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RESUMO
A presente pesquisa estabelece diretrizes para minimização de possíveis
interferências causadas por áreas contaminadas nos cronogramas dos processos de
concepção e implantação de empreendimentos de metrô na cidade de São Paulo,
capital do Estado de São Paulo, Brasil. Para tanto, foi efetuado o levantamento
bibliográfico do tema áreas contaminadas no contexto mundial e brasileiro, onde
observa-se que este tema é relativamente recente, destacando-se no cenário
mundial a partir da década de 1970. Buscando conhecer e registrar as práticas de
gerenciamento de áreas contaminadas adotadas por outros metrôs do mundo, foi
efetuada a aplicação de um questionário, sobre este tema, a vinte e sete metrôs de
quatro continentes. A partir das respostas obtidas, constata-se que, de maneira
geral, são implementadas ações de controle nos projetos, mas estas não estão
sistematizadas. Além disto, os dados de relatórios técnicos de linhas implantadas e
em processo de implantação pelo Metrô/SP foram compilados e organizados e
subsidiaram a elaboração de um modelo. Os resultados obtidos, a partir do modelo
proposto, demonstram que as áreas mais críticas, com relação ao tema estudado,
estão relacionadas às obras em vala a céu aberto e que, quando ações são
adotadas, ainda nas fases iniciais de concepção do empreendimento, as
interferências de áreas contaminadas podem ser minimizadas. A partir dos dados
das áreas inseridas no modelo, são definidos três níveis de interferências, quais
sejam: nível de interferência 1, para as áreas que não causaram interferências; nível
de interferência 2 e 3 para as áreas que causaram interferências e demandaram,
para a realização de estudos e para a implementação de medidas de controle,
prazos considerados de média e elevada magnitude, respectivamente. Desta forma,
o modelo elaborado permite estimar o potencial de interferência de áreas
contaminadas em novos trechos (nível 1, 2 ou 3), em função de parâmetros de
entrada estabelecidos, que consideram as características das áreas e do
empreendimento. Em decorrência dos níveis de interferências definidos, são
estabelecidas diretrizes para minimização destas nos cronogramas dos processos
de concepção e implantação de novas linhas do Metrô/SP. Por fim, são
apresentadas as considerações pertinentes para a utilização destas diretrizes em
empreendimentos similares, assim como a recomendação de estudos futuros no
âmbito do tema desta pesquisa.

Palavras-chave: contaminação; gestão ambiental; obras subterrâneas.

ABSTRACT

Guidelines for minimization of contaminated sites interferences in projects of
São Paulo Subway

This study establishes guidelines to minimize possible interferences caused by
contaminated sites in the schedule of conception and implementation of subway lines
in São Paulo, Brazil. To do so, a bibliographical study was done comprising an
approach to the contaminated site subject, in the worldwide and Brazilian context,
were it is verified that this subject is relatively recent, appearing to world scenario in
the seventies. In order to know and to trace the adopted contaminated sites
management practices in subway companies around the world, a questionnaire,
about the subject, was applied to twenty seven subways in four continents. From the
obtained answers, it is verified that, in general manner, they implement control
actions in the design, but this actions are not systematized. Furthermore, data from
technical reports about implemented, and under implementation subway lines by São
Paulo Subway, were compiled and organized and subsidized a model development.
The obtained results, from the proposed model, demonstrate that critical sites, in
relation to the studied subject, are related to constructions that begins in surface and
goes to underground and when actions are adopted in the initial design, the
interferences may be minimized. From the data inserted in the model, three possibly
interferences levels, to be caused by contaminated sites, are defined, namely:
Interferences level 1, for sites that cause no interferences, 2 and 3 – sites that cause
interferences and demand medium and long time, respectively, to execute studies
and control measures. So, the model allows estimating the contaminated sites
interferences potential in new projects (level 1, 2 or 3), according to established
parameters, that take in account the sites characteristics, related to the enterprise’s
type. As a result of these defined interferences levels, guidelines are established to
minimize the interferences in the conception and implementation of subway lines in
São Paulo. Finally, relevant considerations are presented to allow the utilization of
these guidelines in similar enterprises, as well as recommendation to further studies
over this research’s subject.

Keywords: contamination; environmental management, underground constructions.
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1 INTRODUÇÃO

As linhas de metrô são empreendimentos lineares, com implantação prevista
em centros urbanos adensados e com usos pretéritos distintos do solo e do subsolo.
Esta condição torna a implantação deste sistema de transporte suscetível às
interferências com áreas que foram contaminadas devido ao manejo inadequado de
substâncias e/ou resíduos.
No mundo inteiro, os metrôs têm sido utilizados em áreas urbanas densamente
ocupadas (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2005).
Os metrôs possuem sofisticado sistema de aceleração e frenagem, que
permitem percorrer pequenos trechos com grande eficiência operacional, não
poluem o ar e apresentam número reduzido de acidentes (COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2005).
Segundo Alouche (1996), os metrôs foram inicialmente concebidos para serem
subterrâneos, sendo até identificados por estas características como, por exemplo,
na Inglaterra, o London Urderground e na Argentina o Subterrâneo de Buenos Aires.
Atualmente, a concepção de uma linha de metrô depende do estudo técnicoeconômico do traçado, das características físicas da linha e das condições
urbanísticas do entorno. Os citados estudos podem definir trechos da linha em
elevado ou em superfície (ALOUCHE, 1996).
O metrô urbano pesado constitui-se de sistema elétrico sobre trilhos e tem as
seguintes características (ALOUCHE, 1996):
a)

atende zonas tipicamente urbanas;

b)

pode atingir no pico de demanda a ordem de 40 e 80 mil
usuários/hora/sentido;

c)

possui rede rigorosamente segregada;

d)

possui estações para embarque e desembarque de passageiros próximas,
variando de 800 a 1200 metros;

e)

opera com intervalo entre composições, em horário de pico da demanda
de usuários, de 90 a 120 segundos.

O metrô de São Paulo, objeto deste estudo, é um metrô urbano pesado.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) é a agência do
Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e
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licenciamento de atividades geradoras de poluição (COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2011b). Esta agência foi reestruturada em 2009 e até
então denominava-se Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007) determina o
prazo máximo de 5 anos para a implantação e operação das medidas de
remediação a partir da confirmação da existência da contaminação, sendo que 2
anos, no mínimo, são destinados ao monitoramento para encerramento logo que
atingidas as metas de remediação.
O tempo necessário para a reabilitação de uma área contaminada depende,
dentre outros fatores, da eficácia/eficiência do método de remediação empregado,
das características hidrogeológicas locais e do tipo do contaminante.
A existência de uma área contaminada na área de influência de um
empreendimento metroviário pode impactar seus cronogramas. Isto pode ocorrer
devido à necessidade de elaboração de estudos e de implementação de controles
ambientais específicos.
Neste contexto, a questão de passivos ambientais tornou-se uma questão
importante a ser considerada na concepção, implantação e operação de linhas de
metrô pesado, sendo necessário considerar as especificidades e complexidades que
envolvem este tipo de empreendimento.
O presente trabalho aborda o tema áreas contaminadas e suas possíveis
implicações nos empreendimentos de metrô pesado na cidade de São Paulo.
O estudo foi materializado por meio de relatórios técnicos da Companhia do
Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) e utilizou acervo de conhecimentos
acumulados a partir das linhas implantadas e em processo de implantação.
Justifica-se a presente pesquisa considerando-se as seguintes questões:

a)

a problemática do tema áreas contaminadas em centros urbanos;

b)

a produção científica e a regulamentação relativamente recente do
tema contaminação de solo e águas subterrâneas;

c)

a complexidade técnica que envolve a implantação de linhas de
metrô pesado

e a sua

inter-relação com

o

tema

áreas

contaminadas;
d)

as tecnologias, os prazos e recursos envolvidos no gerenciamento
de áreas contaminadas durante as obras;
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e)

o cenário previsto para a expansão da rede metroviária na cidade
de São Paulo.

17

2 OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa foi estabelecer diretrizes para minimizar as
interferências, causadas por áreas contaminadas, nos cronogramas dos processos
de concepção e implantação dos empreendimentos do Metrô/SP.
Os objetivos específicos são os seguintes:
a)

estudar as possíveis interferências, causadas por áreas contaminadas, em
obras lineares similares;

b)

identificar, caracterizar e avaliar os tipos de interferências causadas por
áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP, considerando as
características técnicas deste tipo de empreendimento;

c)

desenvolver modelo que permita estimar o potencial de interferência em
novos trechos;

d)

estabelecer

diretrizes

para

subsidiar

a

concepção

de

novos

empreendimentos do Metrô/SP, objetivando minimizar as interferências
nos cronogramas dos processos de concepção e implantação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica aborda o tema áreas contaminadas no contexto mundial,
o processo de licenciamento ambiental e as características técnico-construtivas de
empreendimentos de metrô urbano pesado.

3.1 Áreas contaminadas no contexto mundial

Segundo

Beaulieu

(1998

apud

COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA

DE

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001), o mundo industrializado começou a se
conscientizar dos problemas causados pelas áreas contaminadas no final da década
de 70 e início da década de 80.
Sánchez (1998) descreve que nos Estados Unidos, na Europa e em outros
locais, os debates públicos e a legislação relacionada à poluição, historicamente
seguiram a seguinte ordem: águas superficiais, qualidade do ar e poluição dos solos.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001) descreve que o
conceito da proteção dos solos foi o último a ser abordado nas políticas ambientais
dos países industrializados e que esta abordagem ocorreu muito depois dos
problemas ambientais decorrentes da poluição das águas e da atmosfera terem sido
tematizados e tratados.
De acordo com o exposto acima, a discussão do tema áreas contaminadas é
relativamente recente e este foi o último tema a ser abordado nas políticas
ambientais dos países industrializados.
Desta forma, o levantamento bibliográfico deste tema é importante, no contexto
da presente pesquisa, para avaliar a regulamentação e as soluções de
gerenciamento adotadas por outros países.

3.1.1 Estados Unidos

Sánchez (1998) afirma que os Estados Unidos foram os pioneiros na maioria
das leis ambientais modernas.
United States Environmental Protection Agency (2002) descreve que em 1965
mais de 4 milhões de tipos de produtos químicos estavam sendo produzidos nos
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Estados Unidos e destaca o incremento da fabricação de produtos químicos
sintéticos.
United States Environmental Protection Agency (2002) descreve ainda, que a
fabricação destes produtos, frequentemente, criava subprodutos tóxicos, que
precisavam ser adequadamente dispostos e a disposição era pouco regulamentada.
Diante da necessidade de estabelecer regulamentação apropriada para a
disposição dos resíduos, provenientes da produção crescente de produtos químicos,
United States Environmental Protection Agency (2002) destaca que os Estados
Unidos descobriram uma nova dimensão relacionada aos resíduos perigosos.
Esta nova dimensão está associada à estruturação deste país para tratar da
questão de resíduos perigosos, fato que, provavelmente, contribuiu para estabelecer
o pioneirismo americano nas questões ambientais.
Segundo a United States Environmental Protection Agency (2002), a sua
formação, em 1970, expandiu o papel do governo federal americano na gestão de
resíduos.
Esta agência coletou dados com os estados e indústrias, avaliou os riscos
apresentados pelos resíduos e a probabilidade destes causarem danos à saúde
humana e ao meio ambiente (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2002).
De acordo com a United States Environmental Protection Agency (2002), a
gestão de resíduos nos Estados Unidos foi fundamentalmente alterada em 1976
quando foi aprovada pelo congresso americano The Resource Conservation and
Recovery Act (RCRA), a Lei de Conservação e Recuperação dos Recursos.
Segundo a United States Environmental Protection Agency (2011d), a lei
RCRA atribuiu à agência ambiental americana, a responsabilidade de controle de
resíduos perigosos da geração à disposição final, incluindo transporte, tratamento e
armazenamento.
Segundo a United States Environmental Protection Agency (2011d), a emenda
de 1986 à RCRA permitiu que a Usepa (agência ambiental americana) também
tratasse de problemas ambientais resultantes de tanques subterrâneos de
armazenamento de petróleo e outras substâncias perigosas.
De acordo com a United States Environmental Protection Agency (2002), as
metas definidas na RCRA são:
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a)

assegurar que os resíduos sejam geridos de forma a proteger a saúde
humana e o meio ambiente;

b)

reduzir ou eliminar, o mais rapidamente possível, a quantidade de
resíduos gerados, incluindo resíduos perigosos;

c)

conservar energia e recursos naturais por meio da reciclagem e
aproveitamento de resíduos.

Conforme descreve Tirlone (2004), a lei RCRA estava direcionada às áreas
que estavam em operação ou áreas com atividades industriais a serem
implementadas, no entanto, existia a necessidade de estabelecer mecanismos que
tratassem das áreas desativadas contaminadas por atividades pretéritas.
Tirlone (2004) descreve ainda que na década de 1970 veio à tona, nos Estados
Unidos, o caso Love Canal:um caso crítico de contaminação ocorrido no estado de
Nova York, onde inicialmente identificou-se a contaminação por mais de 80
compostos químicos, que contribuiu para que em 1980, o congresso americano
aprovasse The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (Cercla), a lei norte-americana de Responsabilidade e Compensação
Ambiental.
A lei Cercla, conhecida como superfund, criou um imposto sobre as indústrias
químicas e petrolíferas e deu autoridade ao governo federal americano para agir nos
casos em que o lançamento de substâncias perigosas possam colocar em risco a
saúde das pessoas e o meio ambiente (UNITED STATES ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2011b).
United States Environmental Protection Agency (2011b) descreve que nos
primeiros cinco anos, mais de um bilhão e seiscentos milhões de dólares foram
arrecadados e este imposto foi destinado a um fundo confiável para a remediação
de áreas abandonadas ou sem controle, onde foram dispostos resíduos perigosos.
De acordo com a United States Environmental Protection Agency (2011b), a lei
Cercla:
a)

estabeleceu exigências sobre áreas desativadas e abandonadas, onde
foram dispostos resíduos perigosos;

b)

estabeleceu a responsabilização pela liberação de resíduos perigosos
nestas áreas;
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c)

estabeleceu um fundo confiável para implementar a remediação, quando
não for possível identificar o responsável.

Segundo United States Environmental Protection Agency (2011b), a citada lei
autoriza ações de curto prazo, onde são exigidas respostas imediatas para tratar
fontes atuantes ou comunicações de ameaças iminentes de contaminação e ações
de longo prazo, para reduzir os perigos associados a áreas contaminadas em casos
sérios, mas sem necessidade imediata de atuação.
United States Environmental Protection Agency (2011b) destaca que essas
ações só podem ser realizadas em áreas incluídas na National Priorities List (NPL),
que é a lista nacional de prioridades das áreas com lançamentos conhecidos de
substâncias perigosas, poluentes ou contaminantes nos Estados Unidos e seus
territórios e tem a função primária de guiar a EPA na determinação de quais áreas
serão investigadas.
A lei Cercla foi alterada em 1986, pela Superfund Amendments and
Reauthorization Act (SARA), a Lei de Reautorização e Reforma do fundo criado por
Cercla, que incorporou importantes mudanças na Cercla, em que cabe destacar
(UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2011c):
a)

acentuou a importância de ações duradouras de remediação e o uso de
tecnologias inovadoras na remediação de áreas contaminadas por
resíduos perigosos;

b)

requereu ao superfund para considerar, em suas ações, os padrões e
requisitos dos estados e outras regulamentações federais;

c)

criou novos órgão fiscalizadores e novas ferramentas de ação;

d)

aumentou o envolvimento dos estados em todas as fases do programa
superfund;

e)

aumentou o foco nos problemas à saúde humana, causados pelas áreas
com disposição de resíduos perigosos;

f)

incentivou maior participação dos cidadãos nas tomadas de decisão de
como as áreas devem ser remediadas;

g)

aumentou o tamanho do fundo confiável para oito bilhões e quinhentos
milhões de dólares
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United States Environmental Protection Agency (2011a) descreve os efeitos
benéficos do programa superfund na saúde das pessoas e no meio ambiente, desde
o seu início, há aproximadamente 30 anos.
A seguir são apresentados alguns resultados obtidos no referido programa
(UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,2011a):

a)

eliminação ou isolamento de milhões de toneladas de materiais
contaminados;

b)

investigação de aproximadamente 40.000 áreas para determinar a
extensão da contaminação;

c)

desenvolvimento,

promoção

e

disseminação

de

tecnologias

de

investigação e remediação;
d)

realização de trabalho para promover o cumprimento de outras leis sobre
gerenciamento de resíduos perigosos;

e)

assistência a outros programas federais de remediação e aos estados na
implantação

e

desenvolvimento

de

seus

próprios

programas

de

remediação.

Segundo a United States Environmental Protection Agency (2011d), estas
ações evitaram que milhões de pessoas fossem expostas às substâncias perigosas,
tornaram milhares de propriedades anteriormente desocupadas aptas para usos
benéficos, permitiram que propriedades subutilizadas pudessem ter usos mais
nobres, além de estimular práticas industriais que previnem futuras contaminações
por resíduos perigosos.
De acordo com Rocha (2007), o superfund, desde sua vigência tem
influenciado a concepção da responsabilidade civil nas demandas que envolvem a
matéria ambiental.
Findley (2001 apud Rocha, 2007) qualifica o superfund como a terceira
revolução na legislação ambiental norte americana desde o National Environmental
Policy Act (NEPA) de 1970 (considerado o grande marco da legislação ambiental
americana), sendo que os outros grandes marcos, além do superfund, estão
relacionados às leis ambientais que tratam do controle da poluição do ar e da água.
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Rocha (2007) considera que o aporte de recursos do superfund e o empenho
da administração pública na sua utilização explicam boa parte da repercursão deste
fundo durante a década de 1980.
O cenário legal americano apresenta-se consolidado, com importantes leis
aprovadas no final da década de 70 e início da década de 80. Os programas
implementados apresentam resultados tangíveis, que servem de referência para
outros países.

3.1.2 Europa

De acordo com European Union (2011a), a degradação do solo está crescendo
na Europa, com efeitos negativos na saúde das pessoas, nos ecossistemas, no
clima e na economia.
European Union (2011a) afirma que apenas nove dos vinte e sete estados
membros da European Union (EU) tem legislação específica para a proteção do solo
(especialmente em contaminação).
Segundo European Union (2011a) diferentes políticas da EU, como por
exemplo aquelas relacionadas à água, resíduos, produtos químicos, prevenção da
poluição industrial, pesticidas e agricultura, estão contribuindo para a proteção do
solo na Europa.
No entanto, como estas políticas têm outros objetivos e outros âmbitos de
ação, elas não são suficientes para garantir um nível adequado de proteção para
todo o solo na Europa (EUROPEAN UNION, 2011a).
Pelas razões anteriormente expostas e com o objetivo de proteger os solos na
EU, a Comissão Européia adotou a Soil Thematic Strategy (uma das sete estratégias
temáticas relacionadas às questões ambientais, apresentadas por esta comissão) e
a proposal for a Soil Framework Directive (EUROPEAN UNION, 2011c), sujeita à
aprovação, que propõe um quadro para a proteção do solo e altera a Directiva
2004/35/CE (EUROPEAN UNION, 2011b) atualmente vigente.
A proposta de diretriz estabelece que os Estados-Membros devem adotar uma
abordagem sistemática para identificar e combater a degradação do solo, incluindo
medidas de precaução e integração da proteção dos solos com as outras políticas
vigentes.
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Estabelece ainda ações para proteção do solo como um todo, considerando a
erosão, salinização, diminuição de material orgânico entre outros (EUROPEAN
UNION, 2011a).
Especialmente com relação à contaminação do solo, a diretriz proposal for a
Soil Framework Directive (EUROPEAN UNION, 2011c) propõe as seguintes ações
para os Estados Membros:
a)

estabelecer mecanismos para prevenir a contaminação;

b)

estabelecer um inventário dos sítios contaminados no seu território, a ser
periodicamente atualizado;

c)

elaborar estratégias nacionais de remediação;

d)

Avaliar

o

solo

onde

foi

desenvolvida

atividade

potencialmente

contaminadora, previamente às transações de compra e venda.

Segundo Doak (2007), esta diretriz está sendo intensamente discutida por
profissionais da área, pois terá um grande impacto nas questões de contaminação
do solo na Europa.
As políticas integradas de gestão do solo na EU estão em processo de
discussão.
Alguns países possuem legislação específica para tratar da questão da
contaminação do solo, conforme estudo elaborado por Network for Industrially
Contaminated Land in Europe (2005) sobre o cenário legal europeu.
O referido estudo contemplou 10 países membros da união européia, quais
sejam: Bélgica (3 regiões), República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Itália,
Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido.
O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos pelo estudo para uma das dez
questões aplicadas ao citado grupo de países europeus. A pergunta é “Qual é o
processo legislativo que o seu país usa para gerir solo contaminado?” (NETWORK
FOR INDUSTRIALLY CONTAMINATED LAND IN EUROPE, 2005).
Segundo Network for Industrially Contaminated Land in Europe (2005) nove
dos doze (países e regiões ) consultados possuem legislação que abordam de forma
específica o tema contaminação de solo.
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Country/Region

Legislation

Flanders - Belgium

Soil Remediation Decree, 1995

Brussels Region - Belgium

Ordonnance pertaining to the management of
contaminated soil, 2004
Contaminated Land Regulations, 2000 (England &
Scotland) & 2001 (Wales) or Waste and
Contaminated Land Order, 1997 (N. Ireland)

UK
Walloon Region - Belgium

Decree pertaining to the remediation
contaminated soil, 2004 (not fully in force)

The Netherlands

Soil Protection Act, 1987

Germany

Federal Soil Protection Law, 1998

Spain

Royal Decree, 2005

Italy

Ministerial Decree 471, 1999

Sweden

Environmental Code, 1998

of

Quadro 1 - Cenário Europeu – Países/Regiões com legislação específica relacionada à
contaminação de solo em 2005
Fonte: Network for Industrially Contaminated Land in Europe (2005)

De acordo com Network for Industrially Contaminated Land in Europe (2005), a
Finlândia, a França e a República Tcheca, até então, tratavam o assunto por meio
de legislação mais abrangente.
Deste modo, constata-se que a legislação específica a respeito do assunto
contaminação de solo é relativamente recente também no cenário europeu.
Diretrizes recentemente propostas pela UE estão sendo discutidas e revisadas.
Esta configuração mostra que a regulamentação sobre o tema em questão, de
maneira geral, está em processo de consolidação também na Europa, embora
muitos países já tenham legislação estabelecida.

3.2 Áreas contaminadas no Brasil

A Lei nº 13.577, de 08/07/2009 apresenta a definição de área contaminada
para efeito de gerenciamento no estado de São Paulo: “[...] área, terreno, local,
instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de
matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao
meio ambiente ou a outro bem a proteger” (SÃO PAULO, 2009, p.2).
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Sánchez (1998) considera a poluição como uma das formas de degradação
dos solos.
Para Sánchez (1998), a degradação dos solos é um termo amplo que engloba
a alteração negativa de suas propriedades físicas, tais como sua estrutura ou grau
de compacidade, a perda de matéria devido à erosão e a alteração de
características químicas devido a processos como a salinização, lixiviação,
deposição ácida e a concentração de poluentes.
Considerando uma área contaminada como um tipo particular de área
degradada, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001) ressalta a
aplicabilidade da Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), que trata da Política
Nacional do Meio Ambiente, para a adoção de medidas cabíveis em áreas
contaminadas, considerando que os artigos 2º e 4º da lei em referência tratam de
mecanismos para recuperação de áreas degradadas.

De forma geral, até julho de 2009, no Estado de São Paulo, as ações a
respeito do tema áreas contaminadas, baseavam-se nas seguintes referências:
a)

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), que
dispõe sobre a política Nacional do Meio Ambiente;

b)

Lei Estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997 (SÃO PAULO, 1997), que
dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação. Esta lei, alinhada à Política
Nacional do Meio Ambiente inclui em seus princípios a adoção de medidas
para a prevenção da degradação ambiental e a recuperação de áreas
degradadas;

c)

Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976 (SÃO PAULO, 1976), que
dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente;

d)

Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000 (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2001), que dispõe sobre prevenção e
controle da poluição em postos de combustíveis e serviços;
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e)

Documentos emitidos pela Cetesb, em que cabe destacar: Manual de
Gerenciamento

de

áreas

Contaminadas

e

Decisão

de

Diretoria

103/2007/C/E que dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de
áreas

contaminadas;

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA

DE

SANEAMENTO AMBIENTAL, 1999; 2001; 2007)

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981) e as Leis
Estaduais nº 9509, de 20 de março de 1997 (SÃO PAULO, 1997) e nº 997, de 31 de
maio de 1976 (SÃO PAULO, 1976) não tratam do tema áreas contaminadas de
forma específica.
As citadas leis apresentam mecanismos e instrumentos de gestão ambiental e
de prevenção e controle da poluição, onde o tema contaminação de solos e águas
subterrâneas é abordado dentro de um contexto geral.
Já resolução Conama nº 273 (BRASIL, 2001) estabelece diretrizes para o
licenciamento de postos de combustíveis, considerando, dentre outros fatores, o
potencial deste tipo de empreendimento de causar incêndios, explosões e
vazamentos que contaminem solo, água e o ar.
A publicação desta resolução foi de grande relevância, pois exige que, no
processo

de

licenciamento

ambiental

de

postos

de

combustíveis,

sejam

apresentados documentos que comprovem a implementação de dispositivos para a
prevenção da poluição.
O processo de licenciamento ambiental pode exigir, também, a investigação de
passivo ambiental, para os postos de combustíveis que já estavam operando na
data da publicação da referida resolução.
Os documentos emitidos pela Cetesb estão legalmente embasados na Lei nº
997, de 31 de maio de 1976 (SÃO PAULO, 1976) e sua respectiva regulamentação.
Em julho de 2009, foi publicada a Lei Estadual nº 13.577 (SÃO PAULO, 2009),
que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas.
A publicação desta lei foi um marco importante para o gerenciamento de áreas
contaminadas no Estado de São Paulo, pois ela prevê instrumentos integrados para
prevenção da contaminação e para a remediação destas áreas.
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A criação de uma lei específica para tratar o assunto resulta em um cenário de
melhoria na gestão, trazendo benefícios para os órgãos de controle, responsáveis
legais, técnicos envolvidos com o assunto em pauta e para a sociedade em geral.
Avalia-se que a publicação desta lei vem ao encontro das necessidades
apontadas por Tirlone (2004) sobre a necessidade de consolidação do Sistema de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo e do
estabelecimento de um processo de responsabilização, de forma clara e objetiva.
São Paulo (2009) apresenta alguns marcos importantes para o gerenciamento
de áreas contaminadas, quais sejam:


criação de instrumentos econômicos relacionados a áreas contaminadas;



definição de responsabilidades no gerenciamento de áreas contaminadas;



definição de diretriz para alinhamento dos procedimentos de aprovação/
regularização de empreendimentos no município de São Paulo às
informações do órgão estadual de controle ambiental.

Destaca-se ainda a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Remediação de
Áreas Contaminadas (Feprac), estabelecido por São Paulo (2009). Este fundo de
investimentos terá seus recursos aplicados para apoiar e incentivar a execução de
ações relacionadas com a identificação e remediação de áreas contaminadas.
Além disso, a Lei Estadual no 13.577, de 08/07/2009 estabelece em seu 13º
artigo as responsabilidades relativas a uma área contaminada, como segue:
São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção,
identificação e remediação de uma área contaminada:
I - o causador da contaminação e seus sucessores;
II - o proprietário da área;
III - o superficiário;
IV - o detentor da posse efetiva;
V - quem dela se beneficiar direta ou indiretamente (SÃO PAULO,
2009, p.4).

Considerando que os empreendimentos metroviários na cidade de São Paulo
atravessam regiões urbanas adensadas, com usos pretéritos distintos, o citado
artigo é de grande relevância e deve ser considerado nos processos de concepção e
implantação deste tipo de empreendimento no município de São Paulo.
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Em 2011, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo apresentou à
sociedade, a proposta de regulamentação (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2011c) da Lei Estadual no 13.577.
Como destacado anteriormente, São Paulo (2009) propõe mudanças
importantes no gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo,
assim a citada proposta de regulamentação apresenta, com maior detalhe, os
mecanismos previstos para aplicação dos instrumentos da lei em questão.
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2011a) considera que a Lei
Estadual no 13.577 (SÃO PAULO, 2009) e sua regulamentação proporcionará um
instrumento de gestão mais efetivo a esta companhia ambiental.
Outra regulamentação importante, no cenário nacional, foi a publicação da
Resolução Conama nº420 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2009),
que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à
presença de substâncias químicas.
Esta resolução também estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental
de áreas contaminadas por substâncias químicas, em decorrência de atividades
antrópicas.
Segundo Casarini (2010 apud MATTIASO, 2010), no Brasil, apenas os estados
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná já possuíam critérios e
políticas para atuação no controle da contaminação de solo e água subterrânea,
antes da publicação da resolução Conama nº 420/2009 (CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, 2009).
Em âmbito municipal, o município de São Paulo, desde 2002, por meio do
Decreto nº 42.319, de 21 de agosto de 2002 (SÃO PAULO, 2002) estabelece
diretrizes

para

o

gerenciamento

de

áreas

contaminadas,

alinhada

aos

procedimentos do órgão ambiental estadual.
O artigo terceiro do Decreto Decreto nº 42.319 (SÃO PAULO, 2002) determina
que a aprovação/regularização de qualquer forma de parcelamento, uso e ocupação
do solo em área contaminada ou suspeita de contaminação deverá ser precedida de
investigação do terreno e avaliação de risco para o uso atual e pretendido.
São Paulo (2004) determina que a aprovação de projetos em terrenos públicos
ou privados, considerados contaminados ou suspeitos de contaminação, estará
condicionada à apresentação, pelo empreendedor, de laudo técnico conclusivo de
avaliação de risco, para o uso existente ou pretendido,
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São Paulo (2004) determina, também, que o referido laudo técnico deverá ser
submetido à apreciação e deliberação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
(SVMA), por meio do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental (Decont).
Ainda sobre a questão do uso do solo, “A área contaminada sob investigação
não pode ter seu uso alterado até a conclusão das etapas de investigação detalhada
e da avaliação de risco” (SÃO PAULO, 2009, p.6).
Além disso, “Para a alteração do uso ou ocupação de uma Área Remediada
para o Uso Declarado, deverá ser efetuada pelo responsável nova avaliação de risco
para o uso pretendido, a qual será submetida à aprovação do órgão ambiental
competente”(SÃO PAULO, 2009, p.7).
“O novo uso autorizado para a área remediada deverá atender à legislação de
uso e ocupação do solo e será averbado pelo Cartório de Registro de Imóveis,
mediante notificação do órgão ambiental competente”(SÃO PAULO, 2009, p.7).
Constata-se que, em São Paulo, a regulamentação estadual e a municipal
possuem instrumentos para tratar da questão do uso do solo em áreas
contaminadas.
Para que os referidos instrumentos sejam eficazes, é importante que os
procedimentos de aprovação/regularização do uso do solo, sob responsabilidade do
município, estejam integrados aos procedimentos de gerenciamento de áreas
contaminadas, estabelecidos pelo órgão de controle ambiental estadual.
A questão de alteração de uso do solo em áreas contaminadas é passível de
ser avaliada, com maior detalhe, nos processos de concepção e implantação dos
empreendimentos de metrô pesado no município de São Paulo.
De acordo com o cenário legal exposto, constata-se que, no Brasil, a
regulamentação específica para o gerenciamento de áreas contaminadas é
extremamente recente e está em processo de consolidação, com regulamentações
importantes publicadas em 2009 e 2010.
O estado de São Paulo tem papel de destaque, no cenário nacional, quanto ao
gerenciamento de áreas contaminadas. Este fato deve-se, dentre outros fatores, ao
pioneirismo deste estado na definição de procedimentos e regulamentação.
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3.2.1 Gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo

Os procedimentos adotados no Estado de São Paulo são abordados com maior
detalhe, uma vez que o objeto de estudo da presente pesquisa está sujeito à
regulamentação deste estado.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007) divide o
gerenciamento de áreas contaminadas em dois processos distintos, quais sejam:
a)

processo de identificação de áreas contaminadas, com objetivo principal
de definir a existência e a localização de áreas contaminadas e envolve
quatro etapas: definição da região de interesse, identificação de áreas
potencialmente

contaminadas,

avaliação

preliminar

e

investigação

confirmatória;

b)

processo de recuperação de áreas contaminadas, com objetivo principal
de possibilitar a adoção de medidas corretivas visando atingir as metas
estabelecidas para um uso preestabelecido e envolve seis etapas:
investigação detalhada, avaliação de risco, concepção da remediação,
projeto de remediação, remediação e monitoramento.

O fluxograma de gerenciamento de áreas contaminadas determinado por
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007) é apresentado na
Figura 1 a seguir. As informações disponibilizadas a partir deste fluxograma
fornecem subsídios para atualização do cadastro de áreas contaminadas do Estado
de São Paulo.
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Figura 1 - Fluxograma das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007)

As definições estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (2007), para a inserção das áreas no cadastro de AC’s, apresentado
Figura 1, são as seguintes:
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 Área com potencial de contaminação (AP): área, terreno, local,
instalação, edificação ou benfeitoria onde são ou foram
desenvolvidas atividades que, por suas características,
apresentam maior possibilidade de acumular quantidades ou
concentrações de matéria em condições que a tornem
contaminada;
 Área suspeita de contaminação (AS): área, terreno, local,
instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área
contaminada (AC)”;
 Área contaminada sob investigação (AI): área, terreno, local,
instalação, edificação ou benfeitoria onde há comprovadamente
contaminação, constatada em investigação confirmatória, na qual
estão sendo realizados procedimentos para determinar a extensão
da contaminação e identificar a existência de possíveis receptores,
bem como para verificar se há risco à saúde humana.[...];
 Área contaminada (AC): área, terreno, local, instalação,
edificação ou benfeitoria, anteriormente classificada como área
contaminada sob investigação (AI) na qual, após a realização de
avaliação de risco, foram observadas quantidades ou
concentrações de matéria em condições que causem ou possam
causar danos à saúde humana.[...] ;
 Área em processo de monitoramento para reabilitação (AMR):
área, terreno, local,instalação, edificação ou benfeitoria,
anteriormente classificada como contaminada (AC) ou
contaminada sob investigação (AI), na qual foram implantadas
medidas de intervenção e atingidas as metas de remediação
definidas para a área, ou na qual os resultados da avaliação de
risco indicaram que não existe a necessidade da implantação de
nenhum tipo de intervenção para que a área seja considerada apta
para o uso declarado, estando em curso o monitoramento para
encerramento;
 Área reabilitada para o uso declarado (AR): área, terreno, local,
instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente classificada
como área em processo de monitoramento para reabilitação
(AMR) que, após a realização do monitoramento para
encerramento, for considerada apta para o uso declarado.
(COMPANHIA
DE
TECNOLOGIA
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2007, p. 4-5)

Vale ressaltar que a Lei Estadual nº 13.577

(SÃO PAULO, 2009) e sua

regulamentação, que está em processo de elaboração (COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011c), propõem alterações da nomenclatura atual
do cadastro de AC’s.
Dentro do processo de identificação de áreas contaminadas, a etapa de
definição da região de interesse e de identificação de áreas com potencial de
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contaminação é atribuição da CETESB (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2007).
Na etapa de priorização 1, a Cetesb exigirá do responsável legal a realização
de avaliação preliminar das AP’s consideradas prioritárias, podendo exigir, em
situações específicas, a realização de investigação confirmatória nestas AP’s
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2007).
Na etapa de priorização 2, “Para as AS’s consideradas prioritárias, a Cetesb
exigirá do Responsável Legal a realização de investigação confirmatória”
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2007, p.14).
A etapa de priorização 1 será executada pela Cetesb, quando esta agência
julgar

necessário

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA

DE

SANEAMENTO

AMBIENTAL, 2007).
Desta forma, a plena implementação do processo de identificação de áreas
contaminadas no Estado de São Paulo depende das estratégias estabelecidas pelo
órgão de controle ambiental.
De acordo com Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007), é
atribuição do responsável legal implantar o processo de recuperação de áreas
contaminadas.
Este processo deverá ser iniciado a partir dos resultados obtidos no processo
de identificação de áreas contaminadas, que considera as etapas de priorização,
estabelecidas pela Cetesb.

3.2.2 Cadastro de áreas contaminadas

O cadastro de áreas contaminadas é um instrumento importante para o
gerenciamento de áreas contaminadas, pois possibilita a integração e publicidade
das informações a respeito das áreas em um único local.

3.2.2.1 Cadastro do Município de São Paulo

A Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), por meio da Lei nº 15.098, de
05 de janeiro de 2010 (SÃO PAULO, 2010b) e Decreto nº 51.436 de 26 de abril de
2010 (SÃO PAULO, 2010a), determina que a Secretaria do Verde e do Meio
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Ambiente (SVMA) torne público em imprensa oficial, assim como no portal da
prefeitura, relatório de áreas contaminadas do município de São Paulo.
Prefeitura do Município de São Paulo (2010) afirma, ainda, que todas as áreas
contaminadas que estiveram sob análise no Grupo Técnico de Áreas Contaminadas
(GTAC), por solicitação dos órgãos de aprovação da Prefeitura do Município de São
Paulo (PMSP) ou de órgãos externos (Cetesb, Ministério Público, Câmara de
Vereadores, Coordenação de Vigilância em Saúde - Covisa, entre outros), devem
ser incluídas no referido relatório.
Segundo o decreto nº 51.436 (SÃO PAULO, 2010a), o referido relatório deverá
ser atualizado trimestralmente e deverão constar todas as áreas públicas, ou
privadas, nas quais as questões de contaminação sejam gerenciadas pela SVMA.
Este é um instrumento recente, implantado pela PMSP, a respeito de áreas
contaminadas no município de São Paulo.

3.2.2.2 Cadastro do Estado de São Paulo

O cadastro de áreas contaminadas no estado de São Paulo é um instrumento
já implementado por Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001;
2007) e também previsto na lei estadual no 13.577, de 08/07/2009 (SÃO PAULO,
2009), no artigo 4º, que apresenta os instrumentos para proteção da qualidade do
solo e gerenciamento de áreas contaminadas.
De acordo com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010), o
cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas do estado de São Paulo é publicado
anualmente e fica disponível para consulta no endereço eletrônico desta
Companhia.
Em 2010, o cadastro da Cetesb contemplava 3675 áreas no Estado de São
Paulo, sendo 3512 destas áreas não reabilitadas e 163 reabilitadas (COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
Das áreas não reabilitadas, 742 estão classificadas no cadastro como AMR,
1674 como AC e 1096 como AI.
A figura 2 a seguir apresenta a evolução do número de áreas contaminadas e
reabilitadas do cadastro.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010) destaca ainda que
79% dos registros estão associados a postos de combustíveis. Este índice está
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relacionado

à implantação das exigências da Resolução Conama nº 273

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2001), que trata do licenciamento
ambiental desta atividade, onde o órgão licenciador pode exigir a investigação de
passivo ambiental dos postos em operação, conforme descrito na seção 3.2 do
presente documento.

Figura 2 - Evolução do número de áreas cadastradas no Estado de São Paulo
entre 2002 e 2010
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010)

3.2.2.3 Cadastro Nacional

Em âmbito federal, o artigo 38 da resolução Conama nº 420 (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2009) prevê que as informações sobre áreas
contaminadas sejam disponibilizadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Segundo a mesma resolução, este instituto sistematizará as informações para
publicação, que formará o Banco de Dados Nacional sobre áreas contaminadas.
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A implantação deste Banco de Dados será um marco para o gerenciamento de
áreas contaminadas, em nível federal.

3.3 Licenciamento ambiental e o gerenciamento de áreas contaminadas no Metrô/SP

No Brasil, os procedimentos específicos para o licenciamento ambiental
precederam os procedimentos específicos para o gerenciamento de áreas
contaminadas, conforme indicado no levantamento bibliográfico.
A questão de áreas contaminadas é considerada em todas as etapas do
licenciamento ambiental dos empreendimentos do Metrô/SP.
O licenciamento ambiental é um instrumento previsto na Lei Federal nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a política Nacional do
Meio Ambiente.
A Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e a resolução Conama
nº 237, de 22 de dezembro de 1997, definem os critérios para o processo de
licenciamento ambiental (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986;
1997).
O licenciamento é um instrumento, também previsto na lei estadual nº 13.577
de 08 de julho de 2009 (SÃO PAULO, 2009), para a implantação do sistema de
proteção da qualidade do solo e para o gerenciamento de áreas contaminadas.
A Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986 (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986) determina, em seu segundo artigo, que o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente dependerão de
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA).
A resolução CONAMA nº 237 de 1997, em seu terceiro artigo, determina:
A licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente
(EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de
audiências públicas,quando couber, de acordo com a
regulamentação (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,
1997, p.2).

38

Segundo a Resolução Conama nº 001 de 1986, o EIA deverá conter um
conjunto de atividades técnicas, dentre elas:
Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal
como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os
corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as
correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de
valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as
áreas de preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da
água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações
de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais
e a potencial utilização futura desses recursos (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986,p.3).

No processo de licenciamento ambiental, devem ser realizados os estudos
ambientais definidos pela resolução Conama nº 237 de 1997, definidos a seguir:
[...] são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a
análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de
área degradada e análise preliminar de risco (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997, p.1).

Empreendimentos de metrô pesado são passíveis de licenciamento ambiental,
em conformidade com o previsto nas Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de
1986 e a resolução Conama nº 237, de 22 de dezembro de 1997, sendo que a
elaboração do EIA/RIMA pode ser necessário, de acordo com as determinações do
órgão licenciador (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986; 1997).

3.3.1 Licença Prévia

No contexto do licenciamento ambiental dos empreendimentos do Metrô/SP, na
atividade técnica de diagnóstico ambiental do meio físico, é elaborado o
levantamento de AP’s e AS’s, localizadas na área de influência do empreendimento.
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Para tanto, são utilizados como referência os procedimentos definidos na
Decisão de Diretoria 103/2007/C/E; e no Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
1999; 2001; 2007).
Estes documentos, emitidos pela Cetesb, são utilizados com objetivos
específicos relacionados ao gerenciamento ambiental dos empreendimentos do
Metrô/SP.
Adicionalmente, os estudos de áreas declaradas contaminadas incluídas no
cadastro da Cetesb e da PMSP, também são identificados no contexto do
diagnóstico ambiental do meio físico.
Os estudos realizados pelo Metrô/SP para a implantação de seus
empreendimentos podem gerar informações úteis ao cadastro dos órgãos de
controle ambiental.
Vislumbra-se que quando o processo de identificação de AC’s, estabelecido
por Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007) e apresentado na
seção 3.2.1 da presente pesquisa for plenamente implementado na região de
interesse dos empreendimentos do Metrô/SP, o levantamento citado se resumirá às
consultas aos cadastros dos órgãos de controle ambiental.
O levantamento em questão permite avaliar, de forma preliminar, as possíveis
interferências de áreas contaminadas com o empreendimento e compõe os estudos
que subsidiam a emissão da licença prévia.
A licença prévia atesta a viabilidade ambiental do empreendimento e
estabelece requisitos para as próximas fases do licenciamento (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997).

3.3.2 Licença de Instalação

Para a solicitação da licença de instalação, são desenvolvidos planos e
projetos de controle ambiental para o tema contaminação de solos e águas
subterrâneas, com proposta de mitigação dos possíveis impactos relacionados a
este tema.
Para agilizar o processo de obtenção da licença de instalação, o Metrô/SP
viabilizou a elaboração de um documento com diretrizes para o gerenciamento
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ambiental de suas obras no que tange ao tema contaminação de solos e águas
subterrâneas.
Este documento determina que os trechos de obra sejam separados em
classes que variam em função do método construtivo a ser adotado e dos resultados
de estudos prévios relacionados à qualidade dos solos e águas subterrâneas.
Para cada classe determinada, R & C Projetos em Geologia (2010) determina
ações de gerenciamento que visam garantir uma gestão segura da obra no que
tange à proteção do meio ambiente, da segurança e saúde dos trabalhadores e
demais bens a proteger.
O Quadro 2 apresenta um recorte das ações previstas para o gerenciamento
das obras do Metrô/SP, em cada classe estabelecida.
Nome da
Classe

A

B

C

Classificação

AÇÕES

1. Identificar possíveis interferências de contaminates com o trecho
de obra,
2. Identificar os principais contaminantes detectados em cada AC, as
maiores concentrações detectadas, o potencial para gerar vapores
tóxicos ou inflamáveis e a toxicidade associada,
3. Elaborar o gerenciamento de risco potencial considerando a
Análise Preliminar de Risco – APR (Aspectos/ Impactos, Perigos/
Área Contaminada
Riscos),
(AC)
4. Selecionar EPIs para eliminar vias de exposição de acordo com o
Escavação sem
rebaixamento de
tipo de contaminante de cada trecho,
nível de água
5. Para os solos escavados e/ou água bombeada, seguir rotina do
subterrânea
Programa de Gerenciamento de Material Excedente e Efluentes,
6. Para as áreas contaminadas com compostos orgânicos, seguir
rotina do Programa de Monitoramento de Vapores Orgânicos,
7. Seguir rotina do Programa de Gerenciamento de Saúde e
Segurança, e
8. Seguir rotina do Programa de Gerenciamento de Riscos e
Atendimento a Emergências.
Área Contaminada Seguir mesma rotina do trecho Classe A adicionamente ao
(AC)
recomendado a seguir:
Escavação com
1. Instalação de poços sentinelas com o objetivo de monitorar o
rebaixamento de
avanço de plumas contaminantes que possam atingir o trecho de
nível de água
obra.
subterrânea
Área
Potencialmente
Contaminada (AP)
previamente
investigada
ou
Área sem histórico
de contaminação

1. Implementar a obra sem restrição em relação à "contaminação dos
solos e água subterrânea",
2. Se a área tiver algum indício de contaminação comunicar
imediatamente Engenheiro de Saúde e Segurança responsável
pela obra e o Metro e
3. A menor percepção de odor deve-se imediatamente medir o nível
de explosividade local, adicionalmente as demais diretrizes

Quadro 2 – Classificação dos trechos para o gerenciamento ambiental das obras do Metrô/SP
Fonte: Adaptado de R & C Projetos em Geologia (2010)
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Nesta etapa, os procedimentos da Cetesb, apresentados na seção 3.2.1 do
presente trabalho, também são utilizados como referência e podem ser
implementados, sempre considerando as orientações legais no que tange às
responsabilidades sobre o passivo ambiental.
A licença de instalação autoriza a

implantação do empreendimento

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997) e configura o início das
obras.
A próxima etapa do licenciamento ambiental refere-se à licença de operação.

3.3.3 Licença de Operação

Segundo Conselho Nacional do Meio Ambiente (1997), a licença de operação
autoriza a operação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento
das exigências das licenças anteriores.
Desta forma, para o início da operação do empreendimento, devem ser
evidenciadas a implementação dos planos e projetos de controle ambiental.

3.4 Características técnico-construtivas de empreendimentos de metrô pesado

A caracterização do empreendimento em estudo é importante, uma vez que as
interferências causadas por áreas contaminadas podem ter relação direta com suas
características.

3.4.1 Etapas de projeto

Duarte Junior (2008) descreve que o projeto funcional é a primeira etapa de
projeto de uma linha de metrô, onde se caracteriza a funcionalidade da futura linha
de transporte, os condicionantes e as especificidades de projeto que definirão o
desempenho operacional da linha.
Ainda segundo Duarte Junior (2008), no projeto funcional é estabelecido o
traçado da linha, a localização das estações, dos terminais de integração, dos pátios
de manutenção e estacionamentos de trens entre outros, embasados em uma série
de estudos previamente realizados.
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Duarte Junior (2008) destaca ainda que no projeto funcional sejam fixados os
parâmetros iniciais, que deverão ser revistos e complementados no projeto básico.
Já a definição de projeto básico é apresentada no sexto artigo da lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993:
[...] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução [...] (BRASIL, 1993,
p.5).

Na sequência do projeto básico, é desenvolvido o projeto executivo, definido
por BRASIL(1993) como “[...] o conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” (BRASIL, 1993, p.5).
As interferências de áreas contaminadas podem ocorrer em todas as etapas do
projeto de uma linha de metrô: projeto funcional, projeto básico e projeto executivo.

3.4.2 Métodos construtivos

O sistema metroviário da cidade de São Paulo apresenta configurações
distintas, com trechos em túnel, em superfície e em elevado.
“Basicamente,

os

métodos

construtivos

empregados

pelo

METRÔ/SP

resumem-se a três, Vala a Céu Aberto, Shield e NATM ” (KOLESNIKOVAS, 1997,
p.29).
Palermo (1997) descreve que, de acordo com o método construtivo, as obras
executadas sob a superfície podem ser denominadas enterradas ou subterrâneas,
sendo que a obra enterrada é executada a partir da abertura da superfície (cut and
cover ou trincheira), enquanto a obra subterrânea é instalada sem qualquer
perturbação desta, isto é, os túneis.
Um túnel é uma obra civil implantada no interior de um maciço e, pela sua
complexidade, envolve conhecimentos de várias áreas da Engenharia e da Geologia
(A NOVA..., 1978).
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Na elaboração do projeto de uma obra com desenvolvimento linear, em face do
número e da complexidade das formações geológicas normalmente envolvidas,
torna-se indispensável agrupar os maciços rochosos, separando-os em lotes com
similaridade quanto à gênese, comportamento e características geológicas, o que
possibilitará

uma melhor identificação dos diversos fenômenos envolvidos (A

NOVA..., 1978).

3.4.2.1 Método cut and cover ou trincheira
O método cut and cover “caracteriza-se pela abertura de uma vala a céu
aberto, e consiste em escavar, escorar, construir e cobrir a vala reconstituindo a
superfície.” (CURY, 1978 apud PALERMO, 1997, p.10).
De acordo com Cury (1978 apud PALERMO, 1997), para a execução deste
método, é necessária a interrupção temporária da superfície, além de causar
interferências com as utilidades públicas e obras lindeiras.
Ainda segundo Cury (1978 apud PALERMO, 1997), o referido método pode ser
viabilizado em qualquer nível de lençol freático, desde que se empreguem
adequadamente os recursos de sistemas de rebaixamento e/ou drenagens ou ainda
paredes especiais, como as diafragma.
A Fotografia 1 e a Fotografia 2 ilustram a execução de uma obra de metrô
pesado utilizando o método cut and cover.

Fotografia 1 - Obra executada pelo método cut and cover - Reaterro
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011a)
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Fotografia 2 - Obra executada pelo método cut and cover
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011a)

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011b), este método é
aplicado com recobrimento de até 20m de profundidade e onde não há interferência
com o sistema viário, ou onde seja possível desviar o tráfego sem causar grandes
transtornos.
O sistema cut and cover é utilizado nos locais onde a linha não é muito
profunda e sobretudo nos locais onde não haja interferência de grandes edificações,
cujo custo de desapropriação é sempre bastante elevado. Desta forma, as linhas
onde estão previstas a utilização de cut and cover são preferencialmente locadas
nos eixos de ruas e avenidas (CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, 1984).
De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011b), uma
variação deste processo é conhecido como método invertido ou cover-and-cut, que é
utilizado quando a ocupação temporária da superfície precisa ser abreviada devido
às condições locais.
As etapas de execução do método cut and cover invertido são: cravar estacas,
escavar, executar a laje de teto definitiva, executar o aterro da vala, recompor
paisagismo/viário, escavar sob a laje e executar lastro de concreto e estrutura final
(PALERMO, 1997).
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3.4.2.2 Método Austríaco Moderno - NATM

As técnicas de perfuração de túneis até a década de 50 baseavam-se no
conceito de pesados escoramentos, em geral de madeira e a curta distância, com
revestimento de pedra ou tijolos, concebidos para suportar todas as cargas que a
obra estivesse sujeita (A NOVA..., 1978).
O novo Método Austríaco de Construção de Túneis – New Austrian Tunneling
Method (NATM), está baseado no conceito de estabilização de escavação, em
substituição ao escoramento, uma vez

que os maciços rochosos possuem

resistências intrínsecas, que colaboram nas suas sustentações (A NOVA..., 1978).
[...] a almejada estabilização da escavação é conseguida por meio da
aplicação imediata, junto à frente de avanço, de um revestimento
denominado de primeira fase, o qual permite que sejam despertadas,
por meio da sua interação com o maciço, as resistências intrínsecas
deste, reduzindo os esforços envolvidos.
Esse revestimento de primeira fase é constituído de:
 arco de concreto projetado e cambotas,ou
 arco de concreto projetado, cambotas e tirantes, ou
 arco de concreto projetado e tirantes, ou
 arco de concreto projetado e chumbadores, ou
 arco de concreto projetado armado (A NOVA..., 1978, p.30).

Após a estabilização da escavação, é aplicado o revestimento de concreto que
irá proporcionar o incremento de segurança necessário à obra (A NOVA..., 1978).
O método NATM é utilizado com sucesso na construção de túneis e
de estações subterrâneas de grandes dimensões. Uma de suas
vantagens é a adaptabilidade da seção de escavação, que pode ser
modificada em qualquer ponto, de acordo com as necessidades
geométricas e de parcialização da escavação. Esta às vezes se torna
necessária em maciços pouco competentes, ou que estão sob forte
pressão hidrostática. Nesses casos, outras medidas associadas à
aplicação desse método são: rebaixamento do lençol freático,
revestimento prévio e, a mais comumente usada, injeções químicas
ou de cimento. (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO, 2011b).

Rocha e Hori (2006) afirmam que em 1979, o Metrô/SP, ao pesquisar métodos
alternativos ao shield, promoveu uma espécie de concurso para o desenvolvimento
do projeto de expansão da linha Norte-Sul (Prolongamento Norte).

46

Descrevem ainda que o projeto escolhido utilizava o método NATM e, a partir
da aplicação com sucesso deste método no Metrô/SP, este expandiu-se como
solução de projeto de túneis em todo o país.
As Fotografias 3, 4 e 5, ilustram frentes de escavação pelo método NATM.

Fotografia 3 - Frente de escavação pelo método NATM – exemplo 1
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011a)

Fotografia 4 - Frente de escavação pelo método NATM – exemplo 2
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011a)
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Fotografia 5 – Impermeabilização – método NATM
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011a)

3.4.2.3 Escavações mecanizadas – Shield

Rocha e Hori (2006) descrevem que o Metrô/SP foi o pioneiro na utilização de
máquinas shield para a escavação de túneis em área urbana no Brasil.
De acordo com Corrêa (1999), na implantação da Linha 1 – Azul do Metrô/SP,
a construção das extremidades foi facilitada pela existência de avenidas e ruas
largas, com o trecho sul implantado com escavações a céu aberto e o lado norte em
elevado.
Já a região central demandou a utilização, até então inédita no Brasil, do
shield, uma vez que a grande concentração de edifícios, entre as estações São
Bento e Sé, tornariam inviáveis a utilização dos métodos construtivos até então
utilizados (CORRÊA, 1999).
Para a construção da citada linha foram compradas 4 máquinas tuneladoras e
os anéis para revestimento do túnel eram de ferro fundido (ROCHA; HORI, 2006).
Rocha e Hori (2006) afirmam que, na época em que foi utilizado o shield da
Linha 1 – Azul, a tecnologia disponível de equilibrar as pressões nas frentes de
escavação exigia que todo o túnel fosse pressurizado com ar comprimido.
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Atualmente, a pressurização ocorre somente numa câmara na frente da
máquina, tanto nas tuneladoras de frente balanceada como nas de lama (ROCHA E
HORI, 2006).
Segundo Corrêa (1999), este mesmo método foi utilizado para implantação de
trechos da Linha 3-Vermelha e da Linha 2-Verde, com destaque para o trecho da
Avenida Paulista, que teve o tráfego fluindo normal durante as obras.
Rocha e Hori (2006) destacam que na construção da Linha 3 - Vermelha foram
utilizados os anéis de revestimento de aço de fabricação nacional e os primeiros
anéis de concreto com tecnologia inteiramente nacional.
Eugênio et al. (2008) descreve que na Linha 4 –Amarela, também foi utilizado
o método shield para escavações de túneis desta linha, entre a Estação Faria Lima e
o Poço de Ventilação e Saída de Emergência João Teodoro (localizado no centro de
São Paulo).
As fotografias 6 e 7 apresentam o shield e os anéis de concreto utilizados na
Linha 4 – Amarela.

Fotografia 6 – Shield utilizado na Linha 4- Amarela
Fonte: Eugênio et al. (2008)
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Fotografia 7 – Anéis pré-moldados de concreto utilizados no revestimento do
túnel da Linha 4-Amarela
Fonte: Eugênio et al. (2008)

3.4.2.4 Sistema de superfície e elevado

Construtora Andrade Gutierrez (1984) descrevem que alguns trechos do
sistema do Metrô/SP foram concebidos em superfície, aproveitando-se a topografia
favorável, e em elevado utilizando estruturas de concreto protendido.
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4 MÉTODOS

O método utilizado na presente pesquisa foi o indutivo, que parte do particular
para o geral. Foram utilizados os dados da pesquisa realizada com outros metrôs do
mundo e de relatórios técnicos específicos de linhas implantadas e em processo de
implantação pelo Metrô/SP, para a formulação de diretrizes gerais a serem adotadas
em novos projetos.

4.1 Gerenciamento de áreas contaminadas adotadas por metrôs no contexto mundial

A concepção e a implantação de uma linha de metrô pesado englobam a
elaboração de estudos e procedimentos técnicos muito específicos e de alta
complexidade, principalmente quando se trata da construção de linhas subterrâneas.
A verificação das melhores práticas, adotadas no gerenciamento de área
contaminadas, em empreendimentos similares é fundamental para a pesquisa em
questão.
Soluções

de

gerenciamento

já

utilizadas

em

outros

países

podem,

eventualmente, ser consideradas na elaboração das diretrizes para minimizar as
interferências de áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP.
Desta forma, foi realizada uma consulta a vinte e sete metrôs do mundo,
localizados em quatro continentes diferentes, sobre as práticas de gerenciamento de
áreas contaminadas e soluções técnicas por eles adotadas.
A consulta foi realizada por meio da aplicação de um questionário padronizado
que aborda, basicamente, as seguintes questões:
a)

influência de eventuais contaminações no projeto e nos materiais de
construção utilizados;

b)

rebaixamento de nível de água em áreas contaminadas;

c)

influência de contaminações lindeiras no empreendimento;

d)

gerenciamento ambiental de solo contaminado escavado e água
contaminada proveniente do rebaixamento de aquíferos;

e)

soluções técnicas adotadas;

f)

regulamentação local.
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O questionário utilizado na consulta, é apresentado nas Figuras 3 e 4 nos
idiomas inglês e português, respectivamente.
Regulation about contaminated sites is a recent worldwide concern. According to literature
this theme started getting importance between late seventies and early eighties.
Underground lines are constructed in urban areas that have been used for a variety of
activities such as gas station, factories etc. This condition let the enterprise to be
susceptible of interferences with contaminated sites.
In this context, we would like to know what technical solutions were adopted in your
company about the following questions:
1) Does your Metro use any specific procedure for tunnel design when contaminated
sites are located at the construction influence area? Is there any evaluation on the
interference of chemicals in the construction's material?
2) For tunnelling methods that demand drawdown of aquifers, what is it done to deal
with drained water from near contaminated sites? What is the final destination of
this water? What is it done to avoid the contamination plumes growth?
3) Is it necessary specific environmental permit to start the construction, to provide
adequate water and waste disposal from contaminated sites? If yes, what is it? How
long has this permit been necessary? What is the name of the local environmental
agency?
4) Do you recommend any publication about underground construction near
contaminated sites, related to your company or not, for public consultation?
Figura 3 - Questionário utilizado na consulta – idioma inglês
Fonte: Elaborado pela autora
A regulamentação do assunto áreas contaminadas é relativamente recente no cenário
mundial. De acordo com a literatura, esta questão começou a destacar-se entre o fim da
década de 1970 e início da década de 1980.
As linhas de metrô são implantadas em áreas urbanizadas, que possuem usos pretéritos
diversos tais como postos de combustível e indústrias, tornando o empreendimento
passível de interferências com áreas contaminadas.
Dentro deste contexto, gostaríamos de saber quais soluções técnicas foram, adotadas em
sua empresa sobre as seguintes questões.
1) Existe algum procedimento específico na fase de projeto do túnel, devido a
presença de áreas contaminadas na região de interesse de implantação do
empreendimento? Existe algum tipo de avaliação das interferências de compostos
químicos nos materiais de construção utilizados?
2) Quando o método de escavação do túnel exigir o rebaixamento de aqüíferos, qual
é a solução praticada para gerenciamento de águas bombeadas em região de
áreas contaminadas? Qual a destinação final destas águas? Qual é a prática
adotada para evitar o incremento de plumas de contaminação pré existentes?
3) Existe a necessidade de autorizações ambientais específicas para a implantação
do empreendimento, para lançamento de água bombeada e destinação de material
escavado provenientes de áreas contaminadas? Se positivo, quais são? Desde
quando esta autorização é necessária? Qual é o nome da agência ambiental local?
4)Existem trabalhos publicados a respeito de implantação de linhas de metrô em
regiões de áreas contaminadas?Quais?
Figura 4 - Questionário utilizado na consulta – idioma português
Fonte: Elaborado pela autora
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4.2 Interferências de áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, adotou-se como definição para
o termo interferências de áreas contaminadas como sendo os desvios de tempo
gerados nos cronogramas do empreendimento, devido à necessidade de
implantar ações relacionadas às AP’s, AS’s e AC’s, que estão localizadas em
sua área de influência.
As interferências de áreas contaminadas

podem ocorrer, em situações

cumulativas ou não, nos cronogramas dos processos de concepção e implantação
dos empreendimentos do Metrô/SP, quais sejam:
a)

concepção de projetos, que podem ocorrer devido à necessidade de
ajustes no projeto funcional, no projeto básico ou mesmo no projeto
executivo;

b)

licenciamento ambiental, que

podem ocorrer devido à necessidade de

elaboração de estudos ambientais complementares antes da emissão de
licenças ambientais;
c)

desapropriação, que podem ocorrer devido à necessidade de avaliação do
passivo ambiental;

d)

implantação da obra, que

podem ocorrer devido à necessidade de

elaboração de estudos e implantação de controles de meio ambiente e de
segurança e saúde ocupacional.

4.2.1 Caracterização das interferências de áreas contaminadas nos empreendimentos
do Metrô/SP
Para caracterizar as interferências de áreas contaminadas é necessário,
previamente, caracterizar as ações que as geram.
Ressalta-se que nem todas as ações necessárias, relacionadas às AP’s, AS’s e
AC’s, causam interferências.
As interferências de áreas contaminadas ocorrem quando é necessário
implantar ações não previstas ou que demandam prazos maiores que os previstos.
A seguir são apresentadas, com maior detalhe, as ações, relacionadas às AP’s,
AS’s e AC’s, que podem ser necessárias nos processos de concepção e
implantação de um empreendimento de metrô pesado.
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4.2.1.1 Concepção de projetos

As ações relacionadas às áreas contaminadas, que podem eventualmente
ocorrer na concepção de projetos são as seguintes:

a)

avaliação de alternativas locacionais;

b)

ajustes quanto às premissas adotadas na escolha dos métodos
construtivos;

c)

avaliação quanto aos materiais de construção a serem utilizados.

4.2.1.2 Licenciamento ambiental

As ações relacionadas às áreas contaminadas, que podem eventualmente
ocorrer, no licenciamento ambiental são as seguintes:
a) elaboração dos estudos ambientais para a identificação de AP’s, AS’s e
AC’s;
b) elaboração das investigações ambientais e implantação de ações para a
reabilitação de AC’s;
c) elaboração de planos e projetos de controle ambiental.

4.2.1.3 Processo de desapropriação

Com relação ao processo de desapropriação, as interferências referem-se à
elaboração dos estudos ambientais necessários à determinação do passivo
ambiental. Estas ações são conduzidas em âmbito judicial.

4.2.1.4 Implantação da obra

As ações relacionadas às áreas contaminadas que podem ocorrer na fase de
obras estão relacionadas à implantação dos planos e projetos de controle ambiental,
de acordo com as diretrizes estabelecidas no processo de licenciamento ambiental,
que são, de forma geral, listadas a seguir:
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a)

ações de investigação geoambiental;

b)

ações de remediação geoambiental;

c)

ações de gerenciamento de material escavado contaminado;

d)

ações de gerenciamento de água bombeada contaminada;

e)

ações de gerenciamento de risco e ações de emergência;

f)

ações de segurança e saúde ocupacional.

4.2.2 Dimensionamento das interferências de áreas contaminadas nos empreendimentos
do Metro/SP
As interferências de áreas contaminadas podem ser dimensionadas por meio
de níveis, que por sua vez estão associados a duas questões:

1)

Interferências causadas nos cronogramas dos processos de elaboração
de projetos, licenciamento ambiental, desapropriação e implantação da
obra;

2)

Tempo demandado para a elaboração de estudos e implementação de
controles nas citadas áreas.

Os níveis de interferência, assim como as premissas adotadas para cada nível
são apresentados a seguir:

a) nível de interferência 1 - As áreas classificadas neste nível de
interferência

não

causam

interferências

nos

cronogramas

do

empreendimento;

b) nível de interferência 2 - As áreas classificadas neste nível de
interferência causam algum tipo de interferência e demandam tempo
considerado, no contexto desta pesquisa, de média magnitude para a
realização de estudos, ajustes e implementação de medidas de controle;

c)

nível de interferência 3 - As áreas classificadas neste nível de
interferência causam algum tipo de interferência e demandam

tempo
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considerado,no contexto desta pesquisa, de grande magnitude para a
realização de estudos, ajustes e implementação de medidas de controle,
podendo até inviabilizar o empreendimento no local.

A delimitação dos intervalos de tempo considerados neste trabalho (grande e
média magnitude) está embasada no histórico de estudos anteriores de linhas
implantadas ou em processo de implantação pelo Metrô/SP e é apresentado na
seção 5 da presente pesquisa.

4.2.3 Modelo para estimar os níveis de interferência de áreas contaminadas nos
empreendimentos do Metrô/SP
O Quadro 3 a seguir apresenta a estrutura do modelo proposto para estimar os
níveis de interferências de áreas contaminadas em novos empreendimentos e tem
por base a organização dos dados de relatórios técnicos de estudos ambientais,
elaborados pelo Metrô/SP, em linhas implantadas e em processo de implantação.
O modelo proposto tem por objetivo consolidar informações pretéritas de
prazos demandados para elaboração de estudos e para implementação de
controles, agrupando-os e gerando informação que podem ser utilizadas em novos
empreendimentos a serem concebidos.
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continua
A

B

C

D

E

F

Tipo de intervenção da obra em
águas subterrâneas

Tipo de intervenção da obra
quanto à movimentação de solo

Localização da área perante o
empreendimento

Característica do contaminante
ou potencial contaminante

Área

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do meio
físico

Parâmetros de Entrada

G

H

I

Etapa de Concepção

Etapa de Implantação

Etapa de Operação

Elaboração de
Estudos

Início Fim

Implementação
de Controles

Elaboração de
Estudos

Implementação de
Controles

Elaboração de
Estudos

J

Implementação de
Controles

K

L
Tipo de Interferência

Total
Geral
(dias)

Nível de
Interferência

Interferência no
projeto?

Interferência
Interferência
Interferência no
na emissão
na
processo de
de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Início Fim
Início Fim
Início Fim
Início Fim
Início Fim
(dias)
(dias)
(dias)
(dias)
(dias)
(dias)

Quadro 3 - Estrutura do modelo para estimar os níveis de interferência de áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP
Fonte: Elaborado pela autora
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Legenda:
continuação
Coluna do
modelo

Campo do modelo

A

Área

Dado de
preenchimento
Algarismo arábico

B

Parâmetros de Entrada

C

Característica do contaminante ou potencial contaminante

AP
Classificação da área no
diagnóstico ambiental AS
do meio físico
AC

Localização da área
perante o
empreendimento

E

Tipo de intervenção da
obra quanto à
movimentação de solo

F

Tipo de intervenção da
obra em águas
subterrâneas

Identifica a área estudada
Área com potencial de
contaminação
Área suspeita de contaminação
Área Contaminada

CL

Combustíveis líquidos

MT

Metais

IN

Outros inorgânicos

SH

Solventes halogenados

SA

Solventes aromáticos

SAH

Solventes aromáticos halogenados

PAH’s

PAH’s

PCB’s

PCB’s

MVG

Metano/outros vapores/gases

FN

Fenóis

BC

Biocidas

FT

Ftalatos

DF

Dioxinas e furanos

AN

Anilinas

RN

Radionuclídeos

MB

Microbiológicos

Outros

Outros

Área coincidente com a instalação
do empreendimento
Área com projeção sobre o túnel
ou área lindeira ao
d < 50 m
empreendimento (distância menor
que 50 metros)
Área lindeira ao empreendimento
(distância maior que 50 metros e
d > 50 m
localizada dentro da área de
influência)
As escavações ocorrem a partir da
superfície (estações, poços de
Obra enterrada
ventilação e saída de emergência
construídos pelo método cut and
cover)
As escavações ocorrem em
Obra subterrânea
profundidade (túneis em NATM ou
em shield);
Obra em superfície Obra executada na superfície.
Sistema de rebaixamento com
PBS
bombas submersas
PF/ DN
Ponteiras filtrantes/Drenos e outros
Sem intervenção em águas
NA
Subterrâneas
Coincidente

D

Descrição dos dados de
preenchimento
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conclusão
Coluna do
modelo

Elaboração de Estudos /
Implementação de Controles
Elaboração de Estudos /
Implementação de Controles

Etapa de Concepção

Elaboração de Estudos /
Implementação de Controles

I

Etapa de Implantação

H

Etapa de Operação

G

Campo do modelo

J

Tipo de Dado de
preenchimento

Início

Data

Fim

Data

Total

Algarismo arábico

Início

Data

Fim

Data

Total

Algarismo arábico

Início

Data

Fim

Data

Total

Algarismo arábico

Total Geral

Algarismo arábico

Nível 1
K

Nível de Interferência

Nível 2

L

Tipo de Interferência

Nível 3
Interferência no
projeto?
Interferência na
emissão de
licenças
ambientais?
Interferência no
processo de
desapropriação?
Interferência na
implantação da
obra?

Sim/Não

Descrição dos dados de
preenchimento
Data de início da elaboração de
estudos/ implementação de
controles na etapa de concepção
do empreendimento
Data de conclusão da elaboração
de estudos/implementação de
controles na etapa de concepção
do empreendimento
Duração da elaboração de
estudos/implementação de
controles na etapa de concepção
do empreendimento
Data de início da elaboração de
estudos/ implementação de
controles na etapa de implantação
do empreendimento
Data de conclusão da elaboração
de estudos/implementação de
controles na etapa de implantação
do empreendimento
Duração da elaboração de
estudos/implementação de
controles na etapa de implantação
do empreendimento
Data de início da elaboração de
estudos/ implementação de
controles na etapa de operação do
empreendimento
Data de conclusão da elaboração
de estudos/implementação de
controles na etapa de operação do
empreendimento
Duração da elaboração de
estudos/implementação de
controles na etapa de operação do
empreendimento
Duração total da elaboração de
estudos/ implementação de
controles na etapa de concepção,
implantação e operação do
empreendimento
Definido a partir das interferências
causadas e prazos demandados
para a elaboração de estudos,
implementação de controles

Verifica se a área causou ou não
interferência no projeto, na
emissão de licenças ambientais,
no processo de desapropriação e
na implantação da obra
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4.2.3.1 Parâmetros de entrada para determinação dos níveis de interferência
Os parâmetros de entrada para determinação dos níveis de interferência,
apresentados nos campos B a F do modelo, são os seguintes:

a)

classificação da área no diagnóstico ambiental do meio físico (AP,AS,AC);

b)

característica do contaminante ou potencial contaminante;

c)

localização da área estudada perante o empreendimento;

d)

tipo de intervenção da obra quanto à movimentação de solo;

e)

tipo de intervenção da obra em águas subterrâneas.

4.2.3.1.1 Classificação da área no diagnóstico ambiental do meio físico

Após a conclusão do diagnóstico ambiental do meio físico, parte integrante dos
estudos ambientais necessários ao processo de licenciamento ambiental, as áreas
avaliadas, que podem demandar a implementação de ações sob o aspecto de
contaminação de solos e águas subterrâneas, serão classificadas como AP, AS e
AC.

4.2.3.1.2 Característica do contaminante ou potencial contaminante

As áreas classificadas como AP, AS e AC serão associadas ao tipo de
contaminante ou potencial contaminante passível de ser encontrado, de acordo com
os grupos de contaminantes divulgados no cadastro de áreas contaminadas
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010), listados a seguir:
a)

combustíveis líquidos;

b)

metais;

c)

outros inorgânicos;

d)

solventes halogenados;

e)

solventes aromáticos;

f)

solventes aromáticos halogenados

g)

PAH’s;

h)

PCB’s
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i)

metano/outros vapores/gases;

j)

fenóis;

k)

biocidas;

l)

ftalatos;

m) dioxinas e furanos;
n)

anilinas;

o)

radionuclídeos;

p)

microbiológicos;

q)

Outros

4.2.3.1.3 Localização da área estudada em relação ao empreendimento

As áreas classificadas como AP, AS e AC, serão classificadas quanto à sua
localização em relação ao empreendimento, quais sejam:

a)

área coincidente com a instalação do empreendimento;

b)

área com projeção sobre o túnel ou área lindeira ao empreendimento
(distância menor que 50 metros);

c)

área lindeira ao empreendimento (distância maior que 50 metros e
localizada dentro da área de influência).

4.2.3.1.4 Tipo de intervenção da obra quanto à movimentação de solo

As obras localizadas em áreas classificadas como AP, AS e AC ou lindeiras a
estas áreas, serão classificadas quanto às intervenções previstas quanto à
movimentação de solo.
As classificações são:
a)

obra enterrada: as escavações ocorrem a partir da superfície (estações,
poços de ventilação e saída de emergência construídos pelo método cut
and cover);

b)

obra subterrânea: as escavações ocorrem em profundidade (túneis em
NATM ou em shield);

c)

obra em superfície: Obra executada na superfície.
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4.2.3.1.5 Tipo de intervenção da obra em águas subterrâneas

As obras localizadas em áreas classificadas como AP, AS e AC, ou lindeiras a
estas áreas serão classificadas quanto às intervenções previstas em águas
subterrâneas.
A classificação foi definida tendo por base os sistemas para rebaixamento de
nível de água utilizado na obra:
a)

sistema de rebaixamento com bombas submersas;

b)

ponteiras filtrantes ou drenos;

c)

sem intervenção em águas subterrâneas, quando não estiverem previstas
estas intervenções.

4.2.3.2 Etapa de concepção

Esta etapa, representada pelo Campo G do Quadro 3, engloba os seguintes
processos:

a)

elaboração do projeto funcional;

b)

elaboração do projeto básico;

c)

obtenção da licença prévia;

d)

obtenção da licença de instalação;

e)

desapropriação.

4.2.3.3 Etapa de implantação

Representada pelo Campo H do Quadro 3, engloba os seguintes processos:
a)

elaboração do projeto executivo;

b)

implantação da obra.

4.2.3.4 Etapa de operação

Representada pelo Campo I do Quadro 3, engloba a etapa de operação do
empreendimento.
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4.2.3.5 Inserção de dados de estudos anteriores no modelo

Os dados dos estudos ambientais de 34 áreas, que já foram objeto de estudos
relacionados à contaminação de solo e águas subterrâneas pelo Metrô/ SP, foram
inseridos no modelo apresentado do Quadro 3 e serão apresentados na seção de
resultados.
Os campos previstos no modelo proposto são os seguintes:
a) campo “área”: preenchido por letras sequenciais do alfabeto, por motivo de
sigilo das informações;
b) campo “Estudo/Controle”: preenchido com algarismos arábicos e funcionará
como contador do número de estudos realizados;
c) campo “Parâmetros de Entrada”: preenchido com a classificação dos
parâmetros de entrada propostos na seção 4.2.3.1 da presente pesquisa;
d) campo “ Etapa de Concepção”: preenchido com datas de início e fim de
estudos realizados na etapa de concepção;
e) campo “ Etapa de Implantação”: preenchido com datas de início e fim de
estudos realizados na etapa de implantação;
f)

campo “ Etapa de Operação”: preenchido com datas de início e fim de
estudos realizados na etapa de operação;

g) campo “ Total Geral”: preenchido com a soma dos prazos demandados
para a realização de estudos ambientais e implementação de controles,
relacionados à contaminação de solos e águas subterrâneas;
h) campo “Nível de Interferência”: preenchido com os níveis de interferência 1,
2 e 3, definido a partir dos prazos demandados para elaboração de estudos
e implementação de controles e das interferências causadas pelas áreas
classificadas como AP, AS e AC;
i)

campo “Interferência no projeto?”: considera se a AP, AS ou AC impactou
os prazos de elaboração de projetos. É preenchido com as possibilidades
sim ou não;

j)

campo “Interferência na emissão de licenças ambientais?”: considera se a
AP, AS ou AC impactou os prazos de obtenção de licenças ambientais. É
preenchido com as possibilidades sim ou não;
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k) campo “Interferência no processo de desapropriação?”: considera se a AP,
AS ou AC impactou os prazos de desapropriação. É preenchido com as
possibilidades sim ou não;
l)

campo “Interferência na implantação da obra?”: considera se a AP, AS ou
AC impactou os prazos de implantação das obras. É preenchido com as
possibilidades sim ou não.

As interferências de áreas contaminadas (campo L do modelo apresentado no
Quadro 3) podem ocorrer devido a necessidade de elaborar estudos e de
implementar controles. O tempo demandado para a execução destas ações está
relacionado à magnitude destas interferências, que por vezes, podem comprometer
o início de marcos importantes do empreendimento.
Ressalta-se que no campo “Elaboração de Estudos” é contemplado o processo
de investigação de áreas contaminadas definida por Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (2007): definição da região de interesse, identificação de
áreas

potencialmente

contaminadas,

avaliação

preliminar

e

investigação

confirmatória, acrescida da investigação detalhada e avaliação de risco.
Já o campo “Implementação de Controles” refere-se às medidas de controle
ambiental implementadas.
Nos casos onde os estudos ou a implementação de controles não estiverem
finalizados, o total será contabilizado com a data prevista para finalização, sendo
que será indicado, no modelo, que o estudo ou implementação de controle está em
andamento.
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4.2.3.6 Utilização do modelo para estimar o potencial de interferência de áreas
contaminadas em novos empreendimentos
Sempre que uma área localizada na região de interesse/área de influência de
um empreendimento for classificada como AP, AS ou AC, esta poderá exigir ações
específicas que, por sua vez, podem causar interferências nos cronogramas deste
empreendimento.
Estas interferências podem ser causadas devido à necessidade de implantação
de ações específicas, que podem atingir a fase de implantação e operação, ou
podem ser eliminadas, ou controladas, previamente, na etapa de concepção do
empreendimento.
Os dados pretéritos inseridos no modelo elaborado e apresentado Quadro 3
podem orientar decisões técnicas e gerenciais em novos projetos, a partir da
definição do nível de interferência.
A utilização do modelo, para definição do nível de interferência nas fases
iniciais de concepção do empreendimento, se dará a partir de informações
preliminares do projeto e do diagnóstico ambiental do meio físico.
O referido diagnóstico deve fornecer os parâmetros de entrada a serem
utilizados no modelo, quais sejam: classificação da área avaliada em AP, AS ou AC
e característica do contaminante ou potencial contaminante.
Os dados preliminares do projeto devem fornecer os seguintes parâmetros de
entrada: localização da área perante o empreendimento, tipo de intervenção prevista
da obra quanto à movimentação de solo e interferência em águas subterrâneas.
As novas áreas terão seus parâmetros inseridos no modelo e serão
comparadas com áreas já estudadas e devidamente classificadas em níveis de
interferência, cujos históricos constam no modelo.
Caso áreas com os mesmos parâmetros de entrada indiquem níveis de
interferência não coincidentes no modelo, propõe-se a utilização daquele nível de
interferência mais crítico.
A inserção dos dados de entrada no modelo permitirá a verificação dos prazos
demandados,

em

situações

anteriores,

para

a

elaboração

de

estudos/implementação de controles.
Permitirá, também, a verificação dos tipos de interferências causadas por áreas
com os mesmos parâmetros de entrada e já estudadas.
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Fornecerá ainda uma previsão dos resultados esperados, para cada fase de
início dos estudos, indicada no modelo: concepção, implantação e operação.
Esta configuração foi adotada para que, a partir de informações de estudos
preliminares, seja possível ter uma ordem de grandeza das futuras interferências de
áreas contaminadas.
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5 RESULTADOS

A proposta de diretrizes para minimização de interferências de áreas
contaminadas foi elaborada, considerando os resultados obtidos na pesquisa das
práticas adotadas por outros metrôs no mundo e o modelo elaborado para estimar o
nível de interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos do
Metrô/SP.

5.1 Resultados obtidos na pesquisa com outros metrôs do mundo

Foram consultadas 27 empresas de metrô, localizadas em 4 continentes, sobre
as práticas adotadas no gerenciamento de áreas contaminadas.
Das 27 empresas consultadas, 7 responderam à consulta. Destas 7 empresas,
3 informaram que o questionário não se aplica às suas atividades.
Desta forma, 4 empresas, localizadas em 3 continentes distintos, efetivamente
responderam às questões apresentadas, sendo que a quantidade de respostas
obtidas por questão é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Quantidade de respostas obtidas por questão na consulta realizada
com os metrôs do mundo
Questão

Assunto

Quantidade de Respostas
Obtidas

Questão 1

Influência de áreas
contaminadas no projeto e nos
materiais de construção
utilizados

4

Questão 2

Rebaixamento de nível de
água em áreas contaminadas

3

Questão 3

Licenças Ambientais e outras
autorizações

3

Questão 4

Publicações de trabalho a
respeito de implantação de
linhas de metrô em áreas
contaminadas

3

Fonte: Elaborado pela autora

O índice de resposta obtido nesta pesquisa foi de aproximadamente 26%.
Considera-se que o baixo índice de resposta possa estar relacionado à não
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abordagem do assunto pelas empresas que não responderam, dado que o tema
estudado é relativamente recente.
Os resultados obtidos na pesquisa realizada com outros metrôs do mundo são
apresentados de forma anônima, utilizando-se nomes fictícios: Metrô A, Metrô B,
Metrô C e Metrô D. Esta forma respeita o acordo de confidencialidade para utilização
dos dados, que determina o sigilo da identidade das empresas consultadas.
5.1.1 Questão 1 – Influência no projeto e nos materiais de construção utilizados

O levantamento dos procedimentos adotados para a elaboração de projetos em
outros metrôs do mundo é importante no contexto da presente pesquisa, pois
possibilita a verificação das soluções praticadas em outros países.

5.1.1.1 Influência no projeto

Existe algum procedimento específico na fase de projeto do túnel, devido
à presença de áreas contaminadas na região de interesse de implantação do
empreendimento?

O Metrô A respondeu que não há procedimentos específicos na fase de
projeto. Segundo o mesmo, esta questão é avaliada de forma pontual, uma vez que
a condição de contaminação colocada na questão 1 é esporádica e específica.
Coloca ainda que a solução adotada consiste em implementar a remediação do solo,
antes da implantação do empreendimento.
O Metrô B informou que, na fase inicial do projeto do túnel, é feita a
investigação do solo para a verificação da presença e determinação das
características dos contaminantes. Ressalta que a citada investigação combina uma
série de requisitos tais como: padrão e freqüência de amostragem do solo,
investigação da água subterrânea e estabelecimento dos níveis de referência para
contaminação. Complementa ainda ser importante elaborar o modelo conceitual da
área na fase inicial e refiná-lo durante o programa de investigação.
O Metrô B ainda informa que, se a contaminação é identificada durante a
investigação, os dados são inseridos no registro de risco do projeto e medidas
iniciais de mitigação são planejadas.
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O Metrô C respondeu que não há procedimentos específicos que relacionem
eventuais contaminações, presentes na área de influência do empreendimento, ao
projeto do túnel.
Já o Metrô D, informou que a legislação ambiental local especifica em quais
casos (locais e tipo de atividades) é necessário executar um estudo de impacto
ambiental para evitar efeitos negativos ao meio ambiente.
Informa ainda o Metrô D, que do ponto de vista técnico, estudos prévios à
construção do túnel são necessários para avaliar a qualidade do solo e água
subterrânea, quanto à possíveis contaminações. Os estudos prévios subsidiam a
elaboração de ações apropriadas para que a segurança e qualidade dos trabalhos a
serem executados não sejam afetadas.
A partir das respostas obtidas nesta questão, constata-se que:


metade dos metrôs, que responderam, informaram que não possuem
procedimentos que considerem a questão da contaminação de solos e
águas subterrâneas na fase inicial de projeto do túnel;



uma das respostas obtidas indica que a opção adotada pelo metrô
consultado é implementar a remediação do solo antes da implantação do
empreendimento;



um dos metrôs consultados informa que áreas contaminadas são
consideradas no registro de risco do projeto e cita procedimentos de
investigação ambiental que subsidiam o projeto do túnel.

Verifica-se que ações de controle são citadas em 75% das respostas obtidas,
mas apenas uma das empresas cita a existência de procedimentos de controle mais
elaborados, para considerar as áreas contaminadas na elaboração dos projetos.
Isto indica que, de maneira geral, procedimentos específicos de controle, para
minimizar interferências de áreas contaminadas nas fases iniciais de projeto, não
estão plenamente estabelecidos e sistematizados.

5.1.1.2 Influência nos materiais de construção a serem utilizados

Existe algum tipo de avaliação das interferências de compostos químicos
nos materiais de construção utilizados?
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Segundo o Metrô A, esta avaliação é feita antes do projeto do túnel, na ocasião
em que são analisadas as melhores alternativas de materiais de construção a serem
utilizados.
De acordo com as informações do Metrô B, as interferências de compostos
químicos, se conhecidas, são consideradas para todos os potenciais impactos no
projeto. Coloca ainda ser importante entender o meio ambiente e os tipos e
concentrações de contaminantes. Ressalta que os tipos de contaminantes estão
relacionados ao uso pretérito da área onde o empreendimento será implantado, a
saber:
a)

Aterros;

b)

Obras de esgoto;

c)

Produtoras de gás;

d)

Depósitos de ferro velho e similares;

e)

Postos de gasolina.

O Metrô C e o Metrô D não responderam este item desta questão. Todos os
metrôs, que responderam, informaram a existência de avaliação da interferência de
compostos químicos nos materiais de construção utilizados.
5.1.2 Questão 2 – Rebaixamento de nível de água

Quando o método de escavação do túnel exigir o rebaixamento de
aqüíferos, qual é a solução praticada para gerenciamento de águas bombeadas
em região de áreas contaminadas? Qual a destinação final destas águas? Qual
é a prática adotada para evitar o incremento de plumas de contaminação préexistentes?

O Metrô A informa que até então nunca foi necessária interferência em águas
subterrâneas contaminadas.
Ressalta ainda que a escavação de túneis, na condição colocada pela questão
2, é uma situação muito negativa e de alto custo.
Já o Metrô B informa que o lançamento de água é estritamente controlado pela
agência local e isto se aplica a qualquer lançamento em sistemas existentes, seja de
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esgoto ou águas pluviais. A autorização para lançamento é emitida pela agência
somente quando estiver demonstrado que esta água não afetará adversamente os
sistemas receptores. Uma vez que a autorização é emitida pela agência, a água
pode ser lançada no receptor acordado e deve ser monitorada regularmente.
Segundo o mesmo metrô, se a água estiver contaminada, pode ser necessária
a implantação de um sistema tratamento próximo ao local onde a água está sendo
bombeada. Após o devido tratamento, a autorização para lançamento pode ser
novamente solicitada para a agência ambiental, antes do lançamento em qualquer
receptor.
Afirma ainda o Metrô B, que, se não for possível o tratamento da água
contaminada, esta deverá ser tratada como resíduo contaminado e uma empresa
especializada deve ser contratada para o gerenciamento e destinação final.
O Metrô B coloca que este procedimento é caro e rigorosamente controlado e
que desconhece o uso desta prática na cidade em que está localizado.
Segundo o Metrô B, o único meio para evitar o incremento de plumas de
contaminação pré existentes é determinar a vala necessária para extrair a pluma e o
solo contaminado (implantar um sistema de remediação antes do início do
rebaixamento). Coloca ainda que se este procedimento não puder ser implantado,
então poderia ser instalada uma barreira.
O Metrô D informa que nestes casos é normal enfrentar o problema na fonte e
resolvê-lo, não só durante a obra, porque a partir do momento que o túnel é
finalizado, o problema aparecerá quando este já estiver operando, que é condição
muito pior.
O Metrô C não respondeu esta questão.
Dos três metrôs que responderam esta questão, um informou que a condição
de rebaixamento em áreas contaminadas nunca foi necessária (Metrô A).
5.1.3 Questão 3 – Licenças ambientais e outras autorizações

Existe a necessidade de autorizações ambientais específicas para a
implantação do empreendimento, para lançamento de efluentes e destinação
de resíduos provenientes de áreas contaminadas? Se positivo, quais são?
Desde quando esta autorização é necessária? Qual é o nome da agência
ambiental local?
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Segundo o Metrô A, antes do início da implantação do empreendimento é
obrigatória a obtenção de autorização específica que é obtida por meio da
Declaração de Impactos Ambientais.
Segundo o Metrô B, se for constatada a presença de contaminação são
necessárias autorizações para a remoção de materiais contaminados. Afirma ainda
que podem ser exigidos requisitos específicos de planejamento para o tratamento,
para remoção e para a destinação do solo. A disposição de resíduo contaminado é
rigorosamente controlada. Cada carga é rastreada e disposta por meio de um
registro e a destinação é feita por meio de empresa licenciada.
Coloca ainda que, aprofundar os estudos nos locais onde há material
contaminado é parte indispensável do plano de trabalho para aprovação de manejo
junto à autoridade local. É necessário provar à autoridade local de planejamento que
há uma opção realística para o tratamento do site, e que se esta contaminação não
for tratada adequadamente, poderá haver impacto significativo no projeto e na
construção, podendo, ainda, gerar atrasos e causar problemas futuros.
Segundo o mesmo metrô, estas autorizações são exigidas de forma mais rígida
a partir da década de 90.
De acordo com o Metrô D, nos casos previstos em lei é necessário elaborar o
EIA, que deve ser aprovado pela autoridade competente. O Metrô D informa que as
leis que estão em vigor são de 10 e 20 anos atrás, aproximadamente.
O Metrô C não respondeu esta questão.
5.1.4 Questão 4 – Publicações

Existem trabalhos publicados a respeito de implantação de linhas de
metrô em regiões de áreas contaminadas? Quais?

De todas as empresas de metrôs consultadas, nenhuma informou da existência
de trabalhos publicados que relacionem, de forma específica, a implantação de
linhas de metrô com o tema contaminação de solo e águas subterrâneas.
O Metrô C não respondeu esta questão.
Com relação à pesquisa realizada em outros metrôs sobre as práticas
adotadas para o gerenciamento de áreas contaminadas, conclui-se:
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a)

em linhas gerais, o assunto áreas contaminadas não é ignorado, uma vez
que existem citações de ações de controle implementadas;

b)

procedimentos específicos praticamente inexistem;

c)

publicações específicas, que relacionem o tema áreas contaminadas a
metrôs não foram citadas;

d)

a regulamentação citada é relativamente recente.

De todos os Metrôs que responderam, o Metrô B foi o que informou a
existência de maiores controles relacionados à questão de ACs.

5.2 Resultados obtidos a partir do modelo para estimar o nível de interferência de
áreas contaminadas em empreendimentos do Metrô/SP
Os dados de estudos anteriores realizados pelo Metrô/SP foram compilados e
organizados e subsidiaram a elaboração do modelo para estimar o nível de
interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos, apresentado na
Tabela 2.
O modelo foi preenchido com dados de relatórios de 34 áreas, localizadas na
área de influência de linhas implantadas e em processo de implantação pelo
Metrô/SP.
No preenchimento deste modelo, a identificação dos locais estudados foram
preservados, por motivo de sigilo das informações.
Das 34 áreas analisadas, por volta de 29% referem-se à Linha 2 - Verde, 47%
à Linha 4 - Amarela e 24% à Linha 5 - Lilás. Os estudos e os controles estão
concluídos em aproximadamente 47% destas áreas.
Destaca-se que os estudos e controles apresentados foram realizados com fins
específicos de gerenciamento ambiental dos empreendimentos, no que diz respeito
às necessidades do processo de licenciamento ambiental e atendimento aos
requisitos legais.
A partir da inclusão dos dados no referido modelo, foram estabelecidas as
premissas para cada nível de interferência (1, 2 ou 3), quais sejam:
a) nível de interferência 1: as áreas classificadas neste nível não causaram
interferências

nos

processos

de

concepção

e

implantação

do
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empreendimento, independente dos prazos demandados para a elaboração
de estudos e para a implementação de controles;

b) nível de interferência 2: as áreas classificadas neste nível causaram
algum tipo de interferência nos processos de concepção e implantação do
empreendimento e demandaram até 1000 dias para a elaboração de
estudos e para a implementação de controles;

c) nível de interferência 3: as áreas classificadas neste nível causaram
algum tipo de interferência nos processos de concepção e implantação do
empreendimento e demandaram tempo superior a 1000 dias para a
elaboração de estudos e para a implementação de controles.

As 34 áreas, estudadas pelo Metrô/SP, que tiveram os dados inseridos no
modelo, foram classificadas da seguinte maneira:

a)

21% áreas foram classificadas como nível de interferência 1;

b)

47% áreas foram classificadas como nível de interferência 2;

c)

32% áreas foram classificadas como nível de interferência 3.

Verifica-se que 79% destas áreas foram classificadas como nível 3 ou como
nível 2, ou seja, causaram algum tipo de interferência nos cronogramas do
empreendimento.
Esta constatação vai ao encontro com os objetivos definidos na presente
pesquisa no sentido de estabelecer diretrizes para subsidiar a concepção de novos
empreendimentos do Metrô/SP, objetivando minimizar as interferências nos
cronogramas.
Os apêndices A, B e C apresentam o modelo em questão preenchido e
segmentado por nível de interferência.
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continua

Tabela 2 - Modelo para estimar o nível de interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos do Metrô de São Paulo
A

B

C

D

E

F

1*

AP

CL

2

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

d < 50 m

Obra
subterrânea

Tipo de intervenção da obra
em águas subterrâneas

Tipo de intervenção da obra
quanto à movimentação de
solo

Localização da área perante
o empreendimento

Característica do
contaminante ou potencial
contaminante

Área

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do
meio físico

Parâmetros de Entrada

G

H

I

Etapa de Concepção

Etapa de Implantação

Etapa de Operação

Elaboração de Estudos

Início

Fim

Implementação de
Controles

Total
Total
Início Fim
(dias)
(dias)

PBS

-

-

-

-

-

-

DN

-

-

-

-

-

-

Elaboração de Estudos

Início

Fim

Total
(dias)

22/02/2005 14/03/2006

385

02/10/2007 15/11/2007

44

26/05/2008 19/06/2008
19/06/2008 15/07/2008

24
26

3

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

4

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

5

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

6*

AP

CL/MT/SH/FN
Coincidente
/ PCB's

Obra em
superfície

NA

-

-

-

-

-

-

01/02/2008 30/09/2008

242

30/11/2008 06/02/2009

68

CL/MT/SH/FN
Coincidente
/ PCB's

Obra em
superfície

NA

01/02/2008 30/09/2008

242

30/11/2008 06/02/2009

68

7*

AP

8*

AP

CL/MT/SH/FN
Obra em
Coincidente
/ PCB's
superfície

9

AP

CL/MT/SH/SA

10*

AP

-

-

-

-

-

-

Implementação de Controles

Início

Fim

Total
(dias)

Não

Não

-

-

-

22/03/2011 29/04/2011

38

263

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

22/03/2011 29/04/2011

38

263

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

06/10/2010

01/11/2013

1122

-

-

-

1432

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

-

-

-

06/10/2010

01/11/2013

1122

-

-

-

1432

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

134

20/07/2010

28/06/2011

343

1815

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

-

-

-

-

53

Nível 1

Não

Não

Não

Não

27/05/2010

27/09/2010

123

20/11/2011 20/11/2013

731

1344

Nível 3

Não

Sim

Não

Não

19/07/2011

20/11/2011

124

26/07/2010

30/12/2010

157

05/09/2011 05/09/2013

731

1410

Nível 3

Sim

Não

Não

Sim

-

-

-

-

-

-

70

Nível 2

Não

Não

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

1129

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

CL/MT/SH/SA Coincidente Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

01/11/2007 01/11/2008

366

-

-

-

13*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

d > 50 m

Obra em
superfície

14

AP

CL

15*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

16*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

17*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

* Área com estudo/controle não finalizado

-

-

-

-

-

-

07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/10/2011
07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/10/2011
07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/06/2011

19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/01/2012
19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/01/2012
19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/12/2011

42
202
90
92
42
202
90
92
42
202
90
183

25/06/2009 06/11/2009

20/06/2005 30/08/2005

71

15/09/2006 15/08/2007

334

22/05/2006 30/05/2006
24/07/2006 10/10/2006

8
78

27/08/2007 27/09/2007
-

31
-

-

-

-

Sim

Não

-

-

Não

Não

-

-

Sim

Nível 1

-

-

Sim

263

53

70

Nível 2

38

08/04/2008 31/05/2008

28/02/2011 09/05/2011

136

22/03/2011 29/04/2011

-

PBS

-

-

-

Coincidente Obra enterrada

-

-

-

CL

-

-

-

AP

Sim

70
41
70
41
70
41

-

12*

Não

30
30
25
29
29
31
31

12/11/2009
19/04/2010
12/11/2009
19/04/2010
12/11/2009
19/04/2010

-

-

Não

31/07/2006
31/10/2006
26/02/2007
30/09/2010
30/04/2011
03/11/2011
05/04/2012

03/09/2009
09/03/2010
03/09/2009
09/03/2010
03/09/2009
09/03/2010

PBS

-

Não

30

01/07/2006
01/10/2006
01/02/2007
01/09/2010
01/04/2011
03/10/2011
05/03/2012

-

Obra enterrada

-

Nível 3

01/05/2006 31/05/2006

-

242

-

1159

Total
(dias)

-

01/02/2008 30/09/2008

-

Fim

Interferência
Interferência
Interferência no
Interferência na emissão
na
processo de
no projeto? de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

42

-

-

Início

Nível de
Interferência

18/07/2008 29/08/2008

-

DN

Total
(dias)

Total
Geral
(dias)

308

-

Coincidente Obra enterrada

Implementação de Controles

07/06/2010

-

CL

Tipo de Interferência

03/08/2009

-

AC

Fim

L

231

-

11*

Início

K

01/04/2005 18/11/2005

NA

d < 50 m

Elaboração de Estudos

J

-

-

-

26/09/2005 25/10/2005

29

22/12/2008 22/07/2009

212

26/07/2010 30/12/2010

157

05/09/2011 05/09/2013

731

28/06/2011 28/06/2014 1096
-

-

-

-

-

-

-

-

11/06/2007 20/11/2008

528

-

-

-

-

-

-

528

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

-

-

21/01/2012 21/01/2015

1096

-

-

-

-

-

-

1522

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

21/01/2012 21/01/2015

1096

-

-

-

-

-

-

1522

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

21/12/2011 21/01/2015

1127

-

-

-

-

-

-

1644

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não
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Conclusão
A

B

C

D

E

F

Tipo de intervenção da obra
em águas subterrâneas

Tipo de intervenção da obra
quanto à movimentação de
solo

Localização da área perante
o empreendimento

Característica do
contaminante ou potencial
contaminante

Área

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do
meio físico

Parâmetros de Entrada

18

AP

CL/MT/PCB's Coincidente Obra enterrada

PBS

19

AP

MT/SH/SA/FN Coincidente Obra enterrada

PBS

20

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

21*

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

22*

AP

CL

Coincidente

23*

AC

CL

d < 50 m

24*

25*

AC

AC

CL/MT/SA/SH

CL

d < 50 m

d < 50 m

26

AP

CL

d < 50 m

27*

AP

CL

Coincidente

28

AP

29

AP

30

AP

CL/SA/SH/
PCB's

Coincidente

CL/MT/SA/SH Coincidente
CL

Obra em
superfície
Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea
Obra em
superfície
Obra em
superfície
Obra em
superfície

Coincidente Obra enterrada

31

AP

MT

d>50m

32

AP

CL/MT/SA/SH

d<50m

33

AP

CL

d>50m

34*

AP

NA

Obra
subterrânea
Obra
subterrânea
Obra
subterrânea

CL/MT/PCB's Coincidente Obra enterrada

* Área com estudo/controle não finalizado

Fonte: Elaborado pela autora

G

H

I

Etapa de Concepção

Etapa de Implantação

Etapa de Operação

Elaboração de Estudos

Início

Fim

07/06/2010
18/04/2011
07/06/2010
18/04/2011
07/06/2010
18/04/2011

19/07/2010
10/11/2011
19/07/2010
10/11/2011
19/07/2010
10/11/2011

Implementação de
Controles

Total
Total
Início Fim
(dias)
(dias)
42
206
42
206
42
206

07/06/2010 19/07/2010

42

18/04/2011 18/01/2012

275

07/06/2010 19/07/2010

42

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

Elaboração de Estudos

Implementação de Controles

Elaboração de Estudos

J

K

L
Tipo de Interferência

Implementação de Controles

Início

Fim

Total
(dias)

Início

Fim

Total
(dias)

Início

Fim

Total
(dias)

Início

Fim

Total
(dias)

Total
Geral
(dias)

Nível de
Interferência

Interferência
Interferência
Interferência no
Interferência na emissão
na
processo de
no projeto? de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

05/01/2012 05/03/2012

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

377

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

05/03/2012 05/06/2012

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134

Nível 2

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

407

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

15/01/2011 15/01/2013

731

-

-

-

-

-

-

832

Nível 2

Não

Não

Sim

Não

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

07/06/2010 19/07/2010

42

13/01/2009 30/03/2009

76

11/07/2011 05/08/2011

25

NA

13/01/2009 30/03/2009

76

-

-

-

15/08/2011 15/10/2011

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

Nível 1

Não

Não

Não

Não

NA

13/01/2009 30/03/2009

76

-

-

-

15/08/2011 15/10/2011

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

Nível 1

Não

Não

Não

Não

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

38

-

-

-

-

-

-

197

Nível 2

Não

Sim

Não

Sim

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

17/03/2011 09/08/2011

145

731

-

-

-

-

-

-

1058

Nível 3

Sim

Não

Não

Não

23/07/2010 22/09/2010

61

PBS
NA

NA

28/09/2009 05/11/2009

15/01/2012 15/01/2014

76

5.2.1 Correlação dos níveis de interferência com os parâmetros de entrada
Após avaliação dos campos “nível de interferência” e “parâmetros de entrada”
no modelo apresentado na Tabela 2 destacam-se os seguintes resultados:

a) 100% das áreas classificadas como nível 3 são coincidentes ao
empreendimento;
b) aproximadamente 73% das áreas classificadas como nível 3 estão
relacionadas às obras enterradas e por volta de 27% estão associadas às
obras em superfície;
c) aproximadamente 55% das áreas classificadas como nível 3 tem o
contaminante/potencial contaminante associado a combustíveis líquidos;
d) aproximadamente 38% das áreas classificadas como nível 2 são lindeiras
ao empreendimento, localizadas a uma distância inferior a 50 m e por volta
de 50% são coincidentes ao empreendimento;
e) aproximadamente 81% das áreas classificadas como nível 2 estão
associadas a obras executadas com sistema de rebaixamento que utiliza
bombas submersas;
f)

aproximadamente 68% das áreas classificadas como nível 2 tem o
contaminante/potencial contaminante associado a combustíveis líquidos;

g) aproximadamente 57% das áreas classificadas como nível 1 estão
localizadas a uma distância superior a 50 m e dentro da área de influência
do empreendimento;
h) aproximadamente 29% das áreas classificadas como nível 1 são
coincidentes ao empreendimento;
i)

aproximadamente 57% das áreas classificadas como nível 1 estão
associadas a obras com sistema de rebaixamento que utiliza bombas
submersas;

j)

aproximadamente 57% das áreas classificadas como nível 1 tem o
contaminante/potencial contaminante associado a combustíveis líquidos.

Constata-se que as áreas classificadas no nível 3 são, na maioria dos casos,
obras enterradas coincidentes ao empreendimento. Nenhuma área classificada
neste nível está relacionada à obra subterrânea. O tipo de intervenção da obra em
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águas subterrâneas não se mostrou um parâmetro de destaque neste nível de
interferência.
As áreas classificadas como nível 2 estão, em sua maioria, até 50 m de
distância do empreendimento e associadas às obras executadas com sistema de
rebaixamento, que utiliza bombas submersas.
Já as áreas classificadas como nível 1, na maioria das vezes, estão a uma
distância superior a 50m e associadas às obras executadas com sistema de
rebaixamento, que utiliza bombas submersas.
Os combustíveis líquidos são os tipos de contaminante/potencial contaminante
que mais aparecem nos três níveis de interferência. Isto deve-se ao fato de que este
grupo de contaminante é maioria no grupo de dados inseridos. Desta forma, este
parâmetro não apresentou-se como preponderante nesta correlação de dados.

5.2.2 Correlação dos níveis de interferência com a fase de início da elaboração de
estudos e da implementação de controles
Das 34 áreas inseridas no modelo, 13 tiveram os estudos específicos e a
implementação de controles ambientais iniciados na fase de implantação do
empreendimento.
Das áreas que tiveram o início da implementação destas ações na fase de
implantação do empreendimento, constata-se que:
a)

aproximadamente 54% foram classificadas como nível 3;

b)

aproximadamente 8% foram classificadas como nível 2;

c)

aproximadamente 38% foram classificadas como nível 1;

Além disso, constata-se:

a) aproximadamente 86% das áreas classificadas como nível 3, que tiveram o
início dos estudos/controles específicos na fase de implantação, causaram
interferência no cronograma da obra;
b) aproximadamente 14% das áreas classificadas como nível 3, que tiveram o
início dos estudos/controles específicos na fase de implantação, causaram
interferência na elaboração de projetos;
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c) Por volta de 86% das áreas classificadas no nível 3, que tiveram o início
dos estudos/controles específicos na fase de implantação demandaram a
continuidade de implementação de ações durante a fase de operação do
empreendimento.

Das 21 áreas que tiveram os estudos iniciados na fase de concepção,
constata-se que:

a)

aproximadamente 19% foram classificadas como nível 3;

b)

aproximadamente 71% foram classificadas como nível 2;

c)

aproximadamente 10% foram classificadas como nível 1;

Comparando os resultados dos estudos iniciados na fase de implantação com
aqueles iniciados na fase de concepção, constata-se que a primeira condição tem
um percentual maior de áreas no nível 3 e menor no nível 2.
Isto indica que a fase de início de implementação das ações tem relação com a
classificação da área quanto ao nível de interferência.
Vale ressaltar que, para o conjunto de dados inseridos no modelo em questão,
não foi constatada a implementação de controles na fase de concepção. Embora o
Metrô/SP já tenha iniciado esta prática, ainda não foram gerados dados suficientes
para produzir resultados efetivos que possam ser inseridos no modelo.
Vislumbra-se que, com a possibilidade de implementação sistematizada de
controles nesta fase, o número de áreas classificadas como nível 3 e nível 2 possa
ser reduzido com o consequente incremento do número de áreas no nível 1.
Constata-se que a geração e organização de dados e implementação de
controles na fase de concepção, podem minimizar as interferências nas fases de
implantação e operação.
Assim, os dados indicam a necessidade de iniciar a implementação de
controles na fase de concepção para que as interferências nos processos sejam
minimizadas.
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5.2.3 Correlação dos níveis de interferência com os tipos de interferência

A tabela 3 a seguir apresenta os dados das áreas inseridas no modelo
associadas aos níveis de interferência.
Tabela 3 - Tipo de Interferências associadas a níveis de interferência

Nível de
interferência

Número de
áreas
classificadas
no modelo
preenchido

Nível 1

7

Nível 2

16

Nível 3

11

Interferência
no projeto

Interferência na
Interferência
Interferência
emissão de
no processo de na implantação
licenças
desapropriação
da obra
ambientais

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

1

14

3

2

6%

88%

19%

13%

2

4

3

6

18%

36%

27%

55%

Fonte: Elaborado pela autora

A partir da Tabela 3 é possível verificar que as áreas classificadas como nível
3, são aquelas que apresentam os maiores percentuais de interferência em todos os
processos, com exceção do processo de emissão de licenças ambientais.
Destaca-se também que as áreas classificadas como nível 3 são aquelas que
mais causaram interferência no processo de implantação da obra.
O fato de 88% das áreas classificadas como tipo 2 causarem interferências no
processo de licenciamento ambiental pode estar associado ao incremento de
exigências estabelecidas pelo órgão licenciador, com relação ao tema áreas
contaminadas.
O nível de interferência 3 mostrou-se o mais crítico na análise apresentada
acima. Este fato indica que as premissas inicialmente estabelecidas para a definição
dos níveis de interferência estão coerentes com os resultados obtidos.
A Figura 5 a seguir ilustra a correlação dos níveis de interferência com os tipos
de interferência.

80

100%
90%

80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
1

2

3

Nível de Interferência
Interferência no projeto

Interferência na emissão de licenças ambientais

Interferência no processo de desapropriação

Interferência na implantação da obra

Figura 5 – Correlação dos tipos de interferência com os níveis de interferência
Fonte: Elaborado pela autora

5.3 Proposta de diretrizes para minimização das interferências de áreas contaminadas

Os resultados obtidos a partir da inserção dos dados no modelo apresentado
na tabela 2 indicaram a necessidade de implementar ações relacionadas as AP’s,
AS’s e AC’s desde as fases preliminares de concepção do empreendimento.
Estas ações devem ser implantadas nos processos de elaboração de projeto,
licenciamento ambiental, desapropriação e implantação da obra.
As diretrizes para minimização das interferências de áreas contaminadas foram
elaboradas de forma padronizada para todos os processos.
Os dados de entrada contemplam as informações mínimas necessárias para a
implementação das referidas diretrizes, conforme demonstra a Figura 6 a seguir.

81

Dados de
Entrada

Diretrizes
(Ações a serem
incorporadas aos
processos)

Produto
(Processo
modificado)

Figura 6 – Estrutura das diretrizes propostas
Fonte: Elaborado pela autora

Embora este trabalho esteja diretamente relacionado aos desvios nos prazos
dos cronogramas, é importante destacar que este tema também pode ser estudado
quanto ao aspecto técnico-financeiro que, em geral, está intimamente ligado às
questões de prazos. Estas análises devem ser previstas, inclusive, na análise de
viabilidade do empreendimento.

5.3.1 Proposta de diretrizes para a elaboração do estudo de diagnóstico ambiental
do meio físico para o tema áreas contaminadas1
As informações preliminares de concepção da linha são os dados de entrada
para a implantação das diretrizes propostas no estudo em questão.

5.3.1.1 Diretrizes

As diretrizes estabelecidas são as seguintes:

a) considerar que a área de influência, citada na Resolução Conama nº 001
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986), tenha a mesma
delimitação que a região de interesse definida por Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (1999; 2007);
b) identificar as APs, AS’s e AC’s, localizadas na área de influência, conforme
definido em Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007);
c) classificar as AP’s, AS’s e AC’s, identificadas, em níveis de interferências;
d) solicitar ao órgão ambiental local a priorização, das APs e ASs
identificadas, para a realização das etapas seguintes do gerenciamento de
áreas contaminadas.

1

(estudo necessário ao processo de licenciamento ambiental)
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5.3.2 Proposta de diretrizes para o projeto funcional
O diagnóstico ambiental do meio físico, com o levantamento de AP’s, AS’s e
AC’s, classificadas em níveis de interferências é o dado de entrada para a
implantação das diretrizes propostas no projeto funcional.
5.3.2.1 Diretrizes para as áreas classificadas como “nível de interferência 3”

As diretrizes para este nível de interferência são:

a)

estudar outra alternativa locacional;

b)

indicar a necessidade de dimensionamento de controles no projeto básico,
se não for viável outra alternativa locacional;

c)

considerar a área no gerenciamento de risco do projeto;

d)

considerar a área na análise de viabilidade do projeto.

5.3.2.2 Diretrizes para as áreas classificadas como “nível de interferência 2”

As diretrizes para este nível de interferência são:

a)

indicar a necessidade de dimensionamento de controles no projeto básico;

b)

considerar a área no gerenciamento de risco do projeto;

5.3.2.3 Diretriz para as áreas classificadas como “nível de interferência 1”

A diretriz para este nível de interferência é:

a)

indicar a necessidade de análise da área no projeto básico.

5.3.3 Proposta de diretrizes para o projeto básico

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

projeto funcional com as diretrizes incorporadas;
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b)

diagnóstico ambiental do meio físico, com o levantamento de áreas
contaminadas,

potencialmente

contaminadas

e

suspeitas

de

contaminação, classificadas em níveis de interferências;
c)

relatório

técnico

com

resultados

das

investigações

ambientais,

confirmando ou não a contaminação nas áreas. Este documento poderá
ser obtidos por meio do órgão ambiental ou por meio da realização da
investigação ambiental nas áreas em que for possível obter acesso.

Em áreas desapropriadas contaminadas, as diretrizes propostas são aplicáveis
se for constatado, por meio da análise dos cronogramas, que a reabilitação da área
não poderá ser concluída antes do início da implantação da obra.
5.3.3.1 Diretrizes para as áreas classificadas como “nível de interferência 2 e 3”

As diretrizes para estes níveis de interferência são:

a)

considerar a áreas na(s) análise(s) técnicas para definição do método
construtivo;

b)

considerar a área no gerenciamento de risco do projeto;

c)

avaliar impacto de áreas contaminadas nos possíveis materiais de
construção a serem utilizados;

d)

prever, se necessário, dispositivos de controIe para minimizar impactos da
área contaminada na obra e vice e versa.

e)

prever dimensionamento de espaço para instalação de eventual estação
de tratamento, caso o projeto opte pelo rebaixamento de nível de água em
áreas contaminadas.

5.3.3.2 Diretrizes para as áreas classificadas como “nível de interferência 1”

As diretrizes para este nível de interferência são:

a)

confirmar

se

a

empreendimento;

área

está

inserida

na

área

de

influência

do
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b)

prever, se necessário, dispositivos de controIe para minimizar impactos da
área contaminada na obra e vice e versa.

5.3.4 Proposta de diretrizes para o projeto executivo

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

projeto básico com as diretrizes incorporadas;

b)

relatório técnico com atualização da situação ambiental das áreas
contaminadas.

5.3.4.1 Diretriz para as áreas classificadas no “nível de interferência 1, 2 e 3”

A diretriz para estes níveis de interferência são:

a)

considerar as premissas do projeto básico. Eventuais controles podem ser
modificados, com a devida justificativa técnica, em função da alteração da
situação ambiental das áreas contaminadas avaliadas no projeto básico.

5.3.5 Proposta de diretrizes para o processo de desapropriação

As informações da situação de passivo ambiental de cada área são os dados
de entrada para a implantação das diretrizes propostas no processo em questão.

5.3.5.1 Diretrizes para as áreas desapropriadas classificadas como AP, AS ou AC

As diretrizes propostas são as seguintes:

a)

incluir a questão de passivo ambiental no processo judicial, se aplicável;

b)

elaborar estudos adicionais quando necessário;

c)

viabilizar o ressarcimento de custos provenientes do passivo ambiental.
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5.3.6 Proposta de diretriz para a licença prévia

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

projeto funcional com as diretrizes incorporadas;

b)

diagnóstico ambiental do meio físico, com o levantamento de áreas
contaminadas,

potencialmente

contaminadas

e

suspeitas

de

contaminação, classificadas em níveis de interferências.
5.3.6.1 Diretriz para as áreas classificadas no “nível de interferência 1, 2 e 3”

A diretriz para estes níveis de interferência é:

a)

viabilizar junto ao órgão licenciador a emissão de pareceres técnicos sobre
os estudos elaborados.

5.3.7 Proposta de diretrizes para a licença de instalação

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

licença prévia;

b)

projeto básico com as diretrizes incorporadas;

c)

planos e programas de meio ambiente.

5.3.7.1 Diretriz para as áreas classificadas no “nível de interferência 1, 2 e 3”

A diretriz para estes níveis de interferência é:

a)

viabilizar junto ao órgão licenciador a emissão de pareceres técnicos sobre
os planos e programas ambientais de áreas contaminadas.

86

5.3.8 Proposta de diretrizes para a licença de operação

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

licença de instalação;

b)

relatórios de comprovação da implementação dos controles previstos.

5.3.8.1 Diretriz para as áreas classificadas no “nível de interferência 1, 2 e 3”

A diretriz para estes níveis de interferência é:

a)

viabilizar junto ao órgão licenciador a emissão de pareceres técnicos sobre
relatórios de acompanhamento da implementação dos planos e controles.

5.3.9 Proposta de diretrizes para a implantação da obra

Os dados de entrada são os seguintes:

a)

licença de instalação;

b)

projeto executivo com as diretrizes incorporadas.

5.2.9.1 Diretrizes para as áreas classificadas no “nível de interferência 1, 2 e 3”

As diretrizes para estes níveis de interferência são:

a)

implementar todos os controles previstos no projeto executivo;

b)

implementar

os

planos

e

programas

de

gestão

ambiental

do

empreendimento.

Com a plena implantação das diretrizes propostas, espera-se que na etapa de
implantação da obra, os controles pertinentes relacionados à questão da
contaminação de solos e águas subterrâneas estejam devidamente dimensionados,
de maneira que o cronograma de implantação não seja impactado.
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O fluxograma esquemático dos processos com as diretrizes para minimização
das interferências de áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP é
apresentado na Figura 7.
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Figura 7 – Fluxograma esquemático dos processos com as diretrizes para minimização das interferências
de áreas contaminadas nos empreendimentos do Metrô/SP
Fonte: Elaborado pela autora
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da contaminação de solos e águas subterrâneas é considerada pelo
Metrô/SP e por outros metrôs do mundo, na concepção e implantação de seus
empreendimentos.
Embora esta questão seja considerada, os procedimentos utilizados, de
maneira geral, não estão sistematizados e formalizados, o que torna os
empreendimentos suscetíveis às interferências com áreas contaminadas.
Esta constatação vai ao encontro com a situação do cenário mundial,
apresentado na revisão bibliográfica, que indica que o estudo deste tema é
relativamente recente, com regulamentação, de maneira geral, em processo de
consolidação.
O fato de que não foram citados trabalhos específicos publicados que
relacionem a implantação de metrôs ao gerenciamento de áreas contaminadas, na
consulta realizada com outros metrôs do mundo, reafirma a necessidade da
produção científica neste contexto.
O licenciamento ambiental (para a implantação do empreendimento e para a
destinação de material contaminado), de forma geral, foi apresentado como um
instrumento efetivo para a melhoria no gerenciamento de áreas contaminadas, tanto
no Metrô/SP quanto nos demais metrôs consultados.
Os dados de empreendimentos implantados e em processo de implantação
pelo Metrô/SP indicam a necessidade de sistematização dos processos para tratar
da questão de contaminação de solos e águas subterrâneas.
Esta sistematização deve ocorrer desde as fases preliminares de concepção do
empreendimento e, para tanto, propõe-se, neste trabalho, a utilização do modelo
para estimar o nível de interferência de áreas contaminadas (nível 1, 2 e 3).

O referido modelo possibilitará:

a)

identificar, nas fases preliminares da concepção, o potencial de
interferência de APs, ASs e ACs e as áreas críticas que podem até
inviabilizar o empreendimento;
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b)

subsidiar a definição de ações a serem incorporadas aos processos de
elaboração de projetos, desapropriação, licenciamento ambiental e
implantação da obra;

c)

subsidiar a elaboração de cronogramas mais apurados, considerando a
questão de contaminação de solos e águas subterrâneas;

d)

subsidiar a criação de indicadores de gestão para o tema contaminação de
solos e águas subterrâneas.

Além disso, o modelo elaborado poderá ser periodicamente alimentado de
maneira a consolidar o histórico dos dados de APs, ASs e ACs, localizadas nas
áreas de influência dos empreendimentos do Metrô/SP.
Este modelo poderá tornar-se uma importante ferramenta de gestão,
principalmente se for considerado o cenário de expansão do sistema metroviário no
município de São Paulo.
As diretrizes apresentadas neste trabalho permitem a otimização de processos
para a minimização das interferências de áreas contaminadas e contemplam ações
integradas a serem incorporadas nos processos de elaboração de projetos,
licenciamento ambiental, desapropriação e implantação da obra, alcançando assim
os objetivos propostos nesta pesquisa.
Desta forma, as APs, ASs e ACs, localizadas na área de influência dos
empreendimentos do Metrô/SP, poderão ser consideradas e geridas de forma
padronizada

e

sistematizada,

desde

as fases

iniciais

de

concepção

do

empreendimento.
Este trabalho apontou, também, a necessidade de elaboração de estratégias
corporativas para atuar de forma coordenada com os órgãos licenciadores.
Um ponto de destaque refere-se à necessidade de estabelecer, junto ao órgão
ambiental, procedimentos para a priorização das APs, inseridas na área de
influência dos empreendimentos do Metrô/SP, na convocação aos responsáveis
legais para realizar o gerenciamento de áreas contaminadas.
A partir da implantação das diretrizes propostas, espera-se que as APs, ASs e
ACs que, nas fases iniciais de concepção do empreendimento, indicarem o potencial
de gerar o nível de interferência 2 e 3, possam ser reclassificadas, após a conclusão
do empreendimento, como nível 1, ou seja áreas que não causam desvios nos
cronogramas.
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A análise do nível de interferência previsto com o efetivamente causado
permitirá avaliar a efetividade dos resultados alcançados com a implantação das
diretrizes propostas nesta pesquisa.
Além disso, os produtos tecnológicos gerados podem ser adaptados e
utilizados em empreendimentos similares.
Como todas as considerações, elaboradas neste trabalho, têm por base as
normas e procedimentos estabelecidos pela Cetesb, a aplicabilidade deste estudo
em outros empreendimentos está condicionada a uma avaliação do modelo de
gerenciamento estabelecido pelo órgão de controle ambiental local.
Conforme anteriormente exposto, a questão de contaminação de solos e
águas subterrâneas está, de forma geral, em processo de consolidação no contexto
mundial. Destaca-se a ausência de informação, na consulta realizada a outros
metrôs do mundo, sobre publicações específicas que relacionem o tema áreas
contaminadas e empreendimentos metroviários, fato que indica a necessidade de
produção científica sobre o tema em questão.
Como continuidade desta pesquisa, propõe-se o desenvolvimento de estudo
dos tipos de controles ambientais que podem ser dimensionados, na fase de
concepção,

para

minimizar

empreendimentos metroviários.

as

interferências

de

áreas

contaminadas

em
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APÊNDICE A – Modelo segmentado: nível de interferência 1

Tabela 4 – Modelo para estimar o nível de interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos do Metrô de São Paulo - nível de interferência 1
A

B

C

D

E

F

Tipo de intervenção da
obra quanto à
movimentação de solo

Tipo de intervenção da
obra em águas
subterrâneas

I
Etapa de Operação

Localização da área
perante o
empreendimento

H
Etapa de Implantação

Característica do
contaminante ou
potencial contaminante

G
Etapa de Concepção

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do
meio físico

Parâmetros de Entrada

Início

3

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

4

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

5

AC

CL

d > 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

10/12/2008 03/04/2009

114

9

AP

CL/MT/SH/SA

d < 50 m

Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

08/04/2008 31/05/2008

53

-

-

-

Área

Obra em
14
AP
CL
d > 50 m
superfície
CL/SA/SH/
Obra em
28
AP
Coincidente
PCB's
superfície
Obra em
29
AP
CL/MT/SA/SH Coincidente
superfície
* Área com estudo/controle não finalizado

Fonte: Elaborado pela autora

Elaboração de Estudos

Fim

Implementação de
Controles

Total
Total
Início Fim
(dias)
(dias)

-

Elaboração de Estudos

Início

-

Fim

-

Total
(dias)

-

Implementação de Controles

Início

Fim

03/09/2009
09/03/2010
03/09/2009
09/03/2010
03/09/2009
09/03/2010

12/11/2009
19/04/2010
12/11/2009
19/04/2010
12/11/2009
19/04/2010

Total
(dias)
70
41
70
41
70
41

-

-

11/06/2007 20/11/2008

Elaboração de Estudos

J

K

L
Tipo de Interferência

Implementação de Controles

Total
Geral
(dias)

Nível de
Interferência

Interferência
Interferência
Interferência no
Interferência na emissão
na
processo de
no projeto? de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

Início

Fim

Total
(dias)

-

-

-

22/03/2011 29/04/2011

38

263

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

22/03/2011 29/04/2011

38

263

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

22/03/2011 29/04/2011

38

263

Nível 1

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

53

Nível 1

Não

Não

Não

Não

528

-

-

-

-

-

-

528

Nível 1

Não

Não

Não

Não

Início

Fim

Total
(dias)

NA

13/01/2009 30/03/2009

76

-

-

-

15/08/2011 15/10/2011

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

Nível 1

Não

Não

Não

Não

NA

13/01/2009 30/03/2009

76

-

-

-

15/08/2011 15/10/2011

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

Nível 1

Não

Não

Não

Não
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APÊNDICE B – Modelo segmentado: nível de interferência 2

Tabela 5 - Modelo para estimar o nível de interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos do Metrô de São Paulo - segmentado: nível de interferência 2
A

B

C

D

E

F

Localização da área perante o
empreendimento

Tipo de intervenção da obra
quanto à movimentação de
solo

Tipo de intervenção da obra
em águas subterrâneas

2

Característica do
contaminante ou potencial
contaminante

Área

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do meio
físico

Parâmetros de Entrada

AP

CL

d < 50 m

Obra
subterrânea

DN

12*

AP

Coincidente Obra enterrada

PBS

18

AP

CL/MT/PCB's Coincidente Obra enterrada

PBS

19

AP

MT/SH/SA/FN Coincidente Obra enterrada

PBS

20

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

21*

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

22*
23*

24*

25*

AP
AC

AC

AC

CL

CL
CL

CL/MT/SA/SH

CL

Coincidente
d < 50 m

d < 50 m

d < 50 m

26

AP

CL

d < 50 m

27*

AP

CL

Coincidente

30

AP

CL

31

AP

MT

d>50m

32

AP

CL/MT/SA/SH

d<50m

33

AP

CL

d>50m

Obra em
superfície

NA

Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea

PBS

Obra
subterrânea
Obra em
superfície

Coincidente Obra enterrada
Obra
subterrânea
Obra
subterrânea
Obra
subterrânea

* Área com estudo/controle não finalizado

Fonte: Elaborado pela autora

G

H

I

Etapa de Concepção

Etapa de Implantação

Etapa de Operação

Elaboração de Estudos

Início

Fim

-

-

28/02/2011 09/05/2011
07/06/2010
18/04/2011
07/06/2010
18/04/2011
07/06/2010
18/04/2011

19/07/2010
10/11/2011
19/07/2010
10/11/2011
19/07/2010
10/11/2011

Implementação de
Controles

Total
Total
Início Fim
(dias)
(dias)

-

70
42
206
42
206
42
206

07/06/2010 19/07/2010

42

18/04/2011 18/01/2012

275

07/06/2010 19/07/2010

42

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

-

-

Elaboração de Estudos

Início

Fim

Total
(dias)

02/10/2007 15/11/2007

44

26/05/2008 19/06/2008
19/06/2008 15/07/2008

24
26

-

Implementação de Controles

Início

Fim

18/07/2008 29/08/2008

Elaboração de Estudos

J

K

L
Tipo de Interferência

Implementação de Controles

Total
(dias)

Início

Fim

Total
(dias)

Início

Fim

Total
(dias)

42

-

-

-

-

-

-

Total
Geral
(dias)

Nível de
Interferência

136

Nível 2

Sim

Sim

Interferência
no projeto?

Interferência
Interferência
Interferência no
na emissão
na
processo de
de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

Não

Sim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Nível 2

Não

Não

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

05/01/2012 05/03/2012

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

377

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

05/03/2012 05/06/2012

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134

Nível 2

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

560

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

05/03/2012 05/03/2013

365

-

-

-

-

-

-

407

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

-

-

15/01/2011 15/01/2013

731

-

-

-

-

-

-

832

Nível 2

Não

Não

Sim

Não

28/09/2009 05/11/2009

07/06/2010 19/07/2010

42

19/07/2010 19/12/2010

153

07/06/2010 19/07/2010

42

13/01/2009 30/03/2009

76

11/07/2011 05/08/2011

25

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

38

-

-

-

-

-

-

197

Nível 2

Não

Sim

Não

Sim

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

PBS

14/02/2008 14/06/2008

121

-

-

-

28/09/2009 05/11/2009

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

Nível 2

Não

Sim

Não

Não

PBS
NA
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APÊNDICE C – Modelo segmentado: nível de interferência 3

Tabela 6 - Modelo para estimar o nível de interferência de áreas contaminadas em novos empreendimentos do Metrô de São Paulo – segmentado: nível de interferência 3
A

B

C

D

E

F

1*

AP

6*

AP

7*

AP

CL

Coincidente Obra enterrada

Tipo de intervenção da obra
em águas subterrâneas

Tipo de intervenção da obra
quanto à movimentação de
solo

Localização da área perante o
empreendimento

Característica do
contaminante ou potencial
contaminante

Área

Classificação da área no
diagnóstico ambiental do meio
físico

Parâmetros de Entrada

Elaboração de Estudos

Início

Fim

Implementação
de Controles

Total
Total
Início Fim
(dias)
(dias)

-

-

-

-

-

-

-

-

NA

CL/MT/SH/SA Coincidente Obra enterrada

Etapa de Operação

-

Obra em
superfície

AP

Etapa de Implantação

-

CL/MT/SH/FN
Coincidente
/ PCB's

10*

Etapa de Concepção

-

NA

CL/MT/SH/FN
Obra em
Coincidente
/ PCB's
superfície

I

-

Obra em
superfície

AP

H

PBS

CL/MT/SH/FN
Coincidente
/ PCB's

8*

G

-

-

-

-

-

-

Total
(dias)

22/02/2005 14/03/2006

385

01/02/2008 30/09/2008

242

30/11/2008 06/02/2009

68

01/02/2008 30/09/2008

242

30/11/2008 06/02/2009

68

-

-

-

-

-

01/02/2008 30/09/2008

242

PBS

-

-

-

-

-

-

01/11/2007 01/11/2008

366

CL

Coincidente Obra enterrada

DN

-

-

-

-

-

-

13*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

-

-

-

-

-

-

15*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

16*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

17*

AC

CL

Coincidente Obra enterrada

PBS

34*

AP

* Área com estudo/controle não finalizado

Fim

-

AC

Fonte: Elaborado pela autora

Início

NA

11*

CL/MT/PCB's Coincidente Obra enterrada

Elaboração de Estudos

NA

07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/10/2011
07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/10/2011
07/06/2010
01/09/2010
01/01/2011
21/06/2011

19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/01/2012
19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/01/2012
19/07/2010
22/03/2011
01/04/2011
21/12/2011

42
202
90
92
42
202
90
92
42
202
90
183

14/02/2008 14/06/2008

121

23/07/2010 22/09/2010

61

Implementação de Controles

Início

Fim

01/04/2005 18/11/2005

Total
(dias)

Elaboração de Estudos

Início

Fim

J

231

03/08/2009

07/06/2010

308

Início

L
Tipo de Interferência

Implementação de Controles

Total
(dias)

K

Fim

Total
Geral
(dias)

Nível de
Interferência

1159

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

Interferência
Interferência
Interferência no
Interferência na emissão
na
processo de
no projeto? de licenças
implantação
desapropriação?
ambientais?
da obra?

Total
(dias)

01/05/2006 31/05/2006

30

01/07/2006
01/10/2006
01/02/2007
01/09/2010
01/04/2011
03/10/2011
05/03/2012

31/07/2006
31/10/2006
26/02/2007
30/09/2010
30/04/2011
03/11/2011
05/04/2012

30
30
25
29
29
31
31

-

-

-

06/10/2010

01/11/2013

1122

-

-

-

1432

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

-

-

-

06/10/2010

01/11/2013

1122

-

-

-

1432

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

134

20/07/2010

28/06/2011

343

28/06/2011 28/06/2014

1096

1815

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

27/05/2010

27/09/2010

123

20/11/2011 20/11/2013

731

1344

Nível 3

Não

Sim

Não

Não

19/07/2011

20/11/2011

124

26/07/2010

30/12/2010

157

05/09/2011 05/09/2013

731

1410

Nível 3

Sim

Não

Não

Sim

-

-

-

-

-

-

1129

Nível 3

Não

Não

Não

Sim

25/06/2009 06/11/2009
-

-

-

20/06/2005 30/08/2005

71

15/09/2006 15/08/2007

334

22/05/2006 30/05/2006
24/07/2006 10/10/2006

8
78

27/08/2007 27/09/2007
-

31
-

26/09/2005 25/10/2005

29

22/12/2008 22/07/2009

212

26/07/2010 30/12/2010

157

05/09/2011 05/09/2013

731

-

-

-

-

-

-

21/01/2012 21/01/2015

1096

-

-

-

-

-

-

1522

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

21/01/2012 21/01/2015

1096

-

-

-

-

-

-

1522

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

-

-

-

21/12/2011 21/01/2015

1127

-

-

-

-

-

-

1644

Nível 3

Não

Sim

Sim

Não

-

-

-

145

15/01/2012 15/01/2014

731

-

-

-

-

-

-

1058

Nível 3

Sim

Não

Não

Não

17/03/2011 09/08/2011

