apresentando uma demanda 

crescente, com significativo declínio a partir da Pandemia do Covid-19 em 2020. 
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MODOS DE ACESSOS 
 
Os acessos se dão por ferrovia - linha 13 da CPTM e pelo sistema viário - Rodovia Helio 
Smidt que se estende por parte do perímetro do aeroporto, que faz a ligação com as 
rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. A estrutura para passageiros é dividida em três 
terminais, totalizando 260 pontos de check-in em uma área de 14 quilômetros quadrados. 

Existem várias opções de transporte para acessar o Aeroporto de Guarulhos. 

 Carro 

 AplicativoS 

 Táxi 

 Ônibus da companhia aérea 

 Ônibus público convencional 

 Ônibus executivo 

 Trem – Linha 13 Jade da CPTM + transfer por ônbus 
 
A CPTM contratou uma série de estudos que, resumidamente relataram as expectativas 
de viajantes, acompanhantes e funcionário do Aeroporto de Guarulhos  em relação à Linha 
13, onde destacaram as questões de rapidez, conforto, segurança, não estar sujeito a 
congestionamentos, enchentes e ser mais uma opção de transporte para o Aeroporto de 
Guarulhos. 
 

 
 
Os passageiros do Aeroporto de Guarulhos se concentram predominantemente nas 
regiões Sudoeste e Centro da capital e os funcionários do Aeroporto, na região Leste. 
 
A linha 13 Jade da CPTM oferece 3 serviços: 

 Expresso Aeroporto - liga a estações Luz, que também tem metrô, ao Aeroporto de 
Guarulhos, sem paradas nem baldeação. A viagem dura 33 minutos e custa R$ 
8,60. 

 

 Serviço Connect - liga a estação Brás, servida por metrô, à estação Aeroporto-
Guarulhos, com três paradas: Tatuapé, Engº Goulart e CECAP. A viagem dura 35 
minutos e custa R$ 4,30. 
 

 Serviço Convencional - parte da estação Engº Goulart, tem uma parada na Estação 
CECAP e termina na Estação Aeroporto de Guarulhos. Esta estação não é servida 
de metrô e é necessária baldeação. A viagem dura 15 minutos e custa R$ 4,30. 
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A exemplo da movimentação do Aeroporto, a demanda na Linha 13 vinha crescendo até o 
primeiro trimestre de 2020. Hoje os serviços Conect e Expresso Aeroporto estão 
provisoriamente suspensos devido a pandemia e as partidas iniciadas na Estação Engº 
Goulart têm intervalos de 20 e 30 minutos.  
 

 
 

Em dias normais, leva-se, em média, 1 hora e 15 minutos para se chegar ao Aeroporto e 
em dias com chuva e congestionamentos, o tempo médio aumenta para 2 horas e 30 
minutos. 

Para quem reside na Zona Sul, o tempo médio de percurso em dias de chuva até o 
Aeroporto é de 3 horas. 

Todos os modos estão sujeitos 
à influência de frequentes 
congestionamentos, exceto o 
trem, que percorre seu trajeto 
em via exclusiva, oferecendo 
maior rapidez e confiabilidade 
no deslocamento entre a região 
Central da Cidade de São Paulo 
e o Aeroporto.  

Entretanto, quando o usuário 
chega ao Terminal Aeroporto da 
CPTM, tem que usar um 
transfer por ônibus para 
acessar os Terminais Aéreos.  

 
Transfer por ônibus 

A Estação Aeroporto–Guarulhos da linha 13 da CPTM fica a 500 metros do Terminal 1 do 
Aeroporto, a 1,5 km do Terminal 2 e a 2 km do Terminal 3. Próximo à Estação da CPTM 
há transfer gratuito de ônibus que levam aos Terminais Aeroportuários: 

 Estação CPTM – Terminal 1 - Terminal 2 – Terminal 3 – Estação CPTM 

Para acessar é necessário a utilização de escadas rolantes e optar por uma das linhas com 
tempo de espera de 15 minutos, segundo o Concessionário Gru-Airport. Os tempos de 
deslocamento de ônibus previstos variam entre 7 e 16 minutos. Uma parte significativa do 
trajeto é realizado no sistema viário público e, em casos de congestionamentos na Rodovia 
Hélio Smidt, esse tempo pode chegar até 25 minutos. Vale lembrar que, em média, os 
passageiros levam uma mala e uma bagagem de mão, o que dificulta tais deslocamentos. 
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PLANOS E NECESSIDADES  
 
PEOPLE MOVER - EXPERIÊNCIA EM AEROPORTOS INTERNACIONAIS 
 
É comum o uso do Automated People Mover - APM para fazer a ligação de última milha 
entre o aeroporto e o sistema de trem ou metrô. Globalmente, os aeroportos adotaram essa 
tecnologia de transporte e a implementaram como parte de seus planos diretores. O 
levantamento mais recente identifica 51 aeroportos com sistemas automatizados de 
transporte de pessoas em todo o mundo. No ranking dos 10 melhores aeroportos do mundo 
em 2017, oito contam com People Movers operacionais. 

Atualmente os sistemas de People Mover também são projetados para conectar terminais 
de aeroportos com instalações em terra, como estacionamento, serviços de aluguel de 
automóveis, serviços de transporte regional, hotéis e outros centros de empregos e 
atividades relacionados.  

 
PEOPLE MOVER NO AEROPORTO DE GUARULHOS 
 
O People Mover previsto para ser implantado no Aeroporto de Guarulhos estará livre do 
congestionamento do tráfego nas imediações do aeroporto, bem como do entorno dos 
terminais de passageiros e contribuirá na melhoraria dos deslocamentos dos os viajantes 
e funcionários. 

Dessa forma, os usuários de Aeroporto, muitos vindos de voos internacionais, deixarão de 
enfrentar a transferência não confiável e lenta do transfer de ônibus e, com o People Mover 
será estimulado a usar a Linha 13 da CPTM e certamente aumentará sua demanda. 

A implantação do People Mover é importante estrategicamente para o Aeroporto de 
Guarulhos na organização e integração de vários equipamentos, porém sua relevância é 
ainda maior na conexão com a Linha 13 da CPTM e não seria errado afirmar que os 
investimentos na linha para aumentar a atratividade estariam comprometidos, caso não 
conte com o People Mover implantado no Aeroporto de Guarulhos. 
 

 

 
 
  

People mover Ônibus

Viário segregado sim não

Extensão (km) 2,6 6,2

Tempo de espera (minutos) 6 15

Tempo de trajeto (minutos) 6 16 a 25 

Acesso em nível sim não

Poluente não sim
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CONEXÃO DA LINHA 13 NA REGIÃO CENTRAL 
 
A melhoria da conexão da Linha 13 com as demais linhas de trem e com a rede metroviária 
na Região Central em Luz e Brás é um fator fundamental para atender a demanda. A 
criação das linhas Conect e Expresso Aeroporto foi positiva, porém insuficiente devido aos 
intervalos grandes em função do compartilhamento dos trilhos, do sistema de sinalização 
e da necessidade da ampliação da frota, fatores determinantes para redução dos intervalos 
e promoção de um serviço mais atrativo. 

A Estação da Luz pode ser transformada em um importante hub pois, além de concentrar 
uma enorme feixe de linhas de metrô e trem, encontra-se num espaço urbano passível de 
requalificação e dotação de uma série de serviços vinculados aos Aeroportos de Guarulhos 
e Congonhas, como check in, despacho de bagagens, além de poder ser integrado à outros 
modais como transporte de aplicativos especiais que facilitarão o acesso a outros pontos 
da cidade.  
 
AMPLIAÇÃO DA LINHA 13 - JADE 

Por fim, a Linha 13 precisará de estudos para avaliar e definir a melhor forma de proceder 
investimentos na sua ampliação de modo a proporcionar melhores ligações com a rede 
metroferroviária na cidade de São Paulo, bem como avaliação de extensão da linha em 
direção a Guarulhos e atender o maior deslocamento pendular entre cidades no pais.  

O Governo do Estado noticiou estudos que apontam a ampliação da Linha 13-Jade em 
direção à Chácara Klabin, permitindo integração com as linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metrô. 
Entretanto, recentemente divulgou planos de levar a Linha 13-Jade até a Estação 
Palmeiras-Barra Funda, utilizando verba disponibilizada pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento. São decisões que precisam de estudos mais aprofundados com 
pesquisas e simulações detalhadas para que subsidiar as propostas e decisões de 
investimentos. 

 

CONCLUSÃO 
 
Sendo São Paulo uma das principais metrópoles do mundo, a necessidade de fomentar a 
qualificação do Aeroporto de Guarulhos, a maior porta de entrada aérea do país, por 
reconhecer como fator fundamental no contexto competitivo internacional, além de 
melhorar as condições de mobilidade da RMSP com a utilização plena dos investimentos 
na Linha 13 da CPTM. 
 
O Instituto de Engenharia e demais entidades entendem que a eficiência da conectividade 
entre os terminais do Aeroporto de Guarulhos e o sistema metroferroviário é fundamental 
para o seu bom funcionamento e competitividade internacional. 
 
Sendo assim, sugerem que se proceda a conclusão do processo de escolha da tecnologia 
do People Mover e inicie sua implantação imediatamente, que acelere os esforços para 
melhoria da Conexão da Linha 13 na Região Central de São Paulo e defina a ampliação 
da linha, contribuindo com a melhora da qualidade de vida de milhares de pessoas. 
 


