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RESUMO
Este trabalho aborda as dificuldades enfrentadas para se implantar um
sistema de gestão de resíduos sólidos, no início e durante a construção de uma
usina hidrelétrica – UHE. A pesquisa foi desenvolvida no período de fevereiro de
2007 a Outubro de 2010, durante a construção da UHE Serra do Facão, localizada
entre os municípios de Catalão e Davinópolis no sul do Estado de Goiás.
Geralmente, as hidrelétricas são construidas em locais ermos, de difícil acesso,
relevo acidentado, distante de centros urbanos e exigem uma rápida mobilização de
pessoas e equipamentos logo nos primeiros meses de obra. Esses motivos tornam
a construção de uma UHE, um empreendimento complexo, que exige a contratação
de profissionais especializados, para adaptar e projetar a gestão de resíduos
sólidos, na fase de planejamento da obra, de forma que a sua efetiva
implementação ocorra desde o início da fase de mobilização do canteiro, como
primeira ação para minimizar as dificuldades relacionadas à gestão de resíduos
sólidos. Este trabalho identifica os principais resíduos sólidos gerados, durante a
construção da UHE, apresenta procedimentos para coleta, transporte e disposição
desse resíduos, a legislação aplicada, bem como as principais ferramentas
atualmente existentes tais como educação e treinamento ambiental, DDEs –
diálogos diario de excelência aliadas a algumas das melhores práticas
implementadas no período de construção, para facilitar a gestão de de resíduos. O
autor foi o responsável pela implantação do Sistema de Gestão Ambiental na obra
no período de fevereiro de 2007 a maio de 2008.
Palavras Chave: Educação Ambiental, Legislação e Gestão Integrada.

ABSTRACT
Solid Waste Management during the construction of Hydroelectric Power
Station (HPS) – Serra do Facão.
This work deals with the difficulties normally faced to implement a solid waste
management system during the civil construction of hydroelectric power plant HPS.The research was developed within the HPS Serra do Facão located between
the cities of Catalão and Davinópolis, in the southern of the state of Goiás, Brazil,
from february 2007 to October 2010, in the fase of construction. Generally the most
of HPPs are built in places very far from urban areas, with low demographic dense,
restricted acesses due to the bad conditions of the roads and mountains. They
require a fast mobilization of a huge ammount of workers and heavy mobile
equipments as soon as the service order is issued. These reasons become the
construction of a HPS a singular and dificult activity which requires experienced
engineers and others expert professionals in order to design the solid waste
management system during the planning fase of the project, to guarantee its
effective implementation in the beginning of the mobilization fase of the site, as the
first preventive action to minimize the coming dificulties. This work identifies the main
kind of solid wastes generated during the construction of a HPS and presents some
procedures for collection, treatment and disposal of solid wastes, as well as some
management tools such as environmental training, daily environmental talkings
together the best practices implemented during the period of the construction. The
author was in charge of implementing the Environmental Management System of the
Project from February 2007 to May 2008.
Key words : Environmental Education, Legislation, Integrated Management.
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Gestão de resíduos sólidos na construção civil de hidrelétricas –
Estudo de Caso da UHE Serra do Facão
1

INTRODUÇÃO
O estudo foi desenvolvido tendo em vista as dificuldades encontradas para

implantar o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos, no período inicial da
construção da Usina Hidrelétrica da Serra do Facão localizada nos municípios de
Catalão e Davinópolis, no sul do Estado de Goiás. A principal motivação para o
desenvolvimento deste trabalho é o fato de ter sido verificado a carência de
informações sobre a geração de resíduos sólidos nas atividades da construção civil
pesada, incluindo as construções de hidrelétricas principalmente no tocante a
resíduos sólidos contaminados por produtos químicos e outros materiais perigosos.
No caso das construções de hidrelétricas, o aspecto ambiental, geração de
resíduos sólidos não está ainda completamente equacionado. Os ajustes de
projetos, métodos construtivos, deficiências na mão de obra, ausência de
ferramentas de gestão e aspectos da cultura gerencial remanescente, que continua
com o entendimento de que resíduo é algo que está fora do seu processo de gestão,
por não agregar mais nenhum valor ao negócio, e por isso, deve ter o menor custo
possível de descarte, dificulta a gestão eficaz dos resíduos gerados.
No entendimento mais moderno, os resíduos sólidos, só devem ser
descartados quando não tiverem nenhuma serventia para o gerador ou para outro,
na forma de matéria prima para um novo produto ou processo.
O Estudo de Caso, reuniu informações sobre a geração, tratamento e
disposição dos resíduos sólidos durante o período de construção civil da Usina e
poderá servir como uma fonte de consulta, das ferramentas e processos adotados
para minimizar as dificuldades em empreendimentos posteriores. A construção da
UHE Serra do Facão começou no mês Fevereiro de 2007 e a Usina entrou em
operação, no mês de Outubro de 2010. Os dados e informações para este estudo de
caso foram coletados neste período.
Por ser uma usina hidrelétrica cujo período de construção ocorreu
simultaneamente com um período de evolução de debates das questões
relacionadas ao desenvolvimento sustentável, produção mais limpa, construção
verde, responsabilidade social, sistema integrados de gestão, entre outras, tornou-se
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atrativo a realização de um estudo de caso sobre a gestão de resíduos sólidos no
período de construção civil da hidrelétrica. O fato da Usina Hidrelétrica Serra do
Facão estar localizada na região central do Brasil, local de rápido e fácil acesso
(figura 1), colocá-a como um ponto de referência para desenvolvimento de novas
tecnologias de gestão, para outros grandes empreendimentos de construção de
usinas hidrelétricas em fase de aprovação ou mesmo de mobilização.

Figura 1 Mapa de localização da UHE Serra do Facão no Estado de Goiás. Escala
1:250.000 - Fonte: ALVES, F. P., 2003.

2 OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa estão materializados em geral e específicos.
2.1 Geral
O objetivo geral é estudar e analisar qualitativa e quantitativamente, as formas
de geração, tratamento e disposição dos resíduos sólidos gerados durante o período
de construção civil de uma Usina Hidrelétrica de médio porte localizada no Rio São
Marcos, no Sul do Estado de Goiás, para contribuir com diretrizes para o sistema de
gestão dos resíduos sólidos em empreendimentos similares, por meio deste estudo
de caso.
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2.2 Específicos
Com relação aos objetivos específicos, almeja-se o seguinte:
- discutir as tecnologias ambientais que são contempladas no sistema de
gestão de resíduos sólidos na construção de hidrelétricas;
- levantar informações como forma de contribuição para tornar a construção
civil pesada mais limpa, em empreendimentos similares;
- apresentar um modelo de gestão de resíduos sólidos para empreendimentos
similares;
- apresentar resultados e informações compatíveis com a realidade observada
e analisada.

3 ASPÉCTOS RELEVANTES DA OBRA PARA A GESTÃO AMBIENTAL NA
CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
As usinas hidrelétricas com suas barragens e lagos, são obras importantes
para a humanidade porque promovem o desenvolvimento da região onde são
construídas e aumentam a disponibilidade de recursos com relação a geração de
energia elétrica, áreas irrigadas, controle de inundações e inclui-se, fornecimento de
água, um recurso natural escasso em algumas regiões.
Geralmente os locais onde os rios possuem desníveis suficientes para
viabilizar técnica e economicamente, a construção de usinas, são locais ermos, de
difícil acesso, relevo acidentado e distante de centros urbanos (Anexo I). Esses
motivos tornam a construção de uma usina hidrelétrica, um empreendimento
complexo que exige estrutura de apoio forte, com escritórios, alojamentos,
restaurantes, oficinas mecânica, hidráulica, elétrica e de instrumentação, estações
de tratamento de água e esgoto, ambulatório médico, escola de aprendizes, etc.,
atividades geradoras de resíduos sólidos.
O aspecto principal considerado, característico em obras desta natureza, é a
a carência de informações sobre a geração de resíduos sólidos nas atividades da
construção civil de usinas hidrelétricas, principalmente no tocante a resíduos sólidos
contaminados por produtos químicos, resíduos orgânicos, resíduos contaminados
com derivados de petróleo e outros materiais perigosos.
A quantidade dos resíduos sólidos gerados na construção de uma usina
hidrelétrica pode ser aumentada significativamente, em função da ocorrência de
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falhas operacionais no planejamento, projeto e método construtivo das estruturas de
construção civil da usina, que resulta em perdas significativas para o negócio e para
o meio ambiente, além de gerar fragilidades no sistema de gestão estabelecido.
O trabalho de investigação e avaliação sistemática das quantidades de
resíduos, suas fontes, as opções e mecanismos de controle estabelecidos, bem
como a estratégia adotada pela Equipe de Construção, não deixa de ser um trabalho
básico para o desenvolvimento de novos procedimentos e métodos direcionados à
minimização dos impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos, nesses tipos
de empreendimentos.
O aumento das capacidades e tamanhos das Usinas Hidrelétricas desde a
construção da primeira hidrelétrica no Brasil, na segunda metade do século XIX, no
Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na cidade de Adamantina, estado
de Minas Gerais, que entrou em operação em 1883, até os dias de hoje, devido as
razões anteriormente apresentadas, resulta no aumento dos impactos ambientais
significativos, nem sempre percebidos e identificados a tempo, pelos responsáveis
técnicos, agências governamentais e outros órgãos públicos de avaliação e
fiscalização, e aumento dos danos ambientais reparáveis porém de custo elevado e
solução a longo prazo, bem como danos irreversíveis.

O manejo ambientalmente saudável de resíduos deve ir além da
simples deposição ou aproveitamento por métodos seguros dos
resíduos gerados e buscar desenvolver a causa fundamental do
problema, procurando mudar os padrões não-sustentáveis de
produção e consumo. Isto implica a utilização do conceito de manejo
integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de
conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente.
Agenda 21, capítulo 21 (Manual de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos, IBAM, Rio de Janeiro, 2001, p.19).

Geralmente, a partir do momento que a Ordem de Serviço (OS) é aprovada
pelo cliente para início da construção de uma Usina Hidrelétrica (UHE), o empreiteiro
responsável pela construção começa a mobilizar rapidamente centenas de
trabalhadores, para evitar atrasos no cumprimento do cronograma de obras, e
problemas contratuais tais como retenção de pagamentos periódicos e pesadas
multas devido os atrasos.
Esses trabalhadores, após os trâmites legais de contratação trabalhista, são
distribuídos nos trabalhos de campo, a céu aberto, locais geralmente distantes das
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cidades, de difícil acesso, relevo acidentado, desprovidos de infra-estrutura mínima
para o completo atendimento às exigências legais e contratuais (Foto 1).

Foto 1 – Trabalhadores reunidos no início do dia nas primeiras semanas de obra (carência
de infra estrutura básica).

Neste período inicial, os encarregados e trabalhadores são expostos a uma
condição de trabalho atípica e penosa criada pela própria condição de início de obra,
pela vontade de ver o projeto iniciado e pelas características peculiares brasileiras
de construir, na qual as atividades de execução, sobrepõem-se às atividades de
planejamento e geram lacunas e distorções entre essas etapas, tendo como uma
das consequências, o aumento da geração de resíduos.
A necessidade hipotética de cumprir ou até antecipar prazos de finalização,
independentemente do custo, vai se reduzindo a medida que as ferramentas do
sistema de gestão vão sendo implementadas na obra, e os profissionais vão
tomando consciência, de que não será possível continuar naquele ritmo alucinante,
durante quarenta a cinqüenta meses, o tempo normalmente necessário para se
construir uma usina hidrelétrica.
Os trabalhos de topografia, desmatamento, terraplenagem e abertura dos
primeiros acessos, são atividades fontes geradoras de resíduos sólidos, desde o
primeiro dia de obra. Nesta fase inicial, os mecanismos de controle da geração e
disposição de resíduos sólidos estão ainda em fase inicial de implementação, e se
constitui por isso numa fragilidade para a ocorrência de impactos ambientais
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indesejáveis causados pelo lançamento sem controle de resíduos sólidos nas
frentes de serviço. Toda a infra estrutura para a construção da hidrelétrica é
completada no primeiro ano de obra (Foto 2).

Foto 2 – Canteiro de Obra da UHE Serra do Facão (no 1º ano de construção da Usina).

Como nesta etapa, todos estão imbuídos e focados no começar a obra, os
desvios e não conformidades relativas aos resíduos, não chegam a ser registradas e
discutidas pela liderança do projeto, que naquele momento está ocupada com outras
prioridades mais importantes. Com isso as decisões que deveriam ser tomadas no
tempo da ocorrência, são procrastinadas, e as perdas e atrasos na implementação
da gestão de resíduos sólidos se acumulam de forma quase que imperceptível. É o
primeiro desafio da gestão de resíduos sólidos durante a construção de grandes
empreendimentos isolados, tendo como ação inicial alertar a importância das
questões ambientais para a liderança da obra.
Surge a questão sobre o que fazer com os resíduos orgânicos, restos de
refeições servidas em embalagens descartáveis (marmitex) nas frentes de serviço,
como coletar os resíduos em frentes de serviço itinerantes,

com trabalhadores

que mudam constantemente de um local de trabalho para outro. Quais os pontos de
atenção para minimizar as quantidades de resíduos geradas nas frentes de serviço?
Como tratá-los e fazer a disposição adequada dos mesmos? Como conciliar o
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treinamento e educação ambiental dos trabalhadores com o atendimento às
exigências do contrato e prazos do cronograma? Como envolver e conseguir o
comprometimento das lideranças da obra nos vários níveis hierárquicos desde os
mestres, encarregados, engenheiros, gerentes e alta administração?
Todos os procedimentos implementados durante a construção civil no objeto
de estudo (UHE Serra do Facão, buscaram as respostas às questões do parágrafo
anterior e e foram fundamentais para minimizar os impactos ambientais causados
por uma obra da envergadura de uma Usina Hidrelétrica.
O princípio do "poluidor pagador" encontra-se estabelecido na Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/8/1981). Pela sua própria
concepção, é considerado um dos princípios modernos do direito ambiental porque
entende ser um enriquecimento ilícito, aquele obtido por pessoa física ou jurídica,
que para produzir bens ou serviços, usa de forma inapropriada os recursos
ambientais, causando degradação ou danos irreversíveis ao meio ambiente, um bem
considerado gratuito e de todos os seres vivos. Parte do enriquecimento obtido
ilicitamente deve ser devolvido para à sociedade, na forma de pagamento em
dinheiro ou outros atos que venham gerar benefícios a todos.
Todas as vezes que uma pessoa física ou jurídica usa gratuitamente dos
recursos naturais para produzir riquezas próprias, parte desse enriquecimento é
considerado ilegítimo porque a coletividade ou a comunidade não usuária ou que
usa em menor escala aquele recurso, indiretamente acaba pagando a conta.
Por esta razão, aquele que usa o recurso natural, deve suportar o conjunto
dos custos destinados a tornar possível a sua utilização bem como todos os custos
advindos.

É uma forma de ressarcimento à sociedade do valor ambiental

consumido, em benefício próprio, numa ordem de grandeza inúmera vezes maior do
que a considerada normal e gratuita.
O já tradicional Princípio Poluidor-Pagador, na medida em que induz
os agentes poluidores a diminuírem os seus despejos ao corpo
receptor para evitar a tarifa (e, assim, internalizando os custos de
controle da poluição), constitui um exemplo de aplicação das noções
anteriormente apresentadas. O estabelecimento de um preço para a
utilização do meio receptor em sua capacidade assimilativa de
resíduos, força os agentes poluidores a uma moderação no uso,
racionando o recurso ambiental entre os diversos usos e
possibilitando assegurar a sua utilização sustentável a longo prazo.
Esta é a principal função do PPP: incitatividade. Mas, além disso, o
PPP também pode exercer uma segunda função: a de financiamento
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à recuperação e melhoria quantitativa e qualitativa do meio receptor.
(CÁNEPA, E.M., PEREIRA, J.S., 2001 – p. 5-6)

O princípio do poluidor pagador não deixa de ser uma forma de
conscientização, porque induz o agente responsável pela degradação ambiental a
pensar antes, nos custos oriundos dos danos causados ao meio ambiente que
ficarão sob a sua responsabilidade que pode até mesmo resultar na inviabilidade do
próprio negócio. Por outro lado pode levá-lo a entender que uma vez pagando, não
há nada de errado em degradar o meio ambiente.
Faz-se então uma reflexão: qual o valor intrinseco do recurso ambiental para
a humanidade uma vez que ele não tem limites nem fronteiras bem definidas? Como
esta reflexão poderia ser dirigida aos projetos de construção de grandes
empreendimentos no Brasil, incluindo as hidrelétricas, considerando as perdas e
danos ambientais oriundas de falhas na gestão de resíduos sólidos?
Isso significa dizer que "cada gerador é responsável pela manipulação e
destino final de seu resíduo" e nada mais justo de que este princípio seja aplicado
com eficácia nos projetos de construção.
O que se vê no início de empreendimentos desse porte, é a carência de
coleta seletiva, azáfama nas contratações, falta de projetos executivos e locais
improvisados para realização das primeiras atividades. Esses fatos são barreiras
que se mitigadas contribuem para facilitar a implantação do sistema integrado de
gestão de resíduos.
Daí, a importância da equipe de planejamento das fases de implantação da
gestão integrada dos resíduos sólidos, considerar o atendimento das demandas,
desde a fase de estudos para implantação do empreendimento, de forma que no
início da construção, os recursos para implementar o Sistema de Gestão, possam
ser disponibilizados com a mesma velocidade de alocação dos outros recursos de
construção da obra. Os aspectos operacionais devem ser discutidos e definidos
antes mesmo da emissão da Ordem de Serviço, de forma a prever toda gama de
recursos necessários para atender a demanda inicial, levando-se em conta o modo
de geração, as quantidades geradas bem como os mecanismos de coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos.
Por isso, é imprescindível que o sistema de gestão ambiental seja
desenvolvido ainda na fase de planejamento da obra de forma que a sua
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implementação efetiva ocorra na fase de mobilização do canteiro para início da obra
e não depois dessa etapa.

4 REVISÃO SOBRE AS BARRAGENS

Uma barragem pode ser definida como uma barreira física, construída na
seção transversal de um rio, de forma a acumular um volume de água desejado,
para depois controlar o seu fluxo, e usá-lo perenemente para diversos fins. As
barragens variam de tamanho, deste simples aterros, até gigantescas construções
de concreto. Historicamente, as barragens eram construídas com a finalidade de
fornecimento de água à população, irrigação e controle de enchentes. Somente a
partir de 1800, começaram a ser construídas as primeiras barragens com fins
hidrelétricos e de navegação. No século XXI, as barragens são construídas com
múltiplos propósitos, que além daqueles já conhecidos, incluem recreação,
paisagismo, etc..

4.1 As barragens no Brasil e no Mundo
Conforme texto a seguir, extraído do livro ―Dams & The World´s Water‖,
Barragens & A água do mundo, lançado em 2009 pelo International Commission on
Large Dams - ICOLD (p. 19), verificamos que as primeiras barragens do mundo,
foram construídas no período de 2000 anos AC.
Recent archaeological findings indicate that simple earth dams and
networks of canals were constructed as far back as 2000 BC to
provide people with the reliable source of the water they need to live.
The building of the Marib dam in Yemen began around 750 BC and
took 100 years to complete. It consisted of an earth embankment 4
meters in height and stone sluices to regulate discharges for
irrigation and domestic use. In 1986, the existing dam was raised to
a height of 38 meters that creates a reservoir of 398 million cubic
meters of water. (ICOLD, 2009, p. 19).
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Figura 2 Barragem de Marib construida no ano ano 750 AC.
Fonte: Book ―Dams & The World´s Water‖, ICOLD 2009.

Segundo estimativa de organizações internacionais, dentre o número
estimado de 800.000 barragens em todo o mundo, 45.000, aproximadamente, são
construções com altura acima de 15 metros e com volume de água maior do que 3
milhões de metros cúbicos. A construção dessas barragens incluindo aquelas
destinada à geração de energia elétrica, é uma indústria, cujo volume financeiro
anual gira em torno de US$ 50 bilhões de dólares em todo o mundo, com
aproximadamente, mil e seiscentas obras em construção atualmente.
As barragens construídas em todo o mundo no século XX, com a finalidade
de geração de eletricidade e irrigação absorveram investimentos da ordem de 2
trilhões de dólares. A quantidade de energia elétrica gerada pelas barragens no
mundo, e da ordem tal, que se calcula que seriam necessários 600 milhões de
toneladas de petróleo a cada ano, para produzir a mesma quantidade de energia em
usinas termoelétricas, elevando o consumo de um recurso natural tão importante
para a humanidade.
O fato das barragens estarem presentes em quase a metade dos rios do
mundo, tem sido motivo para manifestações contrária à construção de novas
barragens e aumento constantes das exigências dos empreendedores com relação
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à melhoria dos projetos futuros, no que diz respeito às questões de responsabilidade
social, proteção ao meio ambiente, transparência nas relações com as comunidades
afetadas pela construção e sustentabilidade do negócio.
Caracterizado como um país fundamentalmente rural até o final do século
XVIII, o Brasil ousou dar os primeiros passos rumo à modernização e
industrialização nas últimas décadas do século XIX e primórdios do século XX. Para
isso era preciso gerar muita energia elétrica. A questão fundamental na época era:
onde gerar energia elétrica na demanda exigida?
Por ser um país de vasta extensão territorial, com tantos rios e relevo de
elevado potencial para geração de hidroeletricidade, este tipo de energia, passou a
ser considerada como a alternativa mais limpa do ponto de vista ambiental,
economicamente viável e com possibilidade de rapidamente aumentar a capacidade
de geração do país. Assim, em 1883, entrou em operação a primeira usina
hidrelétrica no país, seguida de inúmeras outras usinas até os dias de hoje.
Para atender a demanda de energia elétrica do setor industrial e do
crescimento urbano acelerado das últimas décadas, a construção de inúmeras
hidrelétricas modificou a matriz energética brasileira, tornando-a diferenciada de
outros países em desenvolvimento e mesma daqueles desenvolvidos. Atualmente
aproximadamente 75%, da energia elétrica gerada no país é oriunda das suas mais
de seiscentas usinas hidrelétricas em operação. Este fato faz com que a matriz
energética brasileira seja considerada ambientalmente mais correta do que a de
outros países industrializados.
Na América do Sul o Brasil é o maior produtor de hidroeletricidade, seguido
pela Argentina que possui 101 barragens, Chile com 87 e Venezuela com 72. Os
governos brasileiro e paraguaio construíram a Usina de Itaipu, na década de 70,
que por muitos anos foi considerada a maior hidrelétrica do mundo (Anexo II).
No Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal,
constam novos projetos de construção de hidrelétricas, razão pela qual torna-se
muito importante, a realização de estudos e experimentos que objetivem
desenvolver mecanismos de controle de todos tipos de perdas possíveis em
empreendimentos dessa natureza, incluindo entre elas, as perdas e danos
ambientais decorrentes da gestão inadequada dos resíduos sólidos durante o
período de construção.
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Considerando os tipos de grandes usinas elétricas, tais como termoelétricas,
nucleares e eólicas, o Brasil possui no total 2.101 empreendimentos geradores de
energia elétrica em operação, gerando 104.858.016 kW de potência. Está prevista
para os próximos anos uma adição de 40.956.668 kW na capacidade de geração do
País, proveniente dos 171 empreendimentos atualmente em construção e mais 448
outorgadas. (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2008).
A topografia, a extensão geográfica e o clima tropical colocam o Brasil em
posição estratégica para produção e a autoabastecimento de energia pelo proveito
de seus recursos naturais, como água, sol, vento, biomassa e marés, considerados
todos eles, menos impactantes do que o carvão e o petróleo do ponto de vista
ambiental.
A necessidade de começar a investir em outros tipos de energia
complementar a distribuição elétrica no país fez o governo colocar, em 2004, o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Desde
então, novos empreendimentos tem sido projetados com a utilização dos ventos
(que tem sua intensidade aumentada no segundo semestre), de produtos à base de
biomassa, entre outros.
No ranking mundial de energia eólica por exemplo o Brasil está entre a 25º e
28º classificações, com uma potência instalada de 414480 kW. O maior parque
eólico do mundo são os Estados Unidos, com uma potência instalada de 25700 mW,
que equivale a duas Itaipús. (Revista Grandes Construções, Abril de 2010, pag 26).
Vale lembrar que a energia solar, uma fonte inesgotável de energia, ainda é
pouco explorada no Brasil. Por ser um país tropical, no futuro será possivel explorar
muito mais a energia solar, com possibilidade inclusive de usar parte da superficie
dos lagos formados para a hidrelétricas atuais, como área de instalação de paineis
para captação de energia solar, o que melhoraria ainda mais a nossa matriz
energética e diminuiria o impacto ambiental causado pelas usinas hidrelétricas.
Conforme Tabela 1 a seguir, a matriz energética brasileira apresenta uma
tendência para aumentar nas próximas décadas, a produção de energia
provenientes de fontes consideradas ambientalmente mais limpas tais como a
energia eólica e biomassa.
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Empreendimentos em Operação no Brasil
EMPREENDIMENTOS EM
OPERAÇÃO NO BRASIL
TIPO

QUANT

POTENCIA (kW)

%

HIDRELÉTRICA

796

77.851.332

68,88

GAS
Natural
Processo

90
31

10.599.802
1.244.483

9,38
1,10

PETRÓLEO
Óleo Diesel
Óleo Residual

784
27

4.137.061
1.708.011

3,66
1,51

BIOMASSA
Bagaço de cana
Licor Negro
Madeira
Biogás
Casca de Arroz
NUCLEAR

270
14
32
7
7
2

3.956.678
1.145.798
265.017
41.842
31.408
2.007.000

3,50
1,01
0,23
0,04
0,03
1,78

CARVÃO MINERAL

8

1.455.104

1,29

EÓLICA

33

414.480

0,37

ENERGIA IMPORTADA
Paraguai
Argentina
Venezuela
Uruguai

5.650.000
5,00
2.250.000
1,99
200.000
0,18
70.000
0,06
2.101
113.028.016
100,00
Tabela 1 Empreendimento geradores de energia elétrica em operação no Brasil.Fonte:
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2008 - Adaptada pelo autor.

Apesar da engenharia do país ser considerada a nível mundial, bem adiantada em
empreendimentos desse tipo, faz-se necessário a adoção de novos paradigmas e
novas formas de pensar e até mesmo de inovar, para a implantação de projetos
mais criativos e com resultados mais eficientes em termos de recursos consumidos
por unidade de energia gerada objetivando minimizar o uso de recursos naturais e
os danos ambientais causados.
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4.2 Evolução das Exigências de Proteção Ambiental na construção de
Hidrelétricas no Brasil.

No Brasil, a legislação básica do setor elétrico se formou ao longo de quase
70 anos de história. É uma soma de artigos da Constituição, leis complementares e
ordinárias, decretos, portarias interministeriais, portarias do Ministério de Minas e
Energia e do extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE),
resoluções da ANEEL, conjuntas e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONAMA. Os marcos da modernização deste segmento, quando esgota o papel do
Estado investidor, estão na Lei de Concessões de Serviços Públicos, de fevereiro de
1995 e Lei 9.427/1996, que trata da criação da ANEEL. Inclui os atos legislativos
atualizados diariamente e suas eventuais alterações, republicações, retificações,
inclusões e revogações, efetivadas pelo Centro de Documentação.

a) Aspectos Ambientais
Toda intervenção para instalação de qualquer obra de construção pesada
produz algum impacto negativo ao Meio Ambiente, normalmente passível de
mitigação, monitoramento, ou no mínimo, compensação. Leva-se em consideração
que os impactos têm caráter positivo ou negativo, sendo que sempre os positivos
deverão ser potencializados e os negativos minimizados. Um dos principais
impactos positivos, na construção, é a conscientização ambiental dos profissionais,
através do treinamento ambiental que os torna multiplicadores tanto na comunidade
do entorno como em suas comunidades de origem.
A identificação de aspectos e impactos ambientais, e a avaliação da
significância dos mesmos para cada Unidade deve ser realizada por profissionais
capacitados, bem como os aspectos considerados significativos deverão ser alvo de
medidas de controle específicas para prevenir ou mitigar os possíveis impactos.

b) Requisitos Legais e Outros
A primeira lei de cunho ambiental aplicada no Brasil, de 1916, tratava da
proteção ambiental como ―Forma Global e Orgânica‖. Em 1981 foi instituída a
Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938 de 31.08.81, considerada a principal
lei de Meio Ambiente.
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Em 1986 a Resolução 001/86 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio
Ambiente – instituiu a obrigatoriedade de execução do Estudo de Impacto Ambiental
– EIA e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA, para empreendimentos
de porte no Brasil, que possibilita, se aprovados pelos órgãos ambientais, a
obtenção, pelo empreendedor, da Licença Prévia para a Construção. O
Empreendedor é também o responsável pela obtenção da Licença de Instalação,
que possibilita a Implantação do Empreendimento. Durante a construção, existem
condicionantes e exigências nas licenças que devem ser cumpridas pela empresa
construtora.
Nos dias atuais, praticamente todas as licenças trazem, como condicionante,
o Gerenciamento Ambiental durante a construção. Para a realização das obras
podem ser exigidas licenças prévia, de instalação e de operação para atividades de
apoio, tais como canteiros industriais, travessia de rios ou de áreas especiais e
áreas de empréstimo. Após a construção, desde que contempladas todas as
exigências e condicionantes da Licença de Instalação, o Empreendedor requer a
Licença de Operação do empreendimento.
Em 1988, a Constituição Federal considera a preservação ambiental como
princípio constitucional, em seu artigo 225, que cita que ―todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖. Além do artigo 225,
que trata do Meio Ambiente Natural, a Constituição aborda também outras facetas
do Meio Ambiente, quais sejam: Meio Ambiente Cultural (artigo 216), Meio Ambiente
Artificial (artigos 182 e 186) e Meio Ambiente do Trabalho (artigo 200).
A Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999, tornou-se para a
construção pesada a principal legislação, que define sanções civil, penal e
administrativa, com multas, detenções e, ainda, responsabilidade civil (indenizações,
recuperação do dano etc.) para as atividades que potencializam impacto ao meio
ambiente sem as ações preventivas.
Além dos requisitos legais, outros requisitos devem ser considerados, como
anexos contratuais, normas técnicas, normas corporativas, entre outros.
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Para os empreendimentos certificados na norma ISO 14001:2004, os
requisitos legais aplicáveis ao projeto devem ser determinados de acordo com o
procedimento de Identificação e Atualização de Requisitos Legais e outros
requisitos. Como produto do levantamento, deve ser elaborada uma planilha que
contemple, além dos requisitos legais aplicáveis, as ações que devem ser tomadas
para garantir o atendimento de cada requisito. Também devem ser incluídos na
planilha todos os demais requisitos aplicáveis aos empreendimentos, tais como
anexos contratuais, normas técnicas, normas internas, entre outros.
Os procedimentos, instruções e ferramentas utilizadas para a gestão
ambiental devem contemplar e serem alinhados aos requisitos legais aplicáveis ao
empreendimento.
Uma das preocupações empresariais no princípio era saber quanto
custaria para a empresa preservar o meio ambiente. Aos poucos,
descobriram-se as vantagens, da gestão ambiental e principalmente
o fato de que não havia incompatibilidade entre lucro e esse modelo
de gestão. Além disso, outros fatores surgiram consolidando a
gestão ambiental. (DALBERTO,D.M., 2005, p.19).

Na fase de elaboração da proposta comercial de um empreendimento do
porte de uma hidrelétrica, normalmente são incluídos os investimentos e custos
necessários para a implantação do sistema de gestão ambiental que atenda ao
escopo estabelecido pelo cliente e às exigências legais e normativas. A elaboração
dessa parte da proposta é geralmente feita sob a coordenação de um profissional
especialista em gestão ambiental.

Os novos tempos caracterizam-se por uma rígida postura dos
clientes, voltada à expectativa de interagir com organizações que
sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado, e que
atuem de forma ecologicamente responsável (TACHIZAWA, 2002,
p. 71).

Segundo Dalberto (2005), os clientes têm posicionamento rígido, e buscam
interagir com as organizações que sejam éticas, com boa imagem no mercado e que
atuem de maneira ecologicamente responsável. É importante acrescentar que os
empreendedores e acionistas das empresas e consórcios construtores de
hidrelétricas também passaram a adotar exigências cada vez mais rigorosas no que
tange às questões ambientais, negociando e incluindo essas cláusulas, nos
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contratos

com

os

seus

empreiteiros,

responsáveis

pela

construção

dos

empreendimentos.

A gestão ambiental, nos moldes contemporâneos, surgiu em
meados do século XX. No início era vista com desconfiança, como
se fosse algo exclusivo de ambientalistas, ao ser entendida de forma
dissociada do mundo dos negócios; era uma dimensão nova a ser
considerada dentro e fora da empresa. Com o passar do tempo, a
gestão ambiental tornou-se ferramenta gerencial culminando
formalmente com a Norma ISO 14001. (DALBERTO,D.M., 2005, p.
21).

Segundo Dalberto (2005), as pesquisas mais atuais têm constatado que a
preocupação ambiental está aos poucos fazendo parte da vida empresarial,
interferindo nas tomadas de decisões, porque os resultados econômicos estão
ligados à variável ambiental. O não cumprimento dessas exigências pode resultar
em atrasos nas medições do andamento da obra, retenção de parcela de
pagamentos e em casos mais sérios, pesadas multas contratuais e mesmo a
interrupção de contratos.
No caso das construções de hidrelétricas, atrasos na entrega dos marcos
contratuais estabelecidos no cronograma e no contrato, também resultam em
pesadas multas. Atraso no prazo de entrega da usina, para geração de energia,
pode resultar em multa diária, relacionada com o valor da energia não gerada por
conta do atraso. Isto leva a um monitoramento rigoroso e diário das metas de
produção, provocando uma azáfama entre os gestores que passam muitas vezes
involuntariamente a priorizar os fatores de produção, em detrimento das
responsabilidades ambientais também contidas no contrato.
Essas mudanças têm influenciado no gerenciamento das empresas,
estimulando a criação de novas estratégias para manter-se no
mercado, uma vez que à medida que a sociedade foi se
conscientizando das responsabilidades sócio-ambientais das
organizações, passou a fazer pressão e a exigir um comportamento
ético e o cumprimento das leis ambientais. (DALBERTO, D.M.,
2005, p. 24).

O que se espera de uma organização, seja ela empresa privada, organização
não governamental ou instituição pública, é que contribua para a construção de uma
sociedade mais justa e ambientalmente sustentável.

Nesse campo, executivos

municipais, legisladores, gerentes técnicos, empreendedores e empresários têm o
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poder de iniciar e assegurar grandes mudanças em nossa sociedade por meio da
busca de oportunidades rentáveis aliadas à criatividade, persistência e sinergia com
outros empreendedores (MESQUITA Jr, J.M., 2007, p. 20).
Por meio da observação empírica, a identificação e análise dos fatores que
interferem no atendimento às exigências contratuais em relação à gestão ambiental,
o seguinte problema de pesquisa foi enunciado: Quais as principais oportunidades
de melhoria identificadas e adotadas para a gestão de resíduos sólidos durante a
construção da UHE Serra do Facão - Usina Hidrelétrica Serra do Facão?
Identificou-se como principal oportunidade de melhoria para a gestão de
resíduos a implantação rápida de um Plano de gerenciamento compatível com
expectativas de todas as parte interessadas no empreendimento, incluindo pelo
menos os acionistas, clientes, fornecedores, empregados, ONGs (organizações não
governamentais) e entidades dos governos municipal, estadual.
Os objetivos do plano foram claros e considerou a abrangência relativa às
áreas de aplicação do plano. As responsabilidades de cada nível hierárquico da
organização foram bem definidas. O Plano considerou o atendimento às exigências
e conformidade com as leis, normas técnicas e cláusulas contratuais sobre a gestão
ambiental.
O relacionamento com as comunidades, autoridades locais, estaduais e
federais constituiu atividade permanente de gerenciamento, visando difundir e
divulgar informações sobre o empreendimento – sua aplicação e benefícios, bem
como as diretrizes e políticas ambientais aplicadas na construção.
O Gerenciamento Ambiental buscou propor e assegurar a adoção de
tecnologias limpas, seguras e economicamente viáveis, permitindo o uso racional
dos insumos, minimizando riscos de emissões gasosas, o lançamento inadequado
de efluentes líquidos e de resíduos sólidos decorrentes das atividades a serem
executadas e os processos erosivos e/ou de escorregamentos/deslizamentos/
desplacamentos decorrentes das atividades de desmatamentos, terraplenagem,
cortes/aterros ou tráfego constante de equipamentos pesados.
O

Gerenciamento

Ambiental

buscou

assegurar

que

empresas

subcontratadas, direta ou indiretamente vinculadas às obras, respeitassem as
práticas de preservação e proteção ambientais estabelecidas pela legislação
ambiental e incluídas na Política de Meio Ambiente do Empreendimento.
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A Política Ambiental considerou os seguintes princípios básicos:
a) Busca contínua da melhoria da qualidade da vida humana e todo outro tipo de
vida no planeta, bem como proteção dos seus habitats naturais que incluem,
o solo, as águas e o ar. Para a humanidade é muito importante preservar os
patrimônios

arqueológicos,

paleontológicos,

paisagísticos,

ecológicos,

artísticos, históricos entre outros. São requisitos básicos ter e demonstrar
amor à vida e compromisso com a proteção da vida no planeta;
b) Evitar qualquer tipo de poluição ou degradação ambiental visando a
harmonização com o meio ambiente e as comunidades vizinhas à obra.
c) Prover educação ambiental para todos os envolvidos no projeto, como forma
de destacar a importância do amor à vida e à natureza;
d) Entender que é necessário cumprir todos os compromissos relativos à
cidadania, que incluem, o cumprimento das leis, normas e estatutos aplicados
ao empreendimento, sem ferir as questões

relativas à Ética, à

moral e

culturais do local do projeto.
e) Estabelecer o sistema de gestão ambiental e atender as suas diretrizes
quanto à qualidade dos trabalhos e cumprimento de prazos relativos às
questões ambientais. Buscar a melhoria contínua.
f)

Ter e demonstrar responsabilidade prevenção, mitigação e ressarcimento de
qualquer dano ambiental ou não conformidade ambiental causados pelo
projeto.

5

REVISÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

O avanço tecnológico da humanidade nas últimas décadas trouxe benefícios
incalculáveis aos seres humanos, na forma de bens e serviços, novos processos
produtivos, aumento da produtividade das diversas atividades, melhoria da
qualidade de vida e porque não dizer, aumento da expectativa de vida do homem.
A população mundial cresce exponencialmente ao mesmo tempo em que os
recursos naturais vão sendo exauridos cada vez mais rápidos, com danos
irreversíveis ao meio ambiente, com potencial para comprometer a capacidade de
sobrevivência das gerações futura.
Desde a invenção da máquina de vapor do mecânico James Watt no século
XVIII ao computador pessoal de Steven Jobs no século XX, foram poucos mais de
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cem anos quando a humanidade deu o seu maior salto tecnológico até hoje.
Presenciou-se os automóveis, aviões, helicópteros, os vários tipos de energia, as
transmissões de rádio e televisão, as transmissões via satélite, telefone celular, o
correio eletrônico e a Internet.
5.1 Gestão Integrada de Resíduos

Todos os aspectos comentados nos três parágrafos anteriores servem como
argumentação de que a geração atual da humanidade vai deixar para a próxima
geração um planeta pior, ambientalmente falando, do que aquele planeta recebido
da geração anterior, caso não haja uma mudança inovadora na forma de pensar, de
consumir e de lidar com os resíduos sólidos gerados. O propósito já iniciado em
alguns países, inclusive no Brasil, de implantar gestão integrada de resíduos sólidos
nos municípios, bem como nos grandes empreendimentos é uma idéia com
potencial para mudar a forma de como a geração atual do planeta lida com os
resíduos.
De acordo com SEGALA ( 2007, p. 5), a gestão integrada de resíduos sólidos
pode ser entendida como a maneira de ―conceber, implementar e administrar
sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos, considerando uma ampla
participação dos setores da sociedade e tendo como perspectiva o desenvolvimento
sustentável‖. A sustentabilidade do processo está assentada no atendimento às
dimensões ecológica, ambiental, cultural, demográfica, social, institucional, política,
econômica, legal e ética.

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos é, em
síntese, o envolvimento de diferentes órgãos da administração
pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza
urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando
assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da
cidade, levando em consideração as características das fontes de
produção, o volume e os tipos de resíduos – para a eles ser dado
tratamento diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente
corretas –, as características sociais, culturais e econômicas dos
cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e
urbanísticas locais. (MONTEIRO,J.H.P. ET AL, IBAM, 2001, p.8).
O manejo ambientalmente saudável de resíduos deve ir além da
simples deposição ou aproveitamento por métodos seguros dos
resíduos gerados e buscar desenvolver a causa fundamental do
problema, procurando mudar os padrões não sustentáveis de
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produção e consumo. Isto implica a utilização do conceito de manejo
integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de
conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente.
((MONTEIRO,J.H.P. ET AL, IBAM, 2001, p.19).

De acordo com LOPES (2007, p. 5), gestão significa a elaboração de
estratégias e planejamento de ações através da visão holística, da interação entre
as partes, articulação entre agentes, integração e compartilhamento de informações.
Gestão integrada de resíduos em qualquer sistema produtivo significa
objetivar o envolvimento de todas as partes interessadas no processo, ou seja,
numa cadeia seqüencial que inicia no processo de aquisição do produto ou serviço,
até a destinação final dos resíduos.
O projeto de um sistema integrado de gestão de resíduos deve considerar a
agregação de valores em todas as etapas existentes, responsáveis pela geração e
disposição final do resíduo. Por exemplo, o fornecedor do produto ou serviço deve
de alguma forma se beneficiar com a melhoria do seu processo, seja através da
redução dos custos de produção por gerar menos resíduos, seja através da melhoria
da imagem pública da empresa por estar alinhada com os conceitos de
responsabilidade social e sustentablidade.
Segundo a Lei nº 12.300/2006 que trata da Política Estadual de Resíduos
Sólidos do Estado de São Paulo, gestão integrada de resíduos sólidos ―é a maneira
de conceber, implementar, administrar sistemas de Limpeza Urbana considerando
uma ampla participação dos setores da sociedade com a perspectiva do
desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do desenvolvimento é vista de
forma abrangente, envolvendo as dimensões ambientais, sociais, culturais,
econômicas, políticas e institucionais. Isso significa articular políticas e programas de
vários setores da administração e vários níveis de governo, envolver o Legislativo e
a comunidade locais, buscar garantir os recursos e continuidade das ações,
identificar tecnologias e soluções adequadas à realidade local‖.

Em suma, a gestão integrada de resíduos sólidos visa elaborar
diretrizes para disciplinar as ações (gerenciamento), considerando
os aspectos envolvidos (ambientais, culturais, econômicos, de
saúde pública, políticos, sociais, técnicos, urbanísticos, entre
outros), a fim de que as medidas adotadas sejam mais sustentáveis.
Dessa forma, o gerenciamento faz parte da gestão e pode ser
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entendido como as etapas a serem executadas. (LOPES, A. A.
2007, p. 31).

5.2 Conceitos e definições sobre resíduos sólidos
Sob o ponto de vista econômico, resíduo é todo material que uma dada
sociedade ou agrupamento humano o desperdiça. É preciso entender que lixo é um
produto de olhar equivocado, que são materiais preciosos, que são, na verdade.
matérias-primas de alto valor econômico. (entrevista de BARATA, G., BORJA C.,
com CALDERONI, S., 2003). Resíduo é uma coisa boa colocada em lugar errado.
(Ecologista José Antonio Lutzenberger). ―Resíduo é matéria prima mal aproveitada‖.
(Provérbio chinês). ―Lixo é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas
inúteis, velhas e sem valor.‖ (Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda).
―Se quer quer, se não quer, tem quem queira‖. (música de Rita Ribeiro,
cantora maranhense, letra de Antonio Vieira). Essa letra de música, não deixa de
ser uma contribuição para a nova forma da humanidade pensar sobre resíduos.
Resíduo pode ser considerado lixo para uns ou tesouro para outros, dependendo da
necessidade, vontade e criatividade de quem vai usá-lo como tesouro.
Os resíduos sólidos podem ser entendidos, como os "restos das atividades
humanas, considerados como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, pelos
geradores‖, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou pastoso.
No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT estabelece na
NBR 10.004 que:
os resíduos sólidos podem ser definidos como quaisquer resíduos
nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados
em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em
face à melhor tecnologia disponível.

É importante salientar que a Resolução 307/2002 do CONAMA estabelece
que a responsabilidade sobre os resíduos produzidos pelas atividades de
construção, de reforma, reparos, demolições, desmatamento é do gerador do
resíduos.
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De acordo com a ABNT NBR 10004:2004, a classificação de resíduos envolve
a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes
e características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. A identificação
dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa
e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe
deu origem.
Os resíduos são classificados em função do seu grau de periculosidade :
a) resíduos classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam uma das seguintes
características:

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade

ou

patogenicidade.
b) resíduos classe II – Não perigosos;
–

resíduos

classe

II

A

–

Não

inertes.

Tem

propriedades,

tais

como:

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
– resíduos classe II B – Inertes. Quaisquer resíduos que, quando amostrados de
uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente,
conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água,
excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da NBR
10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação, tais como: rochas tijolos, vidros e certos
plásticos e borrachas não facilmente decompostos.
Os resíduos radioativos possuem legislação específica, não se enquadrando
nessa classificação, pois o gerenciamento dos mesmos é de responsabilidade
exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). (LOPES, A.A. 2007
p.31).
De acordo com

(LOPES, 2007), entre os resíduos sólidos, destacam-se

outros três grandes grupos:
Resíduos da Construção Civil (RCC): gerados por obras, reformas e
demolições. Exemplo: concreto, madeira, borracha, metal, plástico,
cerâmica, tijolo, telha, vidro, gesso, areia, cal, amianto, pedra,
resina, cola, entre outros.
Resíduo Domiciliar Perigoso (RDP): gerado nas residências,
estabelecimentos comerciais e industriais. Exemplo: pilhas; baterias;
lâmpadas; cosméticos; medicamentos; tintas; solventes; óleo;
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produtos de limpeza; venenos para roedores, insetos e plantas;
entre outros.
Resíduos Eletroeletrônicos (REE): gerados por residências,
estabelecimentos comerciais, instituições de ensino e pesquisa,
entre outros locais. Exemplo: computador; impressora; aparelhos de
som, fax, vídeo, rádio, telefone; CD-ROM; DVD, disquete; entre
outros.(LOPES, A.A., 2007, p. 33).

5.2.1 Características dos resíduos sólidos
De acordo com definições da NBR 10.004 as principais características dos
resíduos sólidos são as seguintes:

a) Inflamabilidade
Um resíduo sólido é caracterizado como inflamável (código de identificação
D001), se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007,
apresentar qualquer uma das seguintes propriedades:
- ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme ABNT
NBR 14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos
de 24% de álcool em volume;
- não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de
25°C e 0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou
por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa
e persistentemente, dificultando a extinção do fogo;
- ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como
resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro
material;
- ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre
transporte de produtos perigosos (Portaria nº. 204/1997 do Ministério dos
Transportes).

b) Corrosividade
Um resíduo é caracterizado como corrosivo (código de identificação D002) se
uma amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10007, apresentar
uma das seguintes propriedades:
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- ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou, superior ou igual a 12,5,
ou sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma
solução que apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5;
- ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um
líquido e corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao
ano, a uma temperatura de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou
equivalente.

c)Reatividade
Um resíduo é caracterizado como reativo (código de identificação D003) se
uma amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10007, apresentar
uma das seguintes propriedades:
- ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar;
- reagir violentamente com a água;
- formar misturas potencialmente explosivas com a água;
- gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para
provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados
com a água;
- possuir em sua constituição os íons CN– ou S2- em concentrações que
ultrapassem os limites de de 250 mg de HCN liberável por qulilograma de
resíduo ou 500 mg de H2S liberável por quilograma de resíduo, de acordo
com ensaio estabelecido no USEPA – SW 846;
- ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte
estímulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados;
- ser capaz de produzir, prontamente, reação ou decomposição detonante ou
explosiva a 25°C e 0,1 MPa (1 atm);
- ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um
resultado prático, através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não
esta substância contida em dispositivo preparado para este fim.

d) Toxicidade de um resíduo
Um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa dele,
obtida segundo a ABNT NBR 10007, apresentar uma das seguintes propriedades:
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- quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10005,
contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos
valores constantes no anexo F. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado
como tóxico com base no ensaio de lixiviação, com código de identificação
constante no anexo F;
- possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C e apresentar
toxicidade.

Para avaliação dessa toxicidade, devem ser considerados os seguintes
fatores:
- natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo;
- concentração do constituinte no resíduo;
- potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação,
tem para migrar do resíduo para o ambiente, sob condições impróprias de
manuseio;
- persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação;
- potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação,
tem para degradar-se em constituintes não perigosos, considerando a
velocidade em que ocorre a degradação;
- extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua
degradação, é capaz de bioacumulação nos ecossistemas;

e) Periculosidade de um resíduo
É a característica apresentada por um resíduo que, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar:
- risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou
acentuando seus índices;
- riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma
inadequada.

5.2.2 Qualificação de Agentes Tóxicos
Agente tóxico é qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou
absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovada como tendo efeito adverso
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(tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico) ao organismo
exposto.
Considera-se toxicidade, a propriedade potencial que um agente tóxico possui
de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em conseqüência de sua
interação com o organismo.
A toxicidade é tida como aguda quando propriedade potencial que o agente
tóxico possui, pode provocar um efeito adverso grave, ou mesmo morte, em
conseqüência de sua interação com o organismo, após exposição a uma única dose
elevada ou a repetidas doses em curto espaço de tempo.
Agente teratogênico é qualquer substância, mistura, organismo, agente físico
ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal,
produz uma alteração na estrutura ou função do individuo dela resultante.
Agente mutagênico é qualquer substância, mistura, agente físico ou biológico
cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea possa elevar as taxas espontâneas de
danos ao material genético e ainda provocar ou aumentar a freqüência de defeitos
genéticos.
Agentes carcinogênicos, são substâncias, misturas, agentes físicos ou
biológicos cuja inalação ingestão e absorção cutânea possa desenvolver câncer ou
aumentar sua freqüência. O câncer é o resultado de processo anormal, não
controlado da diferenciação e proliferação celular, podendo ser iniciado por alteração
mutacional.
Agente ecotóxico, são substâncias ou misturas que apresentem ou possam
apresentar riscos para um ou vários compartimentos ambientais.
Define-se como dose letal 50-DL50, uma dose de determinado agente, que
quando administrada por via oral digestiva a uma população de ratos, acarreta a
morte em 50% da referida população.
Define-se como concentração letal - CL50 a concentração de uma substância
que quando administrada por via respiratória, acarreta a morte de 50% da população
de ratos exposta.
Define-se DL50 (dérmica, coelhos) uma dose letal para 50% da população de
coelhos testados, quando administrada em contato com a pele.

5.2.3 Outras Características dos resíduos sólidos
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a) Geração per capita
A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos sólidos urbanos
(RSU) gerada diariamente e o número de habitantes de determinada região. Muitos
técnicos consideram de 0,5 a 0,8 kg/hab./dia como a faixa de variação média para o
Brasil. Este indicador, pode ser útil na elaboração de projetos de Sistema de Coleta
Seletiva e disposição de resíduos, bem como no dimensionamento de veículos para
coleta. Em São Paulo a geração per capita é de 1,2 kg/hab./dia.

b) Composição gravimétrica
A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em
relação ao peso total da amostra de resíduos sólidos analisada. A partir da
composição gravimétrica, tem-se uma idéia, do que pode ser vendido ou reprocessado bem como quanto tem de matéria orgânica para a produção de
compostagem. A composição química ajuda também a definir a forma mais
adequada de tratamento do resíduo e no caso da compostagem, a relação carbono
nitrogênio é fundamental para se estabelecer a qualidade do composto produzido.
Os componentes mais repetitivos na composição gravimétrica de resíduos urbanos,
são a matéria orgânica, papel, papelão, plástico rígido, plástico maleável, PET, metal
ferroso, metal não ferroso, vidro claro, vidro escuro, madeira, borracha, couro, panos
e trapos, ossos, cerâmica e agregados finos.

c) Peso específico aparente
Peso específico aparente é o peso do resíduos sólidos solto em função do
volume ocupado livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m 3. Sua
determinação é fundamental para o dimensionamento de equipamentos e
instalações. Na ausência de dados mais precisos, podem-se utilizar os valores de
230 kg/m3 para o peso específico do resíduos sólidos domiciliar, de 280 kg/m3 para o
peso específico dos resíduos de serviços de saúde e de 1.300 kg/m3 para o peso
específico de entulho de obras. Este indicador serve para o dimensionamento da
frota de veículos de coleta, containeres e caçambas estacionárias.

d) Teor de umidade
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Teor de umidade representa a quantidade de água presente no resíduos
sólidos, medida em percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função das
estações do ano e da incidência de chuvas, podendo-se estimar um teor de umidade
variando em torno de 40 a 60%. É útil para ajustar a velocidade do processo de
compostagem e influencia no poder calorífico e peso específico aparente do resíduo.
É usado no dimensionamento de incineradores e usinas de compostagem, no
cálculo de produção de chorume e correto dimensionamento de sistemas de coleta
de percolados.

e) Compressividade
Compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume que uma
massa de resíduos sólidos pode sofrer quando compactada.Submetido a uma
pressão de 4 kg/cm², o volume do resíduos sólidos pode ser reduzido de um terço
(1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original. Analogamente à compressão, a
massa de resíduos sólidos tende a se expandir quando é extinta a pressão que a
compacta, sem, no entanto, voltar ao volume anterior. Esse fenômeno chama-se
empolação e deve ser considerado nas operações de aterro com resíduos sólidos. A
compressividade também é útil no dimensionamento da frota de veículos de coleta,
containeres e caçambas estacionárias.

f) Características Biológicas dos resíduos sólidos
As características biológicas do resíduos sólidos são aquelas determinadas
pela população microbiana e dos agentes patogênicos presentes no resíduos sólidos
que, ao lado das suas características químicas, permitem que sejam selecionados
os métodos de tratamento e disposição final mais adequados. É fundamental na
fabricação de inibidores de cheiro, aceleradores e retardadores da decomposição da
matéria orgânica presente no resíduo.

g) Poder calorífico e potencial de hidrogênio (pH)
O poder calorífico do resíduo é importante para o dimensionamento das
instalações de todos os processos de tratamento térmico de resíduos, tais como
incineração, pirólise e outros. O pH indica o grau de corrosividade dos resíduos
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coletados, e serve para se estabelecer o nível de proteção contra a corrosão, nos
equipamentos de coleta e transporte de resíduos.

5.2.4 Classificação de resíduos sólidos segundo a origem
A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos.
Segundo este critério, os diferentes tipos de resíduo podem ser agrupados em cinco
classes, a saber:

a) Resíduo doméstico ou residencial
São os resíduos gerados nas atividades diárias em casas, apartamentos,
condomínios e demais edificações residenciais.

b) Resíduo comercial
São

os

resíduos

gerados

em

estabelecimentos

comerciais,

cujas

características dependem da atividade ali desenvolvida. Nas atividades de limpeza
urbana, os tipos "doméstico" e "comercial" constituem o chamado "resíduo
domiciliar", que, junto com o resíduo público, representam a maior parcela dos
resíduos sólidos produzidos nas cidades.
O grupo de resíduo comercial, assim como os entulhos de obras, pode ser
dividido em subgrupos chamados de "pequenos geradores" e "grandes geradores".
O regulamento de limpeza urbana do município poderá definir precisamente os
subgrupos de pequenos e grandes geradores. Pode-se adotar como parâmetro que
pequeno Gerador de Resíduos Comerciais é o estabelecimento que gera até 120
litros de resíduo por dia e Grande Gerador

de Resíduos Comerciais é o

estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite.
Analogamente, pequeno gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica
que gera até 1.000 kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de
entulho é aquele que gera um volume diário de resíduos acima disso.

c) Resíduo público
São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes da
natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles
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descartados irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens
considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e alimentos.

d) Resíduo domiciliar especial
Grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e baterias, lâmpadas
fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, também conhecidos como
resíduos da construção civil, só estão enquadrados nesta categoria por causa da
grande quantidade de sua geração e pela importância que sua recuperação e
reciclagem vem assumindo no cenário nacional.

e) Entulho de obras
A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais. Além
disso, a construção civil também é a indústria que mais gera resíduos. No Brasil, a
tecnologia construtiva normalmente aplicada favorece o desperdício na execução
das novas edificações. Enquanto em países desenvolvidos a média de resíduos
proveniente de novas edificações encontra-se abaixo de 100 kg/m2, no Brasil este
índice gira em torno de 300 kg/m2 edificado. Em termos quantitativos, esse material
corresponde a algo em torno de 50% da quantidade em peso de resíduos sólidos
urbanos coletada em cidades com mais de 500 mil habitantes de diferentes países,
inclusive o Brasil. Em termos de composição, os resíduos da construção civil são
uma mistura de materiais inertes, tais como concreto, argamassa, madeira,
plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra.
Por causa de seu elevado peso específico aparente, o entulho de obras é
acondicionado, normalmente, em contêineres metálicos estacionários de 4 ou 5 m3,
similares aos utilizados no acondicionamento do resíduo público.
Dentro da concepção de desenvolvimento sustentável estabelecida pela
Agenda 21, reduzir e utilizar os resíduos e subprodutos aparecem como tarefas
fundamentais à sociedade atual. No caso do entulho de obra, os maiores desafios
seriam:
• reduzir o volume de entulho gerado, evitando a utilização dos escassos
locais para sua disposição;
• beneficiar a quantidade de entulho gerado, reutilizando-o no ciclo produtivo,
diminuindo o consumo de energia e de recursos naturais.
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f) Pilhas e baterias
As pilhas e baterias têm como princípio básico converter energia química em
energia elétrica utilizando um metal como combustível. Apresentando-se sob várias
formas (cilíndricas,retangulares, botões), podem conter um ou mais dos seguintes
metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li),
zinco (Zn), manganês (Mn) e seus compostos. As substâncias das pilhas que
contêm esses metais possuem características de corrosividade, reatividade e
toxicidade e são classificadas como "Resíduos Perigosos – Classe I".
A diversidade de usos, associada às pequenas dimensões das pilhas e à
ignorância das pessoas sobre sua periculosidade, tornou comum o seu descarte nos
aterros municipais junto com o resíduo domiciliar, onde contaminam o meio
ambiente.
Por causa de suas características tóxicas e da dificuldade em se impedir seu
descarte junto com o resíduo domiciliar, em 1999 foi publicada a Resolução
CONAMA nº 257, que atribui a responsabilidade do acondicionamento, coleta,
transporte e disposição final de pilhas e baterias aos comerciantes, fabricantes,
importadores e à rede autorizada de assistência técnica, como explicitado em seus
arts. 11 e 12, a seguir reproduzidos:
"Art. 11 – Os fabricantes, os importadores, a rede autorizada de assistência técnica
e os comerciantes de pilhas e baterias descritas no art. 1º ficam obrigados a, no
prazo de doze meses contados a partir da vigência desta resolução, implantar os
mecanismos operacionais para a coleta, transporte, e armazenamento;
Art. 12 – Os fabricantes e os importadores de pilhas e baterias descritas no art. 1º
ficam obrigados a, no prazo de vinte e quatro meses, contados a partir da vigência
desta Resolução, implantar os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou
disposição final, obedecida a legislação em vigor.‖

g) Lâmpadas fluorescentes
O pó que se torna luminoso encontrado no interior das lâmpadas
fluorescentes contém mercúrio. Isso não está restrito apenas às lâmpadas
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fluorescentes comuns de forma tubular, mas encontra-se também nas lâmpadas
fluorescentes compactas. As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são
quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários, o que as transforma em
resíduos perigosos Classe I, uma vez que o mercúrio é tóxico para o sistema
nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme variedade
de problemas fisiológicos.
Uma vez lançado ao meio ambiente, o mercúrio sofre uma ―bio-acumulação‖,
isto é, ele tem suas concentrações aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os
menos saudáveis, ou mesmo perigosos se forem ingeridos freqüentemente. As
mulheres grávidas que se alimentam de peixe contaminado transferem o mercúrio
para os fetos, que são particularmente sensíveis aos seus efeitos tóxicos. A
acumulação do mercúrio nos tecidos também pode contaminar outras espécies
selvagens, como marrecos, aves aquáticas e outros animais. O conhecido caso da
contaminação da Baia de Minamata no Japão é um exemplo de como pode se tornar
muito perigoso o descarte de efluentes que contém mercúrio na sua composição.
Os procedimentos para o manuseio de lâmpadas que contêm mercúrio
incluem as seguintes exigências:
• estocar as lâmpadas que não estejam quebradas em uma área reservada,
em caixas, de preferência em um recipiente de plástico para evitar que se
quebrem;
• rotular todos as caixas ou recipiente de plástico;
• não quebrar ou tentar mudar a forma física das lâmpadas;
• quando houver quantidade suficiente de lâmpadas, enviá-las para
reciclagem, acompanhadas das seguintes informações:
• nome do fornecedor (nome e endereço da empresa ou instituição), da
transportadora e do reciclador;
• número de lâmpadas enviadas;
• a data do carregamento;
• manter os registros dessas notas por três anos, no mínimo;
• no caso de quebra de alguma lâmpada, os cacos de vidro devem ser
removidos e a área deve ser lavada;
• armazenar as lâmpadas quebradas em contêineres selados e rotulados da
seguinte forma: "Lâmpadas Fluorescentes Quebradas – Contém Mercúrio".
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h) Pneus
São muitos os problemas ambientais gerados pela destinação inadequada
dos pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam
água, servindo como local para a proliferação de mosquitos. Se encaminhados para
aterros de resíduo convencionais, provocam "ocos" na massa de resíduos, causando
a instabilidade do aterro. Se destinados em unidades de incineração, a queima da
borracha gera enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos,
necessitando de um sistema de tratamento dos gases extremamente eficiente e
caro.
Por causa dos problemas relacionados à destinação inadequada dos pneus, e
a exemplo do que foi feito para as pilhas e baterias, o CONAMA publicou em 1999 a
Resolução nº 258, onde "as empresas fabricantes e as importadoras de
pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente
adequada, aos pneus inservíveis existentes no território nacional".
Um dos maiores problemas encontrados no armazenamento de pneus para a
coleta ou reciclagem está no fato de propiciar o acúmulo de água quando estocado
em áreas sujeitas a intempéries. Este cenário facilitará a criação de vetores
causadores de doenças. Nesse sentido, recomenda-se que o acondicionamento de
pneus para a coleta siga as seguintes recomendações:
• nunca acumule pneus, dispondo-os para a coleta assim que se tornem
sucata;
• se precisar guardá-los, faça-o em ambientes cobertos e protegidos das
intempéries;
• jamais os queime.

i) Resíduo de Fontes Especiais
São resíduos que, em função de suas características peculiares, passam a
merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem,
transporte ou disposição final. Dentro da classe de resíduos de fontes especiais,
merecem destaque:

j) Resíduo industrial
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São os resíduos gerados pelas atividades industriais. São resíduos muito
variados que apresentam características diversificadas, pois estas dependem do tipo
de produto manufaturado. Devem, portanto, ser estudados caso a caso. Adota-se a
NBR 10.004 da ABNT para se classificar os resíduos industriais: Classe I
(Perigosos), Classe II A (Não-Inertes) e Classe II B (Inertes).

k) Resíduo de portos, aeroportos e terminais Rodo ferroviários
Resíduos gerados tanto nos terminais, como dentro dos navios, aviões e
veículos de transporte. Os resíduos dos portos e aeroportos são decorrentes do
consumo de passageiros em veículos e aeronaves e sua periculosidade está no
risco de transmissão de doenças já erradicadas no país. A transmissão também
pode se dar através de cargas eventualmente contaminadas, tais como animais,
carnes e plantas.

l) Resíduo agrícola
Formado basicamente pelos restos de embalagens impregnados com
pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na agricultura, são classificados como
perigosos. Portanto o manuseio destes resíduos segue as mesmas rotinas e se
utiliza dos mesmos recipientes e processos empregados para os resíduos industriais
Classe I. A falta de fiscalização e de penalidades mais rigorosas para o manuseio
inadequado destes resíduos faz com que sejam misturados aos resíduos comuns e
dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou – o que é pior – sejam
queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos.

m) Resíduos de serviços de saúde
Compreendendo todos os resíduos gerados nas instituições destinadas à
preservação da saúde da população. Segundo a NBR 12.808 da ABNT, os resíduos
de serviços de saúde seguem a classificação apresentada na Tabela 4 da referida
norma.
Existem regras a seguir em relação à segregação (separação) de resíduos
infectantes do resíduo comum, no ambulatório medico da obra, quais sejam:
• todo resíduo infectante, no momento de sua geração, tem que ser disposto
em recipiente próximo ao local de sua geração;
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• os resíduos infectantes devem ser acondicionados em sacos plásticos
brancos leitosos, em conformidade com as normas técnicas da ABNT,
devidamente fechados;
•

os

resíduos

perfurocortantes

(agulhas,

vidros

etc.)

devem

ser

acondicionados em recipientes especiais para este fim;
• os resíduos infectantes compostos por membros, órgãos e tecidos de origem
humana têm que ser dispostos, em separado, em sacos plásticos brancos
leitosos, devidamente fechados.

5.3 Geração de Resíduos Sólidos na construção de empreendimentos remotos
e isolados
O fato da geração de resíduos sólidos na construção civil de grandes
empreendimentos, também chamados de construção civil pesada, é conhecido pela
humanidade desde as eras mais remotas. Basta imaginar, por exemplo, quais foram
os principais resíduos sólidos gerados na construção da muralha da China, que teve
início no ano 220 A.C. e ficou pronta somente no século XVI, na dinastia Ming.
De acordo com historiadores, para conceber tal monumento, que hoje possui
aproximadamente 2.300 quilômetros de extensão, 7,5 metros de altura e 3,75
metros de largura, mas cuja estrutura original era de 6.300 km, foi necessário o uso
da mão-de-obra de milhões de pessoas, tornando-se um dos principais exemplos de
aplicação de conhecimentos de engenharia e construção civil pesada e muito
provavelmente tenha provocado severos impactos ambientais durante o período de
construção1. A muralha foi incluída na Lista de Patrimônio da Humanidade da United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) em 1987.

Atualmente, o desenvolvimento sustentável é visto como uma
necessidade mundial, uma ferramenta imprescindível na busca de
soluções para as atuais formas de produção e consumo, com o
objetivo de preservar os recursos naturais existentes no planeta,
para que as gerações futuras da humanidade tenham condições de
sobreviver. A possibilidade de desenvolvimento sustentável no setor
energético é, portanto, dinâmica (por ser afetada por questões
sócio-econômicas, recursos e fontes, e meio ambiente), e implica
em respostas das dimensões social, econômica, política e ambiental
(Artigo de Inatomi e Udaeta, 2007, p.2).

1

Disponível em www.brasilescola.com/china/muralha-china.htm, acessado em 14/09/2010.
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A vantagem ambiental das usinas hidrelétricas, é o fato de se utilizar um bem
natural renovável e uma tecnologia limpa. Além de não produzir resíduo e seu custo
de geração ser baixo, ela pode armazenar energia. Pode também auxiliar na
navegação e na irrigação. Como desvantagem desse tipo de geração é o seu alto
custo de investimento e o elevado tempo de construção (GUENA, 2007, p. 94). Vale
lembrar que, a geração, tratamento e disposição dos resíduos sólidos no período de
construção de hidrelétricas se não gerenciados de forma ambientalmente correta,
tem elevado potencial para aumentar o passivo ambiental desta geração, para com
as gerações futuras.

5.4 Impactos Ambientais relacionados aos resíduos sólidos
Os resíduos sólidos podem poluir e contaminar o ar, o solo e as águas, pois
podem conter matéria orgânica, materiais perigosos, como matéria Termotolerante
humana, lodos provenientes dos sistemas de tratamento de esgotos e os lodos
industriais, entre outros (Bidone e Povinelli, 1999, p. 5-6) apud LOPES, (2007).
De acordo com LOPES (2007, p. 4), a poluição foi definida no Art 3º, inciso III
da Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) como a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.
A contaminação é a ―introdução no meio ambiente de organismos
patogênicos, substâncias tóxicas ou outros elementos, em concentrações que
possam afetar a saúde humana. É um caso particular de poluição‖ (CETESB, 2001
a: seção 200, p.2).
Até meados do século XIX, uma típica rua residencial, de uma cidade era o
depósito não só de pequenos detritos mas também de restos de comida e de
significativa quantidades de excrementos animais e humanos. Na Europa a
imundície da idade média é bem conhecida bem como as pestes e epidemias que
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dela resultaram. Não obstante, em diversas cidades do mundo, existem, a muitos
séculos, leis e disposições municipais proibindo jogar lixo e objetos nas ruas.
Durante o século XIX, com o desenvolvimento da medicina e engenharia sanitária,
reconheceu-se desde logo que os dejetos humanos, se não tivessem a coleta,
tratamento e destino adequados, eram uma potente fonte de doenças que poderiam
levar a epidemias explosivas. A substituição da tração animal pelos transportes a
motor, também resultou na eliminação de outra fração de resíduos dos logradouros
públicos, os dejetos de animais utilizados como força motora (carroças, charretes,
carruagens, carro de bois, etc..).
Ainda no século XIX, foi descoberta a relação entre ratos, baratas e
moscas o lançamento de lixo nas ruas e a forma de transmissão de
doenças através desses vetores. Começaram então a serem
tomadas providências efetivas, para que o lixo fosse coletado nos
domicílios, em vez de permitir que o mesmo fosse simplesmente
atirados às ruas e nos terrenos baldios. A pavimentação das vias
públicas e o ensino dos princípios de higiene e saúde públicas nas
escolas também contribuíram para a redução dos resíduos nos
logradouros. (MONTEIRO, J.H.P. ...[et al.], p. 101).

Em 1978, o governo do estado de Nova York, pediu que 1000 famílias
deixassem suas casas com urgência e obrigou, através de mandato judicial, que
outras 240 famílias desocupassem suas casas, todas elas residentes no bairro
elegante chamado ―Love Canal‖, próximo as tão famosas Quedas de Niágara. O
motivo, o empreendimento imobiliário, tinha sido construído num local, onde 30 anos
antes uma grande empresa da área química usava como área de depósito dos seus
resíduos perigosos. Com o estado de saúde constantemente ameaçado e a
ocorrência de vários casos de crianças com doenças respiratórias , a pressão da
comunidade foi tamanha, que o local foi declarado como área de desastre ecológico
pelo então presidente Jimmy Carter.
Em 1982, os moradores de Times Beach, Missouri, tiveram que abandonar
suas casas depois que descobriram que o solo e os lençóis freáticos do local
apresentavam níveis extremamente perigosos de dioxina, resultado de betume
contaminado que tinha sido descartado no local, 11 anos antes. Estes casos e
inúmeros outros, chamaram a atenção da sociedade sobre os riscos potenciais da
poluição por resíduos sólidos, bem como à exposição a produtos químicos.
Nos Estados Unidos, a abordagem relativa a resíduos sólidos somente teve o
seu início, no limiar da década de 80, quando foi instaurado o Superfund que era
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uma legislação específica que visava recuperar os grandes lixões de resíduos
sólidos que havia e ainda há espalhados nos EUA. E essa abordagem propiciou a
Agência de Proteção Ambiental – EPA a fazer toda uma legislação sobre resíduos
sólidos, que constava no Federal Register nº 40.
Na Europa, a situação dos resíduos é caracterizada por uma forte
preocupação em relação à recuperação e ao reaproveitamento energético. A
dificuldade de geração de energia, devida aos escassos recursos disponíveis e
aliada a um alto consumo energético, favorece a estratégia de reciclagem dos
materiais e seu aproveitamento térmico. Do total de resíduos municipais europeus,
cerca de 24% são destinados à incineração, sendo 16% com reaproveitamento
energético.
Na China, país de extensão territorial considerável e com grande contingente
populacional concentrado nas cidades, o povo considera os resíduos orgânicos
como uma responsabilidade do cidadão, ou melhor, do gerador. Este tipo de valor
cultural facilita a introdução de métodos mais racionais de controle dos resíduos
sólidos, com participação ativa da população. Há um envolvimento individual do
cidadão chinês com vistas à reintegração dos resíduos à cadeia natural da vida do
planeta. A massa dos resíduos sólidos urbanos é composta predominantemente de
material orgânico que é utilizado na agricultura.
Assim, o resíduo não é visto como um problema, mas sim como uma solução
para a fertilização dos solos, o que estimula a formação de uma extensa rede de
compostagem e biodigestão de resíduos. Esta diferença de tratamento fundamentase em valores culturais totalmente diferenciados dos ocidentais, que originaram
outro paradigma para tratamento da questão. (KRAEMER, M. E. P. , Brasília, 2008).
Segundo

(ZAMAN,

M

[et

al],

2004),

todos

os

anos

no

Japão,

aproximadamente 230.000 t. de compostos de lodo de Estações de Tratamento de
Esgoto - ETEs, tem sido aplicados em terras agrícolas como uma das fontes de
Nitrogênio, como um exemplo de que é possível passar de uma situação onde o
resíduo causa dano ambiental para uma nova situação onde ele passa a causar
impactos positivos ao meio ambiente.
As geração pós segunda guerra mundial, está sendo conhecida com a
geração do alto consumo e do descarte. A maioria daquilo que compramos
transforma-se em resíduo em um período de tempo cada vez menor. Só
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recentemente passamos a ter uma consciência maior para esta face trágica da
nossa realidade. Estudiosos responsáveis pelo relatório ―Limites do crescimento‖, do
Clube de Roma, de 1972, já apontavam que

o crescimento desordenado da

população, o apego da população pelo ter mais e pelos bens materiais, a maioria
deles, provenientes de recursos naturais não renováveis, a produção industrial
crescente, a disponibilidade de alimentos e os efeitos da poluição, como problemas
que, se não fossem bem equacionados nos anos seguintes, levariam ao colapso o
sistema mundial, antes de 2100. Em 2009, podemos dizer que a geração atual,
busca um padrão de vida, orientado no elevado consumo de bens descartáveis, e
por isso, o problema potencial relacionado com a geração de resíduos sólidos, ainda
não está bem equacionado.
No Brasil também temos alguns exemplos de locais usados no passado,
como aterros industriais, onde depois são instaladas favelas, vilas e até mesmo
condomínios de alto padrão, deixando os moradores expostos aos agentes
insalubres, depositados e abandonados de forma ambientalmente incorreta no local.
Em Mauá (na Grande São Paulo), uma área residencial com 158 mil metros
quadrados e 50 prédios, onde moravam cerca de 5.000 pessoas, foi contaminada
por gases tóxicos e cancerígenos. Na época, a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente considerou a contaminação "grave". Após avaliação pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), foram identificados mais de 40
compostos orgânicos voláteis na área, entre eles, substâncias cancerígenas. Os
laudos revelaram que o terreno, anteriormente de propriedade de uma grande
industria paulista, havia sido utilizado como aterro clandestino de resíduos
industriais, fato que era desconhecido pela construtora. (Folha on line, 16/08/2001).‖
Sabe-se que em setembro de 2006, a justiça determinou a retirada dos moradores,
pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis e demolição dos 53
prédios que formavam o condomínio Barão de Mauá.
Em São Paulo, conforme a mais recente relação divulgada pela CETESB, são 3675
áreas contaminadas (http://www.cetesb.sp.gov.br), acesso em 10/11/2011).
Toda a argumentação anterior serve para demonstrar que a forma de tratar os
resíduos sólidos gerados em toda atividade humana é um ponto crucial de atenção
para a humanidade, levando em conta as grandes mudanças ocorridas na
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densidade populacional, no modo de vida, modo de produção e de consumo no
último século.

5.5 Formas de Tratamento e aproveitamento de Resíduos Sólidos
A teoria dos 4 Rs, consiste na otimização contínua do consumo de recursos
naturais através do desenvolvimento e aplicação das técnicas e métodos de reuso,
recuperação, reaproveitamento e reciclagem de materiais e produtos usados pelos
seres humanos.
O Reuso é o processo de utilização de um material, que após ser submetido a
um processo de limpeza, é incorporado ao mercado sem a mudança da sua função
original. Como exemplo cita-se o uso de EPI(s) – Equipamento de individual após a
adequada limpeza e higienização, ou mesmo roupas usadas vendidas nas lojas do
gênero.
A Recuperação é toda atividade de catação, seleção, coleta seletiva, triagem,
acondicionamento, beneficiamento e comercialização de sucatas. Cita-se como
exemplo a recuperação de sucata metálica em geral.
O Reaproveitamento é a busca de maior durabilidade a dado objeto, dando a
ele uma nova utilidade ou nova personalidade. A idéia de se usar a garrafa de PET
como meio de iluminação natural na periferia de São Paulo é um exemplo de
reaproveitamento.
A Reciclagem é o ato de inserir um determinado produto acabado e já
utilizado para o seu fim inicial, em um novo processo de produção, evitando com
isso descartá-lo como resíduo. Cita-se pneus e outros dispositivos de borracha que
depois de moídos, são usados na pavimentação de rodovias.

5.6 Conceitos de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Tratamento é o processamento dos resíduos sólidos visando o seu
beneficiamento, reutilização ou redução de volume

a fim de torná-lo inócuos à

saúde humana, ou facilitar a sua disposição final. Podemos citar como tratamento, a
incineração, reciclagem, compostagem, compactação e trituração de resíduos
sólidos.
Disposição é a solução que se dá para a descarga e armazenamento de
resíduos, em condições adequadas de higiene e salubridade, em aterros sanitários.
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5.7 Centrais de Triagem de Resíduos Sólidos
Nas últimas obras de hidrelétricas recentemente construídas no Brasil,
centrais de triagem foram montadas e colocadas em operação com sucesso durante
o período de construção e montagem.
Para isso foi necessário um planejamento minucioso das etapas de
implantação, treinamento e capacitação de mão de obra bem como a prospecção de
mercados próximos para re-processamento dos resíduos segregados.
A central de triagem geralmente se instala junto com um processo de
produção de compostagem que usa como principal matéria prima os resíduos
orgânicos segregados na central de triagem. A aplicação do composto produzido, no
programa de restauração de áreas degradadas oriundas da própria instalação do
empreendimento, pode viabilizar a operação e manutenção da central de triagem,
um processo de produção que requer atenção especial à exposição dos
trabalhadores a agentes insalubres, a proliferação de vetores indesejáveis e também
à contaminação do solo e corpos de água causada pelo chorume produzido no
processo de compostagem.

5.8 Processo de Compostagem
A compostagem é um processo biológico aeróbio (embora também se
considere a digestão anaeróbia uma forma de compostagem) controlado, no qual
ocorre a transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com
propriedades e características completamente diferentes do material original.
O processo de compostagem ・ definido por Haug (1993) como a
decomposição e estabilização de substratos orgânicos, que sujeitos
a certas condições, resultam num produto final estável, livre de
agentes patogênicos e sementes e ainda com as condições
necessárias para poder ser beneficamente aplicado no solo. As
condições necessárias para que se atinja este produto final tem que
permitir o desenvolvimento de temperaturas termófilas que resultem
na produção de calor produzido biologicamente. (COUCELLO,
V.C.C.P., 2009, p. 35).

Normalmente é realizada em pátios onde o material é disposto em montes de
forma cônica, conhecidos como pilhas de compostagem, ou em montes de forma
prismática com seção similar à triangular, denominados leiras de compostagem.

51

Durante o processo, alguns componentes da matéria orgânica são utilizados pelos
próprios microorganismos (aeróbios e facultativos), outros são volatilizados e outros,
transformados biológicamente em uma substância escura denominada húmus.
Sendo um processo biológico, os fatores, mais importantes, que
influem na degradação da matéria orgânica são a aeração, os
nutrientes e a umidade. A temperatura também é um fator
importante, principalmente no que diz respeito à rapidez do processo
de biodegração e à eliminação de patógenos, porém é resultado da
atividade biológica. Os nutrientes, principalmente carbono e
nitrogênio, são fundamentais ao crescimento bacteriano. O carbono é
a principal fonte de energia e o nitrogênio é necessário para a
síntese celular. Fósforo e enxofre também são importantes , porem
seu papel no processo é menos conhecido. Os microrganismos têm
necessidade dos mesmos micro nutrientes requeridos pelas plantas :
Cu, Ni, Mo, Fe, Mg, Zn e Na são utilizados nas reações enzimáticas,
porém os detalhes deste processo são pouco conhecidos.
(FERNANDES, F., SILVA, S.M.C.P., 1996, p.9).

Com relação ao tratamento do resíduo, tem-se instaladas no Brasil algumas
unidades

de

compostagem/reciclagem.

Essas

unidades

utilizam

tecnologia

simplificada, com segregação manual de recicláveis em correias transportadoras e
compostagem em leiras a céu aberto, com posterior peneiramento (Foto 3). Muitas
unidades que foram instaladas estão hoje paralisadas e sucateadas, por dificuldade
dos municípios em operá-las e mantê-las convenientemente.

Foto 3 Unidade de Compostagem e Reciclagem recém implantada durante a construção de
uma UHE.
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5.9 Usinas de incineração e outros processos térmicos

As poucas usinas de incineração existentes, utilizadas
exclusivamente para incineração de resíduos de serviços de saúde e
de aeroportos, em geral não atendem aos requisitos mínimos
ambientais da legislação brasileira. Outras unidades de tratamento
térmico desses resíduos, tais como autoclavagem, microondas e
outros, vêm sendo instaladas mais freqüentemente em algumas
cidades brasileiras, mas os custos de investimento e operacionais
ainda são muito altos. Algumas grandes unidades de tratamento de
resíduos sólidos, teoricamente incorporando tecnologia mais
sofisticada de compostagem acelerada, foram instaladas no Rio de
Janeiro e também se encontram desativadas, seja por inadequação
do processo às condições locais, seja pelo alto custo de operação e
manutenção exigido. (Manual de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos, IBAM, Rio de Janeiro, 2001, p. 4).

A incineração aparece como uma possível solução para a problemática dos
resíduos sólidos nos grandes centros urbanos, por ser um processo que reduz
drasticamente o peso (em até 70%) e o volume (em, até 90%) do lixo por meio da
combustão controlada que varia entre 800 º C e 1200 º C, tendo como destino final
na maioria dos casos um aterro sanitário. Além de resolver o problema do espaço
nas metrópoles o processo da queima dos resíduos tende a sanar dificuldades
relacionadas à toxidade dos lixos perigosos, como por exemplo, os resíduos
hospitalares e industriais (DIAS, F. P., 2006).
6

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Desde a década de 80, a população brasileira clama por mecanismos legais

que equacionasse e redirecionasse o modo da população de entender, questionar e
lidar com os resíduos sólidos, ou simplesmente lixo.
A geração de resíduos sólidos é um fenômeno inevitável dos processos
produtivos atuais da humanidade, que ocorre diariamente, ocasionando danos
irreversíveis ao meio ambiente, e por isso, a opinião pública com relação à idéia de
preservação dos recursos naturais e a questão da saúde pública associados aos
resíduos sólidos, vem se tornando sólida ano após ano.
A gestão integrada de resíduos sólidos e os processos de tecnologia mais
limpa por serem alternativas ambientalmente saudáveis e economicamente viáveis
vem sendo cada vez mais demandados pela sociedade.
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De acordo com o texto de apresentação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, as primeiras iniciativas legislativas para a definição de diretrizes
voltadas aos resíduos sólidos surgiram no final da década de 80. Desde então,
foram elaborados mais de 100 projetos de lei, apensados ao Projeto de Lei no 203,
de 1991 que dispõe sobre acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e
destinação dos resíduos de serviços de saúde.
Em 1998, foi constituído um Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho
Nacional de Meio Ambiente-CONAMA, do qual fizeram parte representantes das três
esferas de governo e da sociedade civil, cujo produto dos trabalhos foi a Proposição
CONAMA no 259, de 30 de junho de 1999, intitulada ―Diretrizes Técnicas para a
Gestão de Resíduos Sólidos‖. Esta proposição foi aprovada pelo Plenário do
CONAMA, mas não chegou a ser publicada, não entrando em vigor.
Em 2001, foi implementada a ―Comissão Especial da PNRS‖ com o objetivo
de apreciar as matérias contempladas nos projetos de lei apensados ao Projeto de
Lei no 203, de 1991, e formular uma proposta substitutiva global.
A PNRS,

depois de ter sido debatida por mais de duas décadas pelas

instituições brasileiras, finalmente foi instituida em 02 de Agosto de 2010 através da
Lei 12.305, assinada pelo presidente da república. A aplicação e atendimento aos
requisitos da PRNS tanto na construção e hidrelétricas quanto na construção de
grandes empreendimentos remotos, trará benefícios relacionados com a proteção
ambiental para os projetos e para a sociedade como um todo.
A PRNS dispõe basicamente sobre os princípios, objetivos e instrumentos
necessários ao direcionamento da questão resíduos sólidos em todo o território
nacional bem como sobre a gestão integrada de resíduos e as responsabilidades
tanto dos geradores de resíduos quanto do poder público.
Todos os responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos
sólidos, estão sujeitos às exigências da lei que inclue além dos geradores, os
próprios gestores e gerentes de meio ambiente das organizações.
A construção da PRNS conservou vínculos importantes com várias outras leis
já existentes sobre a matéria, tais como a Lei 11.445 de 05/01/2007 a Lei 9.966 de
28/04/2000, a Lei 9.974 de 06/06/2000 e também com as normas do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
- SNVS, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA e do
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Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.
Ela é parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente.
A PNRS não considerou em seu texto, os rejeitos e resíduos radioativos
porque estes são regulados por legislação especifica do Conselhor Nacional de
Energia Nuclear – CNEN.
6.1 – Definições da Política Nacional de Resíduos Sólidos

São várias as definições estabelecidas na PRNS relacionadas com o tema
resíduos sólidos. Os parágrafos seguintes foram elaborados

com o intuito de

apresentar as principais as definições da política de uma forma que facilite a leitura e
o entendimento de tais conceitos.

6.1.1 - Acordo setorial e ciclo de vida do produto
Num país de vasta extensão territorial como o Brasil, a questão resíduos
sólidos ultrapassa as fronteiras dos municípios, dos estados e quiçá de países
vizinhos. O acordo setorial definido pela PNRS serve a este propósito e nada mais é
do que um ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto,a série de etapas que
envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos,
o processo produtivo, o consumo e a disposição final.

6.1.2 - Áreas contaminadas e áreas órfãs
A constatação por orgãos públicos da existência de inúmeras áreas
contaminadas por resíduos sólidos em nosso território foi amplamente debatida
durante a construção do texto da PNRS. Uma área contaminada é qualquer local
onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer
substâncias ou resíduos, sendo chamada de área orfã quando não for possível
identificar os responsáveis pela deposição dos resíduos no local

6.1.3 - Coleta Seletiva e Disposição Final
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A coleta seletiva definida como a coleta de resíduos sólidos previamente
segregados

conforme sua constituição ou composição, visa a destinação

ambientalmente adequada dos mesmos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações
admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre
elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos.
A disposição final ambientalmente adequada, é a distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos.

6.1.4 - Gerenciamento de resíduos sólidos
Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.

6.1.5 - Gestão integrada de resíduos sólidos
É o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural
e social, com mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações
e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos, sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.

6.2 - Outras definições da PNRS

6.2.1 - Logística reversa
É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
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restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada.

6.2.2 - Padrões sustentáveis de produção e consumo
É a produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as
necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem
comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das
gerações futuras.

6.2.3- Reciclagem
É o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do
SNVS e do Suasa.

6.2.4 - Rejeitos
São resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento

e

recuperação

por

processos

tecnológicos

disponíveis

e

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição
final ambientalmente adequada.

6.2.5 - Resíduos sólidos
Caracteriza-se como

material, substância, objeto ou bem descartado

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede,
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível.

6.2.6 - Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
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É o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo
de vida dos produtos.

6.3.7 - Reutilização
É processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do
Suasa.

6.3 - Princípios, objetivos e instrumentos da PNRS
Ao todo são onze os princípios estabelecidos na PRNS, que servem como
suporte para os novos paradigmas da sociedade brasileira com relação aos resíduos
sólidos. Entre eles é importante mencionar por exemplo, o princípio da prevenção e
a precaução, o do poluidor-pagador e o protetor-recebedor, o desenvolvimento
sustentável, a ecoeficiência, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, o reconhecimento do resíduo como um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, etc..
Relacionados com os princípios, tem se um total de quinze objetivos
estabelecidos na PNRS podendo ser citados entre eles como os mais abrangentes,
a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, o estímulo à adoção de
padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, a adoção de
gestão integrada de resíduos sólidos, o estímulo à implementação da avaliação do
ciclo de vida do produto, etc.
A PNRS estabelece vários instrumentos facilitadores da aplicação da mesma
em todo o território nacional. Entre eles os mais abrangentes são, os planos de
resíduos sólidos,os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, V
- o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, a cooperação
técnica e financeira entre os setores público e privado, a pesquisa científica e
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tecnológica, a educação ambiental, os termos de compromisso e os termos de
ajustamento de conduta.
6.4 – Diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos
De acordo com a PNRS, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. É aceitável a recuperação energética dos
resíduos sólidos urbanos por meio de novas tecnologias, desde que tenha sido
comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa
de

monitoramento

de

emissão

de

gases

tóxicos

aprovado

pelo

órgão

ambiental. Cabe aos Municípios e ao Distrito Federal a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios sendo do gerador a
responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos.
Quanto à PNRS, os resíduos sólidos podem ser classificados segundo a sua
origem ou sua periculosidade. Quanto à origem podem ser resíduos domiciliares,
resíduos

de

limpeza

urbana,

resíduos

sólidos

urbanos,

resíduos

de

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços
públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde,
resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de
transportes, e resíduos de mineração.
Os resíduos perigosos são aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

patogenicidade,

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou
norma técnica estabelecidos. Os outros tipos de resíduos são enquadrados como
não perigosos.

6.5 - O Plano Nacional de Resíduos Sólidos
A PNRS establece que a União elaborará, sob a coordenação do Ministério
do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo
indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro)
anos.
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve conter no mínimo, o diagnóstico
da situação atual dos resíduos sólidos, a proposição de cenários, incluindo
tendências internacionais e macroeconômicas,e as princiapais metas relacionadas
com a eficácia global da gestão de resíduos. São elas as metas de redução,
reutilização, reciclagem, as metas para o aproveitamento energético dos gases
gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos, as metas para a
eliminação e recuperação de lixões.
Contém ainda, os

programas, projetos e ações para o atendimento das

metas previstas, as normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da
União,relacionados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos, medidas
para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos, as diretrizes
para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos, as normas
e diretrizes para a disposição final de rejeitos, e os meios a serem utilizados para o
controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e
operacionalização, assegurado o controle social.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de
mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas
públicas.
A PNRS estabelece além do O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, outros
cinco planos. São eles, os planos estaduais de resíduos sólidos, os planos
microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões
metropolitanas ou aglomerações urbanas, os planos intermunicipais, os planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento
de resíduos sólidos.

6.6 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos
Segundo a PNRS, estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos os geradores de resíduos sólidos dos serviços públicos de
saneamento básico, de resíduos industriais, de resíduos de serviços de saúde, e de
resíduos de mineração.assim como os estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços que gerem resíduos perigosos ou que mesmo caracterizados como não
perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos
resíduos domiciliares pelo poder público municipal.
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São incluidas as empresas de construção civil, os responsáveis pelos
resíduos de serviços de transportes, originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e as empresas de
transporte. Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, quando exigido pelo
órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa, precisam elaborar o plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.
O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve conter, a descrição do
empreendimento ou atividade, o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, a
evidência de conformidade com as normas técnicas e estatutos em vigentes, e com
o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, se houver. A explicitação
dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos, a definição
dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos sob responsabilidade do gerador e a

identificação das soluções

consorciadas ou compartilhadas com outros geradores.
Deve ainda conter as ações preventivas e corretivas a serem executadas em
situações de gerenciamento incorreto ou acidentes, as metas e procedimentos
relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e a reutilização e
reciclagem, as ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, quando aplicável, e as medidas saneadoras dos passivos ambientais
relacionados aos resíduos sólidos.
É importante salientar que deverá ser um designado responsável técnico
devidamente habilitado para a elaboração, implementação, operacionalização e
monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
O plano é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento ou atividade.
6.7 – Das responsabilidades dos geradores e do poder público
O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações nela estabelecidas.
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O titular dos serviços públicos, as pessoas físicas ou jurídicas são
responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos em suas áreas de atuação.
A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem
a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou
rejeitos.
Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou
cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à
saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Os responsáveis
pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das
ações empreendidas.
Uma parte avançada da PNRS diz respeito à responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos. Ela deve ser implementada de forma individualizada
e

encadeada,

abrangendo

os

fabricantes,

importadores,

distribuidores

e

comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Ao todo são sete os objetivos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos, entre eles:

compatibilizar interesses entre os agentes

econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com
os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;

promover o

aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou
para outras cadeias produtivas; reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício
de materiais, a poluição e os danos ambientais.
Incluem ainda entre os objetivos, incentivar a utilização de insumos de
menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;

estimular o

desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de
materiais reciclados e recicláveis; propiciar que as atividades produtivas alcancem
eficiência e sustentabilidade, e
socioambiental.

incentivar as boas práticas de responsabilidade
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A PNRS aborda também os aspectos relacionados ao sistema de logística
reversa, para o recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o
uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada.
Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos,
seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o
uso, constitua resíduo perigoso, são obrigados a estruturar e implementar sistemas
de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos.
São incluídos também nesta categoria, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias, de pneus, de óleos lubrificantes,
seus resíduos e embalagens, de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista e dos produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Independente do sistema de logística reversa, todas as embalagens devem
ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem e os
fabricantes devem propriciar a divulgação de informações relativas às formas de
evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos
produtos;
É previsto na PNRS, estender com o passar do tempo, a aplicação do
conceito de logística reversa para os

produtos comercializados em embalagens

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens,
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao
meio ambiente dos resíduos gerados.
Um carga grande da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos.
É necessário adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos
reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos; estabelecer sistema de coleta seletiva; articular com os
agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo
dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos; implantar sistema de compostagem para
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resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas
de utilização do composto produzido; dar disposição final ambientalmente adequada
aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos.
De acordo com a PNRS, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como
sua contratação.
6.8 – Resíduos perigosos
Apesar de ter um capítulo específico para resíduos perigosos, a PNRS é tão
abrangente que a maioria das informações e exigências referentes aos resíduos
perigosos são mencionadas em outros artigos da política.
A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou
opere com resíduos perigosos precisam ser autorizados, ser cadastrada no
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e contar com responsável
técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de
funcionários ou contratado, devidamente habilitado.
O órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública,
para autorizar a implantação e operação do empreendimento.
O responsável técnico deve informar imediatamente aos órgãos competentes
sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos
perigosos.

Os

resquícios

de

acidentes ambientais não

informados serão

identificados pelo governo federal que deve estruturar e manter instrumentos e
atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs. Se, após
descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal ou de
outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação,
estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público.
6.9 – Dos instrumentos econômicos

64

O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento
para atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de
resíduos sólidos no processo produtivo na forma de desenvolvimento de novos
produtos,

implantação

de

infraestrutura; descontaminação

de

áreas

contaminadas; desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas e
desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.
6.10 – Das proibições
É proibido lançar resíduos em em praias, no mar ou em quaisquer corpos
hídricos e lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração
e a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade. Quando decretada emergência sanitária, a queima
de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada
pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa.
Nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, são proibidas a a catação de
resíduos e a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação, a criação de
animais domésticos e a fixação de habitações temporárias ou permanentes, além de
outras atividades que podem ser vedadas pelo poder público.
É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como
de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde
pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso,
reutilização ou recuperação.
6.11 – Outras considerações sobre a PRNS
É importante mencionar que o artigo 51 da PNRS estabelece que sem
prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os
danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas com relação a
resíduos sólidos, sujeita os infratores às sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente em especial às fixadas na Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, popularmente chamada de lei de crimes
ambientais.
A questão apresentada no parágrafo anterior fica claramente estabelecida no
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Art. 53. O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação: artigo 53 da PNRS que altera o artigo 56 da Lei nº
9.605, para incluir as infrações relativas ao uso ou abandono de produtos ou
substâncias perigosas em desacordo com as normas ambientais ou de segurança; e
a manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização,
reciclagem ou destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da
estabelecida em lei ou regulamento.

7

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Utilização de método dedutivo na avaliação das entradas do sistema que
contribuem para geração de determinada classe de resíduo, e o método indutivo no
rastreamento de determinado resíduo para definir as prováveis entradas do sistema.
Foi realizado um mapeamento dos principais tipos de resíduos gerados nas
frentes de serviço, definindo-se para cada um, a forma de acondicionamento,
manuseio, transporte e destinação, e seguindo as diretrizes estabelecidas no plano
de gerenciamento de resíduos sólidos.
Mensalmente, as quantidades geradas e destinadas de resíduos foram o
lançadas pela equipe de profissionais do departamento de meio ambiente da obra,
numa planilha eletrônica (Anexo III), de monitoramento da geração e disposição de
resíduos com o objetivo de acompanhar a evolução da geração de resíduos ao
longo da obra, desde a aprovação da licença de implantação até o término da
construção da barragem e início do enchimento do lago.
Os resíduos foram separados nos vários departamentos e frentes de serviço
do canteiro de obras, pelos profissionais, que seguiram as instruções de trabalho
estabelecidas na obra sobre remoção, coleta, transporte, tratamento e destino
correto dos respectivos resíduos (Anexo IV). Com um processo de treinamento e
educação continuada, através dos DDEs, reuniões diárias de excelência, realizadas
no início de cada turno de trabalho, todos profissionais da obra foram envolvidos no
processo.
As informações foram analisadas e cruzadas com os principais mecanismos
e ferramentas de gestão aplicadas no período de construção da Usina, para
controlar e minimizar os impactos ambientais causados, devido à geração de
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resíduos, propiciando o surgimento de comparações da eficácia das diversas
ferramentas de gestão utilizadas.
Os procedimentos adotados para este trabalho foram organizados da
seguinte forma:
- revisão bibliográfica do tema ―Tratamento e disposição de resíduos sólidos
da construção civil‖;
- adoção de planilha eletrônica para registros mensais das fontes,
quantidades e classificação dos resíduos gerados durante a fase de
construção civil da hidrelétrica Serra do Facão;
- descrição das principais atividades de construção de uma usina hidrelétrica
e os resíduos gerados nessas atividades;
- descrição das ferramentas de gestão aplicadas durante o período de
construção bem como a descrição e análise das principais dificuldades
encontradas;
- estadia de duas semanas na obra, em etapas diferentes do cronograma de
construção para observação da realidade e reconhecimento do nível de
aplicação das ferramentas de gestão de resíduos sólidos;
- Consolidação das quantidades geradas de cada resíduo no período de
construção civil do empreendimento (2007/2008/2009);
- consolidação das informações e dados observados, registrados e
analisados;
- redação do texto preliminar da dissertação de mestrado;
- apresentação do texto preliminar da dissertação à banca de qualificação;
- apresentação do texto final da dissertação à banca de defesa.

8

ESTUDO DE CASO DA UHE SERRA DO FACÃO.

8.1 Breve histórico do empreendimento
Os primeiros estudos específicos voltados para avaliar o potencial hidrelétrico
da bacia do rio São Marcos, onde está Usina Hidrelétrica Serra do Facão, são de
1965. Até retomar a construção da Usina própriamente dito, em fevereiro de 2007, o
local passou por várias etapas, conforme a cronologia abaixo:
1969 – A CELG (Centrais Elétricas de Goiás) retoma os estudos;
1984 –Revisão dos estudos de Inventário da bacia do rio São Marcos;
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1985 – Foi concluída a reavaliação do potencial hidrelétrico disponível,
estabelecendo-se uma nova divisão de quedas para o rio São Marcos, com quatro
aproveitamentos, denominados Paraíso, Serra do Facão, Paulistas e Mundo Novo.
1987 –Concluídos os estudos, apresentados no relatório intitulado ―Aproveitamento
Hidroelétrico de Serra do Facão – Estudos de Viabilidade – Volumes I a IV‖.
1997 – O DNAEE (Departamento Nacional de Energia Elétrica), através da portaria
nº 383, autoriza Furnas – Centrais Elétricas S.A. a realizar estudos para atualização
e complementação dos Estudos de Viabilidade do AHE Serra do Facão, com
potência de 210 MW.
2001 – A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), através do Edital de Leilão
Nº 002/2001, realiza licitação na modalidade de Leilão para outorga de Concessão
de Uso de Bem Público para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico de Serra do
Facão.
2007 – A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), através da
Resolução Autorizativa 814, de 14 de fevereiro, autoriza a transferência da
concessão do empreendimento, estabelecendo as condições que propiciaram o
início efetivo das obras de construção da Usina.
Em 15 de fevereiro de 2007, foi emitida a ordem de serviço para o COFAC
(Consórcio de Empresas Fornecedoras de Serra do Facão) dar início à obra. Com
um cronograma de construção de 42 meses, a UHE Serra do Facão estava
totalmente construída e em plena operação no último trimestre de 2010.
8.2 – Dados Técnicos do Projeto da UHE Serra do Facão
A Usina Hidrelétrica Serra do Facão tem uma potência instalada de 210
megawatts, quantidade suficiente para suprir a demanda de energia de uma cidade
com 1,2 milhão de habitantes.
As obras foram iniciadas em fevereiro de 2007 e concluidas em 2010.
Durante a implantação do empreendimento, foram gerados cerca de 1,6 mil
empregos diretos e outros 3,2 mil empregos indiretos.
A Barragem tem 660,90 metros de comprimento, dos quais 326 metros são
em concreto compactado a rolo, e as duas partes situadas nas margens são em
enrocamento com núcleo de argila.
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O Vertedouro tem duas comportas, com largura total de 33,90 metros. Na
estrutura do Vertedouro está instalado o dispositivo de vazão sanitária, a fim de
assegurar vazão mínima a jusante da Obra enquanto se procede o enchimento do
reservatório.
A Tomada d’água tem duas unidades para captar água do reservatório e levála até as duas unidades de geração. Os dois Condutos Forçados, responsáveis por
levar a água captada pela Tomada d’ gua até as unidades de geração, tem 78
metros de comprimento e seis metros de diâmetro. A Casa de Força tem duas
turbinas tipo Francis e potência instalada de 212,58 megawatts. A Linha de
Transmissão (LT) de 138 kV tem 32,5 quilômetros de extensão e leva a energia
gerada pela Usina Hidrelétrica Serra do Facão até a subestação da Celg (Centrais
Elétricas de Goiás) em Catalão.
O reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão tem uma área com
218,84 quilômetros quadrados, com uma cota máxima de inundação de 256
quilômetros quadrados. Da área total do reservatório, 155 quilômetros quadrados
correspondem à calha natural do rio, enquanto a área inundada ocupará cerca de
400 quilômetros quadrados. O reservatório abrange parcialmente áreas de cinco
municípios goianos (Catalão com 72,8%; Campo Alegre de Goiás com 22,4%;
Cristalina com 0,6%; Davinópolis com 0,4% e Ipameri com 0,1%) e um município de
Minas Gerais (Paracatu com 3,7%).
Potência Instalada Total

210,58 mW

Geração através de 02 turbinas Francis

105 mW

Área do Reservatório no nível máximo

218,84 km2

Área do Reservatório no nível mínimo

94,54 km2

Vazão média máxima em 1979 (série histórica de 1931 a 1999

1290,9 m3/s

Vazão Máxima (Pico)

3205 m3/s

Vertedouro de 2 vãos

11,20 m x 15,00m

Volume de concreto

22400 m3

Volume de escavação comum

188705 m3

Data Prevista para operação comercial

1ª turbina–Maio/10
2ª turbina-Jul/2010

Tabela 2 - Dados técnicos da UHE Serra do Facão. Fonte: SEFAC.
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Área Total

218,84 km²

Extensão

60 km em linha reta

Perímetro

1.357 km

Volume do reservatório

5.277.000.000 m³

Profundidade média

24 m

Período de enchimento

1 ano

N.A.de montante

756 m

N.A.de jusante

675,81 m

Áreas inundadas

218,84 km²

Vida útil

100 anos

Tabela 03 - Dados do reservatório. Fonte SEFAC.
Municípios

Área (em quilômetros quadrados)

Catalão/GO

141,64

Campo Alegre de Goiás/GO

63,79

Davinópolis/GO

9,66

Paracatu/MG

3,06

Ipameri/GO

0,40

Cristalina/GO

0,30

Total

218,84

Tabela 04 Área de terra dos municípios a ser ocupada pelo reservatório.Fonte: SEFAC

8.3 - Estrutura do Plano de Gestão Ambiental para a Construção de
Hidrelétricas

8.3.1 Fase de Planejamento

A fase de planejamento foi de

extrema importância para o sucesso do

projeto de construção da UHE Serra do Facão. Reuniões diárias de revisão das
atividades foram realizadas em todas as áreas de construção, onde os desvios
ambientais ocorridos eram analisados. Semanalmente tinha-se um encontro de
todos os gestores, incluindo o gestor de meio ambiente, onde se discutia os
pormenores do cronograma de execução da obra, as principais interferências, os
acidentes porventura ocorridos e a medidas necessárias para minimizar perdas e
recuperar possíveis atrasos no cronograma.
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a) Objetivos, Metas e Programas

O objetivo primeiro da Gestão Ambiental foi o de assegurar que as Obras fossem
executadas em condições de segurança, evitando danos ambientais às áreas de
trabalho e seu entorno e também às comunidades adjacentes. Medidas ambientais
adequadas foram implantadas, buscando:
- melhorar a qualidade ambiental nas áreas das Unidades, em benefício da
população do entorno, dos trabalhadores, do patrimônio da empresa e do
patrimônio paisagístico, ecológico e histórico;
- menores custos de construção, na medida em que as ações preventivas de
estabilização, de controle de erosão e manutenção de equipamentos,
máquinas, veículos, permitiram reduzir a freqüência de ocorrências que
exigissem intervenções corretivas muitas vezes de custos elevados não
previstos o orçamento inicial da construção do empreendimento.

O Programa de Gestão Ambiental, deve contemplar, os Objetivos e Metas
associados aos aspectos ambientais significativos, bem como planos de ações, com
determinação de responsáveis e prazos para alcance dos objetivos propostos. O
quadro 1 abaixo exemplifica a estruturação do Programa de Gestão, que deve ser
validado pela gerência do projeto para todo o empreendimento, e monitorado
através de reuniões periódicas de análise crítica.
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Quadro 1 - Exemplo de Programa de Gestão Ambiental
Objetivo e Meta

Método de Cálculo

Descrição das Ações

Reduzir a geração . Indicador:

. Desenvolver projetos focando a

de resíduos classe

m³ resíduo gerado por

utilização de formas metálicas

B, madeira.

m² de fôrma

. Reaproveitamento dos painéis e

Resp.

. Forma de Cálculo: m³ Escoramento.
Meta: Reduzir o apurado
volume

gerado pelos

em 5%

. Levantar o indicador dos 3 últimos
registros

de meses para aferir a meta.

saída / m² de
forma aplicado (média
móvel dos
últimos três meses)
. Freqüência de Coleta:
mensal

Reduzir a geração . Indicador: Quantidade . Trocar estopa e trapos para
do resíduo classe de Aquisição de trapos toalha lavável na produção civil. Nas
D – perigoso.
Meta:

e estopas. Zerar

Substituir

central de britagem e concreto e na
montagem eletromecânica.

uso de
estopas/trapos em
todas as frentes
Reduzir a geração . Indicador:

- Estabelecer etapa de limpeza e

de

raspagem prévia de partes não

solo

m³ resíduo gerado por

contaminado com m³ de água consumido contaminadas.
óleos e graxas.

na lavagem.

Meta: Reduzir o
volume

gerado

em 15%

Os objetivos e metas estabelecidos foram dinâmicos e alinhados às
atividades desenvolvidas, e com foco na melhoria contínua dos processos
produtivos.
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b) Implementação e Operação do Plano de Gestão Ambiental

Cada gestor buscou prover os recursos necessários ao atendimento das
exigências contidas no Sistema de Gestão Ambiental do empreendimento. Foram
selecionados profissionais com formação de nível superior e técnico para
trabalharem nas atividades de coordenação da área ambiental e contratados
especialistas para prover suporte técnico nas atividade de educação ambiental e
recuperação de áreas degradadas. Também foram selecionados facilitadores ou
multiplicadores para os processos de controle ambiental. Normalmente, esses
profissionais derivam da Segurança do Trabalho ou do Controle de Qualidade, por
ter maior facilidade para assimilação e aplicação das práticas ambientais por já
conviverem, em seu cotidiano de trabalho, com normas, regulamentações,
procedimentos.
Os responsáveis pelo acompanhamento ambiental na Construção foram
treinados para aplicar conhecimento detalhado das diretrizes do Plano de Gestão
Ambiental específico do empreendimento, do Programa de Treinamento Ambiental
e da legislação ambiental aplicável à construção.
Nas frentes de serviço, foram identificados colaboradores, para apoiar
voluntariamente, os profissionais responsáveis pelo acompanhamento ambiental nas
atividades de construção, sendo multiplicadores das informações ambientais aos
demais integrantes da frente.

c) Competências, Treinamento e Conscientização

Todos os profissionais da empresa construtora foram qualificados através de
treinamentos internos para serem capazes de desenvolver suas atribuições de
maneira segura e ambientalmente correta. Para que esse objetivo fosse alcançado,
os profissionais, nos mais diversos níveis, foram selecionados conforme as
competências necessárias para as atividades, e em seguida foram submetidos a um
programa de treinamento e conscientização, cujo formato busca prover subsídios
para o desenvolvimento humano e profissional do participante.
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O programa de treinamento ambiental foi estabelecido, de maneira a atender
as especificidades do projeto, porém considerando algumas ferramentas mínimas,
comuns a todos os empreendimentos, a saber:
- Treinamento de integração: realizado no momento da admissão do profissional
para o projeto.
- Diálogos diários de excelência (DDEs): os DDEs foram reuniões de curta duração,
realizadas diariamente em cada frente de serviço, antes do início das atividades da
obra, onde eram apresentados e discutidos temas relevantes para o desempenho
profissional do colaborador e para sua própria vida, relacionados à saúde e
segurança do trabalho, qualidade, produtividade e meio ambiente. Nos DDEs eram
destacadas as ―dicas‖ de proteção ambiental, para minimização ou prevenção de
danos ambientais. Os DDEs funcionaram como treinamento para os profissionais na
preparação e execução das ações necessárias para prevenir os impactos
decorrentes das atividades.
- Cursos para públicos específicos, elaborados segundo identificação de
necessidade na obra.
- Semana interna de meio ambiente (SIMA): evento realizado anualmente, para
mobilizar os profissionais e despertar a atenção dos mesmos para as questões de
proteção ambiental, durante as atividades da obra, e em sua vida.
- Campanhas periódicas, que alertavam para a redução do consumo de insumos e a
geração de resíduos. Também foram realizados eventos em comemoração a outras
datas significativas, tais como o dia da água, dia da árvore, etc..
- Reconhecimento das ações de destaque: este reconhecimento se fazia ao
colaborador, ou à frente de serviço, que tivesse aplicado medidas ambientais de
forma voluntária ou que tivesse demonstraado dedicação em aplicar as medidas
corretivas exigidas.

d) Comunicação

Para garantir a disseminação das informações necessárias aos envolvidos, ao
cliente e às demais partes interessadas, foi elaborado e implementado um plano de
comunicação adequado às necessidades de comunicação identificadas, garantindo
que as informações relevantes para a obra, fossem divulgadas pelos meios de
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comunicação adequados implementados tais como, reuniões de acompanhamento
do sistema de gestão, internet, intranet e outros meios eletrônicos de comunicação,
o programa denominado célula de trabalho, jornal interno, telefonia, rádio, panfletos,
folhetos e boletins informativos.

Dentre outras características a comunicação interna na obra incluiu
informações sobre o andamento do Sistema de Gestão, divulgando a sua eficácia
através do atendimento ou não dos objetivos e resultados de análises críticas e
avaliações. Considerou-se ainda informações sobre como, quando, quem e onde as
atividades foram desenvolvidas, os aspectos e impactos ambientais significativos
dessas novas atividades. Foi de suma importância manter disponível a
documentação do empreendimento e divulgar a todas as partes interessadas o
nome do representante da Alta Direção da Obra como o canal de contato para
assuntos de Meio Ambiente.

A comunicação externa (cliente e partes interessadas) incluiu:
- Fornecimento ou recebimento de informações sobre os serviços executados no
empreendimento;
- Negociações de aditivos contratuais;
- Problemas com o andamento do empreendimento;
- Informações às partes interessadas no negócio ( stakeholders);
- Recebimento, documentação e resposta a comunicações provenientes das
partes interessadas externas.

e) Documentação

Os principais documentos do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos foram
inseridos no conjunto de documentos da Gestão Ambiental da obra.
documentação englobou

A

o processo para identificação das fontes de resíduos,

modo de geração, balanço de quantidades
ambientalmente adequado para cada um deles.

e determinação do destino
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Todos os documentos necessários para liberação de cargas e transporte de
resíduos para aterro sanitário, empresas tratadoras, ou clientes que usam os
resíduos como matéria prima em seus processos produtivos, foram mantidos até o
final do projeto.

Os documentos necessários para relatar e registrar incidentes ambientais,
provocados por desvios na gestão de resíduos sólidos foram mantidos a disposição
de auditorias externas e órgãos de fiscalização. Todos os documentos referentes às
atividades das diversas frentes de serviço foram arquivados, de acordo com o
procedimento de Controle de Documentos implementado na obra.

f) Controle Operacional

Análises Preliminares de Riscos Ambientais e instruções de trabalho
específicas foram implementadas para as principais atividades da obra com
impactos significativos ao meio ambiente, como medidas prevencionistas para evitar
e mitigar a ocorrência destes impactos.

8.4 As principais atividades na construção de uma hidrelétrica como fontes
geradoras de resíduos sólidos

8.4.1 Desmatamento de faixa ou áreas de obras
De acordo com o Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento
na Amazônia Legal, (Governo Federal, 2004, p.29), existe uma relação direta entre a
implantação de obras de infra-estrutura e a degradação dos recursos naturais,
especialmente quando os investimentos ocorrem no ordenamento territorial e em
áreas nas quais predominam ecossistemas frágeis.
A implantação de hidrelétricas bem como outras obras de infra-estrutura tem
fortes impactos sobre a ocupação e uso dos recursos naturais, e por está razão,
adotou-se durante a construção da UHE Serra do Facão, uma prática que
denominamos de desmatamento cirúrgico, que significa desmatar o essencialmente
necessário para execução da obra, de forma a prevenir e ao mesmo tempo mitigar
os danos ambientais causados (Foto 4) .
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Foto 4 - Atividades de Desmatamento no início da obra da UHE Serra do Facão.

O desmatamento excessivo, soterramento de vegetação fora da área,
interferências com a flora e fauna silvestres, interferência com vegetação do entorno,
erosão e assoreamento de corpos de água poderiam ter sido os principais impactos
ambientais negativos da atividade de desmatamento.
Esses impactos foram minimizados com a adotação e prática com rigor das
instruções contidas na autorização Ambiental para o desmatamento emitida pelos
órgãos ambientais, com relação a separação de galhos de troncos, proibição de
processos de queimadas, proibição de interferência com qualquer vegetação fora
da área delimitada, coleta e transporte de

flores, folhas e raízes, proibição de

interferência com a vida silvestre, a não ser para salvamentos (ninhos, ovos, filhotes
ou animais acidentados), implantação de procedimentos para execução de limpeza
que incluia controles de erosão, escorregamentos, dispositivos para dissipação
águas pluviais e carreamentos de sedimentos, bem como remover e armazenar
adequadamente a camada de solo orgânico foram medidas preventivas para mitigar
os danos e evitar acidentes ambientais.
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8.4.2 Utilização de canteiros e educação ambiental

A degradação ambiental e Interferência com comunidades do entorno foram
aspectos ambientais considerados na construção e manutenção dos canteiros da
obra da UHE Serra do Facão. A mobilização de equipamentos mínimos para
prevenção de acidente ambiental foi feita logo no início da obra. Todas as
instalações de canteiros tais como alojamentos, escritórios, bancos, ambulatório
médico, entre outras, foram providos de estruturas de esgotamento sanitário e de
disposição de resíduos adequadas. Um sistema de aspersão de água para
minimizar emissão de poeira decorrentes das atividades laborais e movimentação de
veículos foi implantado.

Um programa efetivo de Educação Ambiental (Foto 5) foi implantado desde o
início das atividades onde se incluiu orientação básica a todos os profissionais
quanto à conduta adequada no contato e relacionamento com pessoas de
comunidades vizinhas à obra. No terceiro ano de obra a UHE Serra do facão foi
reconhecida com a conquista do prêmio ambiental do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS – CREA-GO, na
categoria Educação Ambiental

com o trabalho intitulado Programa Cidadania e

Consciência através da Educação Ambiental programa este, iniciado em 2207.

A disponibilização de recursos materiais foi estabelecida de acordo com cada
etapa de construção do empreendimento. Entre as várias alternativas de materiais e
serviços disponíveis no mercado adotou-se:
a) Material Básico para o Treinamento Ambiental;
b) Placas de conscientização ambiental, faixas, Banners, cartazes, vídeo, etc;
c) revistas em quadrinhos para conscientização ambiental;
d) quadro de jogos de segregação de resíduos;
e) Cartilha de Meio Ambiente em formato livro de bolso;
f) Máquina fotográfica para registros das inspeções;
g) Material para procedimentos de atendimento à emergência tais como contenção
de erosão, escorregamentos, assoreamento, para contenção de vazamentos,
derramamentos de óleo combustível e lubrificantes, etc.
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Foto 5 – DDE – Diálogo Diário de Excelência sobre Educação Ambiental

8.4.3 Aterros, cortes e terraplenagens
Aterros, cortes e terraplenagens são operações de escavação, carga,
transporte, descarga, compactação e acabamento executadas com a finalidade de
preparar um terreno para início da construção de uma estrutura de obra civil (Foto
6).

Foto 6 - Atividades de Escavação a céu aberto e Terraplenagem
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A camada superficial do solo é normalmente chamada de solo orgânico e
pode ser considerado um banco genético, que se devolvido a mesma área ou
depositado em outra área, pode vir a ser fonte principal de sementes nativas para
recuperação da área degradada.
Erosão e assoreamento de cursos de água, interferência com a fauna
aquática, perda significativa de solos e emissão de poeiras são alguns dos aspectos
ambientais significativos desta atividade. A implantação de procedimentos para a
execução de terraplenagem que incluia controle de erosão, escorregamentos,
dispositivos para dissipação de águas pluviais e carreamento de sedimentos foram
medidas eficazes na prevenção e mitigação de problemas ambientais durante a
construção da UHE Serra do Facão.

8.4.4 Construção e manutenção de pistas no canteiro de obra

A construção dos acessos ocorreu no início das obras, porém durante a obra
fez-se necessário um trabalho contínuo de manutenção dessas pistas para garantir
o transporte seguro de pessoas, materiais e equipamentos para as frentes de
serviço. Equipamentos tais como tratores de esteira, carregadeira, escavadeira,
moto-niveladora e

caminhões, foram utilizados continuamente na

raspagem e

umectação das pistas e limpeza do sistema de drenagem pluvial.
As atividades de retaludamento

e reconformação das áreas degradadas

eram exigências do contrato e também utilizava equipamentos. Nessa atividade é
comum ocorrer a geração de resíduos não perigosos como plástico, papel e latas
e materiais contaminados com óleos e graxas, caracterizados como residuos sólidos
perigosos.
Para garantir a estabilização e Segurança dos taludes, muitas vezes a
solução de engenharia apresentada era a aplicação de uma camada de concreto no
prõprio talude. Por ser aplicado com máquina de injeção sob pressão, este tipo de
aplicação é chamado de concreto projetado porque ao ser lançado, o forte impacto
do produto na superfície do talude resulta numa melhor aderência e penetração no
mesmo aumentando o nível de estabidade de toda a estrutura. Foram usados para
fazer a aplicação de concreto projetado, plataformas elevatórias, quando necessário
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e bomba de concreto. Sobras de concreto e de fibras metálicas usadas no próprio
concreto, são os principais resíduos dessa atividade.

8.4.5 Escavação em rocha e/ou solo

O processo de escavação em rocha ou em solo, a céu aberto ou subterrâneo,
pode provocar erosões, assoreamentos, escorregamentos, queda de blocos,
emissão de poeiras, gases e ruídos e também causar interferências com
comunidades do entorno e com infra-estrutura de apoio instalada na obra como
alojamentos, refeitórios, escritórios, etc. O planejamento e controle das escavações,
do avanço de cortes e das detonações foram fundamentais para o atingimento das
metas e objetivos da obra. A prevenção de processos erosivos, com dissipação de
energia das águas superficiais, aspersão de água para minimizar emissão de poeira
e cobertura de caçambas com lona durante transporte dos materiais oriundos das
escavações minimizaram os impactos ambientais causados por esta atividade (Foto
7).

Foto 7 - Rejeito de escavação em rocha usado para aterros e outras finalidades
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8.4.6 Escavação subterrânea e transporte de rocha
Perfuração de rocha nos túneis com o auxilio de equipamento específico para
perfuração de rochas chamado popularmente de Jumbo e sistema mecânico de
ventilação. Fez-se necessário a implantação de procedimento de isolamento da área
para detonação. Utilizou-se veículo pesado acoplado a um martelete pneumático de
grande potência denominado de rompedor ou pica-pau para as atividades
denominada bate-choco. O

bombeamento de água para fora do túnel, foi feito

através de bombas de alta potência. Após o desmonte da rocha foram aplicados
tratamento para estabilização da superfície interna dos túneis, com o uso de
equipamentos pneumáticos de perfuração e aplicação de chumbadores e tirantes
de aço.
8.4.7 Central Processadora de Brita e Concreto
A principais estruturas definitivas de uma usina hidrelétrica, também
denominadas obras de arte, são de concreto convencional, concreto rolado ou
outras modalidades de aplicação de concreto. Por essa razão, a central
processadora de concreto e brita, ou unidade industrial produtora de concreto, é um
dos processos mais críticos para a construção de uma hidrelétrica, em relação ao
cumprimento das metas, cronograma da obra e por que não dizer, qualidade das
estruturas de obra de arte (Foto 8).

Foto 8 - Central processamento de brita e concreto ao fundo da construção da barragem
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A maior parte da massa sólida das obras de arte, em volume e peso, passa
pela Central de Concreto, caracterizando-a como um ponto de recebimento,
processo e distribuição de materiais e produtos na forma de água, cimento, brita,
areia e concreto propriamente dito. A nivel macro pode se verificar que numa obra
da envergadura da UHE Serra do Facão, os impactos ambientais mais significativos
são influenciados pelo processamento e produção de concreto porque envolvem
além da unidade industrial, movimentação intensa de veículos pesados, caminhões
betoneiras.
A emissão de poeiras, a descarga de efluentes com sobras de concreto em
corpos de

águas naturais,

vazamentos acidentais de produtos químicos

denominados aditivos, assoreamento de cursos de água na lavagem de britas e
interferências com comunidades do entorno devida a geração de ruído, pó e gases,
ocasionados pelo transporte de materiais,

constituem os principais aspectos

ambientais da central processadora de brita e concreto.
A instalação de elementos filtrantes adequados, verificação e limpezas
periódicas,

caixas de decantação para lavagens de caçambas e betoneiras,

monitoramento (análises) da qualidade da água do corpo receptor a jusante, uso de
aditivos inertes e instalação de caixa de contenção nos locais de armazenamento
de aditivos, desmoldantes, outros produtos químicos, são pontos importantes a
serem implementados para mitigar e eliminar impactos ambientais negativos dessa
atividade. É importante também, instalar e manter um sistema de rega ou aspersão
durante o funcionamento do britador para reduzir as emissões de poeira.

8.4.8 Manutenção de veículos e equipamentos
A manutenção de veículos e equipamentos e uma atividade crítica para a
obtenção dos resultados desejados num projeto de construção de uma hidrelétrica
porque equipamentos quebrados ou fora de operação, significa falta de recursos
cruciais para continuação da obra e custos indesejáveis (Foto 9).
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Foto 9 – Detalhes da oficina de manutenção em atividade numa UHE

A primeira etapa do plano de manutenção, é a lavagem e limpeza completa
do veículo porque é normal que ele venha carregado de incrustações de solo,
decorrente da atividade do campo.
A vazão da água de lavagem com alto teor de sólidos em suspensão,
detergentes, óleos e graxas tem potencial para alcançar rios e outros corpos de
água à jusante do local de lavagem e até mesmo águas sub-superficiais. Como
precaução, torna-se necessário a instalação de caixa de contenção de sólidos e
caixas separadoras óleo e água evitando assoreamentos e contaminação à jusante.
É importante também desviar as águas pluviais e construir um ponto de dissipação
das águas de descarte para evitar erosões.
A utilização de espátulas e de panos, antes da lavagem, para retirar excessos
de sedimentos, graxas, e óleos, é uma prática que reduz o consumo de água, sabão
e detergentes industriais. É fundamental que os produtos saponáceos utilizados
nesse processo tenha características de biodegradabilidade, como uma forma de
mitigação dos impactos ambientais dessa atividade.
O controle ocorre através do monitoramento e análises da qualidade da água
do corpo receptor a jusante. O piso da área de manutenção e lubrificação deve ser
impermeável, com sistema de drenagem e caixas de decantação de sedimentos e
separadoras de água e óleo, nas área de manutenção e lubrificação dos
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equipamentos. É de suma importância a implantação de um plano de Limpezas e
manutenções periódicas nos sistema de drenagem e nas caixas separadoras.
Para mitigação de danos ambientais causados por vazamentos acidentais,
usa-se sempre que possível, produto industrial específico para a correta absorção
do material derramado ou proveniente de vazamento, para remediação de solo
contaminado.
A implementação de procedimento de verificação e manutenção preventiva e
preditiva das instalações e equipamentos, combinado com o uso de bandeja em
cada equipamento pesado tais como caminhões fora de estrada, pás carregadeiras,
escavadeiras e tratores, para contenção de possíveis vazamentos, são medidas
essenciais para a não ocorrência de acidentes ambientais durante a operação
desses equipamentos nas áreas operacionais de construção da hidrelétrica.

8.4.9 Ambulatório médico da obra
A resolução CONAMA 358, de 29 de abril de 2005, dispõe sobre o tratamento
e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências .
Preconiza ainda, que o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental,
baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de
resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos
serviços de saúde, deve contemplar os aspectos referentes à geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e
disposição final desses resíduos.
A responsabilidade de implantar do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde-PGRSS, é do gerador do resíduos de serviços de saúde em
operação ou a serem implantados que deverá ser elaborado por profissional de nível
superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica-ART, Certificado de Responsabilidade Técnica ou
documento similar, quando couber.

O ambulatório da obra tem um papel muito importante no desenvolvimento de
todas as atividades de construção da hidrelétrica, porque os desvios com relação à
saúde da população da obra bem como acidentes do trabalho, são todos

85

canalizados para lá. Acesso, exposição e manipulação indevidas, de resíduos do
ambulatório, pode resultar em contaminação do ambiente.
O manuseio apropriado dos resíduos do ambulatório segue um fluxo de
operações que começa com a segregação e termina com a incineração em processo
ambientalmente correto e autorizado pelos órgãos competentes (Anexo V)..
Por isso, a estocagem de resíduos patogênicos, de forma organizada, em
recipientes fechados e sinalizados, fora do alcance de qualquer colaborador não
autorizado para o manuseio, em área coberta com piso revestido, dotada de
contenção e sinalização e com acesso restrito a pessoal autorizado e de suma
importância para se evitar problemas ambientais.
Os recipientes para o armazenamento temporária desses resíduos, em cada
etapa, devem possui certas características próprias em função do potencial de
risco de contaminação, tais como hermetismo, resistência a elementos perfuro
cortantes, estabilidade, forma adequada, facilidade de lavagem, peso leve e
facilidade de transporte, entre outros.
Os sacos de plásticos usados no ambulatório, devem ter, espessura e
tamanho apropriados, de acordo com a composição e o peso do resíduo,
resistência, para facilitar a coleta e o transporte sem riscos, devem ser opacos para
impedir a visibilidade do conteúdo e Impermeável, para impedir a introdução ou
eliminação de líquidos resíduos.
O resíduo do tipo perfuro cortante requer uma embalagem rígida. Geralmente
se utilizam recipientes e frascos de tamanho pequeno e materiais de plástico,
papelão ou metal.
Como forma de prevenção e mitigação de danos ambientais, o projeto de
construção do local de armazenagem dos resíduos do ambulatório, deve considerar
as características de acessibilidade (permita entrada e saída fácil dos carros de
coleta interna e externa e operações de carga e descarga), exclusividade (deve ser
separado do prédio principal e destinar exclusivamente a resíduos do ambulatório),
segurança (identificado e sinalizado), higiene e saneamento (boa iluminação, pintura
branca, facilidade de higienização).
De acordo com a Resolução RDC nº 306 de 2004 e Resolução CONAMA nº
358 de 2005 e levando em conta o tipo de atendimento prestado nas instalações do
ambulatório, a caracterização dos RSS segue no quadro 2 abaixo.
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Quadro 2 – Grupo de Resíduos do ambulatório versus características do
resíduo – ANVISA RDC 306.
GRUPO DE RESÍDUOS

CARACTERÍSTICA DO RESÍDUO

GRUPO A1, 4 – (Infectantes)

Luvas

descartáveis,

gases,

algodão,

cotonetes, ataduras de crepom, contendo
sangue ou líquidos corpóreos.
GRUPO A4, 5 – (Infectantes)

Luvas

descartáveis,

gases,

algodão,

cotonetes, que não contenham sangue ou
líquidos corpóreos.
GRUPO B – (Químicos)

Medicamentos

vencidos,

contaminados,

interditados ou não utilizados; pilhas e
baterias.
GRUPO D – (Comuns)

Formulários, embalagens, copos plásticos,
frascos laváveis, etc.

GRUPO E – (Perfurocortante)

Agulhas, escalpes, ampolas de vidro, fios de
sutura com agulha, seringas plásticas etc

8.4.10 Atividades Administrativas e Serviços de Apoio
As atividades de gestão e administração é de suma importância na execução
de projetos de grande envergadura como é o caso de projetos de hidrelétricas. A
necessidade de atendimento às especificações técnicas e administrativas para
conduzir a obra, é fonte geradora de resíduos sólidos diversos.
O canteiro de obra é administrado como uma pequena cidade, porque devido
a população residente, requer o planejamento e atendimento das necessidades dos
alojados e população flutuante, tais como posto bancário, barbearias, salão de
beleza, lanchonete, cinema, biblioteca, lan house, atividades de esporte e lazer
(campos e quadra poliesportivas,clube de vídeo, ) e urnas eleitorais nas eleições
majoritárias, etc..

a) Gestão de Aquisição, Logística e Almoxarifados
Todos os trâmites e movimentação de materiais e produtos para a construção
da

hidrelétrica

são

centralizados

na

Gestão

de

Materiais.

Profissionais

especializados controlam o recebimento, descarga e distribuição de materiais
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diversos para todas as áreas, produção, escritório e manutenção. Esta atividade
gera um volume grande de resíduos sólidos provenientes das embalagens
recebidas. Madeira de paletes, plásticos, isopor, papel e papelão são os principais
resíduos. Descarte de resíduos perigosos (baterias, pilhas, toners, cartuchos de
impressora, lâmpadas fluorescentes e a vapor, embalagens contaminadas também
são comuns nas áreas do almoxarifado mesmo porque é normalmente o local de
recebimento desses resíduos de todas as outras áreas da obra.

b) Restaurante Central e Refeitórios Satélites
Numa obra da envergadura de uma hidrelétrica, requer um restaurante central
e refeitórios nas frentes de serviços mais distantes. A equipe é responsável pela
preparação, armazenagem e distribuição dos alimentos para toda a população da
obra. A preparação de gêneros alimentícios, frutas, legumes e verduras é realizada
de acordo com procedimentos operacionais e normas sobre a

produção e

distribuição de alimentos.
Movimentação de produto em câmara fria, cozimento e fritura dos alimentos,
limpeza dos pratos e talheres, atividades e forno, fogão, padaria, manuseio e
operação das panelas a vapor, elétrica e convencional são atividades típicas na
cozinha Industrial.
Descarte de resíduos inertes na forma de pratos quebrados, matéria orgânica
provenientes do processo preparação e cozimento dos alimentos e

restos das

refeições servidas, resíduos não-perigosos como papéis, plásticos, latas de
refrigerante, e materiais contaminados com óleo concorrem para os impactos
ambientais negativos dessa atividade.

c) Serviços de Alojamento e Lavanderia
O bem estar e a qualidade de vida do pessoal alojado passa pelas atividades
dos serviços de alojamento e da lavanderia, responsáveis pela hospedagem de todo
o pessoal e pelo recebimento e lavagem de roupas diversos como uniformes, roupa
de cama e peças particulares. Serviços de limpeza e manutenção dos quartos e
áreas comuns dos alojamentos bem como operação de máquinas de lavar, uso de
produtos de limpeza, passar as roupas, descarte de água da lavagem, secagem e
devolução das peças de roupas, são as principais etapas dessa atividade.
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Material contaminado com matéria orgânica, tais como restos de tecidos,
resíduos contaminados com óleo são gerados nessa atividade.
A que se considerar também a limpeza e lavagem dos corredores, sanitários,
externas, bem como os serviços de manutenção predial tais como desentupimento
de canos de esgotos e lavatórios, troca de lâmpadas, reparos em instalações
elétricas, manutenção em equipamentos de ar condicionado, etc..

d) Atividades de controle administrativo e serviços de engenharia
Nas atividades de controle administrativo e serviços de engenharia o descarte
inadequado de papéis, embalagens, cartuchos de impressoras, plásticos usados na
encadernação e materiais descartáveis são os principais aspectos ambientais. A
implantação de programa de minimização de resíduos e reutilização de materiais,
xérox frente e verso, programa de coleta seletiva, campanhas contra o desperdício,
doações de papéis usados para cooperativas recicladoras, são medidas ambientais
preventivas geralmente implementadas para reduzir a geração de resíduos.

e) Serviços Gerais no canteiro de obras
Os serviços de jardinagem e paisagismos requerem o uso de equipamentos
como motosserra e roçadeira manual juntamente com outras ferramentas, para a
produção de mudas, plantio, corte de vegetação, descarte de podas e aparas de
grama.
O uso de fossas sépticas e banheiros químicos exige a operação dos
caminhões limpa-fossa para a retirada periódica e transporte dos resíduos gerados
para a estação de tratamento de esgotos (Foto 10).
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Foto 10 - Estação compacta de tratamento de esgotos da comunidade residente na obra.

A coleta de lixo é feita diariamente e encaminhada para centrais de triagem e
pátio de resíduos, onde são separados e encaminhados para disposição final.
O abastecimento das caixas de água potável para as frentes de serviço é feito
pela ETA (Estação de Tratamento de Água) e na inexistência desta, através de
caminhões próprios para o transporte de água potável.
Pequenos reparos em instalações hidráulicas, manutenção em portas e
janelas, forros e telhados, vestiários, manutenção em equipamentos de informática
são serviços corriqueiros e precisam ser considerados.
As visitas as instalações e frentes de serviços, estágios de estudantes e
realização de testes práticos do processo de recrutamento e seleção de profissionais
para a obra, são regidos por procedimento interno e devem ser considerados, no
levantamento dos impactos e aspectos ambientais de obra dessa natureza.
Serviços de vigilância para as instalações e portarias com sistema próprio de
comunicação através de rádios e telefones devem ser consideradas para garantir o
controle de acessos e vigilâncias das obras mais remotas, através de rondas
periódicas a pé e quando necessárias com veículo motorizado.
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8.4.11 Jateamento e pintura de grandes peças metálicas
Esta atividade, apresenta os riscos ambientais de poluição atmosférica,
potencial para Interferência e contaminação da vegetação e com comunidades do
entorno. O atendimento às recomendações dos órgãos ambientais, a delimitação do
espaço de trabalho, evitando que a areia, resultante do processo, se espalhe por
grandes superfícies, a proteção do solo, evitando contaminação de tintas, e o
armazenamento e disposição final adequados de galões vazios constituem as
principais medidas ambientais preventivas neste processo.
O resíduo do jateamento deve ser considerado material perigoso porque
contém resíduos de tinta e de metais diversos. Faz se necessário prover a proteção
coletiva e individual adequada a todos os trabalhadores dessa atividade como uma
forma de prevenção de doenças ocupacionais causadas pela exposição a sílica e
perda auditiva. A localização desta atividade deve de preferência ser afastado de
locais de atividades que demandam uma maior concentração de mão de obra, tais
como escritórios, alojamentos e restaurantes, para evitar a exposição desnecessária
de outros trabalhadores.

8.4.12 Construção das Obras de Arte da Usina
A construção das obras de arte propriamente dito, envolve diretamente todos
os trabalhos de construção civil pesada. É a atividade geradora do maior volume de
resíduos sólidos da obra. Todas as outras atividades são também importantes, mas
secundárias com relação à produção. São atividades satélites. Na produção é onde
se concentram os principais recursos aplicados no empreendimento, em termos de
mão de obra, máquinas, tecnologia, capital, entre outros.
A construção civil das instalações do canteiro de obras, tais como escritórios,
alojamentos, rampas de lavagem e lubrificação de veículos, paiol de explosivos,
oficinas, bases da central de brita e concreto, entre outras, é primeira atividade do
grupo da construção civil pesada.
Essas atividades envolvem tarefas de regularização manual do piso, re-aterro
manual com pá, carrinho de mão, escavação mecânica, com auxilio da escavadeira,
preparo da massa de concreto com auxilio da betoneira elétrica, serviços de
montagem e desmontagem de formas, Armação de ferragens; lançamento e
vibração de concreto, montagem de painéis de madeira; execução de telhado e
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pintura, com intensa geração de resíduos sólidos na forma de papel, plásticos, latas
de tintas e solventes, pincéis usados, sobras de concreto, argamassa,

blocos,

sobras de madeira e de sucatas metálicas.

a) Beneficiamento de madeira
Na carpintaria é o local onde a obra de arte começa a se formar. Os
projetistas em conjunto com carpinteiros, marceneiros e ajudantes, transformam a
madeira no formato exigido pelo projeto. Para isso, dispõe de máquinas de diversos
tipos tais como tupias, tornos de madeira, serra circular de bancada, serra circular
manual e serra de fita, plaina, fresadoras, desengrosso, etc.. As fôrmas construídas
de acordo com o projeto, são transportadas para o pátio de estocagem em seguida
para o local de aplicação. A Carpintaria numa obra de construção de hidrelétrica é
uma fonte de geração de resíduos sólidos, considerada significativa, dado ao volume
de descarte de sobras de madeira, serragem, sucata metálica na forma de pregos,
facas e outras ferramentas de corte usadas, resíduos perigosos, na forma de
materiais contaminados por óleos e graxas oriundos da limpeza e lubrificação das
maquinas, e verniz,

além de resíduos não perigosos como papel, plásticos e

embalagens (Foto 11).

Foto 11 - Uso intensivo de madeira para confecção das formas das obras de arte

b) Beneficiamento de ferros
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Também chamada de central de armação, responde pelo recebimento e
transformação das ferragens em conjuntos espaciais a serem utilizados nas
estruturas de concreto armado. Intensa atividade de corte e dobra de ferragens a frio
e a quente, com o uso de serras tipo policorte, conjuntos oxi acetilenos, máquinas
para Dobradura de aço; Uso de Lixadeira e enroladeiras de arames.
Resíduos sólidos são gerados na forma de pontas de eletrodos, discos de
lixadeira, materiais contaminados com óleo, sucata metálica oriunda de limalhas,
peças defeituosas, pregos, ferragens, arames, lâmina de serra.

c) Fabricação e lançamento de Pré-Moldados
Muitas partes da construção civil pesada, tais como vigas de concreto,
colunas, escadas, entre outros, são fabricados fora do local de aplicação, resultando
em maior produtividade da mão obra, redução do desperdício de materiais e menos
exposição dos trabalhadores a atividades consideradas de maior risco tais como
trabalhos em altura, trabalhos no interior de túneis e outros espaços restritos.
A Equipe de Pré-moldados recebem conjuntos e materiais de aço e madeira,
da carpintaria e central de armação, para a preparação de pré moldado, como
colunas, vigas e caixas. Fazem a montagem de forma; aplicação de desmoldante,
travamento da forma; aplicação de concreto, tempo de cura; desforma e transporte
do peça através de caminhão ou carreta e lançamento dos pré-moldados no local de
aplicação.
Os principais resíduos dessa atividade são: sobras de concreto, papel,
madeira, plástico, sucata metálica tais como limalha, peças defeituosas, pregos,
ferragens, arames, lâmina de serra, materiais contaminados por produtos químicos
conhecidos como desmoldantes e outros aditivos usados no processo de fabricação
de pré-moldados.

d) Execução de Concreto Armado nas obras de arte tais como Casa de Força.
Tomada de Água, Vertedouros (Foto 12), Barragem e Plinto
É uma atividade de mão de obra intensiva, composta por etapas críticas tais
como montagem de cimbramentos e andaimes; execução da armação, soldas;
instalação de formas deslizantes, metálicas, e de madeira além das restrições em
relação ao tempo exigido para aplicação do concreto e limpeza do bloco. O
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recebimento de concreto ocorre em caminhões betoneiras e caçambas e
lançamento é feito diretamente no local ou através de bombas. Os principais
resíduos dessa atividade são: sobras de concreto, papel, madeira, plástico, sucata
metálica tais como limalha, peças defeituosas, pregos, ferragens e materiais
contaminados por produtos químicos.

Foto 12- Detalhe da construção do Vertedouro da UHE Serra do Facão

e) Serviços de Alvenaria e acabamento
Apesar de ser parte da construção da hidrelétrica, é uma atividade similar
aquela que ocorre em prédios e edifícios nas cidades. Basicamente se resume no
transporte de materiais para o local de aplicação, preparo da argamassa com
betoneira, construção de paredes de alvenaria com blocos de concreto, chapisco,
reboco, assentamento de cerâmicas, piso de alta resistência e esquadrias,
colocação de divisórias; forração e pintura.
Sobras de concreto e argamassa, pontas de eletrodos, discos de lixadeira,
papel, plástico e materiais contaminados por tintas e vernizes são os principais
resíduos sólidos dessa atividade.

f) Serviços de cobertura da Casa de Força
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As atividades de construção de coberturas e telhados (Foto 13) são
consideradas críticas pelo risco do trabalho em altura e uso de guindastes e também
pelas características próprias desse tipo de trabalho que envolve serviços de corte e
solda para junção das telhas, uso de lixadeiras para pré montagem das peças,
produtos químicos, tais como resinas, solventes, aditivos e manta asfática, para
impermeabilização e cuidados especiais no nivelamento e alinhamento das peças
finais para evitar retrabalho. Resíduos de discos de lixadeira, papel, plástico e
materiais contaminados pelos produtos químicos utilizados e sobras de telhas e
outros materiais são gerados nesta atividade.

Foto 13 - Detalhe da Casa de Força da UHE em construção

g) Construção de Barragem (Fotos 14 e 15) e Ensecadeiras
A Barragem foi construída parte de estrutura de enrocamento de rocha com
núcleo de argila e parte utilizando o método de aplicação de concreto rolado, que
consiste na descarga de massa de concreto semi úmida com Caminhões betoneiras
passando-se em seguida
desejada do concreto.

o Rolo Compactador para

obtenção da densidade
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Foto 14 - Detalhe da barragem em construção e o túnel de desvio do rio em funcionamento

Foto 15 - Outra Vista da Barragem com detalhe da tomada de água e do Enchimento do Lago

9 Resultados obtidos durante a construção da UHE Serra do Facão

Todo emprendimento remoto exige a presença de uma população de
trabalhadores e gestores cujo tamanho varia em função do cronograma de
construção da obra. Os resíduos sólidos gerados pela permanência dessa
população no local da obra, acrescidos dos gerados gerados pela própria
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construção, requerem uma gestão eficaz de resíduos sólidos, caso contrário, podem
vir a ocorrer multas, indenizações, compensações financeiras e até ações taxadas
como crimes ambientais, baseados nas perdas decorrentes da disposição
inadequada desses resíduos.
Para minimizar esses problemas potenciais, todos os resíduos sólidos
gerados, devem ser dispostos conforme sua classificação e de forma a atender aos
dispositivos legais aplicados bem como às as normas e melhores práticas
existentes.
A necessidade de um grande volume de mão de obra é um fator crítico na
construção de grandes empreendimentos principalmente usinas hidrelétricas por
serem localizadas em locais na maioria das vezes distantes de cidades e
povoações, tornando-se necessário a construção de obras de infra-estrutura tais
como alojamentos, restaurantes, ambulatórios médicos, prédios administrativos e de
apoio, oficinas, áreas de lazer, bancos e as vezes até pequenas vilas e cidades,
fontes geradora de resíduos, construídas para funcionar no período de construção
da hidrelétrica, sendo por esta razão estruturas caracterizadas como provisórias
projetadas para serem demolidas ou desmontadas no final da obra.
Toda

obra

de

construção

de

infra-estrutura,

principalmente

obras

consideradas pesadas, acarretam uma série de interferências ambientais, com maior
ou menor grau de relevância, na sua grande maioria mitigável por meio de técnicas
construtivas e de procedimentos adequados. No projeto e execução da infraestrutura de apoio à obra principal, surge a primeira oportunidade de implantar
inovações, novos conceitos de produção mais limpa e idéias de construção civil
sustentável.
Na etapa de planejamento preliminar da obra, uma equipe multidisciplinar de
engenharia, elabora o plano de gestão ambiental, cujo principal objetivo é que vise
assegurar que todas as atividades de construção da usina sejam realizadas de
maneira segura e sustentável para minimizar os danos ambientais que
conhecidamente este tipo de empreendimento causa nos locais onde são
implantados. O plano de gestão ambiental contém as principais diretrizes a respeito
dos temas ligados à proteção do meio ambiente, o modo de atendimento as
premissas contidas nas licenças e autorizações dos órgãos fiscalizadores aplicáveis
ao empreendimento. Normalmente um plano dessa natureza contém, entre outros
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tópicos, o levantamento dos principais aspectos e impactos ambientais das
atividades de implantação do projeto, as medidas prevencionistas, mitigadoras e/ou
compensatórias para os impactos significativos levantados, as ferramentas de
inspeção e avaliação ambiental das frentes de serviço, o plano de atendimento a
emergências ambientais, o

programa de treinamento ambiental de todas as

pessoas envolvidas com as atividades de construção, os recursos humanos e
materiais para a gestão ambiental e um controle de registros, informações,
documentos e relatórios periódicos.
O procedimento modelo de gestão de resíduos sólidos na obra objetiva
implantar ações transparentes de preservação ambiental através da redução dos
resíduos gerados, solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão dos
resíduos sólidos e melhoria da qualidade de vida dos profissionais no período de
construção do empreendimento, pela manutenção dos locais de trabalho, descanso
e lazer mais limpos e mais organizados.
Todas as ações implementadas são previamente avaliadas por um comitê
gerencial, que busca decidir sempre por alternativas aos três pilares de
sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico.

A implantação da coleta seletiva em todas as frentes de serviço, o
treinamento de integração a todos os profissionais, a educação ambiental contínua
através dos DDSs,

treinamentos periódicos de reciclagem, indicadores de

segregação de resíduos nas células de trabalho aliados a um procedimento para
tratamentos de desvios e mérito para bons desempenhos, constituem nos pontos de
atenção para minimizar as quantidades de resíduos geradas nas frentes de serviço.

Os resíduos orgânicos oriundos do restaurante e alojamentos demandam
uma coleta periódica sistemática, até duas vezes por dia, se necessário, porque
caso contrário, se deterioram rapidamente e provocam mau cheiro e acúmulo de
moscas, problema sério que tem potencial para colocar em risco a própria
continuidade da construção da obra devido interdições por órgãos públicos e
insatisfação dos usuários. Os resíduos orgânicos do restaurante são encaminhados
normalmente para uma central de compostagem enquanto resíduo de sanitários dos
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alojamentos são encaminhados para áreas especialmente destinadas para este fim,
estruturadas sob forma de aterro sanitário autorizado.
Todos os materiais recicláveis são encaminhados para centrais de triagem e
parte deles posteriormente vão para processos de reciclagem.
O conscientização da população da obra

inicia-se com um primeiro

treinamento denominado integração para todos recém admitidos e continuamente,
através de reuniões diárias no início de cada turno, nas células de trabalho. Os
líderes e encarregados de cada equipe, apoiados pelos técnicos de meio ambiente
abordam assuntos e práticas sobre proteção ambiental, durante aproximadamente
quinze minutos. Com esse processo, gradativamente e naturalmente, verifica-se um
aumento do estado de consciência do indivíduo e da coletividade com relação a
importância de aprender, ensinar e praticar ações, voltadas para a conservação do
meio ambiente, atitudes essenciais à sadia qualidade de vida dos trabalhadores da
obra e da comunidade residentes no entorno dela.
Mensalmente, realizou-se pelo menos um comício coletivo, com a presença
de todos os profissionais daquele horário, quando um assunto relacionado à
proteção ambiental, é apresentado por técnicos e gestores, para todos os níveis
hierárquicos indistintamente, como uma forma de manter atenção permanente à
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e
coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas
ambientais.

9.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos da UHE Serra do Facão
a) Objetivo
Estabelecer as diretrizes para elaboração de Projetos de Gerenciamento de
Resíduos para os empreendimentos da UT 450 – UHE Serra do Facão, de acordo
com as exigências da Resolução CONAMA 307/2002. O Plano esclarece as
questões apresentadas no capítulo 3 deste trabalho, sobre como tratar os resíduos
e fazer a disposição adequada dos mesmos, como conciliar o treinamento e
educação ambiental dos trabalhadores com o atendimento às exigências do contrato
e prazos do cronograma e como envolver e conseguir o comprometimento das
lideranças da obra nos vários níveis hierárquicos desde os mestres, encarregados,
engenheiros, gerentes e alta administração.
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b)Responsabilidade pelo Gestão do Procedimento
O setor de Meio Ambiente foi responsável pela elaboração e atualização do
Plano de Gerenciamento de Resíduos. Coube à Gerência da Obra, fornecer subsídios
necessários para implementação das instruções contidas neste documento.

c)Definições e caracterização:
Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como:
- de construção, demolição, reformas e reparos e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
- componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto resultantes de construção, demolição, reformas e reparos
de edificações ;
- resíduos resultantes do processo de fabricação e demolição de peças prémoldadas em concreto, tais como blocos, tubos, meios-fios etc., gerados nas
frentes de serviço da obra.

Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como,
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros.
Classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais
como os produtos oriundos do gesso.
Classe D são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, telhas,
caixas d’água e outros materiais produzidos com amianto, e outros.
Os profissionais da unidade foram instruídos quanto à forma adequada de
gerenciar os resíduos, sempre visando:


Redução da geração de resíduos;



Reutilização dos resíduos gerados, antes do destino final;



Reaproveitamento, dando outros usos aos resíduos;
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Reciclagem, na própria obra ou por empresas autorizadas.

d) Caracterização, acondicionamento, transporte e destinação

dos Resíduos

Classe A
Os resíduos de classe ―A‖ foram caracterizados como inertes separados na
forma de entulhos de construção e demolição, reformas e reparos de pavimentação,
solo, tijolos e blocos quebrados, sobras de argamassa, resíduos de concreto, azulejos,
cerâmicas, corpos de prova de concreto e outros do gênero.
São acondicionados nas frentes de serviço em caçambas ou em locais que
possibilitem sua coleta, e o transporte interno do local de geração, até o local de
destino final, é normalmente realizado com caminhões próprios da empresa
responsável pela construção do empreendimento.
Sempre que possível, esses resíduos são re utilizados para pavimentação
primária e forração de pistas, calçamentos, uso de corpos de prova para delimitação
de vagas em em estacionamentos, etc.. O restante desses resíduos, não re usados na
própria obra, e quando não é possível re-usá-los, são

destinados para os locais

autorizados dentro da área do projeto, específicas para disposição de resíduos inertes,
denominado de bota-fora(s).

e) Características dos Resíduos Classe B :
Os resíduos da classe ―B‖ são caracterizadoscomo sobras das atividades de
carpintaria e frentes de serviço, tais como restos de fôrmas de madeira, tábuas,
caibros, serragem, cavacos, embalagens e madeirites.
Todas as sobras de madeira geradas nas frentes de serviços ou na carpintaria
devem ser acondicionadas em coletores, tamboresde cor preta, ou em recipientes
adequados denominados de baias ou caçambas, ou armazenadas em local próximo à
frente de serviço, de forma organizada, que facilite sua coleta. A primeira avaliação,
visando reaproveitar ao máximo os resíduos é feita sempre na própria frente de
serviço. Esses resíduos vão para um local de armazenagem geral de resíduos
denominado normalmente por pátio de sucata, onde ocorre mais uma pré classificação,
ou seja escolha daquilo que ainda pode ser reaproveitado. O resíduo de madeira, não
contaminado, que não puder ser reaproveitado pela obra, é vendido para ser usado
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como fonte de energia em pequenos estabelecimentos tais como padarias,
restaurantes, pequenas indústrias, etc ou até mesmo doado para a comunidade do
entorno do empreendimento.
As sobras de madeira contaminadas por óleos ou outros produtos químicos, são
destinadas a empresa autorizada,

reprocessadora de resíduos perigosos.

transporte interno da frente de serviço , até o pátio de sucata

O

é realizado com

caminhões próprios enquanto que o transporte externo é realizado por caminhão
adequado, da própria empresa autorizada a reprocessar resíduos perigosos.

f) Características de outros Resíduos também da Classe B
Normalmente parte dos resíduos da classe ―B‖, são formados por pedaços de
armações metálicas de estruturas, sobras de ferros, peças usadas, sucatas diversas,
pontas de eletrodos, disco de lixadeira, sucatas diversas e outras sobras de metais de
diversos tipos.
As sucatas metálicas geradas são acondicionadas em coletores amarelos nas
diversas frentes de serviço onde há geração de tipo de resíduo. Na própria frente de
serviço ocorre a a primeira avaliação, visando o máximo reaproveitamento dos
mesmos. Aquilo que puder ser reaproveitado na frente de serviço é destinado ao pátio
de sucata já mencionado anteriormente. No pátio de sucata, os resíduos, são
separados quanto à sua composição tais como, aço, ferro, cobre, manganês, alumínio,
etc.,

e quando a quantidade acumulada torna-se viável para a venda, este resíduo é

vendido para empresas reprocessaoras.Sucatas metálicas contaminadas por óleos ou
outros produtos químicos, são encaminhadas para empresa autorizada a processar e
tratar de resíduos perigosos, que inclue no seu custo, o transporte adequado de forma
a atender a legislação específica para transportar esses tipos de resíduos.
Outra parte dos resíduos da classe ―B‖ é formada por materiais diversos, entre
eles, pneus, sobra de papéis, plásticos, vidros, resíduos orgânicos e outros materiais
considerados recicláveis. Eles são gerados tanto nas frentes de serviço da obra quanto
nos escritórios, restaurantes, refeitórios e alojamento. São muito similares aos resíduos
domésticos.

g) Coleta Seletiva
Com o intuito de conscientizar os profissionais da obra, foi estabelecido um
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sistema de coleta seletiva, nas frentes de serviço. Assim, os profissionais são
instruídos a dispor os resíduos recicláveis, conforme quadro 3 abaixo:
Quadro 3 – Codificação de cores para classes de resíduos sólidos

Classificação

Descrição

Cor

do

Recipiente

Plásticos, copos plásticos, recipientes de plástico reciclável,
Plástico

sacos

Vermelho
de embalagem não contaminados por óleo, tinta e produtos
químicos.

Papel/papelão

Papéis e papelões não contaminados por óleo, tinta e outros
Azul
produtos químicos.

Vidro

Vidro não contaminado por óleo, tinta ou produtos químicos.Verde
Sucata de ferro em geral, alumínio, cobre, pó de polimento

Material metálico metálico,

Amarelo

aço, manganês, resíduos de solda e outros do gênero.
Sobras de alimen- Restos de comida, cascas de frutas, legumes e outros do
Marrom
tos orgânico
gênero.

A forma de coleta foi implantada conforme padrão estabelecido na Resolução
CONAMA 275/2001.
Os pneus usados ou sucateados na obra foram armazenados em local coberto e
quando esta alternativa não foi possivel, foram mantidos cobertos com lona plástica
para evitar o acúmulo de água em seu interior.
O óleo vegetal usado foi filtrado e armazenado temporariamente em ―bombonas
ou galões plásticos‖

e depois utilizado como matéria prima para a fabricação de

saponáceos artesanais. Os resíduos sólidos oriundos da filtragem devem ser dispostos
no tambor para resíduos orgânicos. O transporte interno e externo à obra é realizado
por caminhão contratado.

- Destinação
Todos os resíduos dispostos nos coletores espalhados pela obra, com exceção
dos volumosos (madeira, entulho e sucatas metálicas), foram transportados para aterro
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sanitário licenciado.
Os resíduos orgânicos, resíduos não-recicláveis e os resíduos gerados em
sanitários, com exceção dos resíduos ambulatoriais foram transportados para aterro
sanitário licenciado. Os pneus usados devem ser enviados para empresa autorizada
para reciclagem ou destinação final dos mesmos.

h) Características do Resíduos Classe C (resíduos não-recicláveis):

- Caracterização dos resíduos
Estes resíduos, materiais que ainda não dispunham de tecnologia apropriada
para recuperação ou reciclagem, ou não existiam empresas na região capazes de
absorver, tais como isopor, tecidos, discos de lixadeira, resíduos de lixamento, pontas
de eletrodo, espumas, louças, etc.

- Acondicionamento e transporte
Esses materiais foram armazenados em tambores coletores de cor cinza que
eram recolhidos diariamente com caminhão próprio identificado para esta finalidade.
Os resíduos dos banheiros tais como, papel higiênico e absorventes,foram r
acondicionados em sacos de lixo na cor ―preta‖ devidamente fechados

e

encaminhados ao aterro sanitário licenciado. O transporte interno e externo à obra, por
caminhão contratado.
Quadro 4 – Resíduos não recicláveis

Classificação
Resíduos
Não Recicláveis

Descrição

Cor do
Recipiente

Borracha, isopor, panos, espumas, louças, resíduos de
Cinza
lixamento, discos de corte e outros do gênero.

- Destinação
Os resíduos acondicionados nas frentes de serviço em caçambas, baias ou
tambores foram armazenados no pátio de resíduos da obra, onde era feito uma nova
separação para possível reaproveitamento de algum

material. Resíduos não-

recicláveis armazenados no pátio de sucatas, os resíduos de banheiros e os demais
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resíduos não recicláveis de maior volume foram acondicionados nas baias, na própria
frente de serviço e depois transportados para o aterro sanitário licenciado.

i) Características dos Resíduos Classe D - resíduos de serviço de saúde:
Estes resíduos foram gerados no ambulatório da obra. As instruções quanto ao
manuseio, acondicionamento e destinação destes resíduos estão contidas no Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde elaborado pela área de Medicina
do Trabalho.

j) Características dos Resíduos Classe D resíduos perigosos:

- Caracterização dos resíduos
Estes resíduos consistem de materiais que possuem na sua composição
substâncias que conferem toxicidade, patogenicidade, corrosividade, inflamabilidade ou
reatividade ao resíduo, tais como óleos usados, restos de tintas, solo contaminado,
retentores, filtros de óleo, solventes, telhas de amianto, baterias automotivas, pilhas,
lâmpadas fluorescentes, cartuchos de impressoras, tonners, etc.. Também se incluem
nesta definição materiais que estejam contaminados com produtos perigosos, como
plásticos, papéis e tecidos contaminados com óleos, latas de tintas, solventes e demais
produtos químicos, etc.

- Acondicionamento e transporte
Os resíduos perigosos gerados nas frentes de serviço tais como panos,
mangueiras, solo contaminado, embalagens e peças contaminados com óleos e outros
produtos químicos, latas usadas, telhas de amianto, etc., devem ser acondicionados
sempre que possível em recipientes de cor laranja, devidamente identificados (Anexo
VI). Os materiais contaminados são armazenados junto ao lixo comum.
Pilhas e baterias são colocadas em caixas coletoras de cor laranja, instaladas
em local coberto, nos pontos de maior geração, no canteiro de obras
Baterias de veículos são enviadas a área de armazenamento provisório na
oficina de manutenção.
As Lâmpadas fluorescentes queimadas sãor recolhidas pelo setor da Elétrica e
armazenadas, sem quebrar, em caixa próprias para o acondicionamento.
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Óleos usados são armazenados temporariamente no tanque de óleo usado da
oficina de lubrificação até atingir volume adequado para venda.
Os filtros de óleo, após a retirada de todo excesso de óleo do mesmo, são
armazenados em recipientes separados por fornecedor até atingir volume adequado
para transporte.
Para garantir a correta disposição de cartuchos/tonners de impressoras e
copiadoras, para o fornecimento de um cartucho novo no almoxarifado é obrigatória à
devolução do cartucho usado. Quando não é mais possível o reaproveitamento do
cartucho usado para reciclagem, este é destinado como resíduo perigoso no pátio de
resíduos contaminados da obra.
O transporte interno à obra, até o local de destino final, foi realizado com
caminhões próprios. Sempre que for necessário o transporte externo à Obra deverão
ser escolhidas empresas que atendam à legislação vigente.

l) Destinação
Os

resíduos

contaminados

por

produtos

perigosos

foram

mantidos

provisoriamente na Área de Armazenamento de Resíduos Contaminados da obra, e
posteriormente transportados para empresa recuperadora devidamente licenciada.
As lâmpadas Fluorescentes foram encaminhadas para empresas de reciclagem
de lâmpadas devidamente licenciadas.

As pilhas e baterias de pequeno porte foram armazenadas nos coletores
específicos, e posteriormente foram encaminhadas para aterro industrial classe I
devidamente licenciado ou devolvidas aos fornecedores.

As baterias de veículos, foram encaminhadas a empresas que efetuam a
reciclagem das mesmas,

e quando não foi possível esta alternativa, foram

encaminhadas para aterro industrial classe I devidamente licenciado.
Os óleos usados foram vendidos a empresas credenciadas para re-refino. Filtros
de óleo foram encaminhados aos fornecedores dos mesmos, e quando não foi possível
esta alternativa, foram encaminhadas para aterro industrial classe I devidamente
licenciado.
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Os cartuchos etonners de impressoras e copiadoras foram vendidos a empresas
credenciadas ou destinados a aterro industrial classe I .

m) Sólidos retirados de fundo de tanques de decantação e caixas separadoras de
Água e Óleo

- Caracterização dos resíduos

São os sedimentos acumulados nos tanques de decantação e nas caixas
separadoras de água e óleo.

- Acondicionamento e transporte
As bacias de decantação foram verificadas diariamente quanto ao volume de
sólidos decantados. Os sólidos foram retirados antes que o compartimento se enchia
completamente, facilitando a limpeza e evitando o carregamento de sólidos pela água.
Os sólidos retirados das bacias de decantação e também os sedimentos
retirados da caixa separadora de água-óleo foram depositados em áreas de
armazenamento temporário dentro do canteiro de obras definido pelo setor de meio
ambiente para posterior destinação como resíduo perigoso classe I.
O transporte interno à obra, até o local de destino final, foi com caminhões
próprios. Os transportes de resíduos realizados para a ãrea externa da Obra foram
feitos com empresas específicas para esse tipo de serviço com capacidade para
atender

todas

as

exigências

da

legislação

vigente

e

doss

requisitos

do

empreendimento. Os solos contaminados foram armazenados e depois transportados
para empresa recuperadora, devidamente credenciada e licenciada.

n) Desmobilização de estruturas
Durante a desmobilização de estruturas de apoio ou áreas industriais, como
oficinas de manutenção e lubrificação, etc., procedia-se uma análise visual, de modo a
verificar a possibilidade de contaminação de solos/águas após a retirada dos pisos de
concreto. Os casos de contaminação de pisos ou outra estrutura, que possa afetar o
ambiente, o material foi segregado e gerenciado adequadamente como resíduo
perigoso. Os materiais de pisos e paredes, não contaminados, foram triturados e
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classificados como entulho de obras e foram destinados a.aterros e outras finalidades
similares.
Nos casos de dúvidas quanto à contaminação das estruturas, foram realizadas a
análise de amostra representativa do material de modo a caracterizar os resíduos
(NBR 10004), e proceder o armazenamento e destinação segundo a classe do resíduo.
Foram mantidos os registros de inspeção ambiental das áreas desmobilizadas
que contempla a destinação dada aos resíduos, bem como da reafeiçoamento da área.

o) Licenças Ambientais
Todas as empresas de destinação dos resíduos devem possuiam licenças
ambientais pertinentes as suas atividades.

- Empresas prestadoras de serviços
As empresas prestadoras de serviços dentro dos limites do canteiro foram
instruídas a depositarem seus resíduos perigosos na Área de Armazenamento de
Resíduos Contaminados da UHE Serra do Facão.

- Registro de todas as quantidades de resíduos gerados
A obra

manter os registros das quantidades de resíduos bem como o seu

destino em relatório mensal apropriado.

9.2 Resíduos gerados durante a construção da UHE Serra do Facão no período
de 01/11/2007 a 31/12/2009.

Todos os resíduos gerados durante a construção da UHE Serra do Facão no
período de 01/11/2007 a 31/12/2009 foram registrados diariamente, em planilha
própria para este fim (vide Anexo III) e mensalmente essas informações foram
condensadas em relatório. Conforme podemos ver no quadro 5, os resíduos
contaminados enquadram-se como o maior desafio para o sistema de gestão, uma
vez que

a maior parte deles é oriunda da lavagem de equipamentos pesados,

atividade crucial para a boa manutenção dos equipamentos de movimentação de
solo. A raspagem prévia, criteriosa e seletiva desses equipamentos constitue uma
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forma econômica de reduzir a quantidade desses resíduos durante a construção de
hidrelétricas.
Quadro 5 – Quantidades de resíduos gerados na UHE Serra do Facão
Período : de 01/11/2007 a 31/12/2009
Tipo de Resíduo Sólido

Unidade Total

Perigosos
Resíduos Contaminados (Solo, EPIs, Entulhos, etc.)

kg

562360

Resíduos Construção Civil contaminados

kg

78850

Resíduos Hospitalares

kg

781

Pneus

unidade

682

Pilhas

kg

37,5

Tellhas de amianto

kg

3970

unidade

500

Lâmpadas Fluorescentes

Não Perigosos
Sucata Ferrosa

Kg

914657

Madeira

Kg

403117

Orgânico – refeitório

Kg

86234

Plástico

Kg

36332

Papel

Kg

33860

Borracha

Kg

12950

Sucata de Cobre

Kg

3940

9.3 Principais procedimentos utilizados no Sistema de Gestão de Resíduos
durante a construção da UHE Serra do Facão

Estabelecer procedimento estratégico, tático ou operacional
A solução mais comum e abrangente para problemas organizacionais é a
implantação de procedimentos. Estabelecer e implementar um determinado
procedimento não uma tarefa fácil, requer a participação de especialistas e depende
de um gerenciamento eficaz para a sua manutenção. Um erro comum nas
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organizações é concluir que uma vez escrito e aprovado um determinado
procedimento, pode-se afirmar que o mesmo está implementado.
A primeira abordagem e consideração para o estabelecimento de um
procedimento é a compilação de problemas que serão equacionados e resolvidos a
partir da implantação. Essa abordagem deve passar por uma discussão minuciosa
sobre análise de problemas e tomada de decisão. Por isso, deve-se buscar
previamente, exemplos de procedimentos similares implantados com sucesso na
própria organização ou em outras empresas, bem como a participação de
profissionais experientes e conhecedores do assunto para elaborar a primeira
versão do esqueleto do procedimento. Isto pode ser feito através de reuniões tipo
―brainstorm‖ – tempestade de idéias, tele ou video conferência, ou outros meios de
comunicação. Apesar de não dispender de muito tempo, apenas algumas horas, é
uma etapa importante na construção de qualquer procedimento.
Após essa primeira abordagem, o texto pode ser elaborado pelo especialista
em gestão ambiental do empreendimento, que deve levar em conta todas as
minúcias do esqueleto anteriormente definido. O texto é então apresentado em
reunião do comitê de gestores onde é discutido e aprovado. Essa etapa é de suma
importância para se obter o comprometimento e aderência total dos gestores em
relação à implantação do procedimento.
Uma vez que o procedimento já esteja aprovado pelo comitê de gestores,
inicia-se a implementação propriamente dita que precisa ter etapas muito bem
definidas e concluidas. Num primeiro momento, torna-se necessário reconhecer e
identificar a população de trabalhadores do empreendimento, incluindo toda a
liderança, tais como encarregado, supervisores, engenheiros e administradores,
cujas atividades são impactadas ou relacionadas pelo novo procedimento.
Todos os trabalhadores identificados, devem ser treinados no conteudo básico
do procedimento. A metodologia do treinamento deve prever etapas mínimas
necessárias, importantes para garantia de aprendizagem, tais como lista de
presença, pré-teste, apresentação e discussão do conteúdo programático, pós teste,
revisão para aqueles que tiverem baixo rendimento no pós teste e estabelecimento
de sistemática de verificação da aplicação do procedimento no dia a dia da obra. Isto
pode ser feito através de auditorias internas ou mesmo lista de verificação, tais como
os tão conhecidos ―check list‖.
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É de suma importância que a partir da implantação inicial do procedimento,
todos os recém admitidos no empreendimento, cujas funções sejam impactadas pelo
procedimento, passem pelo referido treinamento, antes de iniciarem suas atividades,
como uma forma de prevenir a identificação de não conformidades em auditorias.
Para se garantir a melhoria continua, sempre que houver mudanças no
processo organizacional, o ciclo mencionado anteriormente deve ser repetido. Caso
não haja alterações do processo, é recomendação repetir o ciclo anualmente ou pelo
menos a cada dois anos, como uma forma de análise crítica do procedimento e
busca de oportunidades de melhoria contínua.
O monitoramento da aderência de todos os profissionais aos procedimentos
estabelecidos requer um processo de acompanhamento contínuo pela liderança da
obra tendo como resultado o reconhecimento dos méritos de indivíduos e equipes
detentores de bons resultados por cumprirem os procedimentos, assim como a
aplicação de medidas administrativas cabíveis a indivíduos e equipes que se
envolverem em violações críticas desses procedimentos. A ausência do
monitoramento e da aplicação de reconhecimento e conseqüências, pode resultar
em aumento significativo do número de desvios na obra e conseqüente aumento da
probabilidade de ocorrência perdas e danos ambientais.
É propício lembrar que a abordagem dos parágrafos anteriores, não é nova e
que o tão conhecido ciclo de Deming, apresentado no período pós segunda guerra
mundial, já estabelecia essas etapas de implantação e mecanismos de controles
para obtenção melhoria do rendimento operacional de qualquer organização.
A implantação de alguns procedimentos observando as etapas anteriormente
apresentadas, são essenciais para se alcançar uma gestão eficaz de resíduos
sólidos durante a construção civil de hidrelétricas. Ver anexo VII - Modêlo de Gestão
de Resíduos Sólidos.
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Quadro 6 : Lista dos procedimentos necessários à gestão de resíduos sólidos
#
1

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Procedimento para identificação das fontes de resíduos, modo de geração, balanço de
quantidades e determinação do destino ambientalmente adequado para cada um
deles.
2
Procedimento para construção e padronização de praças de resíduos, segregação e
coleta seletiva, transporte até o destino do resíduo.
3
Procedimento para liberação de cargas e transporte de resíduos para aterro sanitário,
empresas tratadoras, ou clientes que usam os resíduos como matéria prima em seus
processos produtivos.
4
Procedimento para identificar a legislação aplicada a cada resíduo e a forma de ter
acesso às possiveis alterações e legislação existentes surgimento de novas leis,
normas e estatutos aplicados. Definição da periodicidade de avaliação do atendimento
à legislação aplicada.
5
Procedimento para identificação das competências e dos treinamentos básicos
necessários de cada função para atendimento às exigências da gestão de resíduos
sólidos. Todo trabalhador deve saber como incluir na Análise Preliminar de Riscos das
suas tarefas,os impactos ambientais causados pelos resíduos, o que fazer para
minimiza-los e segregá-los da forma correta.
6
Procedimento para comunicar, investigar e documentar através de relatórios
contaminações e outros acidentes ambientais provocados por desvios na gestão de
resíduos sólidos.
7
Procedimento para aprovação, emissão e controle de documentação relativa a resíduos
sólidos (FISPQ, manifesto de resíduos, planilha de quantidades, relatórios de acidentes,
etc.).
8
Procedimento para atendimento de emergência para cenários que envolvam
contaminações por resíduos sólidos no empreendimento.
9
Procedimento para determinação das quantidades de resíduos gerados. Forma de
medição, unidades de medida, periodicidade e quantidades ótimas de remessa para
cada resíduo, etc.. )
10 Procedimento para solução de não conformidades detectadas na gestão de resíduos
sólidos, ações corretivas e preventivas.
11 Procedimento para auditoria interna que pode ser combinada auditorias com programas
do tipo 5 Ss, housekeeping, organização e limpeza, etc..
12 Procedimento para controle de registros da gestão de resíduos sólidos. Deve incluir as
formas de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e e descarte
de registros.
Quadro elaborado pelo autor

9.4 Recursos Humanos e atribuições principais da Equipe de Meio Ambiente
do Empreendimento
Na formação da equipe de meio ambiente da obra, considerou-se o aproveitamento
de profissionais de outros projetos similares recentemente concluídos combinados
com recrutamento externo. A seguir são apresentados os cargos e as principais
atribuições de profissionais que compuseram a equipe de meio ambiente para a
construção da usina. A Gestão de Resíduos Sólidos era parte integrante do Sistema
de Gestão ambiental.
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01 Engenheiro Ambiental (coordenador de meio ambiente) – Atribuições

Planejar e coordenar a gestão de Meio Ambiente da obra, distribuindo tarefas
aos subordinados e orientando-os quanto a melhor alocação dos recursos humanos
e materiais nas frentes de trabalho, conforme cronograma estabelecido. Coordenar o
projeto de recuperação das áreas degradadas da obra. Coordenar auditorias
internas e externas. Coordenar campanhas de Proteção ambiental. Receber
autoridades e fiscalizações de agências governamentais. Participar do Comitê de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Empreendimento. Acompanhar o
desenvolvimento dos serviços, transmitindo instruções técnicas e operacionais aos
subordinados. Participar do comitê de gestores do empreendimento.
a) assegurar que um sistema da gestão ambiental seja estabelecido, implementado
e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma.
b) relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental
para análise, incluindo recomendações para melhoria.

01 Técnico de Meio Ambiente por grupo de 200 trabalhadores - Atribuições

Inspecionar as diversas frentes de trabalho para as questões de meio
ambiente, concernentes a adequação aos procedimentos internos e legislação.
Investigar e relatar acidentes ambientais envolvendo contaminações de vazamentos
de resíduos perigosos. Participar das auditorias internas de Meio Ambiente.
Participar dos Diálogos sobre Proteção Ambiental nas frentes de serviço. Participar
como instrutor dos treinamentos de

integração para recém admitidos e

conscientização ambiental para trabalhadores da obra. Participar das iniciativas de
responsabilidade social,

através de palestras de conscientização nas escolas e

visitas de grupos da comunidade no empreendimento. Resgatar peixes e outros
animais aquáticos nos esgotamentos de ensecadeiras. Afugentar animais e
resgastar reptéis (cobras) e aves
enchimento do lago.

(ninhos)antes do desmatamento e inicio do
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02 Auxiliares Técnico em Meio Ambiente – Atribuições

Preenchimento da planilha de controle de resíduos. Digitação de relatórios,
controle de documentos, boletins informativos de meio ambiente,apoio e
organização dos treinamentos de meio ambiente, DDEs coletivos e Campanhas.
Palestra sobre proteção ambiental visitantes do viveiro de mudas.
03 Auxiliares Técnicos para o viveiro de mudas – Atribuições

Transportar solo orgânico, semear mudas nativas, aguar mudas, fazer a
limpeza e organização do viveiro. Coletar amostras de plantas nativas. Implantar
jardins nos escritórios da obra e manter o paisagismo. Acompanhar o
desenvolvimento das mudas na recuperação de áreas degradadas. Alimentar e
cuidar de animais selvagens resgatados do empreendimento

até que sejam

devolvidos ao habitat natural ou entregue às autoridades.

Quadro 7 - Recursos Materiais e de desenvolvimento de pessoal
Descrição dos Recursos
Prédio do Centro Integrado de
Educação

Sala da Equipe de Gestão
Ambiental

Veículos para atendimento da
equipe de gestão ambiental
Provisão orçamentária para
realização da SIMA – Semana
Interna de Meio Ambiente (anual),
palestras nas escolas e reuniões
coletivas sobre temas de meio
ambiente.

Função do Recurso
Local para realização de palestras de
proteção ambiental a alunos das
escolas primárias da região e visitantes
do empreendimento.
Local com os postos de trabalho para o
Engenheiro, Encarregado, técnico e
auxiliares técnicos, com mesas,
cadeiras, computador, arquivo e área e
vivência.
Transporte de profissionais e materiais
relacionados à gestão.(um carro e uma
pick up traçada).
Aumentar conscientização sobre
proteção ambiental, prover
treinamentos e exigências contratuais .

114

9.5 Fluxograma dos principais resíduos gerados na UHE Serra do Facão
Figura 3 – Fluxograma do resíduo Sucata ferrosa

ORIGEM

PROCESSO
GERADOR

COMPRA DE
VERGALHÕES
FERRO E AÇO

SEPARAÇÃO
PRIMÁRIA

TAMBORES
CAÇAMBAS
NOS LOCAIS DE
GERAÇÃO
MATERIAL
CONTAMINADO

SEPARAÇÃO
SECUNDÁRIA

TRANSPORTE
PARA O PÁTIO
DE SUCATA ,
ACÚMULO
QUANTIDADE
ÓTIMA

DISPOSIÇÃO
FINAL

RECICLADOR
EXTERNO PARA
DESCONTAMINA
R RESÍDUO

ATERRO
SANITÁRIO

SIM

COMPRA DE
ARAME
RECOZIDO

MONTAGEM DA
ARMAÇÃO
PARA
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO

MATERIAL
CONTAMINADO?

NÃO

COMPRA DE
FERRAMENTAS
DE CORTE

TAMBORES
CAÇAMBAS
NOS LOCAIS DE
GERAÇÃO
MATERIAL NÃO
CONTAMINADO

TRANSPORTE
PARA O PÁTIO
DE SUCATA ,
ACÚMULO
QUANTIDADE
ÓTIMA

VENDA COMO
MATÉRIA
PRIMA PARA
PROCESSOS
SIDERÚRGICOS

DADOS DE PROCESSO
GERAÇÃO TOTAL = 768 TON
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Figura 4 - Fluxograma do resíduo Sucata de madeira

ORIGEM

PROCESSO
GERADOR

SEPARAÇÃO
PRIMÁRIA

SEPARAÇÃO
SECUNDÁRIA

DISPOSIÇÃO
FINAL

CAVACOS
MADEIRA SEM
CONTAMINAÇÃO
PATIO DE SUCATA

CARPINTARIA
PÓ DE SERRA

COMPRA
DE
MADEIRA
CONSTRUÇÃO
CIIVIL DE
ALOJAMENTOS
ESTRUTURAS DE
APOIO E OBRAS DE
ARTE

FÔRMAS
VELHAS

MADEIRA COM
CONTAMINAÇÃO
PATIO DE SUCATA

EMPRESA DE
INCINERAÇÃO

USO EM
CERCAS ,
POSTES E
PAISAGISMO

TORAS E TRONCOS
PROJETO UHE

VENDA /DOAÇÃO
COMO MATÉRIA
PRIMA PARA
GERAÇÃO DE
CALOR

DESMATAMENTO

DADOS DE PROCESSO
GERAÇÃO TOTAL = 278 TON

Figura 5 - Fluxograma do resíduo Solo contaminado

ORIGEM

ATIVIDADES
COM USO DE
EQUIPAMENTO
S PESADOS

PROCESSO
GERADOR

LAVAGEM DE
MÁQUINAS E
VEÍCULOS
PESADOS

SEPARAÇÃO
PRIMÁRIA

CAIXAS
SEPARADOR
AS NA
RAMPA DE
LAVAGEM

SEPARAÇÃO
SECUNDÁRIA

CAÇAMBAS DE
SOLO
CONTAMINADO

DISPOSIÇÃO
FINAL

INCINERAÇÃO
CONTROLADA
EM PROCESSO
INDUSTRIAL DE
PRODUÇÃO DE
ADUBOS

DADOS DE PROCESSO
GERAÇÃO TOTAL = 600 TON
CUSTO MITIGAÇAO = R$ 240.000,00
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Figura 6 - Fluxograma de Resíduos orgânicos

ORIGEM

PROCESSO
GERADOR

SEPARAÇÃO
PRIMÁRIA

SEPARAÇÃO
SECUNDÁRIA

DISPOSIÇÃO
FINAL

SOBRAS DO
PROCESSO DE
PREPARAÇÃO
DOS
ALIMENTOS

COMPRA DE
INSUMOS PARA O
RESTAURANTE

RESTAURANTE
DA OBRA

SOBRA DAS
PANELAS DE
COCÇÃO

CENTRAL DE
COMPOSTAGEM

SOBRA DAS
REFEIÇÕES
SERVIDAS

10

COMPOSTO
ORGÂNICO PARA
RECUPERAÇÃO
DE ÁREAS
DEGRADADAS

DADOS DE PROCESSO
GERAÇÃO TOTAL = 86 TON

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A condição ideal para execução de um projeto da envergadura de uma
hidrelétrica é que a equipe que elaborou a proposta técnica e comercial para
participar da concorrência, seja a mesma equipe para executar a obra, com o
mínimo de ajustes que forem

necessários. Isto porque os membros da equipe,

conhecem detalhes do projeto e estão familiarizados com as exigências técnicas da
obra, e no momento da execução do projeto, não consomem tempo com buscas
complexas, que outros gestores não participantes da proposta técnica e comercial
precisariam ter. Porque razão isto não acontece na prática?
No caso específico da UHE Serra do Facão, por ter sido um projeto que ficou
durante muitos anos em fase de verificação e aprovação, muitos dos profissionais
que participaram da fase de estudos já não estavam mais presentes na fase de
execução por várias razões, a própria dinâmica do mercado de trabalho, outras
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obras em andamento até mesmo devido a aposentadoria. Por isso, a maioria dos
gestores da fase de mobilização e execução da obra, estava entrando em contato
com o projeto pela primeira vez. Este fato resultou em maiores dificuldades e
barreiras no entendimento das especificações e exigências do cliente com relação à
gestão ambiental e também no processo de alocação e aprovação de recursos para
implementação dos Programas de Proteção Ambiental, incluindo a gestão de
resíduos sólidos.
É importante salientar, que na fase de mobilização quase todas as
informações técnicas e gerenciais acerca do projeto, permanecem nos arquivos
corporativos e não na obra, até mesmo por questões de segurança, uma vez que as
instalações iniciais são provisórias. Com isso, informações vitais para colocar a obra
rapidamente num ritmo que atenda as exigências legais e contratuais, tais como
especificações técnicas, valores orçamentais, etc., ficam guardados nos arquivos da
alta administração e muitas vezes não fluem para os outros níveis hierárquicos
causando atrasos nas decisões e lentidão nas ações voltadas para implementação
dos Programas de Gestão de Resíduos Sólidos.
A própria composição da equipe gerencial é atrasada devido a falta de
informações inerentes ao período de negociação da proposta, dificultando a
primeiras medidas para implantação do Sistema de Gestão Ambiental e gestão de
resíduos. O fato de se juntarem gerentes de origens diversas, exige um treinamento
específico de integração gerencial para alinhamento dos princípios de gestão em
torno do novo projeto. Por
consideráveis,

falta de informações,

esta etapa sofre atrasos

tornando-se o principal fenômeno gerador de complicações e

lentidão nas decisões vitais para o bom andamento da obra. Ruídos indesejáveis na
comunicação gerencial da obra são comuns nessa fase e implicam em atrasos na
implantação de ações do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos.
A escassez de técnicos e engenheiros, no mercado de trabalho, com
conhecimento e experiência em gestão ambiental na construção de grandes
empreendimentos é um outro fator que atrapalha o início da implantação do Sistema
de Gestão Ambiental. Os técnicos e engenheiros melhores preparados geralmente
estão empregados, recebendo salários bem superiores aqueles praticados na
construção civil pesada, uma vez que esta atividade é conhecida como base de
formação de mão de obra para outras atividades que historicamente pagam
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melhores salários. O fato também do local de trabalho ser distante de grandes
centros, algumas vezes locais isolados, para não dizer remotos, induz os candidatos
a exigirem salários e benefícios bem acima daqueles orçados na fase de proposta,
inviabilizando às vezes a contratação do profissional melhor qualificado para o
cargo.
Geralmente,
diferenciados e

recorrem-se

à

oferta

de

melhores

salários,

benefícios

promessas de desenvolvimento de carreira mais rápido, para

conseguir atrair profissionais com experiência compatíveis às exigências dos cargos.
Manter o nível de motivação desses profissionais no ambiente remoto torna-se um
grande desafio para a alta administração. As atividades de lazer, prêmios na forma
de viagens e treinamentos especiais ajudam a minimizar esta dificuldade.
Dependendo de quão remoto é o local, o adicional regional sobre o salário base
pode ultrapassar a 50%.
Mesmo depois de contratados, os profissionais passam por uma fase de
mudança de local de trabalho, adaptação ao novo local e treinamento nos principais
procedimentos do empreendimento, etapas que demandam tempo precioso no início
da mobilização, que nem sempre são consideradas na fase de elaboração e
apresentação da proposta comercial.
É importante considerar os aspectos inerentes a uma geração de líderes,
engenheiros, supervisores e encarregados que passam atualmente pelo período de
transição entre uma época da construção civil pesada quando as questões
ambientais não eram consideradas como fatores tão críticos para implementação de
tais projetos, para os dias atuais em que as cobranças e exigências de todas as
partes interessadas no empreendimento com relação ao meio ambiente se tornam
cada vez mais críticas e restritivas.
Apesar de todas as dificuldades iniciais, os sistema de gestão de resíduos
sólidos implantado gerou divisas para a construtora da usina com re uso e a venda
de resíduos e garantiu que os compromissos e objetivos com relação ao meio
ambiente assumidos no contrato fossem atingidos.
Os recursos humanos capacitados em Gestão Ambiental durante a
construção, assumiram a condução dos trabalhos de construção da UHE Batalha, no
mesmo Rio São Marcos e após a conclusão da obra, foram para empreendimentos
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similares de grande porte, tais como as hidrelétricas de Jirau e Belo Monte, uma
demonstração da importância de se investir na capacitação da liderança.

11

CONCLUSÕES

A gestão de resíduos sólidos durante a construção civil de uma hidrelétrica,
requer uma fase de estudo, desenvolvimento e planejamento com o mesmo nível de
importância e prioridade aplicadas aos outros estudos de engenharia de construção.
A formação de uma equipe multidisciplinar, na fase de mobilização da obra,
composta por profissionais experientes em construção civil pesada combinada com
especialistas em engenharia ambiental e gestão de resíduos sólidos, para projetar o
sistema de gestão, contratar e integrar os profissionais responsáveis pela
implementação do programa, é um dos fatores críticos para o sucesso da gestão de
resíduos sólidos.
A equipe multidiscplinar deve considerar o atendimento das demandas,
desde a fase de estudos para implantação do empreendimento, de forma que no
início da construção, os recursos para rodar o Sistema de Gestão, possam ser
disponibilizados com a mesma velocidade de alocação dos outros recursos de
construção da obra. Os aspectos operacionais devem ser discutidos e definidos
antes mesmo da emissão da Ordem de Serviço, de forma a prever toda gama de
recursos necessários para atender a demanda inicial, levando-se em conta o modo
de geração, as quantidades geradas bem como os mecanismos de coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos.
Por isso, é imprescindível que o sistema de gestão ambiental seja
desenvolvido ainda na fase de planejamento da obra de forma que a sua
implementação efetiva ocorra na fase de mobilização do canteiro para início da obra
e não depois dessa etapa.

Há que considerar a implantação de um processo contínuo de educação
ambiental para toda a população de trabalhadores e líderes da obra, na forma de
induções, treinamentos, oficinas de trabalho, ―workshop‖, campanhas, shows e
comícios, ou seja, reuniões com todos os trabalhadores da obra, encontros de
liderança, competições esportivas e culturais, para aumentar o nível de adesão aos
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procedimentos e instruções do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos e atingir as
metas estabelecidas.
A melhoria da educação ambiental é a base para otimizar o consumo de
recursos naturais durante o período da construção de hidrelétricas, porque aumenta
a consciencia da população da obra com relação à importância da aplicação da
Teoria dos 4 Rs nas atividades cotidianas da obra. O envolvimento da população do
entorno da obra no programa de educação ambiental também pode resultar em
impactos ambientais positivos no sentido de aumentar o valor da imagem da
empresa juntos às partes interessadas no empreendimentoe alavancar processos
similares de proteção ambiental na própria comunidade tais como cooperativas de
reciclagem, produção de mudas nativas, educação ambiental nas escolas,
recuperação de áreas degradadas, nascentes, etc..
O aumento das atenções aos programas de gestão de resíduos sólidos
durante a construção de grandes empreendimentos em locais distantes de grandes
centros e remotos, como por exemplo, a construção de hidrelétricas, pode ser
entendida como uma base importante para a disseminação dos principios, conceitos
e novas tecnologias

de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento

sustentável.
É importante ressaltar que com a aprovação recente da Política Nacional de
Resíduos sólidos, a aplicação e atendimento aos requisitos da mesma, tanto na
construção e hidrelétricas quanto na construção de grandes empreendimentos
remotos, constitue um importante ponto de atenção para os novos projetos.
Iniciativas embrionárias do uso de tecnologias mais avançadas tais como, uso
de micro-organismos para tratamento e recuperação de solos contaminados por
óleos e graxas, uso de equipamentos automáticos (robos) para lavagem de veículos
pesados com redução da geração de resíduos sólidos contaminados e redução do
consumo de água, centrais de compostagem para recuperação de áreas
degradadas já podem ser observadas durante a construção e operação de
empreendimentos remotos. Essas iniciativas conduzem a redução dos resíduos
sólidos finais, gerados nos processos construtivos de usinas hidreléricas e são
caracterizados como formas mais limpas e mais naturais de disposição e tratamento
de resíduos.
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13 ANEXOS
ANEXO I
FOTOS LOCAL ERMO DE CONSTRUÇÃO DA UHE SERRA DO FACÃO.

ANEXO II
LISTA DAS MAIORES HIDRELÉTRICAS DO BRASIL
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• Itaipu - Rio Paraná

14.000 mW

• Tucuruí - Rio Tocantins

8.370 mW

• Belo Monte - Rio Xingu

5.000 mW

• Ilha Solteira - Rio Paraná

3.444 mW

• Jirau-Rio Madeira(emconstrução)

3.300 mW

• Xingó - Rio São Francisco,

3.162 mW

• Santo Antônio - Rio Madeira,

3.150 mW

• UHE Paulo Afonso IV-Rio São Francisco 2.462 mW
• Itumbiara - Rio Paranaíba

2.082 mW

• São Simão- Rio Paranaíba

1.710 mW

ANEXO III
EXEMPLO DE PLANILHA DE CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UHE
SERRA DO FACÃO.
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Anexo IV
Manifesto de Resíduos
MANIFESTO DE RESÍDUOS NÚMERO ________________.
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Anexo V
Fluxo de RSS no Ambulatório
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ANEXO VI
IDENTIFICAÇÃO DE CONTENTORES DE PRODUTOS PERIGOSOS
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Resíduo perigoso
explosivo

Resíduo perigoso
constituído por
gases
comprimidos
liquidificados ou sob
pressão

Resíduo perigoso
constituído por
líquidos
inflamáveis

Resíduo perigoso
constituído por
sólidos
inflamáveis

Resíduo perigoso
constituído por
substâncias ou
resíduos
expontaneamente
inflamáveis

Resíduo perigoso
constituído por
substâncias que em
contacto com a água
libertem gases
inflamáveis

Os contentores de resíduos de
explosivos deverão estar identificados
através de uma etiqueta de cor preta
com fundo de cor laranja, colocada em
todas as suas faces com o símbolo
internacional para substâncias
explosivas.
Os contentores de resíduos constituídos
por gases comprimidos liquidificados ou
sob pressão deverão estar identificados
através de uma etiqueta de cor branca
ou preta com fundo de cor verde,
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para substâncias
constituídas por gases comprimidos
liquidificado ou sob pressão.
Os contentores de resíduos constituídos
por líquidos inflamáveis deverão estar
identificados através de uma etiqueta de
cor preta com fundo de cor vermelha,
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para substâncias
constituídas por líquidos inflamáveis.
Os contentores de resíduos constituídos
por sólidos inflamáveis deverão estar
identificados através de umaetiqueta de
cor preta com fundo de listras vermelhas
e brancas, colocada em todas as suas
faces com o símbolo internacional para
substâncias constituídas por sólidos
inflamáveis.
Os contentores de resíduos constituídos
por substâncias ou resíduos
expontaneamente inflamáveis deverão
estar identificados através de uma
etiqueta de cor preta com fundo de cor
branca e vermelha em cada uma das
metades, colocada em todas as faces
com o símbolo internacional para
substâncias ou resíduos
expontaneamente inflamáveis.
Os contentores de resíduos constituídos
por substâncias que em contacto com a
água libertem gases inflamáveis, deverão
estar claramente identificados através de
uma etiqueta de cor preta com fundo de
cor azul, colocada em todas as suas
faces com o símbolo internacional de
substâncias que em contacto com a água
libertem gases inflamáveis.

ANEXO VI
IDENTIFICAÇÃO DE CONTENTORES DE PRODUTOS PERIGOSOS
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continuação
Resíduo
perigoso
constituído
por
comburentes
(substâncias
oxidantes)
Resíduo
perigoso
constituído
por
peróxidos
orgânicos
ou
substâncias
oxidantes
Resíduo
perigoso de
substâncias
tóxicas
(agudas)

Resíduo
perigoso
constituido
por
substâncias
ecotóxicas

Resíduo
perigoso de
substâncias
infecciosas

Resíduo
perigoso
radioactivo

Os contentores de resíduos constituídos
por comburentes deverão estar
identificados através de uma etiqueta de
cor preta com fundo de cor amarela,
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para comburentes.
Os contentores de resíduos constituídos
por peróxidos orgânicos ou substâncias
oxidantes deverão estar identificados
através de uma etiqueta de cor preta com
fundo de cor amarela, colocada em todas
as suas faces com o símbolo internacional
para peróxidos orgânicos.

Os contentores de resíduos de
substâncias tóxicas (agudas) deverão
estar identificados através de uma etiqueta
de cor preta com fundo de cor branca,
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para substâncias
tóxicas (agudas).
Os contentores de resíduos de
substâncias ecotóxicas, deverão estar
identificados através de uma etiqueta de
cor preta com fundo de cor branca, árvore
de cor preta e peixe de cor branca
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para substâncias
ecotóxicas.
Os contentores de resíduos constituídos
por substâncias infecciosas deverão estar
identificados através de uma etiqueta de
cor preta com fundo de cor amarela,
colocada em todas as suas faces com o
símbolo internacional para substâncias
infecciosas
Os contentores de resíduos radioativos
deverão estar identificados através de
uma etiqueta de cor preta com fundo
amarelo e branco em cada uma das
metades, colocada em todas as suas
faces com o símbolo internacional para
substâncias radioativas.

ANEXO VI
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continuação

Resíduo
perigoso de
substâncias
corrosivas

Resíduo
perigoso
constituído por
várias
substâncias
perigosas e
objectos
que não podem
ser
categorizados
nas outras
classes mas
podem ser um
perigo durante o
transporte

Os contentores de resíduos perigosos
constituídos por substâncias corrosivas
(incluindo ácidos, bases e baterias)
deverão estar claramente identificados
através de uma etiqueta colocada em todas
as suas faces com o símbolo internacional
para substâncias corrosivas.
Os contentores de resíduos perigosos
constituídos por várias substâncias
perigosas e objectos que não podem ser
categorizados nas outras classes mas
podem ser um perigo durante o transporte
deverão estar claramente identificados
através de uma etiqueta colocada em todas
as suas faces com o símbolo internacional
para várias substâncias e objectos
perigosos.

ANEXO VII
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MODÊLO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA EMPREENDIMENTOS
SIMILARES

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
HIDRELÉTRICAS – MODÊLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

As informações aqui contidas tem como objetivo orientar profissionais envolvidos na
implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos durante a
construção de empreendimentos remotos.

Conforme dito no texto principal,

a consciência ambiental vem aumentando

ultimamente e os profissionais de todas as disciplinas de engenharia e de gestão
vêm demonstrando compromisso em solucionar e mitigar os danos causados pela
disposição irregular de resíduos sólidos em empreendimentos remotos, tais como
construção de grandes hidrelétricas, extração de minérios, construção de
minerodutos, construção de ferrovias e rodovias.

A gestão correta dos resíduos gerados durante a construção, incluindo a sua
redução, reutilização e reciclagem, torna o processo construtivo mais rentável e
competitivo, além de mais saudável.

1 - OBJETIVO

Prover orientações para profissionais responsáveis pela implantação e gestão
Ambiental durante a construção de empreendimentos remotos, para implantação de
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Política
Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo para a redução do possível impacto a
ser causado.
2 – DEFINIÇÕES
Análise do ciclo de vida do produto: técnica para levantamento dos aspectos e
impactos ambientais potenciais associados ao ciclo de vida do produto;
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Avaliação do ciclo de vida do produto: estudo das conseqüências dos impactos
ambientais causados à saúde humana e à qualidade ambiental, decorrentes do ciclo
de vida do produto;

Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem a produção, desde sua
concepção, obtenção de matérias-primas e insumos, processo produtivo, até seu
consumo e disposição final;

Coleta diferenciada: serviço que compreende a coleta seletiva, entendida como a
coleta dos resíduos orgânicos e inorgânicos, e a coleta multi-seletiva, compreendida
como a coleta efetuada por diferentes tipologias de resíduos sólidos, normalmente
aplicada nos casos em que os resultados de programas de coleta seletiva
implementados tenham sido satisfatórios;

Consumo sustentável: consumo de bens e serviços, de forma a atender às
necessidades das atuais gerações e permitir melhor qualidade de vida, sem
comprometer o atendimento das necessidades e aspirações das gerações futuras;

Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos;

Destinação final ambientalmente adequada: técnica de destinação ordenada de
rejeitos, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos
à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais adversos;

Fluxo de resíduos sólidos: movimentação de resíduos sólidos desde o momento
da geração até a disposição final dos rejeitos;

Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
que geram resíduos sólidos por meio de seus produtos e atividades, inclusive
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consumo, bem como as que desenvolvem ações que envolvam o manejo e o fluxo
de resíduos sólidos;

Gerenciamento integrado de resíduos sólidos: atividades de desenvolvimento,
implementação e operação das ações definidas no Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, a fiscalização e o controle dos serviços de manejo dos resíduos
sólidos;

Gestão integrada de resíduos sólidos: ações voltadas à busca de soluções para
os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômicas,
ambientais, culturais e sociais, com a ampla participação da sociedade, tendo como
premissa o desenvolvimento sustentável;

Logística

reversa:

instrumento

de

desenvolvimento

econômico

e

social,

caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a
facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos seus geradores para que
sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma de novos insumos,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a não geração de rejeitos;

Resíduos sólidos: resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades de origem urbana, industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou
diferenciada;

Reutilização: processo de reaplicação dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química;

Manejo de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente,
com vistas à operacionalizar a coleta, o transbordo, o transporte, o tratamento dos
resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

Limpeza urbana: o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, relativa aos serviços de varrição de logradouros
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públicos; limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de
córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e
roçada, bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos sólidos provenientes
destas atividades;

Tecnologias ambientalmente saudáveis: tecnologias de prevenção, redução ou
eliminação de resíduos sólidos ou poluentes, propiciando a redução de desperdícios,
a conservação de recursos naturais, a redução ou eliminação de substâncias tóxicas
presentes em matérias-primas ou produtos auxiliares, a redução da quantidade de
resíduos sólidos gerados por processos e produtos e, conseqüentemente, a redução
de poluentes lançados para o ar, solo e águas;

Tratamento ou reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos,
dentro de padrões e condições estabelecidas pelo órgão ambiental, que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, tornando-os
em novos produtos, na forma insumos, ou em rejeito;

Área de Bota Fora: Área pública ou privada onde ocorre deposição clandestina de
resíduos da construção civil, comumente chamados de entulho.

Aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: Área onde são
empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil classe A,
conforme classificação da Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, e de
resíduos inertes no solo, visando a estocagem de materiais segregados, de forma a
possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme
princípios de engenharia, para confiná-los ao menor volume possível, sem causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente;

Aterro Sanitário: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos através
da deposição no solo, em camadas confinadas e recobertas com material inerte,
com tratamento dos efluentes líquidos e gasosos, atendendo normas técnicas
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, bem como
minimizar os impactos ambientais;
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Redução: É o ato de diminuir a quantidade, em volume ou peso, tanto quanto
possível, de resíduos oriundos das atividades da construção civil;

3 - Dispositivos e acessórios

Saco ou Bag: São embalagens de ráfia ou de plástico, utilizados no
acondicionamento de papéis, plásticos e outros materiais leves como fardamentos,
luvas, botas etc. Devem ser construídos suportes para o posicionamento dos bags,
que podem ser metálicos ou em madeira. A finalidade do suporte é manter o bag
aberto, portanto o bag deve estar apoiado no chão, e não suspenso.

Praças de Resíduos e Baias: o número praças de resíduos e de baias assim como
o tipo e suas dimensões devem ser determinados de acordo com a necessidade de
utilização de cada obra.

Bombona e Tambor : Bombona de plastico é um recipiente com capacidade para
50 litros, com diâmetro superior de aproximadamente 35 cm, reutilizada

como

lixeira, após limpeza adequada e corte da parte superior. É comum o uso de meio
tambor com alças, como lixeiras nas frentes de serviço;

Caçamba estacionária: Contêiner destinado a acondicionar os resíduos sólidos a
serem removidos pela coleta, equipamento que permanece nas praças e baias,
próximas ao local de geração dos resíduos. Capacidade volumétrica em torno de 5
m3.

Etiquetas adesivas: utilizadas para sinalizar resíduos provenientes da coleta
seletiva. São coladas nas bombonas, tambores e caçambas com indicação do
material a ser acondicionado.

Sacos de ráfia: o saco deve ser colocado de modo que vista internamente a
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bombona, ficando com uma pequena aba dobrada para fora, e assim assegure que
o material ficará dentro do saco. É recomendado o uso de sacos de ráfia de 90 cm
de altura X 60cm de largura para a bombona de 50 l.
Usina de Reciclagem: processo semi industrial implantado no empreendimento
para separar, reduzir o volume através de prensa e empacotar resíduos recicláveis;

Processo de Compostagem: geralmente este processo é implantado durante a
construção de grandes empreendimentos para tratamento dos resíduos orgânicos e
ao mesmo tempo produzir húmus usado nas atividades de paisagismo e jardinagem
e também na recuperação de áreas degradadas no projeto;
4 – Proposta de Gestão de Resíduos

O conceito de fazer para o uso, envolver as pessoas certas e eliminar todo tipo de
desperdício, é a base para entender que o aproveitamento dos resíduos, além de
ser uma nova fonte de renda para a obra, demonstra uma atitude de respeito ao
meio ambiente e a preservação ambiental.

É importante ressaltar que a gestão de resíduos deverá ser iniciada na fase de
concepção do empreendimento, possibilitando maior interface entre projetos,
processos construtivos e gerenciamento dos resíduos.

Dentre as diretrizes a serem alcançadas pelo sistema de gestão de resíduos,
podemos listar em ordem de prioridades, as seguintes:

a) reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados;
b) segregar os resíduos por classes e tipos;
c) reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem
transformações;
d) reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a produção de
novos produtos.

Dentre as vantagens da redução da geração de resíduos tem-se:
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 diminuição do custo de produção;
 diminuição da quantidade de recursos naturais e energia;
 diminuição da contaminação do meio ambiente;
 diminuição dos gastos com a gestão dos resíduos.

5 - Classificação dos resíduos da construção civil

I - quanto à origem:

resíduos sólidos urbanos: resíduos sólidos gerados por residências, domicílios,
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e os oriundos dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que por sua natureza ou
composição tenham as mesmas características dos gerados nos domicílios;

resíduos sólidos industriais: resíduos sólidos oriundos dos processos produtivos e
instalações industriais, bem como os gerados nos serviços públicos de saneamento
básico, excetuando-se os relacionados na alínea ―c‖ do inciso I do art. 3o da Lei no
11.445, de 2007;

resíduos sólidos de serviços de saúde: resíduos sólidos oriundos dos serviços de
saúde, conforme definidos pelo Ministério da Saúde em regulamentações técnicas
pertinentes;

resíduos sólidos rurais: resíduos sólidos oriundos de atividades agropecuárias,
bem como os gerados por insumos utilizados nas respectivas atividades; e

resíduos sólidos especiais ou diferenciados: aqueles que por seu volume, grau
de periculosidade, de degradabilidade ou outras especificidades, requeiram
procedimentos especiais ou diferenciados para o manejo e a disposição final dos
rejeitos, considerando os impactos negativos e os
riscos à saúde e ao meio ambiente; e
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II - quanto à finalidade:

resíduos sólidos reversos: resíduos sólidos restituíveis, por meio da logística
reversa, visando o seu tratamento e reaproveitamento em novos produtos, na forma
de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos; e

rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada.

6 - Das Responsabilidades

Compete ao gerador de resíduos sólidos a responsabilidade pelos resíduos sólidos
gerados, compreendendo as etapas de acondicionamento, disponibilização para
coleta, coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada de rejeitos de resíduos sólidos, não
isenta a responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provocados.

Somente cessará a responsabilidade do gerador de resíduos sólidos, quando estes
forem reaproveitados em produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em
outros ciclos produtivos.

No caso de dano envolvendo resíduos sólidos, a responsabilidade pela execução de
medidas mitigatórias, corretivas e reparatórias será da atividade ou empreendimento
causador do dano, solidariamente, com seu gerador.

7 - Modelo de implantação da metodologia Obra Sustentável
A Construção Civil sustentável pode ser definida como a aplicação contínua de uma
estratégia ambiental de prevenção da poluição em todas as atividades da obra, a
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partir das alternativas do projeto construtivo e da escolha e aquisição de matériasprimas sempre com o objetivo de

otimizar o processo de aplicação desses

materiais, de modo a não gerar ou a minimizar a geração de resíduos,reduzindo os
riscos ambientais para os seres vivos e trazendo benefícios econômicos para o
empreendimento.

A Educação Ambiental contínua da população de profissionais do empreendimento e
a capacitação dos técnicos e engenheiros de meio ambiente na realização de
balanços de massa e de energia de processos e produtos é a base para
identificação das oportunidades de melhoria existentes.

7.1 - Vantagens da aplicação da metodologia Obra Sustentável:

- redução de custos de produção e aumento de eficiência e competitividade;
- redução das infrações aos padrões ambientais previstos na legislação;
- diminuição dos riscos de acidentes ambientais;
- melhoria das condições de saúde e de segurança do trabalhador;
-

melhoria da imagem do empreendimento junto as comunidades vizinhas,

fornecedores, poder
Público e outras partes interessadas no negócio;
- melhor relacionamento com os órgãos ambientais, com a mídia e com a
comunidade.
7.2 – Ações necessárias para implantação da metodologia Obra Sustentável

A aplicação e implantação da metodologia Obra Sustentável pode ser realizada por
meio das seguintes ações:
Ação A – Aprovação e Implantação da Política Integrada pelo Alta Direção do
Empreendimento;
Ação B – Definição das Responsabilidades,
Sensibilização dos profissionais;
Ação C - Formação do Comitê de Sustentabilidade;

da Matriz de Competencia e
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Ação D – Elaboração e Implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos;
Ação E – Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais relacionados aos
Resíduos Sólidos;
Ação F – Mapeamento dos processos geradores de resíduos e elaboração dos
fluxogramas;
Ação G – Planilhas quantitativas referentes aos fluxogramas
Ação H - Definição de Indicadores não financeiros;
Ação I – Avaliação Mensal dos dados coletados
Ação J – Tratamento de Pontos Fora de Controle
Ação K – Avaliação técnica, ambiental e econômica
Ação L – Seleção da opção
Ação M – Implementação
Ação N – Plano de monitoramento e continuidade
7.2.1 - Ação A – Aprovação e Implantação da Política Integrada pelo Alta
Direção do Empreendimento

A primeira ação para o início do processo é o comprometimento visível dos
Acionistas,

dos diretores executivos e da empresa e da alta gerência do

empreendimento. Esse comprometimento torna-se visível a partir da elaboração e
aprovação conjunta da Política Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Elaboração conjunta significa
que a alta direção do empreendimento participe efetivamente deste trabalho e
depois demontre na prática a adoção e aplicação do que foi aprovado. A atitude e o
comportamento da alta direção é fundamental para o sucesso do Sistema de Gestão
de Resíduos sólidos. Esta ação deve ser feita na fase de planejamento global do
empreendimento.

Na Política pode constar princípios tais como:
- Atendimento das expectativas e necessidades das partes interessadas;
- Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
- Qualidade dos produtos e serviços;
- Desenvolvimento e capacitação dos profissionais;
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- Prevenção de impactos sociais negativos;
- Prevenção e controle dos impactos ambientais;
- Atendimento á legislação e outros requisitos aplicáveis;
- Promoção da ética, da cidadania e do desenvolvimento sustentável;
- Melhoria contínua.
7.2.2 - Ação B – Definição das Responsabilidades, da Matriz de Competência e
Sensibilização dos Profissionais

O empreendimento deve desenvolver uma planilha onde possa constar todos os
cargos necessários para construção do empreendimento, a descrição sumária de
cada cargo, as exigências legais, técnicas e experiência mínima necessária para o
exercício daquele cargo.

Essa planilha, Matriz de Competência,

deve ser

considerada para a elaboração das necessidades de treinamento, capacitação e
conscientização de cada profissional no seu respectivo cargo e função.

Todo profissional contratado para o empreendimento deve participar de um
treinamento inicial cujo conteúdo programático demonstre a importância da
capacitação profissional com relação ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos.

Neste treinamento, deve ficar bem claro as responsabilidades de cada um, a
importância da participação individual no programa e nas campanhas, os premios
por mérito e

as consequencias negativas para inibir desvios causados por êrro

humano devido a imprudências.

7.2.3 - Ação C - Formação do Comitê de Sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade deve ser formado por gerente e profissionais mais
experientes

de e segurança, manutenção, montagem

e comissionamento. O

Comitê se reune periodicamente para realizar a análise crítica do desempenho do
sistema de gestão de resíduos sólidos, aprovar procedimentos e instruções de
trabalho, de propror mudanças e estabelecer novas prioridades.
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Os membros do Comitê são os responsáveis por repassar tudo o que foi discutido
aos demais profissionais da sua área e fazer acontecer sua implementação.
Normalmente o presidente do Comitê é o gerente maior do empreendimento ou um
gerente de segundo escalão por ele definido.
7.2.4 - Ação D – Elaboração e Implantação do Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos

Para assegurar que práticas ambientalmente corretas sejam dissiminadas no
empreendimento, o Comitê de Sustentabilidade de elaborar e aprovar o Plano de
Gestão de Resíduos Sólidos, onde deve constar a política integrada, as
responsabilidades, definições, identificação e classificação de resíduos, inventário
de resíduos,

coleta seletiva, definição das áreas de estocagem, transporte,

tratamento e disposição adequada de cada resíduo.

O seguintes procedimentos devem constar do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

- Procedimento para identificação das fontes de resíduos, modo de geração, balanço
de quantidades e determinação do destino ambientalmente adequado para cada um
deles.
- Procedimento para construção e padronização de praças de resíduos, segregação
e coleta seletiva, transporte até o destino do resíduo.
- Procedimento para liberação de cargas e transporte de resíduos para aterro
sanitário, empresas tratadoras, ou clientes que usam os resíduos como matéria
prima em seus processos produtivos.
- Procedimento para identificar a legislação aplicada a cada resíduo e a forma de ter
acesso às possiveis alterações e legislação existentes surgimento de novas leis,
normas e estatutos aplicados. Definição da periodicidade de avaliação do
atendimento à legislação aplicada.
- Procedimento para identificação das competências e dos treinamentos básicos
necessários de cada função para atendimento às exigências da gestão de resíduos
sólidos. Todo trabalhador deve saber como incluir na Análise Preliminar de Riscos
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das suas tarefas,os impactos ambientais causados pelos resíduos, o que fazer para
minimiza-los e segregá-los da forma correta.
- Procedimento para comunicar, investigar e documentar através de relatórios
contaminações e outros acidentes ambientais provocados por desvios na gestão de
resíduos sólidos.
- Procedimento para aprovação, emissão e controle de documentação relativa a
resíduos sólidos (FISPQ, manifesto de resíduos, planilha de quantidades, relatórios
de acidentes, etc.).
- Procedimento para atendimento de emergência para cenários que envolvam
contaminações por resíduos sólidos no empreendimento.
- Procedimento para determinação das quantidades de resíduos gerados. Forma de
medição, unidades de medida, periodicidade e quantidades ótimas de remessa para
cada resíduo, etc.. )
- Procedimento para solução de não conformidades detectadas na gestão de
resíduos sólidos, ações corretivas e preventivas.
- Procedimento para auditoria interna que pode ser combinada auditorias com
programas do tipo 5 Ss, housekeeping, organização e limpeza, etc..
- Procedimento para controle de registros da gestão de resíduos sólidos. Deve incluir
as formas de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e e
descarte de registros.
7.2.5 - Ação E – Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais
relacionados aos Resíduos Sólidos

O Comitê de Sustentabilidade deve indicar em cada área um pequeno grupo de
profissionais para serem treinados no Levantamento dos Aspectos e Impactos
Ambientais e logo após o treinamento cada grupo faz a identificação dos resíduos
sólidos gerados na sua área. Essa ação deve aumentar o conhecimento e a
conscientização de todos com relação aos resíduos sólidos, efluentes líquidos e
missões atmosféricas gerados no empreendimento. A ação deve ser organizada de
forma que todos os grupos possam conhecer os sistemas de tratamento existentes
na obra, tais como: a Estação de Tratamento de Água (ETA),a Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), a área de disposição dos resíduos sólidos, central
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de triagem, usina de compostagem, filtros para as emissões atmosféricas e outros
tratamentos de ―fim de tubo‖.
7.2.6 - Ação F – Mapeamento dos processos geradores de resíduos e
elaboração dos fluxogramas

Após levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais as equipes reúnem-se para
elaboração do Mapeamento dos Processos e Fluxogramas Qualitativos. O
fluxograma é uma representação
gráfica de todos os passos de um processo e do modo como estão relacionados
entre si. Cada equipe escolhe qual o tipo de fluxograma que melhor representa o
processo. O fluxograma deve ser revisado todas as vezes que ocorrer qualquer
modificação no processo.

7.2.7 - Ação G – Planilhas quantitativas referentes aos fluxogramas

A partir da elaboração do fluxograma, passa-se a avaliar as quantidades de resíduos
gerados e informar esta quantidade na planilha de controle de geração de resíduos
referentes
aos fluxogramas. O objetivo dessa etapa é a obtenção de dados informações que
estão registrados em notas de compras de matérias-primas, de material de
escritório, de produtos químicos, de alimentos (no caso de refeitório) e em notas de
quantidades de resíduos transportados.
Para avaliação das quantidades de resíduos pode se usar balanças onde os
resíduos são pesados periodicamente ou através da avaliação do volume gerado e
densidade do resíduo.
É importante avaliar também as causas de geração dos resíduos em cada
fluxograma e a caracterização e composição dos mesmos através de exames
laboratoriais quando necessário.

Após a estabelecer o sistema de quantificação dos resíduos, implanta-se o
procedimento de segregação

e coleta seletiva dos resíduos sólidos gerados na

148

empresa, separando-os conforme a classificação de cores.Todos os contentores
(tanques, caçambas, tonéis, tambores e bombonas) são pintados com as cores
correspondentes recipientes para facilitar a identificação dos resíduos.

7.2.8 - Ação H - Definição de Indicadores não Financeiros

Após levantamento dos dados, inicia-se a definição dos indicadores não financeiros
a serem usados para monitorar o desempenho do empreendimento. Por exemplo
para a geração de residuos orgânicos do restaurante (resto ingesta), pode-se usar
os indicadores peso de sobras de alimento no prato por refeição servida, peso de
sobras de alimento por refeição servida, peso de insumos por peso das refeições
servidas.Para cada resíduos deve se pensar no indicador mais apropriado em
função das características do empreendimento.
7.2.9 - Ação I – Avaliação Mensal dos dados coletados

Preenchidas as tabelas com os valores quantitativos, faz-se a primeira análise
para definir onde serão realizadas as medições efetivas, isto é, aquelas que serão
utilizadas no Balanço Específico e que deverão ter grande precisão. Essa análise
crítica deve ser feita pelo Comitê de Sustentabilidade.

A análise crítica deve levar em conta a precisão das informações e do levantamento
de dados com foco em:

- quantidades e toxicidade dos resíduos gerados e das matérias-primas consumidas;
- regulamentos legais que devem ser cumpridos para utilização e disposição dos
materiais e resíduos, bem como produtos químicos proibidos por lei;`
- custos envolvidos: de compra, tratamento e relativos a possíveis punições do
órgão ambiental.

Além disso a análise crítica deve considerar e identificar oportunidades de melhoria
no processo e buscar respostas para as seguintes questões, mesmo que para isto
tenha que recorrer a especialistas:
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- Como deixar de gerar o resíduo?
- Como reduzir sua geração?
- Como reciclar internamente?
- Como reciclar externamente?
7.2.10 - Ação J – Tratamento de Pontos Fora de Controle

A equipe responsável pela compilação dos dados deve ficar atenta para os
quantidades elevadas de resíduos gerados em determinado período devido a
prováveis acidentes ambientais não informados, perdas não identificadas durante o
mês e outros fatores contributivos para o aumento do consumo de materiais e da
geração de resíduos. Esses pontos fora de controle precisam ser endereçados ao
Comitê de Sustentabilidade para que providências sejam tomadas no sentido de
evitar a repetição dessas perdas mesmo que as decisões tomadas

venham a

causar desconforto aos responsáveis pelas áreas avaliadas.
É preciso entender os gerentes de hoje não conseguem encarar como objetivo do
negócio o desafio de gerar menos resíduos e começar a preocupar-se com eles
como se fossem, em termos de custos, matérias-primas.
Barreiras que podem ser encontradas durante o trabalho:

- dificuldade de executar as medições continuamente;
- dificuldades de envolvimento efetivo da liderança da obra;
- dificuldade de assimilar os conceitos e a metodologia de Construção sustentável;
- dificuldade de conseguir os equipamentos de medição (balanças).

7.2.11 - Ação K – Avaliação técnica, ambiental e econômica

Depois de identificadas as oportunidades de Melhoria no Sistema de Gestão,
procede-se à avaliação técnica, econômica e ambiental de cada opção identificada.

- Avaliação técnica
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Nesta avaliação são considerados as propriedades e requisitos que as matérias
primas e outros materiais devem apresentar para atender as especificações do
projeto do empreendimento. maneira que se possam sugerir modificações. Sendo
possível tecnicamente implementar-se
a opção, procede-se à avaliação ambiental.

- Avaliação ambiental

Nesta avaliação deverão ser observados os benefícios ambientais que poderão
ser obtidos pela empresa. Dentre eles, podemos citar: redução do consumo de MP
(kg de MP/ano); redução de carga orgânica (mg de DBO/l), inorgânica e metais
tóxicos (mg de metal/l) no efluente final; e modificação da classificação dos resíduos
sólidos (da classe I, para II ou III).

Esses resultados deverão ser medidos e comprovados por meio da realização de
análises laboratoriais. Para isso, deve-se buscar o auxílio de um laboratório que
realize análises laboratoriais ambientais.

- Avaliação econômica
Por fim, realiza-se a avaliação econômica, por meio de um estudo de viabilidade
econômica. Considera-se o período de retorno do investimento, a taxa interna de
retorno e o valor presente líquido.
7.2.12 - Ação L – Seleção da opção

Feita a avaliação das diversas opções identificadas para a redução do resíduo,
escolhe-se aquela que apresente a melhor condição técnica, com os maiores
benefícios ambientais e econômicos.
7.2.13 - Ação M – Implementação
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Este momento é de extrema importância para a empreendimento. Após o empenho
de todos os profissionais e avaliação das opções identificadas, verifica-se a
oportunidade de dar continuidade ao trabalho para outras ações.
7.2.14 - Ação N – Plano de monitoramento e continuidade

Implementadas as opções, estabelece-se um plano de monitoramento para a
avaliação do desempenho ambiental. Esse plano consta de análises laboratoriais de
metais e de carga orgânica, medições e documentação para acompanhamento do
programa. Destina-se a manter, acompanhar e dar continuidade ao mesmo. Os
indicadores estabelecidos no início do trabalho e medidos na realização dos
balanços serão as ferramentas para o acompanhamento.
8 - Considerações para classificação e separação dos resíduos durante a
construção de empreendimentos remotos

Conforme dito anteriormente, a implantação da coleta seletiva dos resíduos nos
empreendimentos remotos deve ser implantada na fase de mobilização da obra
para evitar as perdas decorrentes das turbulências que normalmente são causadas
durante esta fase.

Inicialmente é necessário elaborar e obter a aprovação do procedimento de coleta
seletiva da obra pelo Comitê de Sustentabilidade. Neste procedimento define-se os
recursos a serem aplicados no processo de coleta seletiva, as responsabilidades, os
métodos de coleta, os locais das praças de resíduos e outros mecanismos
necessários para a implantação.

Em seguida planeja-se a divulgação bombástica do procedimento. Deve ser utilizado
faixas com mensagens, cartazes, cartilhas, panfletos, banners, vídeos e tudo mais o
que for necessário para a mobilização de todos os profissionais do empreendimento,
por meio de palestras, começando pela liderança e em seguida para os outros
profissionais, fornecedores e visitantes. A partir dessa divulgação o trabalho de
conscientização deve ser permanente, por meio de campanhas,
treinamento de integração de novos funcionários e cartilha de visitantes.

tópico no
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Assim que o empreendimento obter os primeiros volumes de resíduos segregados, é
necessário fazer uma caracterização primeiro qualitativa e depois quantitativa da
composição de cada resíduo.Nessa avaliação é necessário entender quais os
principais resíduos que serão gerados em cada fase de construção do
empreendimento, bem como as quantidades estimadas desses resíduos.

Uma Equipe permanente multidisciplinar deve ser formada para acompanhar o
desempenho do Sistema de Gestão de Resíduos sólidos no empreendimento. Essa
equipe que se reune periódicamente, deve avaliar a viabilidade do uso dos resíduos
de construção na própria obra e na comunidade vizinha. É aceitável o uso de
entulhos após moagem , para aterros, ou como agregado em sub-base de estrada,
sub-base de pisos/calçadas, confecção de tijolos e bloquetes para pisos
intertravados.

Os resíduos de papel e papelão, assim como resíduos de metais, madeira e plástico
podem ser matérias primas para outros processos produtivos, constituindo assim
numa fonte de receita para a obra.

Os restos de alimentos e resíduos orgânicos provenientes das atividades de
desmatamento e paisagismos podem ser processados em usina de compostagem
no próprio empreendimento

para a produção de solo orgânico a ser usado em

jardinagem, na recuperação de áreas degradadas e reflorestamento.

É fundamental providenciar toda a documentação necessária para atender a
legislação vigente. Assim essa equipe deve

providenciar acordos, contratos,

licenças, autorizações e demais documentos que permitam a utilização dos
resíduos. Deve haver controle rigoroso do que sai da obra e garantia de que o
destino onde o resíduo será processado é realmente aquele definido pela Equipe.
Um documento chamado de manifesto de resíduos onde constam as características
e a quantidade do material a ser despachado.
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E de suma importância que se estabeleça a logística do transporte para retirada dos
resíduos segregados,

de forma a evitar o acúmulo destes no empreendimento,

ocupando espaço desnecessário além de constituir num mau exemplo para os
profissionais da obra, podendo até desestimular a coleta seletiva.

Todos os profissionais envolvidos no manuseio de resíduos devem ter um
treinamento específico cujo conteúdo programático considere os resíduos perigosos
e produtos químicos. Todos os outros profissionais do empreendimento devem
passar por treinamento geral sobre a importância da coleta seletiva.l, realizado

9 - Sugestões para tratamento e destinação dos resíduos da obra

- Solo de remoção

deve ser usado na própria obra,

na restauração de solos

contaminados, aterros e terraplanagem de jazidas abandonadas, em locais que
necessitem de material para aterro, devidamente autorizadas por órgão competente
ou em aterros de inertes licenciados;

- Tijolo, produtos cerâmicos, argamassa e produtos de cimento podem ser doação
para a comunidade vizinha , quando os materiais estiverem em condições de uso
caso contrário são dispostos em aterros de inertes licenciados. Após moagem ,
podem ser usados para aterros, ou como agregado em sub-base de estrada, subbase de pisos/calçadas, confecção de tijolos e bloquetes para pisos intertravados;

- Resíduos de madeira não contaminada podem ser vendidas para empresas e
entidades que utilizem a madeira como energético ou matéria prima;

- Resíduos metalicos não contaminados podem ser destinados a empresas de
reciclagem de materiais metálicos, cooperativas e associações de catadores,
depósitos de ferros-velhos devidamente licenciados o podem ser doados, quando os
materiais estiverem em condições de uso;
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- Resíduos de embalagens, papel, papelão e plásticos podem ser destinados a
empresas de reciclagem de materiais plásticos e papelão, cooperativas e
associações de catadores, e depósitos devidamente licenciados;

- Resíduos de embalagens de cimento e argamassa devem ser separados em local
coberto e desenvolver soluções de reciclagem junto ao fornecedor do produto. O
fornecimento de cimento a granel elimina o uso das embalagens de cimento.

- Resíduos de vidros são destinados a empresas de reciclagem de vidros,
cooperativas e associações de catadores e depósitos devidamente licenciados;

- Resíduos perigosos e contaminados (óleos, tintas, vernizes, produtos químicos
e amianto) devem ser destinados a empresas de reciclagem de tintas e vernizes,
empresas de co-processamento devidamente licenciados;

- Resíduos orgânicos produzidos durante as refeições são encaminhados para a
usina de compostagem do empreendimento quando houver esta alternativa caso
contrário, devem ser acondicionados os resíduos em sacos plásticos e colocados
nos locais e horários previstos pela empresa concessionária de limpeza pública,
sendo ela responsável pela coleta, transporte
e destinação final destes resíduos.
- Resíduos de óleo de cozinha produzido durante as refeições podem ser
acumulados e encaminhados para fabricantes de saponáceos ou usina de
fabricação de biodiesel.
10 – Padrão de cores de acordo com o anexo III da Resolução n.º 275 de 25 de
abril de 2001

AZUL: papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal;
PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos; BRANCO: resíduos ambulatoriais
e de serviços de saúde; ROXO: resíduos radioativos; MARROM: resíduos orgânicos;
CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível
de separação.
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ANEXO VIII – Croquis da UHE
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ANEXO XI – LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO
Foto Aérea Google

Foto Aérea com o nome das principais edificações do canteiro de obra.

