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1 FINALIDADE 

Este documento define as diretrizes gerais de meio ambiente necessárias ao edital do 

Chamamento Público Comercial – CPC. Tem como objetivo orientar o desenvolvimento do 

Relatório Ambiental, que deve avaliar a viabilidade ambiental do uso proposto para a área 

objeto do PMI. 

 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

a) Lei nº6938/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; 

b) Lei n°9.605/1998 (Lei de crimes ambientais). Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências; 

c) Lei nº12.725/2012. Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos; 

d) RDC ANVISA nº 56/2008. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 

Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, 

Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados; 

e) Resolução CONAMA nº 1/1986. Dispõe sobre os empreendimentos modificadores do 

meio ambiente que devem elaborar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para instruir o processo de licenciamento 

ambiental; 

f) Resolução CONAMA nº 005/1993. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; 

g) Resolução CONAMA nº 237/1997. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, bem como 

as atividades licenciáveis, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente; 

h) Resolução CONAMA nº 307/2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil; 

i) Resolução CONAMA nº 420/2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 

para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas; 

j) RBAC nº 164/2014. Estabelece regras para o gerenciamento do risco da fauna no âmbito 

do aeródromo; 

k) Lei nº 12.651/2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 

6.938/1981, nº 9.393/1996 e nº11. 428/2006; revoga as Leis nº 4.771/1965 e nº 

7.754/1989, bem como a Medida Provisória nº 2.166-67/2001; e dá outras providências; 



l) Lei nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

2 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES  

A legislação ambiental brasileira é abrangente, entretanto, segundo o princípio geral do 

Direito, ninguém pode usar o desconhecimento como argumento para não cumprir uma 

obrigação legal. Deste modo, os proponentes habilitados no CPC (interessados) devem, no 

mínimo, conhecer a legislação relacionada à sua proposição de uso da área objeto do CPC. 

Outro aspecto relevante, vinculado ao meio ambiente, é a sustentabilidade dos projetos, 

que visam utilizar os insumos de forma racional, reduzindo o uso de recursos financeiros e 

ambientais. Este aspecto pode ser enquadrado como ação proativa na proposição de uso da 

área a ser concedida. 

3 ORIENTAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO AMBIENTAL 

Dentro dos conceitos apresentados e considerando a política ambiental da INFRAERO, este 

documento apresenta orientações para o desenvolvimento do Relatório Ambiental, que deve 

compor a proposta de uso da área.  

O Relatório deve ser dividido em dois tópicos: Avaliação Ambiental e Sustentabilidade 

Ambiental. 

3.1 AVALIAÇÃO AMBIENTAL   

Independente das orientações registradas neste tópico, todas as limitações previstas na 

legislação devem ser observadas e consideradas na proposição de uso da área objeto do CPC, 

não cabendo a INFRAERO qualquer ônus por propostas inadequadas de uso da área, que venha 

gerar prejuízos ao futuro concessionário ou a própria INFRAERO. 

A avaliação ambiental deve conter as seguintes informações: 

3.1.1 Caracterização da área externa  

A caracterização deve apresentar uma descrição sucinta da localização da área objeto do 

CPC, relevo, recursos hídricos, solo, vegetação, área de preservação ambiental e/ou permanente 

(se existir na área), unidades de conservação ambientais próximas a área, bem como aspectos 

como infraestrutura e o uso e ocupação do solo no entorno da área em análise. 

Com relação ao uso proposto, descrever o tipo de atividade pretendida, área física a ser 

ocupada e impermeabilizada, infraestrutura necessárias (água, esgotamento sanitário, energia, 

etc.), bem como outras informações que caracterizem fielmente a proposta de uso.   



3.1.2 Licenciamento ambiental 

O Licenciamento Ambiental consiste em procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais em uma determinada área. 

Em função disto, tal processo deve ser realizado para empreendimentos ou atividades que 

possam, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, sendo considerados poluidores ou 

potencialmente poluidores.  

Dessa forma, devem-se antever as possíveis licenças e autorizações ambientais a serem 

requeridas para o uso proposto, conforme a legislação ambiental federal, estadual e municipal.  

Além das licenças e autorizações, é necessário prever os estudos ambientais que poderão 

ser solicitados pelo órgão licenciador no processo de licenciamento ambiental. 

Informações mínimas que devem compor este item: 

a) Identificação do órgão ambiental licenciador e demais órgãos interessados no uso 

proposto; 

b) Consulta ao órgão ambiental e demais órgãos interessados sobre a viabilidade do uso 

relacionado à proposta; 

c) Identificação das possíveis limitações ambientais e de uso impostas pela legislação; 

d) Identificação dos estudos ambientais necessários ao licenciamento ambiental e os 

valores estimados de compensação ambiental; 

e) Prazos para licenciar a instalação e operação do uso proposto;  

f) Identificação das possíveis medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos 

ambientais gerados pelo uso pretendido; 

g) Caso já exista edificações na área objeto do CPC, identificar as melhorias ambientais que 

devem ser realizadas para o atendimento a legislação; 

h) Listar todas as ações necessárias para licenciar ambientalmente o uso proposto para a 

área. 

3.1.3 Resíduos  

A produção, tratamento e destinação dos resíduos são de suma importância para o 

funcionamento harmonioso do sítio aeroportuários. Portanto, este item deve considerar, entre 

outros aspectos, questões de vigilância sanitária e agropecuária.  

Além disso, toda a ação que produzir resíduo no sítio aeroportuário, seja na fase de 

construção ou operação, deve considerar as normas técnicas e a legislação vigente. 



Informações mínimas que devem compor este item: 

a) Todos os tipos de resíduos que podem ser produzidos pelo uso da área, considerando a 

construção, reforma, operação, desmobilização e extinção da ocupação proposta; 

b) Todas as formas de controle e monitoramento da produção de resíduos, bem como 

todas as etapas de gerenciamento até a destinação final; 

c) Diretrizes para o desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

para o uso pretendido, considerando o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 

Aeroporto; 

d) Listagem dos entes públicos que fiscalizam e orientam a gestão de resíduos 

aeroportuários no âmbito federal, estadual e municipal; 

e) Listar todas as ações necessárias ao gerenciamento dos resíduos, relacionados ao uso 

proposto para a área. 

3.1.4 Fauna 

Aeroportos são áreas propícias à ocupação e permanência de diversas espécies da 

fauna. Esta, por sua vez, pode colidir com aeronaves e causar danos materiais ou mesmo a perda 

de vidas. Tal possibilidade de colisão é definida como risco da fauna, que pode ser atenuado 

com procedimentos de gestão.  

No âmbito aeroportuário, atividades, edificações, jardins e infraestrutura não podem 

ser fontes de alimento, água e abrigo para a fauna.  Portanto, quem ocupa área ou exerce 

atividades no aeroporto não pode ser foco atrativo de fauna. 

Informações mínimas que devem compor este item: 

a) Análise de todo o ciclo de vida do uso proposto para a área no que diz respeito à atração 

de fauna, em especial, aves; 

b) Todas as medidas necessárias para evitar atração de fauna em todo o ciclo de vida do 

uso proposto; 

c) Se for necessária uma cobertura vegetal (jardins, gramados, etc.), estabelecer uma que 

não seja atrativa à fauna; 

d) Listar todas as ações necessárias para evitar a atração de fauna pelo uso proposto para 

a área, bem como apresentar ações para captura e afugentamento da fauna e 

autorizações ambientais necessárias. Justificar a não necessidade deste item ou parte 

dele. 



3.1.5 Flora 

As árvores são componentes comuns na paisagem dos sítios aeroportuários. Muitas 

vezes a ocupação de uma determinada área pode implicar na necessidade de supressão 

(desmatamento) de indivíduos arbóreos (árvores).  

Para o corte de uma ou mais árvore é necessária autorização do órgão ambiental, 

normalmente, municipal ou estadual.  

Informações mínimas que devem compor este item: 

a) Localização e tamanho da área a ser suprimida, caso seja necessária tal ação; 

b) Listar as espécies a serem suprimidas, em especial as ameaçadas de extinção; 

c) Listar o(s) órgão(s) que autorizam a supressão vegetal; 

d) Custos para solicitação de autorização para supressão vegetal; 

e) Identificar os estudos necessários e os valores estimados para compensação florestal; 

f) Listar as ações para obter a autorização de supressão vegetal para uso pretendido; 

g) Listar as ações para destinação de material lenhoso; 

h) Identificar se existe a necessidade de reserva legal. 

i) Quando for o caso, prever os custo para realização de compensação florestal. 

Obs.: Justificar todos os itens que não se aplicam a proposta de uso da área.  

 

3.1.6 Danos ambientais  

O aeroporto comporta diversas atividades que podem gerar contaminação dos solos, 

águas subterrâneas, água superficial e atmosfera. Assim, para construir uma edificação ou 

desenvolver uma atividade no âmbito dos sítios aeroportuários é necessário planejar e realizar 

ações de mitigação e controle dos riscos, na impossibilidade de eliminação dos mesmos.  

Informações mínimas que devem compor este item: 

a) A critério do Autorizado, realizar investigação confirmatória de área com suspeita de 

contaminação e apresentar os resultados no Relatório Ambiental. Caso não exista 

contaminação, os poços de monitoramento realizados na investigação de água 

subterrânea deverão ser tamponados; 

b) Caso a investigação seja realizada, o relatório dos resultados deve ser anexado ao 

Relatório Ambiental, bem como o relatório de tamponamento dos poços, com as 

Anotações de Responsabilidade Técnica anexas; 



c) A proposta deve apresentar um posicionamento conclusivo acerca da possibilidade de 

contaminação da área e as medidas a serem tomadas sem ônus para a INFRAERO; 

d) A proposta deve conter os custos suportados pelo futuro ocupante da área, caso ela 

esteja contaminada; 

e) Listar todas as ações necessárias para evitar a produção de passivos ambientais pelo uso 

proposto para a área. 

Obs.: Justificar todos os itens que não se aplicam a proposta de uso da área.  

3.1.7 Patrimônio histórico  

Segundo a Instrução Normativa nº 001/2015, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, este órgão se manifestará nos processos de licenciamento ambiental 

a partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador, quando verificado a existência de 

intervenção na Área de Influência Direta do empreendimento em bens culturais acautelados em 

âmbito federal.  

Assim, de forma preventiva, recomenda-se fazer uma consulta ao IPHAN para verificar 

o entendimento deste Órgão, bem como a outros órgão da esfera estadual e municipal que 

tenham relação com o patrimônio histórico. 

Informações mínimas que devem compor este item: 

a) Manifestação dos órgão quanto ao uso pretendido, justificar caso não seja necessária a 

manifestação. 

b) Estudos e ações relacionadas à manifestação e/ou autorizações dos órgãos; 

c) Custos relacionados ao IPHAN/outros órgãos. 

Obs.: Justificar todos os itens que não se aplicam a proposta de uso da área.  

3.2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Conforme mencionado na introdução do item 3 deste documento, este tópico tem como 

objetivo indicar o quanto a proposta de uso da área está alinhada com a sustentabilidade, no 

que diz respeito ao uso dos insumos de forma racional, reduzindo custos financeiros e 

ambientais.  

A abordagem dos itens listados a seguir fica a critério do proponente. 

3.2.1 Uso da água  

A água é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de 

maneira a não comprometer a disponibilidade para as gerações futuras. Ações devem ser 



tomadas seja no campo individual, coletivo e corporativo. Assim, algumas recomendações são 

listadas em prol do uso racional deste recurso. 

Informações recomendadas para este item: 

a) Desenvolver proposta de edificações que favoreçam o reuso de água; 

b) Desenvolver proposta de edificações que favoreçam a coleta e uso de água de chuva;  

c) Desenvolver proposta que contemple o uso de equipamentos, como torneiras e vasos 

sanitários com baixo consumo de água;  

d) Sugerir formar de orientar os funcionários para o uso racional da água. 

3.2.2 Uso de energia elétrica 

Uma das grandes preocupações da atualidade é o uso eficiente e racional da energia. A 

modernidade, o desenvolvimento e o crescimento da população tem produzido um aumento no 

consumo de energia, o que resulta na busca de novas fontes e formas de utilizar melhor a 

energia.  

Informações recomendadas para este item: 

a) Prever, para a ocupação da área, equipamentos com eficiência energética comprovada; 

b) Ter como premissa, para o projeto das edificações a serem construídas na área, 

iluminação e ventilação naturais; 

c) Considerar fontes energéticas alternativas, como a solar; 

d) Sugerir forma de orientar os funcionários acerca de boas práticas para redução do 

consumo de energia. 

3.2.3 Emissões atmosféricas  

Das atividades antrópicas no meio urbano, a queima de combustíveis pelos veículos, 

sejam terrestres ou aéreos, representa uma importante fonte de introdução de substâncias 

poluentes na atmosfera, muitas delas tóxicas à saúde humana e responsáveis por danos ao meio 

ambiente e bens materiais. 

Não raro que os efeitos dos poluentes atmosféricos causem problemas respiratórios 

como asma, bronquite, entre outros. Porém, além da saúde, a poluição do ar pode afetar a 

qualidade dos materiais por meio de corrosão, contaminar solo e as águas superficiais e 

subterrâneas, devido às chuvas ácidas.  

Portanto, qualquer ação voltada para melhoria da qualidade do ar é importante, seja 

pontual ou em larga escala. 



Informações recomendadas para este item: 

a) Prever o uso de equipamentos eficientes no que tange a queima de combustíveis; 

b) Prever o uso racional da energia; 

c) Prever o uso de combustíveis renováveis. 

4. CRONOGRAMA 

Definir cronograma ponderando todos os prazos necessários para obtenção do 

licenciamento ambiental do empreendimento considerando, se for o caso, autorizações do 

órgão de patrimônio histórico/cultural e de supressão vegetal. 

O cronograma deverá ser apresentado conforme exemplo abaixo (tabela 01) 

Tabela 01 – Exemplo de cronograma. 

1. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Prévia (LP) 

  Ação   Prazo 

 Descrever a ação! Definir o prazo 

  SUBTOTAL 1.   

2. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Instalação (LI) 

 Descrever a ação! Definir o prazo 

  SUBTOTAL 2. -  

3. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Operação (LO) 

 Descrever a ação! Definir o prazo 

  SUBTOTAL 3. -  

4. Ações a serem realizadas até a emissão da autorização do órgão de patrimônio 

histórico/cultural  Descrever a ação! Definir o prazo 

  SUBTOTAL 5. -  

5. Ações a serem realizadas até a emissão da autorização de supressão vegetal  

 Descrever a ação! Definir o prazo 

  SUBTOTAL 5. -  

6. PRAZO TOTAL  

 
Definir o prazo total, considerando todo os licenciamentos e autorizações necessárias para 

construção e funcionamento da atividade proposta para a área objeto do CPC. 



 

5. CUSTOS 

Considerando todos os dispêndios com meio ambiente, informar, conforme exemplo 

abaixo, os custos ambientais previstos para a instalação e operação da proposta de uso para a 

área.  

Por oportuno, cumpre destacar que os custos ambientais devem compor o valor do 

investimento para o empreendimento.  

Tabela – Exemplo de informativo de custos ambientais     

1. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Prévia (LP)  

1.1. Taxa de Licença Ambiental Prévia   

1.2. Elaboração do Estudo Ambiental   

1.3. Compensação Florestal    

1.4. Outros custos    

  SUBTOTAL 1.   

2. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Instalação (LI) 

2.1 

Implementação dos programas e ações ambientais 

decorrentes do processo de Licenciamento Ambiental, 

referente ao período anterior à emissão da LI 

  

2.2 Taxa de Licença Ambiental de Instalação e Análise de Projeto   

2.3 
Elaboração de programas e ações ambientais decorrentes do 

processo de Licenciamento de Instalação 
  

2.4 Medidas mitigadoras e/ou compensatórias   

2.5 Outros custos    

  SUBTOTAL 2.   

3. Ações a serem realizadas até a emissão da Licença de Operação (LO) 

3.1. 

Implementação dos programas e ações ambientais 

decorrentes do processo de Licenciamento Ambiental, 

referente ao período anterior à emissão da LO 

  

3.2. Taxa de Licença Ambiental de Operação   

3.3 Outros custos  



  SUBTOTAL 3.   

4. Fiscalização de Ações Ambientais 

4.1. Fiscalização das ações ambientais referentes à etapa de obra   

4.2 Outros custos  

  SUBTOTAL 4.   

5. Passivos Ambientais   

5.1 

Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea, 

conforme ABNT NBR15515 e/ou levantamento de áreas 

degradadas. 

  

5.2 Reabilitação de áreas degradadas e/ou contaminadas   

5.3 

Investigação confirmatória de áreas contaminadas e/ou 

comprovação da recuperação de áreas degradadas, com 

Parecer do órgão ambiental, para fins de comprovação da 

integridade da área e devolução ao fim da concessão 

  

5.4 Outros custos    

  SUBTOTAL 5.   

6. CUSTO TOTAL AMBIENTAL   

7. VALOR DO EMPREENDIMENTO   

8. TOTAL DO EMPREENDIMENTO   

 

6. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

6.1 PRODUTO 

O Autorizado deverá desenvolver Relatório Ambiental considerando a seguinte 

estrutura: 

1. Introdução 

2. Avaliação Ambiental 

2.1 Caracterizações da área 

2.2 Licenciamentos ambiental 

2.3 Resíduos 

2.4 Fauna 

2.5 Flora 



2.6 Danos Ambientais 

2.7 Patrimônio Histórico 

3. Sustentabilidade Ambiental 

3.1 Uso de Água 

3.2 Uso da Energia Elétrica 

3.3 Emissões Atmosféricas 

4. Cronograma 

5. Custos 

6. Considerações Finais 

6.2 CODIFICAÇÃO 

Os documentos deverão ser apresentados de acordo com as seguintes Normas Internas 

da INFRAERO: 

 NI 21.02, que trata da aplicação visual da logomarca INFRAERO; 

 NI 14.09, que trata da codificação (classificação e numeração) de documentos técnicos 

de Engenharia. 

Observações:  

O Arquivo Técnica da Área de Engenharia da Infraero fornecerá os números a serem utilizados 

na codificação dos documentos mediante demanda por e-mail dos Autorizados. 

Os arquivos correspondentes também deverão ser nomeados com o mesmo código (INFRAERO) 

utilizado no documento. 

Exemplo:  Codificação de documento = PA.01/200.73/01236/01. 

                  Nome do arquivo respectivo = PA.01-200.73-01236-01. 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Conforme ANEXO V do TR– Critérios de julgamento. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Cabe destacar que danos ambientais causados pela execução da proposta serão de 

responsabilidade do autor da proposta e do executor da mesma, não restando ônus a INFRAERO. 

O Relatório Ambiental deve ter minimamente um responsável técnico, bem como estar 

acompanhado do respectivo documento de Responsabilidade Técnica.  

 


