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Segunda fase da expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos - segunda pista de pousos e decolagens.

Capivari

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

Exame Técnico Municipal para a segunda fase da expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, 
compreendida pela Segunda Pista de Pousos e Decolagens, Pistas de Táxi e outras obras complementares.

Trata o presente da emissão do Exame Técnico Municipal (ETM), conforme previsto no artigo 6º, inciso VI da Lei 
Complementar nº 49/13, para a segunda fase do projeto de expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, 
constituída pela Segunda Pista de Pousos e Decolagens, taxiways e ligação com a infraestrutura existente na 
Central de Utilidades 1 e Posto de Bombeiros e Resgate. 
O pedido foi formulado pela Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), em continuidade ao 
licenciamento da expansão do Aeroporto, em atendimento ao item 1.1 da Licença Ambiental Prévia nº 8818/2011 
emitida através de processo CETESB nº 13784/2000. 
A solicitação de ETM para Licença Ambiental de Instalação (LI) da segunda fase do empreendimento se deu em 
31 de outubro de 2013, através da carta VIRACOPOS/G/SMS-13/0054, sendo que um conjunto de documentos, 
projetos, estudos e laudos foi entregue em 06 de dezembro de 2013. Após a análise desse primeiro conjunto de 
documentos, o corpo técnico da SVDS gerou um comunicado oficial em 10 de março de 2014 solicitando 
documentos complementares para subsídio da análise técnica em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 
O interessado solicitou prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, para complementação final da 
documentação. 
Após esse período, o interessado informou que não haveria nova entrega de documentação à SVDS, em razão 
de os projetos até então em curso não terem sido concluídos no prazo concedido pela referida Secretaria. 
 Tendo em vista que as exigências formuladas pela Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) se basearam nas 
exigências da CETESB e em necessidades específicas do Município, este Parecer visou a uma avaliação do 
adimplemento tanto das questões relacionadas às exigências da PMC quanto das exigências formuladas pela 
CETESB quando da emissão da LP 8818/11, que deverão ser atendidas para obtenção da Licença Ambiental de 
Instalação (LI) junto ao Estado. 
O teor da análise técnica, recomendações e demais considerações formuladas pela SVDS estão contidos no 
Parecer Técnico Ambiental nº 72/2014-II, o qual é parte integrante deste documento. 
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