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Parecer Técnico Ambiental nº 80/2014 - II 

 

1) Introdução  

Trata o presente da emissão de Exame Técnico Municipal para Estação Elevatória de 

Esgotos e Linha de Recalque de Esgotos Sanitários no interior da área do Aeroporto Internacional 

de Viracopos, conduzindo os esgotos recalcados até a rede pública existente à Avenida Fernando 

Paolieri x Rua Nehme Antonio Hadad, no Bairro Parque das Indústrias. 

A solicitação foi realizada através do Sistema de Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), 

sob nº 2014000358, mediante pagamento da taxa de análise e apresentação da documentação 

necessária, inclusive das complementações solicitadas pelo corpo técnico da S.V.D.S. 

Conforme documento “Protocolo de Intenções” assinado junto à SANASA, as obras 

pretendidas estão relacionadas à ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, 

especificamente com o aumento da capacidade das instalações do Aeroporto. 

O licenciamento ambiental das estruturas pretendidas se dará no âmbito estadual, cabendo 

ao Município de Campinas a emissão do Exame Técnico Municipal. A análise e parecer técnico 

foram realizados com base nos documentos apresentados, de inteira responsabilidade de seus 

elaboradores.  

1.1) Localização do empreendimento 

 Conforme documentos apresentados, a E.E.E. estará situada em área contígua à E.T.E. 

existente dentro do sítio aeroportuário. O trecho da linha de recalque em pauta terá início na E.E.E., 

do lado noroeste do sítio, e seguirá até o seu limite, nas proximidades do Bairro Parque das 

Indústrias, conforme traçado sobre imagem aérea: 
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 Imagem 1: em verde, área onde se localizará a EEE e tubulação por gravidade. Áreas de 

propriedade do Aeroporto indicadas em amarelo e área externa ao sítio aeroportuário, em vermelho. 

Em azul, caminhamento da tubulação de recalque. 

2) Considerações sobre a documentação apresentada 

Para instrução do pedido, foram apresentados os documentos técnicos a seguir: 

 Memorial Descritivo e Justificativo: 

Engloba as obras da tubulação por gravidade, que conduzirá os esgotos até a Estação 

Elevatória, a própria Elevatória e Tubulação de recalque, que em conjunto constituem o objeto da 

solicitação de E.T.M. 

O interessado informa que serão executados 31 metros de tubulação interligando a ETE 

existente à futura elevatória, denominada “tubulação por gravidade - TG”, a própria EEE e linha de 

recalque com 1.200 m de extensão, em área pertencente ao sítio aeroportuário, com o objetivo de 

conduzir os esgotos até a rede de pública operada pela SANASA. 
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Os desenhos apresentados contemplam um caminhamento total de 1.860 metros até o poço 

de visita disponibilizado pela SANASA, sendo 660 metros fora do sítio aeroportuário (em vias 

públicas). Uma vez que o Memorial não esclarece quem será o responsável pela execução do trecho 

em vias públicas, o interessado foi convocado a esclarecer este aspecto do projeto, e foi informado a 

esta técnica, via contato telefônico, que o trecho fora do aeroporto será executado pela SANASA. 

Como forma de comprovação foi apresentada cópia do Protocolo de Intenções firmado junto à 

SANASA. 

 Protocolo de Intenções nº 01/2013 assinado junto à SANASA; 

O documento foi firmado no dia 18 de junho de 2013, pelos representantes da SANASA e 

da interessada, “com a finalidade de se estabelecerem ações coordenadas visando à execução de 

atividades relativas ao estudo saneamento ambiental para prestação de serviços públicos de 

abastecimento e esgotamento sanitário”. 

Em face do compromisso da interessada em “manter, modernizar e ampliar as instalações 

do terminal de passageiros, terminal de carga, instalações prediais administrativas e 

terceirizadas”, figuram como obrigações por parte da empresa de saneamento, no tocante ao 

esgotamento sanitário, os seguintes itens:  

d. Elaboração de estudos quanto ao encaminhamento de efluentes gerados, 

quais sejam: os esgotos sanitários, bem como os provenientes das aeronaves 

(cloaca), de acordo com as normas legais e técnicas aplicáveis. 

e. Estudos e Proposta referente à interligação dos efluentes domésticos e não 

domésticos gerados pelo aeroporto no sistema público de coleta e tratamento do 

município - ETE Capivari II; 

f. Disponibilização dos serviços de manutenção das redes de água e esgoto, 

hidrômetros, reservatórios e demais unidades operacionais e saneamento. 

Vale ressaltar que o documento trata-se de um protocolo de intenções, e não é claro na 
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determinação de quais obras e/ou trechos serão responsabilidade da SANASA ou do empreendedor. 

Recomenda-se, portanto, que sejam apresentados à CETESB documentos que garantam que a linha 

de recalque em pauta terá a devida interligação ao poço de visita indicado em projeto, dando-se o 

devido encaminhamento aos esgotos tratados nas dependências do Aeroporto. 

Adicionalmente, recomenda-se que sejam apresentados documentos de propriedade da área 

relativa ao sítio aeroportuário, a saber, o devido Decreto de Utilidade Pública com certidão gráfica. 

 Planta Urbanística Ambiental; 

No documento são delimitadas as Áreas de Preservação Permanente geradas pela existência 

do Ribeirão Viracopos e de lagoa, assim como os fragmentos florestais, com sobreposição das 

estruturas pretendidas. O Memorial Descritivo relata que, na elaboração do projeto, evitou-se as 

intervenções em APP e supressões de vegetação, o que pode ser parcialmente verificado na Planta 

Urbanística, uma vez que esta não traz a locação das árvores existentes no entorno. 

 Plantas CCV_TEC DE2_DRE_INT_001 e 002  

As plantas apresentam a localização e implantação da EEE, tubulação por gravidade e linha 

de recalque na área do sítio aeroportuário e em vias públicas. Não foram apresentados projetos; por 

este motivo, recomenda-se que sejam apresentados à CETESB os projetos em nível de 

detalhamento exigido para emissão da Licença Ambiental, com a devida aprovação por parte da 

SANASA, atendendo as normas técnicas vigentes, e com Anotação de Responsabilidade Técnica 

devidamente recolhida. 

 Ata de Assembléia Geral e Estatuto Social; 

 Cópia do cartão do CNPJ; 

Estes documentos foram apresentados em nome da Aeroporto Brasil Viracopos S.A., 

atendendo à solicitação desta SVDS. 

3) Características do empreendimento 
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O empreendimento será composto de três elementos principais, consistindo num conjunto de 

obras para bombeamento e condução dos esgotos tratados pela ETE do Aeroporto até a rede pública 

coletora de esgotos, sendo eles: 

Tubulação por gravidade (T.G.): 

A tubulação por gravidade será executada em polietileno de alta densidade - PEAD, com 

diâmetro de 200 mm, e terá a finalidade de interligar a ETE à EEE, com aproximadamente 31 m de 

extensão. 

Estação Elevatória de Esgotos (E.E.E.): 

É prevista a construção de poço de sucção com 5,0 metros de profundidade e 3,0 metros de 

diâmetro, contendo 3 bombas submersas com vazão de 32,4 m³/h cada uma, sendo 2 bombas 

operacionais e 1 bomba reserva + alarme. O sistema da E.E.E. terá ainda cesto para retenção de 

sólidos, válvulas de gaveta e retenção para cada bomba e deverá ser impermeabilizada na sua 

totalidade. 

Para dimensionamento da E.E.E., foi considerada a vazão de 64,8 m3/h, com as seguintes 

especificações: poço de sucção executado em anéis de concreto, devidamente impermeabilizado, 

com diâmetro de 3,0 m e profundidade de 5 m; tampa em concreto armado com gradil; 

profundidade útil abaixo da geratriz da tubulação de entrada de 5 m; volume total: 35,40 m³; 

volume útil: 35,40 m³; entrada de esgoto: tubo de PEAD 200 mm; válvula de gaveta e retenção na 

caixa de manobras ao lado do poço de recalque para eventual manutenção. As bombas serão 

instaladas no fundo do poço com filtro tipo gaiola para proteção contra resíduos sólidos e/ou outros 

elementos.  

É previsto ainda que a estação elevatória deverá ficar conectada a um gerador, caso falte 

energia da concessionária. As bombas vão funcionar automaticamente em regime de revezamento 

de 6 por 6 horas, comandadas por rele temporizador instalado no painel elétrico. Haverá controle de 

nível através de bóia, sendo possível a operação manual do sistema. Para os casos de ocorrência de 

falta de energia da concessionária a Estação elevatória terá anunciador de falha à distância, 
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conectado a um setor de Manutenção que poderá energizar a partir de grupo gerador móvel e de uso 

exclusivo. 

Rede de recalque de esgotos: 

A rede de recalque pretendida terá início na saída da Estação Elevatória de Esgotos - EEE e 

percorrerá a extensão de 1.200 metros até o limite do sítio aeroportuário, conforme caminhamento 

apresentado na Solicitação. Será executada em tubos de PEAD, com 150 mm de diâmetro, e seu 

término será no limite do sítio aeroportuário, na divisa com a Rua Edmir da Silva. 

4) Recomendações técnicas 

Compete ao interessado a estrita observação das condicionantes estabelecidas pelo órgão 

estadual, devendo apresentar, previamente à obtenção da respectiva Licença Ambiental Prévia (ou 

Prévia e de Instalação, se for o caso), as comprovações de atendimento das exigências técnicas 

formuladas, contemplando ainda outros aspectos ambientais relevantes que porventura se mostrem 

necessários. Sendo assim, recomenda-se que sejam exigidas as seguintes medidas por parte do 

órgão ambiental: 

a)  Apresentação dos projetos e memorial descritivo e de cálculo em nível de detalhamento 

exigido para emissão da Licença Ambiental, com a devida aprovação por parte da 

SANASA, atendendo as normas técnicas vigentes, e com Anotação de Responsabilidade 

Técnica devidamente recolhida. 

b)  Os referidos projetos deverão estar compatibilizados com o Masterplan considerado 

para ampliação do Aeroporto como um todo, de forma que não ocorram interferências 

ou incompatibilidade de projetos. 

c)  Apresentação de autorização da SANASA para interligação ao poço de visita indicado 

no projeto, dando-se o devido encaminhamento aos esgotos tratados nas dependências 

do Aeroporto; 
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d)  Apresentação de documentos de propriedade da área relativa ao empreendimento; 

e) Apresentação de Estudo Ambiental, contendo a caracterização do empreendimento 

(aspectos funcionais e construtivos, projetos); estudos de alternativas tecnológicas e/ou 

locacionais; delimitação física das áreas de influência direta, indireta e área diretamente 

afetada – refletindo condições atuais do meio físico, biótico e socioeconômico, possíveis 

impactos e medidas para mitigá-los; programas, planos e projetos para mitigação de 

impactos negativos; população afetada, condições de uso e ocupação do solo; demais 

informações essenciais à avaliação dos impactos gerados durante as fases de 

implantação, operação e desativação do empreendimento; 

f)  Apresentação do Programa de Controle Ambiental de Obras que contemple aspectos 

como: instalação de canteiros de obras e áreas de apoio; mitigação processos erosivos; 

questões pertinentes à saúde e segurança do trabalho; produção, armazenamento e 

destinação de resíduos sólidos; tratamento e disposição de efluentes líquidos e perigosos; 

controle da poluição atmosférica e poluição sonora; 

g)  Relatório geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando 

item específico para desenvolvimento de processos erosivos; 

h)   Plano de monitoramento da qualidade da água, visando o controle ambiental das fases 

de obras e de operação.  

i) Se eventual necessidade de mudança de traçado para a execução da linha de recalque de 

esgoto implicar em intervenção em Área de Preservação Permanente e/ou supressão de 

vegetação, a autorização para tal deverá ser obtida junto ao Estado previamente à 

execução da obra. 

j) Previamente à execução do trecho de 660 m, de responsabilidade da SANASA, a 

empresa de saneamento deverá obter as devidas licenças ambientais junto aos órgãos 

competentes. 
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k) As características dos esgotos a serem recalcados deverão atender à legislação vigente 

para lançamento em rede pública coletora, no tocante à composição e parâmetros físico-

quimicos. 

Quando da execução das obras, recomenda-se que sejam formuladas ao interessado as 

seguintes exigências técnicas: 

l) Deverão ser adotadas medidas de controle de erosão, como drenagem provisória durante 

a movimentação de terra e instalação do empreendimento e movimentação de solo fora 

de períodos chuvosos; 

m) Caso haja necessidade de estocar material escavado no terreno do empreendimento, esse 

material deverá ser armazenado em pilhas e ser coberto com lona para evitar 

carreamento pelas chuvas;  

n) Os resíduos sólidos oriundos do canteiro de obras deverão ser encaminhados conforme 

orientação do Departamento de Limpeza Urbana - DLU da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos; 

o)  Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas e equipamentos utilizados 

nas obras, de modo a minimizar a emissão de gases poluentes e material particulado;        

p)  Proceder a cobertura da caçamba dos caminhões que transportem materiais passíveis de 

carreamento pelo vento (terra, areia, cimento, etc.) e exigir o mesmo dos fornecedores de 

insumos para a obra; 

q)  Umedecer e limpar diariamente as vias de acesso para controle da poeira em suspensão 

e materiais barrosos durante a fase de escavação; 

r)  O horário de trabalho deverá se limitar a um horário compatível, sendo vedada atividade 

de máquinas no período noturno; 
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s)  Não está autorizada a implantação de pátio de abastecimento ou de lavagem de 

máquinas e equipamentos, bem como qualquer reservatório de combustíveis; 

t)  Os níveis de ruídos emitidos pela atividade de construção não deverão ser passíveis de 

causar incômodos aos vizinhos, restringindo o funcionamento das máquinas no horário 

das 07:00 h às 18:00 h; 

u)  Apresentar ART dos responsáveis pela execução do empreendimento; 

v)  Apresentar comprovação da destinação ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos, 

inertes e não inertes, durante a execução da obra; 

w) Os resíduos sólidos retidos nos cestos retentores e gradeamentos deverão ser 

adequadamente dispostos de modo a impedir quaisquer problemas ambientais; 

x)  Caso ocorra a interrupção ou paralisação da obra, o órgão ambiental deverá ser 

imediatamente comunicado, devendo ser adotadas medidas cabíveis de contenção de 

processos erosivos, proteção de taludes e manutenção do sistema de drenagem da obra e 

demais orientações dos órgãos ambientais competentes. 

 

Quando da operação do empreendimento, recomenda-se: 

y) Caso o sistema de gerador móvel venha a se mostrar ineficiente, vindo a causar poluição 

hídrica ou do solo, seja determinada a instalação de gerador permanente, com 

acionamento automático e capacidade para operar por no mínimo duas horas. 

 

5) Conclusão 

Haja vista a necessidade de correta destinação dos esgotos gerados nas dependências do sítio 
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aeroportuário, e considerando os documentos apresentados pelo interessado, opinamos pela emissão 

do Exame Técnico Municipal, mediante o estabelecimento das exigências relacionadas nos itens 

anteriores.  

 
Atenciosamente, 

 
Campinas, 18 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 
Heloíse Geraldino Maia      
Eng. Ambiental - CCLA/DDS/SVDS     
Matrícula: 126.271-8       
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