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CAPIVARI

Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.

Desvio da linha férrea EFE - 050 - Brasília-Campinas-Santos - km 235

O protocolo nº 2013/10/52463 versa sobre a obtenção de Exame Técnico Municipal (ETM) para obras de desvio 
da linha férrea EFE  - 050. O desvio ferroviário possuirá extensão estimada em 8,4 km, necessária para permitir a 
implantação de nova pista de pouso e decolagem. A extensão aproximada do trecho desviado é de aproximados 
6.500 metros. 
As obras de desvio fazem-se necessárias após emissão da Licença Ambiental Prévia nº 8.818/2011, emitida pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 31 de janeiro de 2011, aprovando a concepção e a 
localização das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos. 
Após consulta ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento foi emitido o Parecer Técnico 439/13/IE, em 
30/09/2013, que constata que apesar de na Licença Prévia 8.818/2011 contemplar a implantação de túnel 
ferroviário, a sua implantação demonstrou-se segundo o interessado inviável.  
Por conta de não estar contemplado na supramencionada Licença Prévia, de se tratar de obra fundamental para 
ampliação do Aeroporto de Viracopos e possuir impactos ambientais potenciais a obra em tela deve ser 
licenciada pela CETESB mediante apresentação de Relatório Ambiental Preliminar  -- RAP. 
O presente parecer objetiva avaliar os aspectos ambientais decorrente do desenvolvimento das obras, 
objetivando a emissão de Exame Técnico Municipal para avaliação da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo. As informações presentes neste parecer técnico são baseadas nos documentos apresentados, de 
responsabilidade de seus elaboradores.
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 O corpo técnico da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável considera a inserção das 
seguintes exigências técnicas ao corpo da Licença Ambiental Prévia e de Instalação como essencial para garantir 
que as obras sejam executadas sem ocasionar maiores impactos ambientais ao meio ambiente.  
1.1. Apresentação de Relatório que comprove o cumprimento das ações e medidas contempladas no Programa 
de Controle e Monitoramento de Obras; 
1.2. Proceder à 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; 
1.3. Umedecer e limpar diariamente as vias de acesso para controle da poeira em suspensão e materiais 
barrosos durante a fase de escavação; 
1.4. apresentação de documentação que comprove a adoção de medidas destinadas à manutenção preventiva 
de veículos, máquinas e equipamentos; 
1.5. Deverão ser adotadas todas as medidas para se evitar o desenvolvimento de processos erosivos durante as 
obras; 
1.6. os serviços de terraplenagem devem-se iniciar somente após a implantação de sistema de drenagem pluvial 
provisória; 
1.7. deve-se minimizar as áreas expostas durante os serviços de limpeza do terreno e movimentação de terra, em 
especial taludes e regiões com declividade acentuada; 
1.8. os sistemas de drenagem pluvial, provisória e definitiva, devem possuir  -- sempre que necessário  -- 
dispositivos destinados à dissipação de energia hídrica; 
1.9. as regiões suscetíveis à erosão fluvial devem ser devidamente protegidas; 
1.10. 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; 
1.11. deve ser apresentado comprovante de destinação dos resíduos sólidos proveniente das obras; 
1.12. em caso de utilização de banheiros químicos para coleta dos efluentes sanitários gerados em obra, deve-se 
apresentar Licença de Operação da empresa que prestará o serviço, bem como Certificado de Movimentação de 
Resíduos de Interesse Ambiental  -- CADRI. 
1.13. fica proibido qualquer lançamento de quaisquer efluentes líquidos em galerias de águas pluviais, 
diretamente no solo ou em corpo hídrico; 
1.14. deve-se implantar sinalização viária em todas as vias locais afetadas pelas obras de desvio ferroviário; 
1.15. deverá ser priorizada a compensação dos volumes de cortes e aterros, visando minimizar a necessidade de 
áreas de bota-fora e caixas de empréstimos, adotando-se adequações no greide da via quando necessário;  
1.16 a camada de solo oriunda da raspagem do terreno para implantação do empreendimento deverá ser 
armazenada e ser reutilizada para cobertura de taludes e área de plantio; 
1.17. Caso ocorra a interrupção ou paralisação da obra, a SVDS deverá ser imediatamente comunicada, devendo 
ser adotadas medidas cabíveis de contenção de processos erosivos, proteção de taludes, cercamento das áreas 
de preservação permanente e manutenção do sistema de drenagem da obra e demais orientações dos órgãos 
ambientais competentes; 
1.18. O horário de trabalho deverá se limitar a um horário compatível, sendo vedada atividade de máquinas no 
período noturno; 
1.19. Os programas de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos devem 
estender-se até pelo menos 1 ciclo hidrológico completo ou até término das obras de implantação da 2ª pista. 
2. Visando uma análise integral, relatórios futuros deverão apresentar uma interpretação temporal e espacial 
conjunta da ictiofauna, abrangendo aspectos tais como: o período reprodutivo das espécies amostradas que 
incrementam sazonalmente a comunidade, os principais pontos impactados pelas obras no aeroporto e o 
processo de recuperação de matas ciliares dos corpos d'água amostrados; 
3. Recomenda-se um maior esforço amostral para herpetofauna e a apresentação das curvas de coletor por área 
e sazonalidade para uma melhor visualização das espécies que ocorrem na área e os possíveis impactos sobre a 
comunidade.  
4. Para o grupo das aves alguns pontos devem ser especialmente considerados quanto ao conhecido grau de 
sensibilidade às alterações antrópicas, a presença de espécie classificada “em perigo” no estado de São Paulo e 
a suficiência amostral não atingida. Quanto a espécie ameaçada coruja mocho-do-banhado (Asio flammeus) 
recomenda-se que seja realizada uma verificação da área de vida, locais de nidificação, alimentação e abrigo (e 
os potenciais nas áreas adjacentes) visando subsidiar uma análise que possa interseccionar as demandas da 
espécie com a prevenção de impactos na área; 
5. No tocante às espécies migratórias especial atenção deve ser dada à prevenção de impactos nos recursos 
utilizados, uma vez que a dinâmica sazonal de incremento de espécies influencia diretamente na dinâmica dos 
processos ecológicos locais;  
  
  
 

Aeroportos Brasil - Viracopos S.A. 2/4



2013/10/52463 05/2014 - II 06/02/2014

6. Para o levantamento da mastofauna, sugere-se que os gráficos de suficiência amostral sejam 

apresentados também por área amostrada; 

7. Especialmente no que tange a um dos potenciais impactos relatados para o desvio da linha 

férrea, “criação de focos de atração de animais sinantrópicos”, considerando que entre as 

cargas transportadas estarão commodities agrícolas, tais como, milho, trigo e farelo, 

recomenda-se um plano de emergência para um possível descarrilamento/tombo de cargas 

dessa natureza, particularmente atrativas à avifauna, visualizando o risco à segurança 

aeroportuária. 

 8. Ficam estabelecidas as seguintes compensações ambientais necessárias para atendimento da 

legislação municipal e para minimizar os impactos negativos da obra: 

8.1. Transplantio para as APPs que sofrerão intervenção, ou para o sítio aeroportuário (uso 

paisagístico) os seguintes indivíduos arbóreos isolados: 3 cambarás (Gochnatia 

polymorpha), 1 jatobá (Hymenaea courbaril), 2 mamicas-de-porca (Zanthoxylum sp), 1 

mamica-de-porca (Zanthoxylum reidelianum), 1 guaçatonga (Casearia sylvestris), 1 

baga-de-morcego (Trichilia palida) e 1 canela-amarela (Ocotea velutina). O interessado 

deverá apresentar à SVDS e a CETESB relatórios semestrais de acompanhamento dos 

indivíduos transplantados por um período de 18 meses; 

8.2. Os demais indivíduos arbóreos isolados poderão ser suprimidos ou transplantados, mas se 

opção for pela supressão, as compensações ambientais deverão ser baseadas no Decreto 

17724/2012, Art. 3º, que estabelece a compensação de 1:15 para os casos de supressão de 

indivíduos arbóreos exóticos e a compensação na proporção de 1:25 para os casos de 

supressão de indivíduos arbóreos nativos não ameaçados. Descontando-se os indivíduos 

que deverão ser transplantados, a compensação pelo corte de árvores isoladas para 

implantação da linha férrea deverá ser feita mediante o plantio de 410 árvores nativas da 

região. O plantio compensatório deverá ser feito, nas APPs dos imóveis que sofrerão 

intervenção, mediante a anuência dos proprietários ou na arborização dos bairros do 

entorno; 

8.3. Transplantio de todos indivíduos presentes nos fragmentos de vegetação, APPs maciços 

ou sistema agroflorestal que estejam enquadrados em alguma categoria de ameaça de 

extinção; 

8.4. Fazer a restauração florestal de 49,08 ha + a compensação por cada árvore a ser 

suprimida, de acordo com o Decreto 17724/2012, Art. 3º, referentes a intervenções em 

APP, em fragmento, em maciço ou sistema agroflorestal, devendo ser compensando nos 

seguintes locais: 
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8.4.1. Nas APPs que sofrerão intervenção, devendo o interessado apresentar anuência dos proprietários das 
áreas onde estão inseridas as APPs; 
8.4.2. Nas APPs urbanas dos bairros do entorno do aeroporto de Viracopos, com anuência do BAV/SVDS; 
8.4.3. nas bordas dos fragmentos a intervir, com a finalidade de amenizar o efeito de borda; 
8.4.4. nos corredores ecológicos, mediante a anuência dos proprietários e Unidades de Conservação a serem 
criadas; 
8.4.5. nas demais áreas a serem estabelecidas pelo BAV/SVDS ou pela CETESB; 
9. Em todos os casos citados no item iii, o interessado deverá fazer o plantio conforme determina as Resoluções 
CONAMA 429/2011 e  SMA 08/2008, o que inclui a retirada das espécies exóticas invasoras e o plantio de 
espécies nativas regionais; 
10. Em todos os casos citados no item iii, a manutenção dos plantios deverá ser feita até o estabelecimento da 
área reflorestada , que se caracteriza  pela formação de dossel entre as copas, altura de fuste de, no mínimo, 
1,5m (um metro e meio), formação de serapilheira e regeneração natural em sub-bosque (Decreto 17724/2012, 
Art. 7º, II); 
11. Junto aos relatórios de acompanhamento dos plantios compensatórios deverão ser anexadas a cópia da nota 
fiscal, com o número de RENASEM do viveiro produtor das mudas, e a cópia do Termo de Conformidade das 
mudas adquiridas. Esta medida visa atender ao Artigo 114 do Decreto Federal nº 5153/2004, que regulamenta a 
Lei Federal nº 10711/2003; 
12. Na medida 2 do Programa de Recomposição Florestal apresentados às fls. 304-305 do RAP, é apresentado 
como medida para resgate do banco genético a construção e a manutenção de um viveiro para 40 mil 
mudas/ano. A SVDS sugere que o interessado faça uma parceria com a SANASA e a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (DPJ/SMSP) para utilização da infraestrutura que está sendo feita por aquela empresa no 
Parque Lago do Café e/ou no viveiro existente no bairro Parque Shangrila em Campinas.  O interessado 
ofereceria a mão-de-obra (três braçais e um técnico) e os meios necessários para a coleta de sementes (veículo 
com motorista pelo menos 2 vezes por semana) e manutenção do viveiro (insumos). Já a SANASA e SMSP 
ofereceriam a infraestrutura (estufa, aclimatação, edificações). 
13. O interessado deverá apresentar à CETESB os seguintes documentos não apresentados à SVDS: 
13.1. ART dos Conselhos do Estado de São Paulo devidamente preenchidas e assinadas pelos coordenadores 
dos laudos, relatórios e projetos apresentados; 
13.2. Relação de cada indivíduo arbóreo a ser suprimido nos fragmentos, maciços, APPs ou sistema 
agroflorestal, de forma a permitir o cálculo estabelecido pelo Decreto Municipal  17724/2012, Art.3º, modificado 
pelo Decreto Municipal 18108/2013; 
13.3. Licenciamento ambiental da ETE compacta relatada nos estudos como estando na área do sítio 
aeroportuário; 
13.4.  Plano de contingência referente ao transporte de resíduos sólidos classe I gerados nas obras do desvio da 
linha férrea; 
13.5. Limpeza dada aos caminhões betoneira, para o qual o Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos 
afirma a forma como será realizada a limpeza, sem, no entanto, apresentar detalhes e documentos referentes ao 
licenciamento do sistema; 
13.6. Licença ambiental referente ao sistema de tratamento composto por piscinas de decantação, para o qual se 
informa que será realizada limpeza de veículos transportadores. 
  
CONCLUSÃO 
  
Considerando os aspectos ambientais analisados, bem como os estudos e documentos apresentados que 
subsidiaram esta análise, os Pareceres Técnicos Ambientais nº 79/2013 - II e 243/2013  - III, sugere-se a emissão 
da Licença Ambiental Prévia e de Instalação e respectivas autorizações para a obra em pauta. Ressalta-se ainda 
a necessidade de rigorosa fiscalização ambiental, visto que a região é limítrofe com outros municípios e a obra é 
de interesse regional. 
  
ANEXOS 
  
Parecer Técnico Ambiental nº 79/2013 - II; 
Parecer Técnico Ambiental nº 243/2013 - III; 
Parecer Técnico da Comissão de Análise de Territórios do COMDEMA. 
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