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RESUMO

Esta dissertação baseou-se no programa de governo para a implementação de 49
unidades prisionais no Estado de São Paulo, iniciado no final de 2007.
Com fundamento nos princípios da gestão da qualidade, todas as fases do programa
foram examinadas, cuja abrangência envolve aspectos: da legislação ambiental
brasileira (histórico; e agrupamentos nos âmbitos da Federação e do Estado de São
Paulo); do direito ambiental e dos princípios globais (do desenvolvimento
sustentável, do poluidor-pagador, da prevenção, da participação e da ubiquidade; e
responsabilidade objetiva); do licenciamento ambiental (prévio; de instalação; e de
operação); do meio ambiente (poluição; degradação; recuperação; processos dos
meios: físico, biótico e antrópico; estudos ambientais, avaliação de impactos e
gerenciamento de riscos relacionados); da Gestão da Qualidade (histórico; garantia
da qualidade; abordagem estratégica; principais linhas de pensamento; e gestão da
informação); e da Construção Civil (aspectos da cadeia produtiva; demanda por
insumos; geração de resíduos; desafios do setor: qualificação de mão-de-obra, meio
ambiente do trabalho, gestão de pessoas, custos diretos e indiretos; edital para
contratação; construção).
Dados do processo de viabilização foram obtidos, interferências, pontos críticos e
lacunas que comprometem o alcance de objetivos estabelecidos e aumentam o risco
de efeitos indesejados foram mapeados, oportunidades de melhoria em várias
articulações do processo foram percebidas, fatores estes que incitaram a formulação
de proposições relativas à: seleção de glebas; decretação de utilidade pública;
obtenção de certidões de uso e ocupação do solo; elaboração de projetos, de
estudos ambientais, de orçamentos e de editais; gestão de aspectos ambientais da
construção civil, de programas de governo e de riscos de degradação ambiental em
diferentes fases de um empreendimento.

Palavras Chaves: Licenciamento ambiental; Meio ambiente; Gestão da qualidade;
Construção civil; Programa de governo.

ABSTRACT
Quality management in the process of viability of prisons in São Paulo State
This research was based on the government program for implementation of 49 prison
units in São Paulo State, which began in the late 2007.
Founded on the principles of quality management all phases of the program were
examined, which scope involves aspects: of the Brazilian environmental legislation
(historical, and groups in the level of the Federation and the State of São Paulo); of
the environmental law and global principles (of the sustainable development, of the
polluter payes principle, of prevention, of the participation and ubiquity; and of the
strict liability); of the environmental licensing (previous, installation, and operation), of
the environment (pollution, degradation; recovery; processes of physical, biotic and
anthropic; environmental studies, impact assessment and risk management related);
quality management (history; quality assurance; strategic approach; main lines of
thought; and information management); and of the civil construction (aspects of the
productive chain; demand for inputs; waste generation; sector challenges:
qualification of workforce, work environment, people management, direct and indirect
costs; tender for hiring; construction).
Data of viability process were obtained; interference, critical points and gaps that
compromise the achievement of established goals and increase the risk of unwanted
effects were mapped; opportunities for improvement in several links of the process
were noticed, these factors that prompted the formulation of propositions related to:
selection of plots; decree of public utility obtaining certificates of the use and
occupation of land, elaboration of projects, environmental studies, budgets and edict;
management of the environmental aspects of civil construction, government
programs and risks of environmental degradation at different stages of a project.

Keywords: Environmental Licensing, Environment, Quality Management; Civil
Construction; Government Program.
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1.

INTRODUÇÃO
Em face do crescente déficit de vagas carcerárias, o governo do Estado de

São Paulo, no final de 2007, deu início à implementação de um programa cujo
objetivo era disponibilizar, até dez/10, 39.504 novas vagas carcerárias por meio da
construção de 49 unidades prisionais, em 45 diferentes municípios do Estado.
Esta dissertação foi desenvolvida com base nesse programa.
Todo o processo de viabilização foi explorado, o que possibilitou o
mapeamento de lacunas, fragilidades, especificidades e criticidades que culminam
em efeitos indesejados, incitando a busca por resoluções, por oportunidades de
melhoria, de maneira a propiciar o pleno alcance dos objetivos estabelecidos.
Do referencial teórico destacam-se princípios e concepções do meio
ambiente, do direito e da gestão da qualidade, dos quais emergiram as seguintes
constatações: de Munn (1975 apud SÁNCHEZ, 2008), ações humanas causam
efeitos, causam impactos ambientais; de Theys (1993 apud SÁNCHEZ, 2008), não
há outra opção senão gerir o meio ambiente; de Rocha-Pinto et al. (2007), são
pessoas quem geram conhecimentos e inovam processos, produtos e serviços.
Então, há que se qualificar as ações humanas para que ocorra a redução da
probabilidade de produção de impactos ambientais, atitude que impõe trabalhar com
os conceitos e os procedimentos da gestão da qualidade e de riscos,
concomitantemente,

destacando

a

importância

do

gerenciamento

num

empreendimento (PETTA, 2011).
Nessa dimensão, busca-se contribuir para redução dos riscos de
degradação ambiental por meio da aplicação dos princípios da gestão da qualidade
nos processos de viabilização de unidades prisionais: pensamento sistêmico;
aprendizado organizacional; cultura de inovação; constância de propósitos;
orientação por processos; conformidade com especificações; geração de valor; e
valorização de pessoas.
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2.

OBJETIVOS
O desenvolvimento desta dissertação está pautado nos objetivos, geral e

específicos, descritos a seguir.
2.1.

Geral
Contribuir para a redução dos riscos de degradação ambiental, em

diferentes fases de um empreendimento, por meio da aplicação dos princípios da
gestão da qualidade nos processos de viabilização de unidades prisionais no Estado
de São Paulo.
2.2.

Específicos
Os objetivos específicos estão relacionados à implementação de 49

unidades prisionais no Estado de São Paulo, compreendendo:
a)

O acompanhamento do processo;

b)

A obtenção de dados;

c)

O acesso a experimentos semelhantes;

d)

A apresentação de resultados compatíveis com a realidade observada;

e)

A ampliação dos conhecimentos em gestão de aspectos ambientais da
construção civil;

f)

A ampliação dos conhecimentos em gestão da qualidade aplicada a
programas de governo; e

g)

A padronização de procedimentos e a inclusão de critérios e de
requisitos nas fases de seleção de área, estudo ambiental, projetos,
licitação e construção.
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3.

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método geral utilizado foi o indutivo, que parte de conhecimentos

particulares de processos de viabilização de unidades prisionais realizados, para
proposições que contribuam para a redução dos riscos de degradação ambiental em
diferentes fases de um empreendimento.
Os procedimentos metodológicos foram:
a) busca por referenciais teóricos, com destaques relacionados às
propostas apresentadas nesta dissertação;
b) mapeamento do processo de viabilização de unidades prisionais, ora em
desenvolvimento, desde a seleção de glebas até a conclusão de obra;
c) análise dos resultados;
d) elaboração de um conjunto de instruções, orientações e propostas; e
e) redação da dissertação.
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4.

REFERENCIAL TEÓRICO
De maneira a assentar em bases sólidas as instruções, as orientações e as

propostas apresentadas nesta dissertação, procedeu-se a busca por referenciais
teóricos, cujo conteúdo traz princípios, concepções e sínteses das relações com o
tema em estudo, organizada na forma descrita, a seguir:
1. Legislação Ambiental e o Licenciamento;
2. Meio Ambiente;
3. Gestão da Qualidade;
4. Construção Civil.
A Legislação Ambiental e o Licenciamento contemplam o histórico da
legislação brasileira, os principais marcos, parte de sua abrangência e frações
agrupadas nos âmbitos da Federação e do Estado de São Paulo.
O Meio Ambiente aborda as concepções mais empregadas nos meios
técnico-científicos, nacionais e internacionais.
A Gestão da Qualidade trata do histórico, dos fundamentos, das principais
linhas de pensamento, da filosofia do melhoramento contínuo e de sua interferência
direta na redução do risco de degradação ambiental.
A Construção Civil descreve suas características, variáveis da cadeia
produtiva, demanda por insumos e os aspectos relacionados às alterações
ambientais.
4.1.

Legislação ambiental e o licenciamento
Theodoro (2004) esclarece que as preocupações com normas ambientais

no Brasil existem desde seu descobrimento, por meio da aplicação da legislação
portuguesa (Ordenações Afonsinas, Ordenações Manuelinas, Ordenações Filipinas)
e que a administração colonial, no seu período inicial, colocou em vigor normas que
visaram preservar recursos naturais ou cultivados, aspecto que pode ser observado
na extração do pau-brasil, por exemplo, que – a partir de 1605 - passou a depender
de licença real, que também aplicou proibições ao corte de árvores frutíferas, à
destruição de colmeias e à caça de animais em período de reprodução. Por conta do
número cada vez maior de escravos que chegavam às colônias, de acordo com essa
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autora, outros regulamentos foram estabelecidos, que obrigavam ou incentivavam o
plantio de gêneros alimentícios, uma vez que a monocultura da cana-de-açúcar
começava a dominar as terras cultiváveis, até que surgem – a partir do Século XVIII
- as primeiras normas com o propósito de controlar a poluição e a degradação
ambiental, como aquelas que proibiam o lançamento de bagaço de cana em rios e
açudes, que protegiam os manguezais e o pau-brasil.
Neste contexto, Pádua (2002 apud THEODORO, 2004) observa que a
necessidade de controlar a exploração de recursos naturais das colônias era
percebida por alguns, como José Bonifácio, cuja visão fundamentava-se na "teoria
do dessecamento", que relacionava a destruição da vegetação nativa com a redução
da umidade, das chuvas e dos mananciais, teoria esta que, à época - final do Século
XVIII -, alcançava um novo patamar conceitual e político, em face dos possíveis
efeitos sobre a economia.
Em 1923 entra em vigor o Decreto nº 16.300, que regula a Saúde Pública.
No ano de 1934, entra em vigor o Código das Águas, que disciplina a partilha de
recursos hídricos e estabelece direitos e deveres para o uso e conservação da
qualidade das águas. Entra em vigor, também, o Código Florestal, cujo objetivo era
proteger as florestas. Em 1938, entra em vigor o Código de Pesca; em 1940 o
Código de Minas; em 1943 o Código de Caça. A partir de 1960, década do Estatuto
da Terra, do novo Código Florestal, da lei de Proteção à Fauna, do Código de Pesca
e do Código de Mineração, as questões ambientais começam a receber um
tratamento mais expressivo no país (FARIAS, 2007).
Para Neder (2002 apud FARIAS, 2007), é na fase setorial, classificada por
esse autor como a fase de gestão de recursos naturais, que o Estado passa a
regulamentar o uso dos recursos naturais para exploração da fauna, da flora, dos
minérios, dos recursos hídricos, dos recursos pesqueiros e da exploração da terra,
por meio do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), do Departamento Nacional
da Produção Mineral (DNPM), da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Esses órgãos desempenharam suas atribuições e competências de
forma independente da atuação dos demais, o que conduziu a ações
descoordenadas e conflitantes (FARIAS, 2007).
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Mais adiante, em 1981, entra em vigor a Política Nacional do Meio
Ambiente. Esta define princípios, objetivos e instrumentos para a defesa do meio
ambiente e estabelece como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Nacional do
Meio Ambiente – Conama. Fiorillo (2005) esclarece não ser proposital o uso da
expressão “política” pela Lei 6.938/1981, uma vez que pressupõe a existência de
seus princípios norteadores, evidenciando, ainda, que a Constituição Federal
recepciona esta lei em quase todos os seus aspectos, somando-se a criação de
competências legislativas concorrentes. O mesmo autor destaca, por conseguinte, a
utilização da expressão “ecologicamente equilibrado”, face à exigência de harmonia
em todos os aspectos facetários que compõem o meio ambiente.
Em 1985, entra em vigor a lei da Ação Civil Pública, que disciplina a ação
civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Um ano
depois, entra em vigor a Resolução Conama nº 1/1986. Essa resolução estabelece
definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais relativas à
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que é um dos instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente. Dela surge o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) e, também, uma lista
de empreendimentos passíveis de avaliação de impactos ambientais pelo órgão
estadual competente, e pelo IBAMA, complementarmente.
Em 1988, o meio ambiente passa a ser bem protegido constitucionalmente
com a previsão da tríplice penalização do poluidor, tanto pessoa física como jurídica
(art. nº 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal): sanção penal, em razão da
responsabilidade penal; sanção administrativa, por conta da responsabilidade
administrativa; e a sanção civil, por conta da responsabilidade civil, culminando, em
1998, na Lei Federal nº 9.605 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente e a qualquer poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, que por ação ou omissão, viole a tutela jurídica dos bens ambientais
(FIORILLO, 2005). O art. 2º da lei citada expressa que:
[...] Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida
da sua culpabilidade, [...] que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitála (BRASIL, 1998, p.1, grifo nosso).
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Sabe-se que uma das propriedades das prescrições legais é a preventiva.
Porém, este artigo torna explícita essa ação. Dessa forma, há que se considerar
medidas preventivas em todas as fases de um empreendimento, ou seja,
planejamento, projeto, contratação, execução de obra e operação.
Dando sequência ao histórico, em 19 de dezembro de 1997 entra em vigor a
Resolução Conama nº 237, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, pelo qual o
órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a
operação de empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores
ou daqueles que possam causar degradação ambiental.
Nesse contexto, a legislação ambiental brasileira culminou num amplo e
bastante complexo sistema que, ao longo dos anos, se torna cada vez mais
abrangente, por abarcar um crescente número de empreendimentos de diferentes
tipologias, e mais restritiva, por conta – dentre outros fatores – do melhoramento dos
instrumentos de controle e das especificidades de cada uso, cada vez mais
conhecidas.
A fim de contribuir para a percepção de sua abrangência, parte da
legislação ambiental brasileira foi sintetizada em dois quadros, em âmbitos de
diferentes competências. O Quadro 1 aborda a legislação federal e o Quadro 2 a
legislação paulista. Para a construção desses dois quadros, foram conhecidas mais
de setecentas prescrições legais, entre leis, decretos, resoluções, portarias,
instruções normativas e medidas provisórias. Observa-se que a propriedade
“vigência” foi afastada do estudo por dois motivos. O primeiro corresponde ao
objetivo que - repete-se - é contribuir para a percepção do alcance da legislação. O
segundo decorre do fato de que, comumente, a revogação de uma prescrição legal
dá lugar a outra de mesma natureza, porém com maior grau de instrução. Dessa
forma, foram agrupadas 216, no total.
A seguir, apresenta-se o Quadro 1, com uma fração da legislação agrupada
no âmbito federal:
An o

PRESCRIÇÕES LEGAIS FEDERAIS

1923

Decreto 16.300: Saúde Pública

1934

Decreto 24.643: Código de Águas
Decreto 23.793: Código Florestal

continua...
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PRESCRIÇÕES LEGAIS FEDERAIS

1938

Decreto 794: Código de Pesca

1940

Decreto 1.985: Código de Minas

1943

Decreto 5.894: Código de Caça

1964

Lei 4.504: Estatuto da Terra

1965

Lei 4.771: Novo Código Florestal

1967

Lei 5.197: Código de Proteção à Fauna
Decreto 221: Código de Pesca
Decreto 227: Código de Mineração

1979

Lei 6.766: Parcelamento do solo urbano
Decreto 84.017: Parques Nacionais Brasileiros

1981

Lei 6.902: Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental
Lei 6.938: Política Nacional do Meio Ambiente

1984

Decreto 89.336: Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico

1985

Lei 7.347: Ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
Resolução Conama 4: Reservas Ecológicas

1986

Lei 7.565: Código Brasileiro de Aeronáutica
Resolução Conama 1: Estudo de Impacto Ambiental

1987

Resolução Conama 9: Audiências Públicas
Resolução Conama 10: Estação Ecológica como pré-requisito no licenciamento de grandes obras
Resolução Conama 11: Categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural declaradas como
Unidades de Conservação

1988

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Designa artigo específico ao Meio Ambiente
Lei 7.653: Proteção à Fauna
Resolução Conama 5: Licenciamento ambiental de obras de saneamento
Resolução Conama 10: Áreas de Proteção Ambiental - APAs

1989

Lei 7.803: Altera a redação da Lei 4.771/65 - novo Código Florestal
Lei 7.804: Altera a Lei 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente

1990

Decreto 98.914: Reservas Particulares do Patrimônio Natural
Decreto 99.274: Regulamenta as Leis 6.902/81 e 6.938/81 - Estações Ecológicas e Política Nacional
do Meio Ambiente
Decreto 99.556: Proteção das cavidades naturais subterrâneas
Resolução Conama 3: Padrões de qualidade do ar
Resolução Conama 9: Licenciamento Ambiental de Extração Mineral das classes I a IX, exceto a
Classe II
Resolução Conama 10: Licenciamento Ambiental de Extração Mineral da classe II
Resolução Conama 13: Determina que qualquer atividade que possa afetar a biota e que esteja
inserida num raio de 10 quilômetros de Unidades de Conservação seja licenciada ambientalmente

1991

Lei 8.171: Política agrícola

1992

Portaria IBAMA 37-N: Listagem de espécies da Flora Brasileira
Portaria IBAMA 110-N: Registro Geral da Pesca

continua...
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PRESCRIÇÕES LEGAIS FEDERAIS

1993

Lei 8.666: Licitações e contratos da Administração Pública – o inciso IX do art. 6º define “projeto
básico” e determina que esse deve assegurar, inclusive, o adequado tratamento do impacto ambiental
Resolução Conama 4: Formações nativas de restinga passam a ter caráter emergencial para fins de
zoneamento e proteção

1994

Decreto 1.298: Florestas Nacionais
Portaria IBAMA 16: Criação de animais silvestres para subsidiar a pesquisa científica

1995

Resolução Conama 4: Áreas de Segurança Portuária - ASAs

1996

Decreto 1.922: Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN
Resolução Conama 7: Estágios de sucessão de vegetação de restinga para o Estado de São Paulo

1997

Lei 9.433: Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos
Decreto 99.274: Política Nacional do Meio Ambiente
Resolução Conama 237: Licenciamento ambiental

1998

Lei 9.605: Lei de Crimes Ambientais

1999

Lei 9.785: Alterou o Decreto 3.365, de 21 de junho de 1941 - Desapropriação por utilidade pública
Lei 9.795: Política Nacional de Educação Ambiental
Resolução Conama 249: Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da
Mata Atlântica

2000

Lei 9.966: Prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras
substâncias nocivas ou perigosas em águas
Lei 9.985: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC
Lei 10.098: Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida - Lei da
Acessibilidade
Decreto 3.358: Extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil
Resolução Conama 273: Instalação e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros
combustíveis

2001

Lei 10.257: Diretrizes gerais da política urbana - Estatuto da Cidade
Lei 10.295: Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia - Lei da eficiência energética,
que culminou no Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/Inmetro, juntamente com os Programas
Nacionais da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e de
Conservação de Energia Elétrica (Procel)
Resolução Conama 275: Código de cores para os diferentes tipos de resíduos
Medida Provisória 2.186: Patrimônio genético

2002

Decreto 4.297: Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil - ZEE
Resolução Conama 302: Áreas de Preservação Permanente - APPs de reservatórios artificiais
Resolução Conama 303: Áreas de Preservação Permanente – APP
Resolução Conama 307: Gestão dos resíduos da construção civil
Portaria IPHAN 230: Projetos que afetam sítios arqueológicos

2003

Decreto 4.680: Direito à informação relativo ao consumo de alimentos produzidos a partir de
organismos geneticamente modificados

2004

Decreto 5.300: Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC
Resolução RDC 306: Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
Resolução Conama 347: Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico
Portaria 518: Qualidade da água para consumo humano

continua...
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PRESCRIÇÕES LEGAIS FEDERAIS
Decreto 5.566: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC
Decreto 5.577: Programa Nacional e Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado
Resolução Conama 357: Classificação dos corpos de água
Resolução Conama 358: Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde
Portaria 118: Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil - SiAC - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H
Instrução Normativa IBAMA 72: Colisões de aeronaves com a Fauna Silvestre em Aeródromos
Instrução Normativa IBAMA 112: Documento de Origem Florestal - DOF

2006

Resolução Conama 369: Casos excepcionais para intervenção ou supressão em APP
Resolução Conama 371: Cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de
recursos advindos de compensações ambientais
Resolução Conama 375: Uso agrícola de lodos de esgoto
Resolução Conama 377: Licenciamento ambiental de Sistemas de Esgotamento Sanitário
Resolução Conama 378: Empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental

2007

Decreto 6.063: Gestão de florestas públicas para a produção sustentável

2008

Decreto 6.660: Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica
Resolução Conama 396: Classificação e diretrizes para o enquadramento das águas subterrâneas

2009

Lei 11.959: Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca
Decreto 6.848: Compensação ambiental
Resolução Conama 420: Critérios e valores orientadores de qualidade do solo
Portaria 441: Trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura
Instrução Normativa MMA 5: Procedimentos metodológicos para restauração e recuperação de
APPs e de Reserva Legal

2010

Lei 12.305: Política Nacional de Resíduos Sólidos
Resolução Conama 423: Vegetação primária e secundária nos Campos de Altitude
Instrução Normativa 1: Critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, contratação de serviços
ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional

2011

Lei Complementar 140: Cooperação em diferentes âmbitos relativa à proteção de paisagens
naturais notáveis, do meio ambiente, e ao combate à poluição
Decreto 7.626: Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional
Resolução Recomendada 126: Procedimentos e medidas que garantam o controle de impactos
urbanos em empreendimentos que envolvam recursos de programas federais
Resolução 135: Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 2012-2015
Resolução 437: Lista de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga
Portaria 256: Implantações que possam afetar adversamente as operações aéreas
Portaria 2.914: Qualidade da água para consumo humano e padrões de potabilidade; revoga a
Portaria 518/04

2012

Lei 12.587: Política Nacional de Mobilidade Urbana
Lei 12.651: Proteção da vegetação nativa – novo Código Florestal; revoga a Lei 4.771/65
Resolução 2: Diretrizes curriculares nacionais a serem observadas pelos sistemas de ensino e
suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior para a Educação Ambiental
Portaria 38: Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves Ameaçadas da Caatinga
Portaria 97: Lista de municípios localizados no Bioma Cerrado para ações prioritárias de
monitoramento e de controle do desmatamento ilegal

continua...
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PRESCRIÇÕES LEGAIS FEDERAIS

2012

Instrução Normativa 1: Participação da Fundação Nacional do Índio - Funai no processo de
licenciamento ambiental
Instrução Normativa 2: Bases para programas de educação ambiental como medidas mitigadoras ou
compensatórias no cumprimento às condicionantes do licenciamento ambiental
Instrução Normativa 9 - Normas para pesca amadora

Quadro 1 - Fração da legislação agrupada no âmbito federal
Fonte: Elaborado pela autora

A seguir, apresenta-se o Quadro 2, com uma fração da legislação agrupada
no âmbito do Estado de São Paulo.
An o

PRESCRIÇÕES LEGAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1962

Lei 6.884: Parques e Florestas, monumentos naturais

1970

Decreto 52.490: Recursos hídricos

1976

Decreto 8.468: Mecanismos ajustados para operação e controle do meio ambiente

1977

Decreto 10.775: Enquadramento dos corpos de água

1980

Decreto 14.806: Programa de Controle da Poluição Industrial

1986

Decreto 25.341: Parques Estaduais Paulistas

1989

Constituição do Estado de São Paulo de 1989: Designa artigos específicos ao Meio Ambiente

1991

Decreto 32.955: Preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas
Decreto 33.499: Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB

1992

Lei 7.750: Política de Saneamento

1993

Lei 8.275: Cria a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras
Decreto 36.551: Plano da Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
Decreto 37.678: Área de proteção ambiental ao longo do curso do Rio Tietê

1994

Lei 9.034: Plano de Recursos Hídricos - PERH
Decreto 39.473: Normas de utilização das várzeas
Resolução Conjunta SMA/IBAMA 2: Supressão da vegetação em estágio inicial de regeneração

1995

Lei 9.146: Mecanismos de compensação financeira para municípios que sofrem restrição por força de
instituição de espaços territoriais especialmente protegidos

1996

Resolução SMA 66: Acesso público aos processos administrativos que tratem de matéria ambiental
Portaria DAEE 717: Normas e que disciplinam o uso dos recursos hídricos

1997

Lei 9.509: Política Estadual do Meio Ambiente
Lei 9.866: Diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais
de interesse regional
Decreto 41.629: Uso do CFC, capacitação tecnológica e vedação de aquisição, pela Administração
Pública Estadual, de produtos contendo substâncias que destroem a camada de ozônio - SDOs
Decreto 41.913: Saneamento ambiental nos assentamentos urbanos
Resolução Conjunta SMA - SAA 2: Licenciamento ambiental em áreas de preservação permanente, de
obras, empreendimentos e atividades de desassoreamento, construções, reforma e ampliação de
tanques, açudes e barramentos de corpos d’água
Resolução SMA 5: Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental

continua...
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PRESCRIÇÕES LEGAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1998

Decreto 43.505: Celebração de convênios entre a Secretaria do Meio Ambiente e os municípios do
Estado de São Paulo visando a fiscalização e o licenciamento ambiental

2000

Decreto 45.273: Uso, conservação e preservação do solo agrícola

2001

Lei 11.004: Condiciona a construção de estabelecimentos penitenciários à prévia aprovação de projeto
de tratamento de efluentes
Decreto 45.643: Obriga a Administração Pública Estadual a adquirir lâmpadas de maior eficiência
energética e menor teor de mercúrio
Decreto 45.805: Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável - PURA

2002

Lei 11.165: Código de Pesca e Aquicultura
Lei 11.262: Áreas de Proteção Ambiental, trechos da Serra da Mantiqueira
Resolução SMA 41/02: Licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e da construção civil

2003

Decreto 47.696: Delimitação de áreas de proteção dos mananciais - Grande São Paulo
Decreto Estadual 48.138: Medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água
Decreto 48.149: Conselhos Gestores das Áreas de Proteção Ambiental - APAs

2004

Decreto 48.766: Programa de Gestão Compartilhada de Unidades de Conservação
Resolução SMA 39: Caracterização de material a ser dragado para disposição

2005

Lei 11.878: Selo Verde Oficial
Lei 11.977: Código de Proteção aos Animais
Decreto 49.566: Intervenção de baixo impacto ambiental em Áreas de Preservação Permanente
Decreto 49.672: Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação de Proteção Integral
Decreto 49.673: Controle e fiscalização do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa
Decreto 49.674: Utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo
Decreto 50.170: Selo SOCIOAMBIENTAL âmbito da Administração Pública estadual
Resolução Conjunta SMA-SERHS 1/05: Integração entre sistemas de autorizações e outorgas entre a
Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento
Resolução SAA 17: Programa de Microbacias Hidrográficas
Resolução SAA 18: Recuperação de áreas degradadas localizadas nas microbacias hidrográficas
abrangidas pelo Programa de Microbacias Hidrográficas
Resolução SMA 24: Zoneamento Ecológico - Econômico do Litoral Norte
Resolução SMA 33: Gerenciamento e licenciamento ambiental de sistemas de tratamento e disposição
final de resíduos de serviços de saúde humana e animal
Resolução SMA 37: Sistema de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA

2006

Lei 12.293: Comercialização de plantas em vasos de xaxim "Dicksonia sellowiana"
Lei 12.300: Política de Resíduos Sólidos
Decreto 51.150: Reservas Particulares do Patrimônio Natural
Resolução Conjunta SMA SERHS 1: Procedimentos integrados, entre a Cetesb e o DAEE, relativos
aos usos dos recursos hídricos
Resolução SMA 27: Programa de Proteção à Fauna Silvestre
Resolução SMA 40: Certificado Florestal
Resolução SMA 49: Sistema de Gerenciamento da Mata Atlântica - SIGMA
Resolução SMA 51: Licenciamento ambiental das atividades minerárias
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PRESCRIÇÕES LEGAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

2006

Resolução SMA 56: Gradação de impacto ambiental para fins de cobrança de compensação ambiental

2007

Lei 12.546: Programa de Apoio à Participação dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil CBH-Vivo - no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH
Lei 12.684: Proíbe o uso de amianto
Lei 12.780: Política de Educação Ambiental
Decreto 52.469: Controle da poluição do meio ambiente
Resolução SMA 22: Projeto Ambiental Estratégico “Licenciamento Ambiental Unificado”
Resolução SMA 54: Empreendimentos urbanísticos e de saneamento básico considerados de utilidade
pública e de interesse social

2008

Lei 12.927: Recomposição de reserva legal
Decreto 52.762: Reposição florestal
Decreto 53.047: Cadastro das Pessoas Jurídicas que comercializam produtos e subprodutos de
origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA
Decreto 53.146: Estradas no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral
Decreto 53.336: Institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis
Resolução SMA 9: Projeto Ambiental Estratégico Município Verde
Resolução SMA 15: Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para incremento da
conectividade
Resolução SMA 71: Projeto Estratégico de Mata Ciliar
Resolução SMA 73: Manejo de fauna silvestre, nativa e exótica
Resolução SMA 85: Compensação ambiental decorrente da supressão de vegetação nativa
Resolução SMA 92: Valor do custo das horas técnicas despendidas no licenciamento ambiental

2009

Lei 13.542: Torna a Cetesb único órgão licenciador do Estado de São Paulo, incorporando o DEPRN e
o Departamento de Uso e Ocupação do Solo – Processo de unificação do licenciamento ambiental
Lei 13.550: Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado
Lei 13.576: Reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico
Lei 13.577: Proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas
Lei 13.798: Política de Mudanças Climáticas – PEMC
Decreto 53.939: Manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e
composição da área de Reserva Legal
Decreto 54.079: Sistema de Florestas - SIEFLOR
Decreto 54.487: Controle da poluição do meio ambiente
Decreto 54.645: Política de Resíduos Sólidos
Decreto 55.008: Valores a serem aplicados na cobrança pelo uso dos recursos hídricos
Decreto 55.011: Unidade de Gerenciamento para implementação do Programa de Recuperação
socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica
Resolução Conjunta SH SMA 3: Regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais Programa de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal
Resolução Conjunta SMA SAA 6: Zoneamento Agroambiental para setor sucroalcooleiro
Resolução SMA 9: Ocorrências de restingas consideradas de preservação permanente
Resolução SMA 22: Certidões municipais de uso e ocupação do solo, exame e manifestação técnica
das Prefeituras Municipais
Resolução SMA 86: Compensação ambiental decorrente de supressão de vegetação nativa em áreas
rurais

continua...
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...conclusão
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PRESCRIÇÕES LEGAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

2009

Decreto 55.947: Programa Estadual de Construção Civil Sustentável - Política de Mudanças Climáticas

2010

Decreto 56.031: Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas,
Sobrexplotadas, Ameaçadas de Sobrexplotação
Decreto 56.565: Regras para aprovação e contratação de projetos básicos no âmbito da Administração
direta e indireta e fundacional do Estado – o item 9 do Anexo I determina notas explicativas sobre
impactos ambientais; e o item 1 do Anexo II exige estudos de viabilidade técnica e ambiental
Resolução SMA 14: Licenciamento de empreendimentos em áreas potencialmente críticas para a
utilização de água subterrânea

2011

Lei 14.626: Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais
Resolução SMA 38: Relação de produtos geradores de resíduos de significativo impacto ambiental

2012

Lei 14.691: Uso de asfalto enriquecido com borracha
Decreto 57.734: Licitação tipo "menor preço" na modalidade convite para aprovação e contratação de
projetos básicos de obras e serviços de engenharia e arquitetura
Decreto 58.107: Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020;
estabelece agenda, com metas setoriais
Resolução SMA 4: Programa Município VerdeAzul; método de valoração dos passivos ambientais
Resolução SMA 11: Programas de responsabilidade pósconsumo no setor da telefonia móvel celular
Resolução SMA 38: Ações a serem desenvolvidas no Projeto de Apoio à Gestão Municipal de
Resíduos Sólidos
Resolução Conjunta SMA-SAA-1: Constitui Grupos de Trabalho Intersecretariais com a finalidade de
efetuar a revisão da legislação estadual referente à pesca e aquicultura

Quadro 2 - Fração da legislação agrupada no âmbito do Estado de São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora

Como visto, a legislação ambiental nesses âmbitos, assim como o processo
de licenciamento, contam com vastas prescrições legais em diferentes fases de um
empreendimento (planejamento, projeto, contratação, execução da obra e operação)
o que – em princípio – deveria garantir a redução de riscos de degradação e seus
efeitos, ou seja, seus impactos ambientais, tendo em vista que uma de suas
propriedades é a preventiva. Então, Petta (2011) questiona: se há tantas
prescrições legais, reconhecidas nacional e internacionalmente, por que ainda
perdura a degradação ambiental?
No contexto da degradação e da propriedade preventiva, a seguir abordamse aspectos do direito ambiental e dos princípios globais.
Para Fiorillo (2005), direito ambiental é ciência nova, porém autônoma por
possuir seus próprios princípios diretores previstos na Constituição Federal, em
conformidade com a Política Global do Meio Ambiente, inicialmente formulados na
Conferência de Estocolmo e ampliados na ECO-92. Esse autor define que a Política
Nacional do Meio Ambiente é a implementação desses princípios globais: do
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desenvolvimento sustentável; do poluidor-pagador; da prevenção; da participação; e
da ubiquidade, princípios estes que se encontram cravados em seu art. 225:
desenvolvimento sustentável “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado [...] presentes e futuras gerações” (caput); poluidor-pagador “As condutas
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados” (§ 3º); prevenção “defendê-lo e preserválo” (caput); participação “impondo-se ao Poder Público e à coletividade” (caput); e
ubiquidade, princípio que torna evidente o dever de considerar o objeto de proteção
do meio ambiente toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer
tema, atividade, obra etc. for criada e desenvolvida, tornando imperativa a consulta
ambiental antes de se empreender algo, a fim de saber das possibilidades de
degradação.
Relativamente às condutas e atividades consideradas lesivas, esse autor
define que a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do
tipo “objetiva”, conforme preceito contido no § 3º do art. 225 da Constituição Federal
“obrigação de reparar os danos causados”, sem exigir qualquer elemento subjetivo
para a configuração da responsabilidade civil, cuja principal razão de surgimento para este e para outros autores – foi a Revolução Industrial, cenário em que houve
um expressivo aumento do número de acidentes, o que fez modificar o sistema da
responsabilidade civil, face à insatisfação com a teoria subjetiva, pois ficou
evidenciada a sua incompatibilidade com o impulso do desenvolvimentista
contemporâneo, incitando a busca de técnicas hábeis para o desempenho de uma
cobertura mais ampla para a reparação do dano, dando origem à doutrina objetiva.
Para Carbonnier (1995 apud PEREIRA, 1998), a responsabilidade objetiva
não importa em nenhum julgamento de valor sobre os atos do responsável, sendo
suficiente que o dano esteja relacionado materialmente com estes atos, pois
aquele que exerce uma determinada atividade deve assumir os riscos.
Tratados alguns aspectos da legislação ambiental, do licenciamento, do
direito e dos princípios globais, aborda-se, a seguir, o licenciamento ambiental de
unidades prisionais, realizado atualmente no âmbito da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - Cetesb.
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De acordo com o inciso I do Art. 1º da Resolução Conama nº 237/1997, o
licenciamento ambiental consiste de:
[...] procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997, p.1).

Consta dessa resolução uma listagem exemplificativa de empreendimentos
licenciáveis. Embora não abarcadas pela listagem, a Cetesb considera que unidades
prisionais devam ser objeto de licenciamento. Assim, a implementação desses
equipamentos de segurança é avaliada em impactos, cujas fases da avaliação são:
a)

Consulta prévia
De acordo com o inciso II do Artigo 2º da Resolução SMA 54/2004,
consulta prévia:
[...] é o requerimento encaminhado à SMA, precisamente ao
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental-DAIA, solicitando
orientação quanto à definição do tipo de estudo ambiental adequado
para análise da viabilidade ambiental de atividade ou
empreendimento potencial ou efetivamente causador de impacto ao
meio ambiente, acompanhado de informações que caracterizem seu
porte, sua localização e os impactos esperados para sua implantação
(SÃO PAULO, 2004, p.1).

b)

Licença prévia
De acordo com o inciso I do art. 8º da Resolução Conama 237/1997:
[..] concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases de sua implementação (BRASIL, 1997, p.3).

c)

Licença de instalação
De acordo com o inciso II do art. 8º da Resolução Conama 237/1997:
[...] autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante (BRASIL,
1997, p.3).
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d)

Licença de operação
De acordo com inciso III do art. 8º da Resolução Conama 237/1997:
[...] autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação (BRASIL, 1997, p.3).

A consulta prévia e o licenciamento prévio, de instalação e de operação são
fases do processo de viabilização, cujo início é determinado pelo plano de
necessidades da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). É com base
nesse plano de necessidades que ocorre a análise locacional, cujo objetivo é
selecionar a gleba que será objeto do licenciamento. Observa-se que precede a
escolha de glebas a análise com base em alguns critérios ambientais, procedentes
dos fundamentos da disciplina Meio Ambiente, apresentados a seguir.
4.2.

Meio ambiente
Este capítulo traz os fundamentos da disciplina, contemplando: aspectos

ambientais como a poluição, a degradação e a recuperação; os processos dos
meios: físico, biótico e antrópico; os estudos de impacto ambiental; os impactos,
atributos, avaliação de impactos e os riscos relacionados.
À luz do contexto legal, meio ambiente é um conceito jurídico
indeterminado, cabendo ao intérprete o preenchimento do seu conteúdo (FIORILLO,
2005).
De acordo com o inciso I do Art. 3º da Resolução Conama 6.938/1981, meio
ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Freitas et al. (2001) entendem o meio ambiente como um determinado
espaço que apresenta equilíbrios dinâmicos entre forças concorrentes dos meios:
físico, biótico e antrópico; cujas relações se organizam formando sistemas
extremamente complexos e sensíveis às modificações de seus elementos
constituintes. Para esses autores, meio ambiente constitui-se, ao mesmo tempo, por
um espaço e por um sistema de relações que se desenvolvem nesse espaço, por
meio de trocas de energia e matéria, e cujas alterações podem desencadear
reações, modificando sua dinâmica.
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Fiorillo (2005) considera que a divisão do meio ambiente em aspectos que o
compõem busca facilitar a identificação da atividade degradante e do bem
imediatamente degradado, destacando, com isso, cinco significativos aspectos: meio
ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e do patrimônio genético.
Esse autor entende que: meio ambiente natural, ou físico, constitui-se por
solo, água, ar atmosférico, flora e fauna; meio ambiente artificial compreenderia o
espaço urbano construído, consistido do conjunto de edificações (chamado de
espaço urbano fechado), e de equipamentos públicos (espaço urbano aberto); meio
ambiente cultural comporia o chamado patrimônio cultural, traduzindo a história de
um povo, a sua formação, a cultura e, portanto, os próprios elementos
identificadores de sua cidadania; meio ambiente do trabalho seria o local onde as
pessoas desempenham suas atividades laborais, cujas bases são a salubridade e a
ausência de agentes que possam comprometer a integridade físico-psíquica dos
trabalhadores. O mesmo autor destaca o aspecto do patrimônio genético, afirmando
que este:
[...] merece proteção jurídica em face de relacionar-se à possibilidade
trazida pela engenharia genética de utilização de gametas
conservados em bancos genéticos para a construção de seres vivos,
possibilitando a criação e o desenvolvimento de uma unidade viva
sempre que houver interesse. Daí, em decorrência do evidente
impacto da engenharia genética na pecuária, na avicultura, na
agricultura etc., o entendimento constitucional de organizar relações
jurídicas advindas da complexidade de aludido tema (FIORILLO,
2005, p.24).

Para Theys (1993 apud SÁNCHEZ, 2008), ambiente não é uma totalidade, e
sua apreensão é quase subjetiva, pois depende de pontos de vista, de sistemas, de
valores, de crenças, de percepções que, em qualquer caso, é algo externo ao
agente ou a um determinado sistema. Para esse autor, a humanidade expande sem
cessar suas atividades, interferindo mais e mais na natureza, aspecto que não
oferece outra opção à sociedade senão gerir o meio ambiente, ou seja, ordenar
e reordenar continuamente a relação entre a sociedade e o mundo natural.
Nesta dissertação, a importância da gestão como garantia da redução do
risco de degradação ambiental será demonstrada por meio de evidências objetivas1,

1

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005) define que
evidências objetivas são dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa.
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obtidas do acompanhamento do processo de viabilização, em especial da fase de
construção desses equipamentos de segurança, tanto por construtoras certificadas
quanto por não certificadas.
Na dimensão da expansão das atividades humanas, apresentam-se, a
seguir, concepções de alguns autores relativas a aspecto ambiental, poluição,
degradação e recuperação.
Aspecto ambiental pode ser entendido como mecanismos por meio dos
quais uma ação humana causa impacto ambiental (SÁNCHEZ, 2008). Para Munn
(1975 apud SÁNCHEZ, 2008), ações humanas causam efeitos ambientais, que,
por sua vez, produzem impactos ambientais. A NBR ISO 14.001 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) define aspecto ambiental como o
elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode
interatuar com o meio ambiente.
Poluição procede do latim, polluere, e significa ato ou efeito de poluir, que
por sua vez é sujar, é manchar (MICHAELIS, 2008). Poluir é sujar a natureza,
provocando danos, cujas motivações decorrem de atividades, de ações humanas
(SÁNCHEZ, 2008). Para esse autor, é comum associar poluição e emissões ou
presença de matéria ou energia, o que permite a correlação de grandezas físicas ou
parâmetros químicos ou físico-químicos à poluição, propiciando a medição e o
estabelecimento de valores de referência, conhecidos como padrões ambientais.
Dessa forma, para esse autor, surge a seguinte concepção objetiva de poluição: a
introdução de qualquer forma de matéria ou de energia que possa afetar
negativamente o homem ou outros organismos, aspecto que impõe o dever de
controlar, de gerir as atividades e as ações humanas para que se evite ou se
reduza a ocorrência.
De acordo com o art. 2º da Lei Estadual 997/1976:
[...] Considera-se poluição do meio-ambiente a presença, o
lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e
qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em
quantidade, de concentração ou com características em desacordo
com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que
tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo: I - impróprios,
nocivos ou ofensivos à saúde; II - inconvenientes ao bem estar
público; III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; IV - prejudiciais
à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais
da comunidade (BRASIL, 1976, p. 1).
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Neste cenário, está inserida a degradação da qualidade ambiental que, de
acordo com o inciso II do art. 3º da Lei Federal 6.938/1981, é a alteração adversa
das características do meio ambiente, ou seja, de suas propriedades diferenciadoras
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Para Johnson et al. (1997 apud SÁNCHEZ, 2008) degradação ambiental é
geralmente ligada a uma mudança artificial ou perturbação de causa humana, a uma
redução percebida das condições naturais ou do estado de um ambiente, cujo
agente causador de degradação é sempre o ser humano, pois processos naturais
não degradam o ambiente, apenas causam mudanças.
Já, qualidade ambiental, de acordo com esse mesmo autor, é uma medida
da condição de um ambiente relacionada aos requisitos de uma ou mais espécies
e/ou de qualquer necessidade ou objetivo humano.
Para Sachs (1974 apud SÁNCHEZ, 2008) a qualidade ambiental pode ser
medida por meio de indicadores2 objetivos e apreendida no plano de sua
percepção pelos diferentes atores sociais.
Segundo Sánchez (2008) a expressão da degradação ambiental possui
caráter negativo ao meio ambiente, por corresponder a qualquer alteração adversa
dos processos, funções ou componentes ambientais, ou ainda como uma alteração
adversa da qualidade ambiental.
Para esse autor, em razão da capacidade de recuperação de um sistema
natural, ou seja, do tempo de resiliência, o grau de perturbação pode ser tal que um
ambiente se recupere de forma instantânea. Porém, a partir de um certo nível de
degradação, a recuperação instantânea de um ambiente pode ser impossível, ou
consumir um longo período, desde que a fonte causadora da poluição seja retirada
ou reduzida, o que requer, em grande parte dos casos, uma ação corretiva.
Segundo a NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008), ação corretiva é a ação que visa eliminar a causa de uma não

2

A NBR ISO 14050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 16) define que
indicadores são “medidas quantitativas, qualitativas ou descritivas que, quando são periodicamente
avaliadas e monitoradas, indicam a direção da mudança.”
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conformidade3 ou outra situação indesejada, sendo executada para prevenir a
repetição, enquanto que a ação preventiva é àquela que visa eliminar a causa de
uma potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável, ou
seja, a ação preventiva é executada para prevenir a ocorrência.
Por certo, ações corretivas4 devem ser previstas somente sob o olhar
da ocorrência adversa, fortuita, uma vez que sua utilização confirma que o
dano, que a degradação já ocorreu.
Ações preventivas, por mais salutares que possam parecer, carecem ainda
de um incremento que de fato contribuirá para a eliminação do risco de degradação,
que é a ação preditiva. O verbo predizer procede do latim, praedicere, que significa
dizer ou anunciar com antecedência o que vai acontecer, profetizar, prognosticar
(MICHAELIS, 2008).
Quanto à recuperação ambiental, Sánchez (2008) define que é objetivo
dessa ação conferir um novo uso aos ambientes degradados por meio da aplicação
de técnicas de manejo, cujas variações correspondem à restauração, à reabilitação
e à remediação. Para esse autor: a restauração é entendida como o retorno das
condições existentes antes da degradação, cujas ações podem melhorar a situação
inicial, isso somente se a condição inicial corresponder a um ambiente alterado; a
reabilitação corresponde a formas de utilização de uma área degradada; e a
remediação corresponde à recuperação de um tipo particular de área degradada,
que são as áreas contaminadas, cuja concepção é a aplicação de técnicas em uma
área contaminada, objetivando a remoção ou a contenção dos contaminantes, de
modo a assegurar uma utilização com limites aceitáveis de riscos aos bens a
proteger (CETESB, 1999).
Rodrigues e Gandolfi (2001 apud SÁNCHEZ, 2008) denominam como
sendo redefinição ou redestinação as ações de recuperação ambiental que
objetivam habilitar a área degradada para que o novo uso possa ter lugar, criando
um ecossistema alternativo (CAIRNS JR, 1986 apud SÁNCHEZ, 2008).

3

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 13) define que
não conformidade é o “não atendimento a um requisito.”
4
A NBR ISO 14001 (Id., 2005, p. 2) define que ação corretiva é “a ação para eliminar a causa de uma
não conformidade identificada.”
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Nesta dissertação, será corroborada a necessidade de gerir as ações
humanas, principalmente na fase de construção de um empreendimento, cujos
aspectos a serem destacados estão relacionados aos meios: físico (alteração de
relevo, impermeabilização do solo, drenagem, exposição de solo por retirada de
cobertura vegetal, contaminação por resíduos); biótico (supressão de vegetação); e
antrópico (educação ambiental e temor da população). Para este último, em
especial, serão descritas algumas reações e percepções dos habitantes das
municipalidades que irão receber as unidades prisionais em seus espaços
territoriais.
Quanto aos meios: físico, biótico e antrópico; importante se faz destacar os
processos de cada um deles, suas características e a interação entre eles.
O substantivo processo é de origem latina, processu, e significa
concatenação ou sucessão de fenômenos, ou seja, série de coisas ou
acontecimentos que se seguem ou se sucedem, em determinada ordem, de tudo o
que pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência (MICHAELIS, 2008).
Os processos do meio ambiente correspondem à interação de processos do
meio físico, processos do meio biótico e processos do meio antrópico.
Para Freitas et al. (2001) caracterizam os processos do meio físico: a
aceleração de processos erosivos em superfície e subsuperfície, escorregamentos,
diminuição da quantidade de água que se infiltra no solo, introdução de substâncias
contaminantes no solo, nas águas superficiais e subterrâneas, o aumento da
quantidade de partículas sólidas e de gases na atmosfera, o aumento da
propagação de ondas sonoras etc; do meio biótico: a supressão de vegetação,
degradação da vegetação por conta do efeito de borda e deposição de partículas
sólidas sobre folhas e troncos, danos à fauna a partir da supressão da vegetação e
de caça, incômodos à fauna, que utiliza o local como passagem ou hábitat, além de
outros; e do meio antrópico: a redução do déficit habitacional, do aumento da
demanda por infraestrutura, consumo de água e energia, transações comerciais,
arrecadação de impostos, oferta de empregos, tráfego, alteração na percepção
ambiental, e outros.
Para Sánchez (2008), é quase padrão no Brasil a separação do ambiente
nos três grandes compartimentos tratados anteriormente, cujos princípios por trás
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dessa divisão colocam no “meio físico” tudo o que corresponde ao ambiente
inanimado; no “meio biótico” tudo o que se refere aos seres vivos, excetuando os
humanos, que são tratados no compartimento “meio antrópico”. Para o mesmo autor,
o “meio antrópico” no Brasil é frequentemente - mas de modo pouco apropriado conhecido também como “meio socioeconômico”, termo que exclui a dimensão
cultural das atividades humanas.
De acordo com a NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005), processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas
ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).
A título de exemplo, importante se faz entender que não é correto afirmar
que a construção de uma estrada, a abertura de uma mina ou a derrubada de uma
floresta causam erosões, uma vez que processos erosivos já atuavam antes, pois o
que de fato ocorre, é a intensificação da erosão, acelerando um processo natural
(SÁNCHEZ, 2008).
Identificados os processos dos três meios, ou seja: físico, biótico e
antrópico; a seguir examinam-se as concepções de impactos ambientais, estudos de
impacto ambiental, avaliação de impactos ambientais, análise de risco, atributos e
recuperação ambiental.
De acordo com o artigo 1º da Resolução Conama nº 01/1986, considera-se
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota;
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; qualidade dos recursos
ambientais.
Há várias concepções para impacto ambiental, porém há convergência para
o seguinte entendimento: impactos ambientais decorrem de ações humanas, que
acabam por modificar processos naturais ou sociais, surgindo, então, o caráter
dinâmico do ambiente, dos processos do meio ambiente como base de
entendimento das alterações ambientais denominadas impactos (SÁNCHEZ, 2008).
Outra expressiva concepção vem de Wathern (1988 apud SÁNCHEZ, 2008,
p. 28): “A mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa
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determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação
que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada”.
Nesta dissertação, está apresentada a estrutura do estudo de impacto
ambiental que instrui o processo de licenciamento de unidades prisionais no âmbito
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb.
Estudos de impacto ambiental são elaborados para empreendimentos que
irão demandar intervenções físicas no ambiente, cuja finalidade é auxiliar na seleção
da alternativa mais viável, de maneira a atingir determinados objetivos, por meio do
emprego de métodos científicos, que propiciem o planejamento do projeto e a
tomada de decisão (SÁNCHEZ, 2008).
Por meio dos estudos de impacto ambiental é possível mapear processos,
identificar

aspectos,

avaliar

e

dimensionar

impactos,

estabelecer medidas

mitigadoras, planos e programas que visam reduzir ou eliminar riscos de degradação
e minorar a expressão negativa em diferentes fases.
Planos e programas de gestão ambiental são a ponte entre os estudos
prévios e os procedimentos de gestão ambiental que o responsável pelo
empreendimento adotará caso esse venha a ser aprovado (SÁNCHEZ, 2008).
Nos estudos prévios são avaliados atributos. Substantivo de procedência
latina, attributu, corresponde aquilo que é próprio ou peculiar de alguém ou de
alguma coisa (MICHAELIS, 2008). Dessa forma, para cada atividade, para cada
aspecto, para cada impacto ambiental são comumente avaliados, em diferentes tipos
de empreendimentos, os seguintes atributos: expressão, origem, duração, escala
temporal,

reversibilidade,

cumulatividade

e

sinergismo,

escala

espacial,

probabilidade de ocorrência, conforme proposto por (SÁNCHEZ, 2008). Esse autor
define que a expressão descreve o caráter positivo ou negativo; a origem
corresponde à causa ou à fonte; a duração corresponde à condição no tempo; a
escala temporal corresponde àqueles (atividades, aspectos, impactos) que ocorrem
simultaneamente à ação que os gera ou àqueles que ocorrem a médio ou longo
prazo, com certa defasagem em relação à ação que os gera; a reversibilidade
representa a capacidade do ambiente afetado de retornar ao seu estado anterior; a
cumulatividade e sinergismo referem-se, respectivamente, à possível soma,
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cumulação; a escala espacial corresponde à abrangência; a probabilidade de
ocorrência corresponde ao grau de incerteza relativo à ocorrência.
Para a International Association for Impact Assessment – IAIA, a avaliação
de impacto, simplesmente definida, é o processo de identificação das consequências
futuras de uma ação presente ou proposta (SÁNCHEZ, 2008).
Para Freitas et al. (2001, p. 14) “AIA é um instrumento aplicado
especialmente na fase de planejamento, mas que se estende às fases de
construção e ocupação”.
A AIA difere da atividade de avaliação de dano ambiental, que se ocupa do
passado e do presente, pois é apresentada, tanto como instrumento quanto como
procedimento objetivando antever as possíveis consequências de uma decisão, ou
seja, a AIA se preocupa com o futuro, embora ambas pratiquem um procedimento
comum, que é comparar duas situações: na avaliação do dano ambiental, a
comparação se dá entre a situação atual do ambiente e a suposta situação que
havia num dado momento passado e, na avaliação de impacto ambiental, projeta-se
uma situação futura, com e sem o empreendimento em estudo, partindo-se da
descrição da situação atual do ambiente (SÁNCHEZ, 2008).
No contexto do dano ambiental, surge um outro termo bastante empregado,
que é o passivo ambiental, definido como sendo o montante financeiro necessário
para reparar os danos ambientais, sendo também usado para nomear a própria
manifestação física do dano ou do acúmulo de danos ambientais que devem ser
reparados a fim de se manter a qualidade ambiental de um determinado local
(SÁNCHEZ, 2001 apud SÁNCHEZ, 2008).
Em síntese, a finalidade do processo de AIA é incitar os proponentes a
conceberem projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente
julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não (SÁNCHEZ, 2008).
Na avaliação de impactos ambientais, muitos dos negativos considerados
somente se manifestam em caso de funcionamento anormal do empreendimento,
que podem ser mais significativos do que os impactos decorrentes de seu
funcionamento normal, o que tipifica situação de risco ambiental, frequentemente
classificados como tecnológicos ou naturais, agudos ou crônicos, categorias
utilizadas para descrever diferentes tipos de riscos, cujo reconhecimento necessita
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de prévia definição de qual tipo de risco se pretende identificar, comumente
examinados nos estudos ambientais que, por sua vez, também podem tratar de
modificações de processos naturais que resultem em um aumento de riscos, à
semelhança de uma rodovia, que aumenta riscos geológicos de escorregamentos
(SÁNCHEZ, 2008).
Para esse autor, riscos naturais consistem daqueles de origem atmosférica,
processos e fenômenos hidrológicos, geológicos, biológicos e siderais, ou seja, que
se originam fora do planeta - a exemplo da queda de meteoritos - com o cuidado de,
na caracterização de situações de risco natural, considerar a ação do homem como
agente deflagrador ou acelerador de processos naturais, diferentemente dos
tecnológicos, cuja origem está diretamente ligada à ação humana (SÁNCHEZ,
2008).
Para Sánchez (2008) deve-se diferenciar as concepções de perigo e de
risco, pois o perigo é característica intrínseca, ou seja, define-se perigo como uma
situação ou condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis,
enquanto que o risco é conceituado como a contextualização de uma situação de
perigo, é a possibilidade de materialização do perigo ou da ocorrência de um evento
indesejável. Conforme esse autor, risco pode ser definido, de modo mais formal,
como o produto da probabilidade de ocorrência de um determinado evento pela
magnitude das consequências, ou R = P x C, cujo grau depende da magnitude das
consequências, a exemplo de plantas industriais idênticas, porém instaladas em
locais diferentes.
Para Carpenter e Kates (1995; 1978 apud SÁNCHEZ, 2008) a avaliação de
riscos é usualmente realizada em três etapas, que correspondem à identificação dos
perigos, à análise das consequências e estimativa dos riscos, à avaliação dos riscos
e

ao

gerenciamento

dos

riscos,

cujas

conceituações

correspondem,

respectivamente:
[..] a uma tentativa de estimar matematicamente as probabilidades de
um evento e a magnitude de seus efeitos; a aplicação de um juízo de
valor para discutir a importância dos riscos e suas consequências
sociais, econômicas e ambientais; e a um conjunto de atividades de
identificação, estimação, comunicação e avaliação de riscos,
associado à avaliação de alternativas de minimização dos riscos e
suas consequências (GRIMA et al.,1986 apud SÁNCHEZ, 2008, p.
321).
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No contexto tratado por esses autores, se risco é entendido como a
conjugação da probabilidade de ocorrência de uma falha com a magnitude das
consequências, então o gerenciamento de riscos deve atuar sobre ambos
(SÁNCHEZ, 2008). Conforme esse autor, medidas de prevenção de acidentes
devem

ser

associadas

a

considerações

sobre

o

local

de

inserção

do

empreendimento, o que enseja proposições de medidas de gerenciamento, que por
sua vez se dividem em medidas preventivas – que objetivam reduzir as
probabilidades de ocorrência e, por conseguinte, reduzir os riscos -; e ações de
emergência, que correspondem a medidas a serem tomadas caso ocorram
acidentes.
Para Lagadec (2003 apud SÁNCHEZ, 2008, p. 331), num sentido amplo, há
um déficit intelectual nas discussões sobre risco, não somente ambiental: na década
de 70 as discussões sobre risco eram dominadas pela equação risco = probabilidade
x gravidade das consequências, entendimento que, atualmente, deve reconhecer a
realidade

intrínseca

do

risco:

“risco

é,

primeiro,

uma

brecha,

uma

descontinuidade”.
Partindo desse pressuposto, um dos pontos principais desta dissertação é o
edital de contratação de obras, cuja estrutura atual apresenta lacunas relativas à
gestão dos aspectos ambientais que podem ser preenchidas por meio de critérios5,
especificações6, diretrizes, programas e instrumentos de controle, com base nos
princípios da gestão da qualidade7, de maneira a nortear o empreendedor, a
gerenciadora e a construtora, quanto à gestão do risco de degradação ambiental na
fase de construção das unidades prisionais.
No Quadro 3, a seguir, encontram-se algumas concepções de risco.

5

6

7

A NBR ISO 14050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 16) define
critérios como “características que são consideradas importantes e que permitem julgar o sucesso
ou o fracasso.”
A NBR ISO 9000 (Id., 2005, p. 16) define especificação como sendo o”documento que estabelece
requisitos.”
Ibid., p. 10, define gestão da qualidade como sendo “atividades coordenadas para dirigir e controlar
uma organização, no que diz respeito à qualidade.”
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N.

AUTOR

CONCEPÇÃO DE RISCO
&

“Descreve o risco em relação à construção, como sendo a
variação no processo do projeto da construção, cuja
variação dos resultados causa incerteza tanto para o custo
final, duração e qualidade do projeto”.

1

BUFAIED
apud
AKINTOYE
MACLEOD, 1997, p. 31)

2

(KERZNER, 1998, p. 869)

“Risco é a medição da probabilidade e das suas
consequências, quando os objetivos do projeto não forem
alcançados”.

3

(LIMMER 1997, p. 141)

“Risco pode ser definido como a perda potencial resultante
de um incidente futuro, sendo geralmente subestimado
antes da sua ocorrência e superestimado depois”.

4

(MASON & MOAVENZADEH apud
AKINTOYE & MACLEOD, 1997, p. 31)

“Consideram o risco somente com relação à exposição às
perdas”.

5

(PMBOK Guide PMI – PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE BODY of
KNOWLEDGE, 2000, p. 127)

“Risco é definido como um evento ou condição incerto que,
se ocorrer terá efeitos positivos ou negativos no objetivo
do projeto”.

6

(PORTER, HEALEY, PERRY, HAYES
apud AKINTOYE & MACLEOD, 1997,
p.31)

“Risco é definido como a exposição econômica de perda
ou ganho originária do envolvimento dos processos da
construção”.

7

(WIDEMAN 1992, p. 1-3)

“Risco do projeto é a consequência acumulada da
possibilidade da ocorrência incerta que afeta de maneira
adversa os objetivos do projeto”.

Quadro 3 - Concepções de risco em projetos
Fonte: Modificado de Morano (2003, p. 35)

4.3.

Gestão da Qualidade
Este capítulo traz o histórico, os fundamentos, as principais linhas de

pensamento, a filosofia do melhoramento contínuo e sua interferência direta na
redução do risco de degradação ambiental, em diferentes fases de um
empreendimento, em especial na fase de construção.
Organizações de todo o mundo percebem, cada vez mais, a importância da
gestão da qualidade para o alcance de seus objetivos estratégicos.
O tema gestão da qualidade é dinâmico, cuja evolução decorre da interação
dos diversos fatores que formam a estrutura organizacional e sua administração, que
influenciam

diretamente

nos

paradigmas

vigentes,

pois

criam

desafios

e

transformações multidisciplinares na gestão organizacional, causando efeitos
surpreendentes na gestão da qualidade; afetam a estruturação, a abrangência, os
conceitos e o portfólio de competências, conhecimentos, habilidades, ferramentas,
técnicas e metodológicas; criam e expandem fronteiras, interligando áreas do saber
num novo conceito de qualidade, diversificado e holístico (MARSHALL JUNIOR et
al., 2010).
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Para esses autores, qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a
qualquer que seja a situação de uso de algo tangível. Embora conhecida há
milênios, conforme esses autores, é recente seu surgimento como função de
gerência, cuja ampliação da abrangência nas organizações pode também ser
percebida em responsabilidades que se agregam a cada área, como a qualidade
ambiental e de vida, ética e valores, atualmente imprescindíveis e objeto de
regulamentações nacionais e internacionais, fator que demonstra a crescente
conscientização da sociedade, que impõe demandas e exerce pressões
complementares.
Para Garvin (2002 apud MARSHALL JUNIOR et al., 2010), até que assim
fosse entendida, a qualidade era voltada à inspeção, entendimento que, ao longo
dos diversos períodos ou eras da qualidade, passou a contar com outras
classificações, que foram estruturadas por meio: do controle estatístico da qualidade;
da garantia da qualidade; e da gestão estratégica da qualidade, cujas atividades
atualmente relacionadas com a qualidade se ampliaram e passaram a ser
percebidas como essenciais ao sucesso estratégico de uma organização.
Além do exposto, esse autor esclarece que no início da era industrial, até
meados do Século XIX, a fabricação era quase que na totalidade artesanal, pois as
quantidades produzidas eram pequenas e o trabalhador participava praticamente de
todas as fases do processo. Por consequência, conforme esse autor, como
procedimento natural e corriqueiro, a inspeção era executada de acordo com
critérios especificados pelos próprios artesãos, situação que foi modificada pelo
surgimento da produção em massa e pela necessidade de peças intercambiáveis,
que impuseram a necessidade da inspeção formal, fator que resultou no nascimento
de um novo paradigma, por meio das pesquisas realizadas nos laboratórios Bell
Telephone, cujo resultado foi o que é hoje denominado controle estatístico de
processo para a melhoria da qualidade, que culminou na disciplina denominada
controle estatístico da qualidade.
O criador da administração científica, Frederick W. Taylor, no início do
Século XX, atribuiu maior legitimidade à inspeção, considerando-a em separado
do processo de fabricação e atribuindo-a a profissionais especializados
(MARSHALL JUNIOR et al., 2010).
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Conforme esses autores, um marco dessa era foi a publicação da obra
Economic control of quality of manufactured product, em 1931, que atribuiu um
caráter científico à prática da busca da qualidade, tratou dos fundamentos, dos
procedimentos e das técnicas de maneira a tornar a qualidade mais efetiva na
produção, em todas as suas etapas. Para esses autores, é o controle da qualidade
no processo produtivo, por meio de procedimentos estatísticos: amostragem e
controle de processo, sendo que este último foi fundamento para o desenvolvimento
das técnicas para o controle estatístico, o que possibilitou a obtenção de muitas
informações

sistematizadas

e

também

a

percepção

de

pontos

críticos,

oportunidades de melhoria e, principalmente, as variações ou flutuações decorrentes
de causas normais (intrínsecas à natureza do processo) e àquelas devidas a causas
anormais ou específicas. Ainda conforme esses autores, tudo isso foi obtido por
meio da estruturação organizada das etapas que compõem a realização de um
trabalho ou tarefa, incluindo o seu fluxo, insumos, atividades realizadas e produtos
gerados, cuja ferramenta encontrada para realizar inspeções foi a amostragem, uma
vez que por razões técnicas, econômicas, de prazo ou até quantitativos, é
impraticável a realização de inspeções completas em todos os produtos,
ressalvando que seu uso sistemático começou a apresentar resultados confiáveis
somente quando os métodos estatísticos e os procedimentos associados
amadureceram suficientemente.
Descrito o histórico da gestão da qualidade, a seguir apresentam-se
aspectos da garantia da qualidade, da gestão estratégica da qualidade, da
estratégia, dos fundamentos e conceitos da qualidade, das principais linhas de
pensamento e da qualidade no Brasil.
Para Marshall Junior et al. (2010) a garantia da qualidade passou a ser uma
disciplina aceita no ambiente organizacional, com técnicas específicas e resultados
efetivos, com profissionais especializados e bem caracterizados na especialidade
somente no final da II Guerra, ocasião em que os japoneses, preocupados em
reconstruir seu país, convidaram William Edwards Deming, por meio da Japanese
Union of Scientists and Engineers (Juse), para uma série de conferências dirigidas
inicialmente a engenheiros e gerentes de fábrica e, posteriormente, aos altos
executivos, que deram crédito as suas ideias, cuja contribuição foi tão expressiva
para o processo de qualidade do Japão que, em 1951, foi criado o prêmio Deming.
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Conforme esses autores, na sequência foi Joseph M. Juran quem participou de
conferências naquele país, introduzindo uma nova era no controle da qualidade,
marcada pela preocupação global e holística, contemplando todos os aspectos de
gerenciamento e também toda a organização, ampliando ainda mais o conceito da
qualidade e fazendo com que o total quality control (TQC) ganhasse ainda mais
espaço.
Esses autores definem que, nas décadas de 80 e 90 a qualidade passou a
ser percebida como uma disciplina de cunho estratégico, além da tradicionalmente
técnica, pois os princípios disseminados a partir de 1950: a abordagem da qualidade
desde a fase de desenvolvimento de projeto; o envolvimento de toda a organização
e, inclusive, de fornecedores8 e de clientes9; a manutenção e o aperfeiçoamento das
técnicas da qualidade existentes haviam sido assimilados pelas organizações, e
passaram a constar de regulamentações, normalizações, a exemplo da família ISO
9000, consolidando, definitivamente em todos os pontos de negócios, a essência da
abordagem estratégica, que foi resumida pela Sociedade Americana de Controle da
Qualidade: são os clientes, usuários e aqueles que influenciam ou representam que
têm a última palavra quanto, até que ponto, um determinado produto10 atende as
expectativas; a satisfação está relacionada com o que a concorrência oferece; a
satisfação, relacionada com o que o cliente oferece, é obtida durante a vida útil do
produto e não somente na ocasião da compra; para propiciar o máximo de
satisfação aqueles a quem o produto atende é preciso um conjunto de atributos
(MARSHALL JUNIOR et al., 2010).
Nesta dissertação, os princípios relativos à gestão da qualidade serão
empregados na formulação do instrumento de controle que se pretende introduzir no
edital de contratação da obra, de maneira que este passe a incorporar
especificações que norteiem o empreendedor, a construtora e a fiscalização quanto
à gestão dos aspectos ambientais na fase de construção, uma vez que um número
ainda pouco expressivo de construtoras possui certificação. Em síntese, serão

8

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 11) define
fornecedor como sendo a “organização ou pessoa que fornece um produto.”
9
Loc. cit., cliente está definido como sendo a “organização ou pessoa que recebe um produto.”
10
Ibid., p. 10, define produto como sendo o “resultado de um processo.”
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tratadas as possíveis melhorias que poderão enriquecer o edital de contratação de
maneira que os riscos de degradação sejam diminuídos na fase de construção.
No contexto da abordagem estratégica, a seguir apresentam-se sua
concepção e interpretação.
Estratégia, de procedência grega, strategia, é a arte de conceber operações
de guerra em planos de conjunto; ardil, manha, estratagema; arte de dirigir coisas
complexas (MICHAELIS, 2008). Para melhor aclarar o que ela é, ou representa,
José Leão de Carvalho, pesquisador dos processos e atitudes do chamado “Pensar
Eficaz”, e presidente fundador do Instituto Latino Americano de Ciências Cognitivas
e Estratégia, conclui que para dizer o que é estratégia é preciso começar por dizer o
que não é, em razão do uso desprofissional ou ingênuo que se tem feito do termo.
Esse autor destaca que qualquer tática, fórmula ou proposta subjetiva avessa à
crítica não se torna estratégia só porque alguém a classifica como tal, pois a escolha
da estratégia é uma resolução sistêmica, cujo resultado não é uma bíblia petrificada,
mas uma bússola para a navegação. O mesmo autor afirma que é uma conjugação
de procedimentos mentais destinada a oferecer resposta a situações em que meios
e táticas até então empregados não são suficientes, é a álgebra de um jogo em
que com frequência o próprio tabuleiro também se move, não cabendo,
portanto, ser jogado apenas com o pensar linear e sequencial, por melhor que
este esteja. Além do exposto, esse autor entende que, a partir da percepção de Carl
von Clausewitz, a estratégia integra e dá sentido à arte do pensar político.
Clausewitz (1996), define que estratégia é a utilização da adversidade para
atingir objetivos, sendo que a adversidade deve ser estudada sob o ângulo dos seus
resultados possíveis, assim como das forças morais e intelectuais que utilizam:
estabelece o plano e determina, em função do objetivo, uma série de ações que a
ele conduzem; elabora os planos das diferentes campanhas11:
[...] dado que todas essas decisões em grande parte só poderão
assentar em suposições que nem sempre se realizam, e que um
grande número de outras disposições mais detalhadas não podem
ser tomadas antecipadamente, resulta que a estratégia tem que
acompanhar o exército no campo de batalha12 para que, no próprio

11

Entenda-se “campanha” como sendo uma série de esforços sistemáticos para a obtenção de um
resultado específico (MICHAELIS, 2008).
12
Ibid., entenda-se “batalha” como sendo os esforços empregados para vencer grandes dificuldades.

45

local, se tomem as disposições de detalhe necessárias e se proceda
às modificações gerais que se impõem incessantemente.
(CLAUSEWITZ, 1996, p. 171).

Como explanado, pretende-se, com o desenvolvimento deste trabalho, a
materialização de um instrumento cujas bases seguirão os princípios da gestão da
qualidade, que sirva não só à gestão dos aspectos ambientais na fase de construção
- objetivando a redução do risco de degradação ambiental – como, inclusive, à
transferência de conhecimentos ao plano operacional de maneira que ele perceba o
seu potencial de intervenção e de modificação de processos, mesmo em face das
características singulares da mão-de-obra do seguimento da construção civil.
Pretende-se,

também,

tratar

de

algumas

desarticulações

entre

procedimentos praticados em âmbitos de diferentes competências, que têm imposto
atraso à obtenção de determinadas autorizações, imprescindíveis ao cumprimento
satisfatório dos objetivos de governo.
Dando continuidade, abordam-se, a seguir, os conceitos da qualidade, as
principais linhas de pensamento e a qualidade no Brasil.
O conceito de qualidade pode ser desdobrado em elementos básicos,
descritos a seguir: o desempenho, que se refere às características operacionais
básicas do produto; as características, que são as funções secundárias do produto,
que suplementam seu funcionamento básico; a confiabilidade, que reflete a
probabilidade do mau funcionamento de um produto; a conformidade, que se refere
ao grau em que o projeto e as características operacionais de um produto estão de
acordo com padrões preestabelecidos; a durabilidade, que se refere à vida útil de
um produto, considerando suas dimensões econômicas e técnicas; o atendimento,
que se refere à rapidez, à cortesia, à facilidade de reparo e à substituição; a estética,
que se refere ao julgamento pessoal e ao reflexo das preferências individuais; a
qualidade percebida, que se refere à opinião subjetiva do usuário acerca do produto
(GARVIN, 2002 apud MARSHALL JUNIOR et al., 2010).
Além do exposto, esses autores destacam as principais linhas de
pensamento de William Edwards Deming, Joseph Moses Juran, Armand Vallin
Feigenbaum e Philip Bayard Crosby: Deming acreditava na constância de
propósitos, que serve como um agente libertador do poder de motivação, criando em
todos os colaboradores satisfação, orgulho e felicidade no trabalho e no
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aprendizado; Juran aplicou os conceitos da qualidade à estratégia empresarial,
dividindo-a em três pontos: planejamento, controle e melhoria; Feigenbaum foi um
dos formuladores do conceito de “controle da qualidade total” – TQC, definiu que a
qualidade é um instrumento estratégico por meio do qual todos os trabalhadores
devem ser responsáveis, definindo, ainda, que mais do que uma técnica de
eliminação de defeitos nas operações industriais, qualidade é um compromisso com
a excelência, uma filosofia de gestão; e, Crosby – autor relacionado ao conceito do
“zero defeito” e de “fazer certo na primeira vez” - definiu que qualidade significa
conformidade com especificações, que, por sua vez, variam de acordo com as
necessidades dos clientes.
Em 1991, de acordo com esses autores, foi instituída por 39 organizações
privadas e públicas, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), entidade privada e
sem fins lucrativos, criada para administrar o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e
representar o país institucionalmente, internacionalmente, cuja missão relaciona-se
com a disseminação - com base nos critérios de avaliação e na estrutura sistêmica
criados em 1987 pelo Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) - dos
fundamentos da excelência: pensamento sistêmico; aprendizado organizacional;
cultura de inovação; liderança e constância de propósitos; orientação por
processos e informações; visão de futuro; geração de valor; valorização das
pessoas; conhecimento sobre o cliente e o mercado; desenvolvimento de
parcerias; e responsabilidade social.
Apresentados os fundamentos, os conceitos, as principais linhas de
pensamento, a seguir detalha-se o ciclo PDCA, método constituído pelas etapas de
planejar, executar, verificar e agir, que foram aplicadas no desenvolvimento desta
dissertação.
Para Marshall Junior et al. (2010), o ciclo PDCA, também conhecido como
ciclo de Shewhart, seu idealizador, ou como ciclo de Deming, o responsável por seu
desenvolvimento, é aceita pela filosofia do melhoramento contínuo (Kaizen) como a
mais expressiva representação, consagrado como um método gerencial que
promove a melhoria contínua13, desde que praticada de forma cíclica e

13

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 10) define que
melhoria contínua é “atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos.”
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ininterrupta, cujas fases são: plan (planejar), primeira fase onde devem ser
estabelecidos os objetivos e metas para que sejam desenvolvidos métodos,
procedimentos e padrões para alcançá-los; do (executar), segunda fase em que se
implementa o planejado; check (verificar), terceira fase em que há verificação do
planejado para com os resultados obtidos; act (agir), quarta fase em que se dispõe
de duas alternativas: a primeira consiste em buscar as causas fundamentais a fim de
ter prevenida a repetição dos efeitos indesejados, no caso do não alcance das
metas planejadas e, a segunda, consiste da adoção - como padrão - do planejado
na primeira fase, se os objetivos esperados foram atingidos. Em síntese, para esses
autores, percorrer o ciclo PDCA propicia obter previsibilidade nos processos e
aumento da competitividade organizacional.
Uma das aplicações mais usuais do ciclo PDCA, para esses autores, é
empregá-lo na análise e na solução de problemas, o que permite realizar o controle
da qualidade em toda a empresa, sendo imperativo que esse método gerencial
seja dominado por todos na organização, já que promove, além do já exposto,
o desenvolvimento de oportunidades. Os mesmos autores esclarecem que o
desdobramento do ciclo PDCA em etapas ou passos é conhecido como Método de
Análise e Solução de Problema (Masp) sendo, o “problema” o efeito indesejado de
um processo, o resultado com o qual não se está satisfeito, ou seja, a meta que não
foi alcançada; a “meta” é o resultado desejado de um processo que, para aplicá-la,
são utilizadas inúmeras ferramentas, como o diagrama de causa e efeito, a lista de
verificação, a estratificação, o diagrama de Pareto, o brainstorming, o diagrama de
dispersão, dentre outras, ressalvando que o uso dessas ferramentas não é garantia
por si só, da resolução de problemas, mas sim de seu entendimento, daí a
importância de serem simples, de fácil compreensão e aplicação, o que permite não
só a participação de todos na resolução de um problema, como, principalmente, o
comprometimento de toda a equipe, por meio da responsabilidade pelas soluções
implementadas.
A aplicação da filosofia do melhoramento contínuo, para esses autores, se
dá em duas partes: o gerenciamento da melhoria, que é de responsabilidade da alta
administração, tendo como objetivos a sobrevivência e o crescimento do negócio -
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no nível estratégico - por meio da busca da eficácia14 organizacional; e o
gerenciamento da rotina, que consiste de um método de gestão de responsabilidade
de colaboradores e de busca da eficiência15 organizacional, por meio do
cumprimento dos padrões de trabalho, de maneira a evitar alterações ou mudanças
que possam por em risco os níveis de qualidade estabelecidos.
Nesta dissertação, pretende-se materializar um instrumento de controle que
forneça dados à melhoria contínua dos processos na fase de construção do
empreendimento, por meio da alteração do edital de contratação das obras, de
maneira a abrir portas à gestão dos riscos de degradação ambiental e à gestão da
qualidade ambiental.
Freitas et al. (2001) entendem que a garantia da implementação das
medidas estabelecidas na fase de planejamento é o emprego de instrumentos
de gestão ambiental, destacando o Sistema de Gestão Ambiental – SGA, que
permite o controle dos aspectos ambientais do empreendimento, tanto na fase de
construção como na de operação/ocupação, cuja normalização consta da NBR ISO
14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 2) com a
seguinte concepção: “parte de um sistema de gestão de uma organização utilizada
para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus
aspectos ambientais.” Nessa dimensão, importante se faz destacar a gestão da
informação.
Para Valle (1996 apud CERRI 2006), as décadas de 80 e 90 foram
marcadas pela grande popularização dos computadores e pelo desenvolvimento de
tecnologias, em especial àquelas relacionadas à informação, atribuindo uma
característica diferenciada ao termo “informação”, que saiu de um ambiente restrito à
pequena transmissão de dados por meios primitivos, que os fazia chegar a seus
destinos defasados, para outro cujas características são a velocidade e a tecnologia.
Com isso, tem-se o crescimento de sua importância como recurso
estratégico nas organizações (REZENDE; ABREU, 2000 apud CERRI, 2006), pois
com a revolução das telecomunicações, barreiras do tempo e do espaço foram

14

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 10) define que
eficácia é a “extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados,
alcançados.”
15
Ibid., p. 11, eficiência é a “relação entre o resultado alcançado e os recursos usados.”
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quebradas, o que permitiu o acesso em grande escala e em tempo real,
praticamente, fazendo com que novas formas de gestão de informações e de
negócios fossem demandadas, de maneira a proporcionar melhor e maior
desempenho organizacional (CERRI; CAZARINI, 2002 apud CERRI, 2006).
Neste cenário, Souza e Zwicker (2000) esclarecem que por conta de
pressões competitivas sofridas pelas empresas, que praticamente às obrigava a
buscar alternativas que reduzissem seus custos e diferenciassem seus produtos e
serviços, surgiram e cresceram expressivamente na década de 90 os sistemas
integrados de gestão Enterprise Resource Planning (EPR), fator que impôs revisão
de processos, de maneiras de trabalhar, e o reconhecimento da necessidade de
melhor coordenar as atividades dentro das cadeias de valor, de maneira a eliminar
desperdícios de recursos por meio da redução de custos e do tempo de resposta
às mudanças. Além destas, de acordo com esses autores, há outras características:
integrar várias áreas de uma organização16; acessar informações em tempo real;
incorporar modelos padrão de processos e negócios; utilizar um banco de dados
corporativo; e possuir grande abrangência funcional.
Nesse contexto, Sánchez (2008) afirma que uma das formas de obter
garantias de implementação é a institucionalização dos programas, de maneira
que possam resistir à troca do pessoal envolvido, uma vez que os programas
não podem depender de pessoas. O mesmo autor afirma, ainda, que a execução
de todas as medidas avaliadas e aprovadas pelo órgão ambiental deve ser
acompanhada na viabilização de um empreendimento, objetivando reduzir,
eliminar ou compensar os impactos negativos e, em alguns casos, potencializar os
positivos, cuidado que deve ser estendido ao funcionamento do empreendimento17,
até sua desativação.
A gestão ambiental, para esse autor, corresponde a todas as atividades que
se seguem ao planejamento e que visam assegurar a execução satisfatória dos

16

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 11) define
organização como o “grupo de instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades,
autoridades e relações.”
17
Ibid., p. 13, empreendimento está definido como “processo único que consiste em um conjunto de
atividades coordenadas e controladas, com datas de início e conclusão, realizado para atingir um
objetivo em conformidade com requisitos especificados, incluindo as limitações de tempo, custo e
recursos.”
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planos e programas estabelecidos, tornando o monitoramento peça chave que, por
questões patentes, permite - entre outras - confirmar ou não se as previsões feitas
no estudo ambiental que norteou o licenciamento do empreendimento, e
consequentes condicionantes, estão sendo atendidas em conformidade com o que
foi estabelecido nas licenças ambientais. Uma das finalidades da avaliação de
impacto ambiental, para o mesmo autor, é servir como ferramenta para planejar a
gestão ambiental das ações e iniciativas às quais se aplica, pois durante muitos
anos, o foco da avaliação de impacto ambiental foi eliminar ou reduzir as
consequências

negativas

dos

investimentos

públicos

e

privados,

situação

atualmente diferente, pois o olhar é muito mais amplo, em razão do potencial do
processo de AIA, que é muito maior: em vez de concentrar-se na eliminação ou
redução de impactos negativos, o processo de AIA tem permitido analisar, sob a
perspectiva de múltiplos atores, contribuições que os projetos analisados
podem trazer para a qualidade ambiental, para o desenvolvimento social e para a
atividade econômica da comunidade ou da região sob sua influência.
Assim, tem-se facilitada a obtenção de dados, de informações, por meio dos
quais será possível obter subsídios à tomada de decisão, de maneira mais assertiva,
contribuindo para o delineamento de planos e programas de governo, e o alcance
dos seus objetivos estratégicos. Ante o exposto, outro aspecto a ser observado - de
grande relevância - é que o monitoramento permite retroalimentar o processo, o que
beneficia todas as fases de um empreendimento. Fomenta novos estudos e, de fato,
contribui objetivamente para a melhoria contínua. Dessa forma, controlar os
aspectos ambientais é, inclusive, oferecer maiores garantias à redução do
risco de degradação ambiental nas fases de planejamento, projeto, construção
e operação.
A gestão da qualidade ambiental permite, ainda, obter dados mensuráveis.
Tem-se, assim, o desempenho ambiental.
Segundo a NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004), desempenho ambiental são resultados mensuráveis da gestão
de uma organização sobre seus aspectos ambientais.
Marshall (2001 apud SÁNCHEZ, 2008, p. 359) alerta que uma das principais
falhas dos programas de mitigação de impactos é “dar mais atenção às medidas
de ordem física do que a controles operacionais e gerenciais”, pois é de
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conhecimento que projetos excelentes podem ser mal implementados. Para
Sánchez (2008) muitas vezes, o questionamento público de um projeto ou a
preocupação de analistas dos órgãos governamentais se dá justamente por conta da
capacidade do proponente em implementar, de fato, as medidas demandadas pelo
empreendimento, questão esta que não pode ser negligenciada ou tratada
superficialmente, pelo contrário, a capacidade18 de executar as medidas de
gestão de maneira satisfatória, e em conformidade com as regulamentações,
deve ser demonstrada, deve ser comprovada pelos responsáveis.
Para Sadler (1996, apud SÁNCHEZ, 2008) a dificuldade de executar as
medidas propostas no estudo ambiental, em conformidade com o que condiciona a
obtenção das próximas licenças, tem sido percebida em todo o mundo, fator que
instiga a busca de mecanismos que garantam o pleno cumprimento de todos os
compromissos assumidos pelo empreendedor e demais intervenientes.
Um dos mecanismos é o acompanhamento que, para Sánchez (2008),
agrupa o conjunto de atividades que se seguem à decisão de autorizar a
implantação do empreendimento, cujas atividades compreendem a fiscalização, a
supervisão e/ou auditoria19, lembrando que o monitoramento também essencial
para esta etapa, além da supervisão, cuja finalidade é primariamente assegurar que
as condições expressas por meio das licenças ambientais sejam, de fato, cumpridas.
Para esse autor, a solicitação potencial que um empreendimento pode
impor ao meio ambiente depende não somente de suas características técnicas
intrínsecas, ou seja, de sua capacidade de causar impactos, mas também da
expressiva capacidade gerencial da organização responsável pelo projeto, e
sua execução, destacando que é indiscutível que dois projetos idênticos, se
executados por duas empresas com culturas organizacionais diferentes, podem
resultar em impactos ambientais muito diferentes.

18

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 9) define
capacidade como “aptidão de uma organização, sistema ou processo de realizar um produto que irá
atender aos requisitos.”
19
Ibid., p. 18, define auditoria como “processo sistemático, documentado e independente, para obter
evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de
auditoria são atendidos.”
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Trazendo esse aspecto para a construção civil, cujas deficiências são
conhecidas - e bastante expressivas - a fase de construção do empreendimento
exigirá ainda mais do empreendedor.
4.4.

Construção civil
Para Carneiro (2010) a cadeia produtiva da construção civil tem indiscutível

relevância no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, pois é considerada
importante

indicador

socioeconômico,

além

de

grande

multiplicadora

de

investimentos como núcleo que ativa várias outras cadeias produtivas, intensificando
o mercado interno por meio da aquisição de insumos que são transformados em
bens de elevado valor agregado. Essa autora define que por ser empregadora em
massa de mão-de-obra qualificada e não qualificada, sendo essa última
quantitativamente mais expressiva, sob o aspecto social é grande geradora e
distribuidora de renda.
Segundo a FIESP (2009 apud CARNEIRO, 2010) a construção civil foi o
setor responsável por aproximadamente 7,8 milhões de postos de trabalho no ano
de 2008, representando 8,3% no total de ocupados do país, número este que
demonstra a representatividade dessa cadeia produtiva, cuja taxa de crescimento,
naquele ano, foi maior que a taxa do PIB do país.
Porém, na contramão desse crescimento, vem a degradação ambiental
relacionada a vários fatores, dentre eles o expressivo desperdício de insumos
e a dificuldade de implementar sistemas de gestão, principalmente na fase de
construção dos empreendimentos.
A construção civil tem especificidades próprias surgindo como um negócio
imprevisível, em que a competição se baseia apenas no preço e não na qualidade
(CARNEIRO, 2010).
Para Garcia Messenguer (1991 apud COSTA, 2008), é considerada por
muitos autores como uma indústria de caráter nômade, com produtos únicos e
não seriados, pois sua produção é centralizada (operários móveis em torno de um
produto fixo), ao invés da produção em cadeia (produtos passando por operários
fixos), como em outras indústrias, cujo perfil é muito tradicional e utiliza mão-deobra intensiva e pouco qualificada, fatores que somados ao emprego de pessoas
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de caráter eventual e de possibilidades escassas de promoção, favorecem a baixa
motivação no trabalho.
A colocação desse autor arrazoa, até certo ponto, a dificuldade de certificar
empresas desse segmento. Com isso, por não poder contar somente com
empresas certificadas, outros instrumentos devem ser desenvolvidos e
implementados, de maneira que o risco de degradação ambiental na fase de
construção seja reduzido, até que esse segmento melhor se estruture, e que
possa contar com um número cada vez mais expressivo de empresas com
certificação.
De acordo com Cardoso et al. (2007), na construção civil é elevada a
representatividade da informalidade que, em 2003, correspondia a 170.803
empresas informais, contra 118.993 empresas formais. Dos cerca de R$ 193 bilhões
relativos ao valor da produção setorial, R$ 75 bilhões eram provenientes do setor
formal e R$ 118 bilhões ou 61% do informal (GARCIA et al., 2005 apud CARDOSO
et al., 2007).
Para esses autores, a subcontratação de serviços no Brasil é uma tendência
que começou nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, na década de
90. Para Pereira (2003 apud CARDOSO et al., 2007), há uma tendência
relativamente nova, que é a valorização técnica dessas empresas, na medida em
que:
[...] elas começam a fornecer não somente mão-de-obra, como
projetos, produtos e equipamentos, assistência técnica ao cliente,
assim como a assegurar a garantia a ele fornecida; tais empresas
vêm mudando de papel, deixando a função de ‘empreiteiro’ para
assumirem a de empresa especializada, responsável pela produção
de uma parte do edifício (PEREIRA, 2003 apud CARDOSO et al.,
2007, p. 33).

Para Cardoso (2003) o desempenho dessa atividade pressupõe que as
empresas estejam em situação regular, mas o emprego da prática da
subcontratação pode representar um risco quando o objetivo é reduzir custos, o que
pode acabar por implicar em degradação significativa das condições de trabalho,
pelo uso de formas precárias de contratação: sem registros; elevada rotatividade;
baixos salários; ausência de treinamento; não respeito aos aspectos ligados à
higiene, à segurança do trabalho e às condições de vida dos trabalhadores no
canteiro de obras; prática das subempreitadas em “cascata”, conhecidas também
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como “quarterização” que caracterizam a subcontratação predatória, e evidencia,
para o indivíduo, a sua “descartabilidade” (HARVEY, 1995 apud ROCHA-PINTO et
al., 2007).
Neste contexto, esses autores questionam: “Mas, se nos canteiros de
obras nem mesmo a transmissão dos conhecimentos técnicos acontece, o que
se dirá dos conhecimentos gerenciais?”.
Esse questionamento incita a busca de meios para fazer chegar aos
trabalhadores desse setor os conhecimentos de que necessitam para que possam
desenvolver suas atividades de maneira cada vez mais satisfatória. Esses meios
constam dos fundamentos da gestão da qualidade e da gestão de pessoas.
Para Rocha-Pinto et al. (2007), gestão de pessoas é atividade estratégica,
uma vez que são as pessoas quem geram conhecimentos e inovam processos,
produtos e serviços.
Machado (1994 apud ROCHA-PINTO et al., 2007) esclarece que o conjunto
de transformações ocorridas no final do Século XX (mudanças políticas,
tecnológicas, econômicas e sociais) ensejaram formas mais participativas,
integradas, grupais, descentralizadas, autônomas, flexíveis e envolventes de
gerenciamento e de estruturação organizacional. Para esses autores, em resposta
às pressões das mudanças no macroambiente organizacional, novas organizações
se distinguem de tradicionais por meio da mudança de escopo: do saber como
fazer para o saber por que fazer. Assim sendo, a formação profissional passou do
simples treinamento para operação, ou “adestramento”, para o sistemático
desenvolvimento de habilidades reunidas, conhecidas como “competências”20,
emergindo o grande desafio, que é criar condições para que o aprendizado
contínuo seja estimulado (HIRATA; MACHADO, 1994 apud ROCHA-PINTO et al.,
2007).
Neste contexto, a Política Estadual de Educação Ambiental expressa, por
meio dos incisos III e IV do art. 7º da Lei Estadual 12.780/07, que cabe:

20

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 20) define
competências como sendo “atributos pessoais e capacidade demonstrados para aplicar
conhecimentos e habilidades.
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[...] III - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas promover programas destinados à formação dos
trabalhadores e empregadores, visando à melhoria e ao controle
efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente; IV - ao setor privado inserir a
Educação Ambiental permeando o licenciamento, assim como no
planejamento e execução de obras, nas atividades, nos processos
produtivos, nos empreendimentos e exploração de recursos naturais
de qualquer espécie, sob o enfoque da sustentabilidade e da
melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública (SÃO PAULO,
2007, p. 1-2).

Por essa razão, entende-se que o edital de contratação da obra,
instrumento legal entre as partes, ou seja, entre o contratante e a construtora a ser
contratada, deva contemplar especificações, critérios, diretrizes, programas e
instrumentos de controle, de maneira a garantir o cumprimento do que expressa a
legislação e o nível de detalhe e elementos verificadores suficientes à fiscalização,
assegurar

que

conhecimentos

sejam

transferidos,

induzir

a

mudança

de

comportamento no setor da construção civil, e contribuir para a valorização humana.
Outra variável que também precisa de garantias quanto ao seu cumprimento
satisfatório é o atendimento às condicionantes à obtenção da licença ambiental de
operação (LO) que foram estabelecidas nas fases de licenciamento ambiental prévio
e de instalação, cujo cumprimento carece ser comprovado para que essa licença
seja emitida. Em face da premência de se empreender equipamentos dessa
natureza, não pode haver situações que coloquem em risco a sua obtenção.
A seguir, apresenta-se os aspectos ambientais da construção civil,
relacionados às fases de construção e operação.
A fase de construção é àquela com maiores interferências no ambiente, por
compreender desde alterações nos processos naturais, a exemplo da movimentação
de massa, até a geração e disposição de resíduos, cujas etapas estão descritas a
seguir, no Quadro 4, assim como as consequências de ações inadequadas e os
procedimentos21 recomendados, objetivando a abordagem ambiental integrada
(FREITAS et al., 2001).

21

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 13) define
procedimento como “forma específica de executar uma atividade ou um processo.”

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS

AÇÕES E MEDIDAS RECOMENDADAS

Movimentos de
terra para
construção da
rede de
infraestrutura e
edificação

. meio físico: pela modificação do relevo,
retirada
da
proteção
vegetal,
impermeabilização do solo e modificação
da drenagem causando aumento da
erosão, escorregamento, assoreamento e
inundação;
. meio biótico: pelo desmatamento; e

Exploração
do material
de
empréstimo

. meio antrópico: circunvizinho (resultante
de incômodos por ruídos, vibrações e
poeira; risco de acidentes; danificação de
construções) e para os futuros usuários
(por falta de correção adequada de
problemas nessa etapa).

. reduzir a exposição do solo, evitando
terraplenagem simultânea em toda a
área e com proteção superficial (vegetal
e de drenagem), de acordo com as
características geotécnicas do terreno;
. Estabelecer um programa de
terraplenagem que considere incômodos
por ruídos, vibrações e poeira, além de
risco de acidentes e danificação de
construções
circunvizinhas;
. prever, em áreas de empréstimo, a
recuperação
e,
eventualmente,
a
reabilitação do local.

. meio físico: pela impermeabilização do
solo e modificação da drenagem; e
. meio antrópico: circunvizinho (resultante
de incômodos por ruídos, vibrações e
poeira; risco de acidentes; danificação de
construções)
e
para
os
futuros usuários (por falta de correção
adequada de problemas nessa etapa).

Disposição de resíduos sólidos

Execução das obras de edificação,
contendo a construção de rede de
infraestrutura

ATIVIDADES

. meio físico: pela modificação do relevo,
retirada
da
proteção
da
vegetal,
impermeabilização do solo e modificação
da drenagem causando contaminação do
solo e da água alterando o fluxo da água
superficial;
. meio biótico: pelo desmatamento; e
. meio antrópico: pelo aumento de custo
devido à necessidade de área de
tratamento, disposição e / ou retirada de
entulhos.

Cobertura vegetal

PAISAGISMO

BOTA-FORA

EDIFICAÇÃO E DEMAIS OBRAS

TERRAPLENAGEM

ETAPAS
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. nos três segmentos do meio ambiente:
relacionados à integração do projeto
paisagístico com o contexto regional da
paisagem, com a engenharia de qualidade
de vida dos usuários.

. Estabelecer um programa de obras que
considere
incômodos
por
ruídos,
vibrações e poeira, além de risco de
acidentes e danificação de construções
circunvizinhas;
. Monitorar a execução correta das
obras, reduzindo a geração de resíduos
sólidos, fiscalizando a qualidade do
material utilizado e implementando todas
as obras de contenção e drenagem
necessárias;
e
. no caso de autoconstrução, fazer o
parcelamento atrelado ao projeto, com
acompanhamento especializado.
.reduzir a geração
possível, tratá-los
volume e atenuar
. Procurar reutilizar
natura ou reciclado;

de resíduos e, se
para diminuir seu
sua periculosidade;
o resíduo sólido in

. segregar os resíduos de acordo com a
NBR 10004 da ABNT;
. Encaminhar os da classe I para aterro
de resíduos industriais perigosos, os da
classe II para aterros sanitários e os da
classe III para aterros de resíduos
inertes; e
. reutilizar a área de aterro, caso esta
seja interna ao empreendimento ou
externa, porém de responsabilidade do
empreendedor.
. Recompor a vegetação, cumprindo
necessidades do usuário para melhoria
de sua qualidade de vida, integrando o
empreendimento no contexto geral da
paisagem, servindo também de atrativo
notadamente à avifauna, além de
participar da engenharia da obra.

Quadro 4 - Recomendações na fase de construção, considerando as alterações previstas
nos processos ambientais
Fonte: Modificado de Freitas et al. (2001, p. 78-79)
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A ocupação, ou fase de operação, corresponde à última fase considerada
do empreendimento, podendo ser dividida em duas etapas, sendo a primeira
correspondente ao uso do equipamento e, a segunda, a eventual ampliação,
ressalvando que, diferentemente das anteriores, apresenta uma intervenção
contínua e dinâmica no ambiente e deve, portanto, ser constantemente monitorada,

ATIVIDADES

Manutenção e
gerenciamento
de risco
Atividades semelhantes às
da fase de construção,
porém com menor
intensidade

AMPLIAÇÃO

Tratamento de questões
ligadas com
comportamento e
satisfação dos usuários

USO

Geração
de
resíduos

Utilização das
edificações,
serviços, rede de
infraestrutura e
demais
equipamentos

ETAPAS

cujas recomendações constam do Quadro 5 (FREITAS et al., 2001).
ALTERAÇÕES
AMBIENTAIS

. meio antrópico:
relacionadas com
as condições das
instalações
para
atender
aos
usuários; e
.
meio
físico:
relacionadas com
a possibilidade de
que haja impactos
ambientais
negativos no local
e
entorno
decorrentes dessa
atividade.

. meio antrópico:
relacionadas com
as condições de
atendimento aos
usuários

.
nos
três
segmentos
do
meio
ambiente:
semelhantes
às
fases
de
construção, porém
com
menor
intensidade

AÇÕES E MEDIDAS RECOMENDADAS

. conscientizar os moradores da importância de sua participação
comunitária
permanente,
estabelecendo
normas
e
responsabilidades, envolvendo também, quando necessário,
instituições governamentais e não governamentais;
. obter as informações dos agentes intervenientes no processo
produtivo da edificação, principalmente aquelas relacionadas às
especificações do projeto construtivo, permitindo avaliação do
desempenho do ambiente construído e tomada de medidas para
sua manutenção ou eventuais correções;
. identificar os fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e
comportamentais do ambiente em uso, pertinentes à
especificidade de cada empreendimento;
. registrar e organizar as informações coletadas;
. corrigir os problemas detectados, por meio de sistema de gestão
ambiental, estabelecido por programas de manutenção do
empreendimento;
. acompanhar junto aos órgãos competentes a implementação de
serviços e infraestruturas compromissadas nas fases anteriores do
empreendimento, assegurando seu atendimento, e/ou obter o
compromisso de novas medidas e ações necessárias, detectadas
durante o uso da ocupação; e
. estabelecer padrões e normas de manutenção do
empreendimento estruturados em programas e, se possível,
desenvolver manuais que sirvam tanto para maior comunicação
com os moradores como para aprimoramento futuro em novos
empreendimentos.
. estabelecer programas de orientação a reformas domiciliares ,
considerando a necessidade de ampliação da rede de
infraestrutura, gestão de resíduos, reorganização do projeto
paisagístico, medidas contra incômodos (ruídos, vibrações e
poeira), além de riscos de acidentes e danificação de outras
construções do empreendimento;
. examinar a condição de risco, caso sejam necessários cortes e
aterros, com indicação e instalação de obras de contenção
adequadas e com acompanhamento especializado; e integrar os
novos moradores ao convívio do empreendimento.

Quadro 5 - Recomendações na fase de Ocupação, considerando as alterações previstas
nos processos ambientais
Fonte: Modificado de Freitas et al. (2001, p. 86)
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Atentando à fase de construção, a seguir apresenta-se a demanda por
insumos desse setor e a geração de resíduos22.
De acordo com o Santander (2011), quarenta por cento da energia
consumida no mundo é demandada pela indústria da construção civil que, em 2005,
utilizou cerca de 331 milhões de toneladas de agregados (areia, brita, etc.), dos
quais 135 milhões de toneladas correspondem a pedras britadas e 196 milhões de
toneladas à areia. Esse autor esclarece que o consumo brasileiro de agregados é
estimado em cerca de 1,77 tonelada/habitante ao ano, dos quais a parcela
correspondente aos resíduos de construção e de demolição (RCD) gerada é, em
média, de 150 kg/m² construído, sendo que os RCDs constituem de 41% a 70% da
massa dos resíduos sólidos urbanos, número este que representa - em muitos
municípios - mais da metade dos resíduos gerados, e reflete no esgotamento de
reservas próximas às grandes cidades, a exemplo da areia, que tem demandado
transporte a longas distâncias, implicando mais ainda no consumo de energia.
Para Souza et al. (2004), por mais que se reconheça a importância de dar
uma correta destinação aos resíduos gerados, mais importante ainda são as
ações voltadas à redução diretamente nas fontes de geração, ou seja, nos
próprios canteiros de obras, que, somadas àquelas decorrentes da adequada
destinação, podem contribuir significativamente para a redução do impacto
ambiental dessa atividade construtiva.
Além do grande volume de perdas, há outros aspectos que carecem de
bastante atenção, não só em razão das especificidades do setor, como também pela
dificuldade de implementar ações objetivas, que propiciem – de fato - a gestão da
qualidade e a redução do risco de degradação. O grande volume de perdas é um
dos aspectos ambientais mais expressivos desse seguimento, fator que tem sido
objeto de prescrições legais, a seguir descritas.
Em 5 de julho de 2002, entrou em vigor a Resolução Conama nº 307, que
estabeleceu e determinou a execução de um Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, atribuindo aos municípios e ao Distrito Federal a

22

A NBR ISO 14050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3) define
resíduo como “qualquer coisa que não tenha mais uso para o gerador ou o possuidor da mesma e
que é descartada ou liberada para o meio ambiente.”
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busca de soluções para o gerenciamento de pequenos volumes e o disciplinamento
da ação dos grandes geradores. Este plano deve contemplar o Programa Municipal
de Gerenciamento de RCC – PMG/RCC e também os Projetos de Gerenciamento de
RCC – PG/RCC. Para Lima e Lima (2010), a elaboração, a implementação e a
coordenação do PMG/RCC ficaram a cargo dos municípios e do Distrito Federal,
cujo prazo máximo para elaboração era de 12 meses (expirado em janeiro/2004) e
18 meses para a implementação (expirado em julho/2004) e, a cargo dos grandes
geradores, o PG/RCC, cujo prazo era 24 meses (expirado janeiro/2005). Os prazos
são contados a partir da data em que a resolução entrou em vigor. Findados esses
prazos, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas 37 possuem aterro de
inertes e resíduos da construção civil (CETESB, 2010).
Esse cenário demanda esforço diferenciado, principalmente quando as
obras estão localizadas em zonas rurais, que é o caso das glebas de implantação do
programa de governo. Para cumprir com o que dispõe a legislação, são mapeados
potenciais receptores, na maioria dos casos com sucesso, principalmente para o
reaproveitamento dos resíduos, desde que haja correta triagem na geração,
atividade que requer gestão por meio de instrumentos de controle, a exemplo dos
formulários denominados Controle de Transporte de Resíduos – CTR, em
conformidade com a NBR 15112 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004).
Em 2 de agosto de 2010, entrou em vigor a Lei Federal nº 12.305, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998 (lei de crimes ambientais). Dispõe sobre princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento
de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e
do poder público, assim como os instrumentos econômicos aplicáveis. Excetuando
os rejeitos radioativos, que constam de regulamentação específica, sujeita pessoas
físicas ou jurídicas ao cumprimento de suas disposições. Condiciona o acesso a
recursos da União à apresentação de plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos, determinando que a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos se dê até agosto/2014.
Explorados os fundamentos que sustentam as instruções, as orientações e
as propostas desta dissertação, apresenta-se, a seguir, o caso estudado.
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5.

O CASO ESTUDADO
Até o ano de 2005, unidades prisionais não eram passíveis de avaliação em

impactos ambientais no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA).
As aprovações que se faziam necessárias à implementação de equipamentos dessa
natureza decorriam de supressões de vegetação, intervenções em Área de
Preservação Permanente (APP) para passagem de emissários de efluentes e do
projeto da estação de tratamento de efluentes (ETE), todas tratadas nos âmbitos das
agências regionais do antigo Departamento Estadual de Proteção dos Recursos
Naturais (DEPRN), da também antiga Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – (Cetesb) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).
Nesse ano de 2005 estava em fase de licenciamento prévio a unidade
prisional do município de Jundiaí, cuja gleba de inserção está dentro dos limites da
Área de Proteção Ambiental – APA Jundiaí – Cabreúva. Posteriormente à obtenção
da autorização de supressão de vegetação, quase que na totalidade constituída por
eucalipto, e do início dos serviços de limpeza do terreno – gerenciados pela
Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS) -, as obras foram paralisadas em
razão de uma ação popular, cuja resolução ocorreu somente 3 anos depois, época
em que foram retomadas. Como efeito, o processo erosivo foi acelerado, e culminou
em grandes ravinas, como demonstrado nas fotografias 1 e 2, a seguir.

Fotografia 1 – Processo erosivo acelerado
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2008)
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Fotografia 2 – Processo erosivo acelerado, que evoluiu para o ravinamento
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2008)

Desde então, unidades prisionais passaram a ser licenciadas no âmbito do
órgão ambiental estadual, que à época era a Secretaria do Meio Ambiente.
Como visto, trata-se de processo novo, cujas especificidades seriam ainda
conhecidas e mapeadas.
Neste contexto, a escolha deste caso para ser objeto desta dissertação
decorre da preocupação da autora com as ocorrências relacionadas à degradação
ambiental na fase de construção dos empreendimentos, com a ineficácia dos
procedimentos atualmente em prática, tanto na viabilização do programa de governo
quanto na construção desses equipamentos de segurança, e do reconhecimento da
eficácia da gestão da qualidade tanto para a redução do risco de degradação
ambiental quanto para o alcance dos objetivos de governo.
5.1.

Programa de Governo
De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN (2011), no

início da década de 90 havia em torno de 100 mil presos em todo país. Em 2007, a
população carcerária nacional correspondia a 422.590 pessoas. Desse montante, o
Estado de São Paulo possuía 153.056 pessoas presas, representando 34,60%.
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Porém, nesse mesmo ano, São Paulo tinha capacidade para abrigar 95.585
detentos, déficit de 57.471 vagas carcerárias.
A superlotação, somada a outros fatores, representa um entrave ao
cumprimento dos objetivos do sistema penitenciário de reintegração do transgressor
ao convívio em sociedade. O investimento em política criminal é uma forma de
enfrentamento das causas da criminalidade, da restauração da credibilidade das
leis, da Justiça, do Direito e de suas instituições, além de auxiliar na promoção de
um ambiente social de confiança para o trabalho e o desenvolvimento econômico. O
processo de ressocialização da população carcerária representa uma maneira de
amenizar os problemas decorrentes de séculos de desigualdades sociais que
resultam em impactos negativos em toda a sociedade, como a violência e a
criminalidade (NAHSSEN, 2OO8).
Neste contexto, objetivando sanar parte desse déficit, no final de 2007 o
governo do Estado de São Paulo iniciou um programa que consistia da construção
de 49 unidades prisionais em 45 municípios, sendo: 22 penitenciárias masculinas,
em regime fechado, destinadas aos condenados; 8 penitenciárias femininas com ala
de progressão penitenciária, em regime fechado e semiaberto, respectivamente,
destinadas às condenadas, às julgadas e àquelas que aguardam definição de
processo; 12 Centros de Detenção Provisória (CDP) masculinos, destinados àqueles
que aguardam julgamento; 7 Centros Progressão Penitenciária (CPP), destinados
àqueles que cumprem pena em regime semiaberto. Dessa forma, seriam geradas
39.504 vagas e cerca de 13.190 empregos diretos.
A expectativa do governo era concluir todo o programa em três anos, ou
seja, construir as 49 unidades prisionais, em 45 municípios do Estado, até dezembro
de 2010. Entretanto, esse objetivo não foi alcançado. Em quatro anos de execução
do programa de governo, entraram em operação apenas 7 equipamentos de
segurança. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional
(2011), são necessárias 9 unidades prisionais anualmente.
A figura 1, a seguir, mostra a ilustração do Estado de São Paulo com a
distribuição espacial somente dos municípios que possuem glebas decretadas de
utilidade pública para a instalação de unidade prisional, que atualmente totalizam 38,
dos 45 constantes do programa de governo.

N

Legenda
Unidade prisional feminina

Escala 1: 3 400 000

Unidade prisional masculina

0

34 km

Escala para formato A4

Figura 1 – Distribuição espacial de 38 municípios com glebas decretadas de utilidade pública para a instalação de unidade prisional
Fonte: Modificado de Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (2007)
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A implementação desse programa de governo conta com a participação da
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da antiga
Economia

e

Planejamento

(SEP),

atual

Secretaria

de

Planejamento

e

Desenvolvimento Regional, da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Companhia
Paulista de Obras e Serviços (CPOS).
Como dito, tratava-se de um processo novo, cujas articulações e
especificidades não eram totalmente conhecidas quando do seu início.
A viabilização desse programa, em suas distintas fases, conta com
diferentes responsáveis, todos no âmbito do governo do Estado de São Paulo,
descritos a seguir, com ênfase à CPOS.
a)

Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS)
Em 8 de julho de 1991, por meio da Lei Estadual nº 7.394, o
Departamento de Edifícios e Obras Públicas (DOP), entidade
autárquica, foi transformado na Companhia Paulista de Obras e
Serviços (CPOS), empresa dotada de personalidade jurídica de direito
privado e patrimônio próprio, cuja finalidade, de acordo com o artigo 2º
dessa lei, é:
[...] administrar, planejar, projetar, construir, reformar, conservar e
ampliar os edifícios de propriedade do Governo do Estado ou de
entidades sob seu controle, e outros de interesse do Estado,
cabendo - lhe especificamente: I - pesquisar e propor soluções
funcionais e econômicas para localização e construção de edifícios e
de instalações adequadas aos órgãos da administração pública
estadual, bem como elaborar as normas e especificações técnicas
correspondentes; II - prestar assistência aos municípios e entidades
interessadas na elaboração de estudos de planejamento territorial e
na execução de outros melhoramentos ligados aos planos de
desenvolvimento regional; [...] IV - promover a pesquisa de métodos
e materiais com o objetivo de aprimorar a tecnologia das construções
e controlar a qualidade dos materiais utilizados; V - realizar estudos,
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ligados aos seus
objetivos [...] (SÃO PAULO, 1991, p. 1).

Em 31 de janeiro de 1992, entrou em vigor o Decreto nº 34.608, que
dispõe sobre a execução de serviços técnicos especializados
relacionados com as finalidades da CPOS e de obras públicas do
Estado de São Paulo.
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Por meio do Artigo 1.º desse decreto, passaram a ser atribuições
exclusivas da CPOS:
[...] I — os serviços técnicos especializados relativos a estudos
técnicos, planejamentos, pesquisas e projetos básicos ou executivos,
relacionados com as finalidades da Companhia [...] IV — o
gerenciamento [...] § 1.º — O disposto neste artigo aplica-se a toda
administração pública direta e indireta do Estado e a atribuição será
exercida sem prejuízo dos demais objetivos e finalidades definidos
para a Companhia para Lei nº 7.394, de 8 de julho de 1991; § 2.º —
Excluem-se do disposto neste artigo as obras e serviços diretamente
executados pela Secretaria da Educação, pela Polícia Civil e pela
Polícia Militar, bem como outras expressamente autorizadas pelo
Governador (SÃO PAULO, 1992, p. 2-3).

Dessa forma, fica claro o papel estratégico da CPOS no governo.
Atualmente vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Regional, a CPOS levou adiante mais de 1.000
empreendimentos, desde sua criação (COMPANHIA PAULISTA DE
OBRAS E SERVIÇOS, 2010).
b)

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)
Órgão delegado do Governo do Estado no campo do controle da
poluição, executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e
Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, e do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, cujas
atribuições constam da Lei nº 13.542, de 8 de maio de 2009
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

c)

Procuradoria Geral do Estado (PGE)
De natureza permanente, vinculada ao Governador, sua competência é
a Advocacia do Estado, representando-o em juízo, prestando
assessoria

e

consultoria

jurídica

ao

Poder

Executivo

(PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 2010).
d)

Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)
Órgão responsável pela execução administrativa das penas privativas
de liberdade, das medidas de segurança detentivas e das penas
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alternativas à prisão. Administra atualmente 149 unidades prisionais
em todo Estado de São Paulo (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, 2010).
e)

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Órgão responsável pela organização e planejamento do orçamento do
Estado. É responsável também pela celebração de convênios com as
645

prefeituras

(SECRETARIA

DE

PLANEJAMENTO

E

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2010).
f)

Secretaria do Meio Ambiente
Criada em 1986, cuja atribuição é promover a preservação, a melhoria
e recuperação da qualidade ambiental. É responsável pela elaboração
da Política Estadual de Meio Ambiente e pela sua implementação que,
em 1997, estabeleceu o Sistema Estadual de Administração da
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, do qual
a SMA é o órgão central. É também de competência dessa Pasta
analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais, além de articular
e

coordenar planos e

ações

relacionados

à área ambiental

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2010).
5.2.

Tipologias
As unidades prisionais, objeto do programa de governo, apresentam três

tipologias arquitetônicas distintas, cuja diferenciação corresponde ao número de
vagas, aos processos construtivos, aos materiais empregados, e aos regimes de
detenção, apresentados, a seguir, conforme Companhia Paulista de Obras e
Serviços (2011):
a) Centro de Progressão Penitenciária (CPP)
Destinado àqueles que cumprem pena em regime semiaberto, pois são
liberados para trabalhar fora das dependências da unidade. O projeto
do CPP foi concebido prevendo ocupação setorizada, em zonas de
atividades diferenciadas, visando o controle e a segurança de acesso,
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fluxo e circulação de pessoas, distribuídos em dois setores: externo e
interno.
O setor externo conta com recepção e revista de visitantes, estrutura
de apoio aos visitantes, portaria, abrigo de lixo, subestação,
residências dos diretores, abrigo de gás, torre do reservatório, casa de
bombas,

torres

de

vigia,

guaritas

de

segurança

e

edifício

administrativo, almoxarifado, refeitório de funcionários, corpo da guarda
e áreas administrativas.
O setor interno, delimitado pelo alambrado de segurança, é constituído
de um pátio, uma via central, duas vias laterais, edifícios da inclusão,
saúde, oficina de manutenção de veículos, lavanderia, cozinha,
galpões de trabalho, salas de aula, celas para visita íntima, capela,
espaço de múltiplo uso, sanitários para visitantes, barbearia, refeitório
de

sentenciados,

playground,

quadras poli esportivas,

praças,

alojamentos e horta.
Edificação em alvenaria estrutural, com capacidade para 1048
detentos, apresenta área corresponde a 17.273,63m². A seguir, a figura
2 com a maquete eletrônica dessa tipologia.

Figura 2 – Centro de Progressão Penitenciária
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

68

b) Centro de Detenção Provisória (CDP) e Penitenciária Masculina
Destinados
condenados

àqueles

que

(Penitenciária

aguardam

julgamento

Masculina),

essas

(CDP)

e

aos

tipologias

são

arquitetonicamente iguais, diferindo somente quanto ao regime de
reclusão.
Esse projeto prevê ocupação setorizada, visando o controle e a
segurança do acesso, fluxo e circulação de pessoas, sendo
distribuídos em dois setores: externo e interno, que são separados pela
muralha de segurança.
Os locais onde se localizam as celas e os pátios de atividades são
denominados “raios”, distribuídos em oito unidades estanques. Cada
raio tem a capacidade para abrigar 96 pessoas e conta com um pátio
de sol exclusivo. O controle e segurança é realizado pelo pavimento
superior da galeria central e pelas torres de vigia. Há pavilhões de
trabalho, de serviços com a cozinha industrial, de inclusão e de saúde.
Edificação em estrutura pré-moldada, com capacidade para 768
detentos, apresenta área corresponde a 11.132,27m². A seguir, a figura
3 com a maquete eletrônica dessa tipologia.

Figura 3 – Centro de Detenção Provisória e Penitenciária Masculina
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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c) Penitenciária Feminina com Ala de Progressão Penitenciária
Destinadas àquelas que foram julgadas e condenadas e àquelas que
aguardam definição de processo, respectivamente, o projeto foi
concebido prevendo: pavilhões celulares, de trabalho, de serviços, de
inclusão, de saúde e de visita íntima; estrutura de abrigo para
visitantes; administração; portaria; residência para o diretor geral;
cabines primárias; central de água quente e de gás GLP; salas de
apoio à gestante; oficina de manutenção; reservatório elevado e torres
de vigia; rampas de acessibilidade aos portadores de mobilidade
reduzida (PMR) e banheiros acessíveis às pessoas com mobilidade
reduzida e pessoas em cadeiras de rodas (PCR), além de sinalização
tátil de alerta.
Edificação em alvenaria convencional, com capacidade para 768
detentas, sendo 660 em regime fechado e 108 em semiaberto (Ala de
Progressão

Penitenciária),

apresenta

área

correspondente

a

19.392,34m². A seguir, a figura 4 com a maquete eletrônica dessa
tipologia.

Figura 4 – Penitenciária Feminina com Ala de Progressão
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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5.3.

Processo de viabilização
Como descrito, a avaliação em impactos ambientais no âmbito estadual teve

início em 2005. Com a paralisação das obras da unidade prisional de Jundiaí,
somente em 2007 foi requerida a licença ambiental para uma outra unidade prisional
a ser implantada, dessa vez no município de Franca.
Embora o programa de governo tenha se iniciado no fim do segundo
semestre de 2007, somente em agosto de 2008 – cerca de 10 meses depois – é que
o processo de viabilização ficou estabelecido, porém não suficientemente detalhado.
Para tanto, foram mapeadas as fases nos âmbitos de cada competência envolvida,
suas durações, os responsáveis pela implementação de cada fase, tanto do primeiro
setor (administração direta, indireta e municipalidades) quanto de órgãos
institucionais, em diferentes regiões administrativas de governo.
Por meio desse mapeamento, foi constatado que cada unidade prisional
consumiria – em média – cerca de 26 meses para ser concluída, ou 796 dias
corridos, cujas durações estão descritas nas figuras 5 e 6.

Figura 5 – Síntese do processo de viabilização
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2008)

continua....
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....conclusão

Figura 6 – Detalhamento do processo de viabilização
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2008)
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Essa média prevista de 26 meses, atualmente está em 62,26 meses, ou
seja, cerca de 5 anos para que cada unidade prisional entre em operação.
Como esclarecido, embora o processo de viabilização tenha se estabelecido
em agosto/2008, não havia detalhamento de todas as suas fases, conforme
cronograma apresentado por meio da figura 6, que delineia somente as atividades
das fases de seleção de área, decreto de utilidade pública, desapropriação e
licitação. Um dos fundamentos da excelência é a orientação por processos. Então,
se

processos

não

são

suficientemente

detalhados,

compromete-se

o

monitoramento, tornando míopes as avaliações que dele decorrem.
Nessa dimensão, por meio dos resultados apresentados no item 6.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS, comprova-se que as fases menos
pormenorizadas foram justamente àquelas que mais comprometeram o alcance dos
objetivos de governo.
Descreve-se, a seguir, as fases do processo de viabilização, de acordo com
Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012):
a) Seleção de área
Consiste da seleção prévia de áreas por meio de vistorias conjuntas
realizadas por técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) e da Companhia Paulista de Obras e Serviços (Cpos), da análise
de material cartográfico e da análise locacional realizada com base em
critérios de aprovação preestabelecidos.
Para aprovar uma gleba, de acordo com critérios de aprovação
preestabelecidos, é necessário que esteja: localizada à margem de
rodovias, porém afastada das manchas urbanas; que o uso pretérito
corresponda a cultivos agrícolas; que não haja representativa vegetação
nativa, preferencialmente poucas árvores isoladas; que sirva à fauna
somente para passagem; que preferencialmente esteja fora de Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) e de zonas de amortecimento de áreas
protegidas (estações ecológicas, refúgio da vida silvestre, áreas naturais
tombadas, parques e reservas estaduais etc.); que não esteja próxima a
áreas contaminadas; que esteja próxima a cursos d’água, porém fora de
Áreas de Preservação Permanente (APP). Nesta última situação, há
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intervenções em APP para a passagem de emissários de efluentes e de
drenagem de águas pluviais, execução de acessos, e outras intervenções
legalmente permitidas pela Resolução Conama 369/2006.
Relativamente ao distanciamento de manchas urbanas, há casos de maior
proximidade, inclusive de zonas industriais, pois nos regimes semiabertos
(Centros e Alas de Progressão Penitenciárias) os detentos saem para
trabalhar, retornando diariamente à unidade prisional.
Importante destacar, que são desapropriadas glebas com base em
dimensões padrão previamente estabelecidas.
É nessa fase, também, que é elaborado o laudo de avaliação do imóvel,
documento

imprescindível

ao

decreto

de

utilidade

pública

e

à

desapropriação.
b) Decreto de Utilidade Pública
Consiste dos procedimentos necessários à publicação do decreto de
utilidade pública, com base nos dados obtidos na fase anterior.
c) Desapropriação
Consiste dos procedimentos necessários à desapropriação do imóvel,
objeto do decreto de utilidade pública.
d) Certidão de Uso e Ocupação do Solo
Consiste da obtenção de documento da municipalidade, imprescindível ao
licenciamento ambiental prévio, conforme exige o parágrafo 1º do art. 10
da Resolução Conama nº 237/1997:
[...] No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que
o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo
e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a
outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes
(BRASIL, 1997, p. 3).

e) Exame técnico
Consiste da obtenção de manifestação do órgão ambiental municipal
quanto ao licenciamento do empreendimento, nos termos do disposto na
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Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução Conama 237/1997,
artigo 5º que, à semelhança da certidão de uso e ocupação do solo, deve
ser emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença.
Caso a municipalidade não possua conselho deliberativo e equipe técnica
para examinar o processo de licenciamento, deve emitir documento
declarando tal impossibilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do
artigo 5º da Resolução SMA nº 22/2009.
f) Estudo Ambiental
Consiste da elaboração do estudo ambiental que irá instruir o
licenciamento prévio do empreendimento.
De acordo com o inciso III do artigo 1º da Resolução Conama 237/1997:
[...] 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 (BRASIL, 1997, p. 1).

A fim de obter deliberação da Cetesb acerca do instrumento que será
empregado no licenciamento desses equipamentos de segurança,
procede-se à consulta prévia.
O instrumento comumente empregado no licenciamento de unidades
prisionais é o Estudo Ambiental Simplificado (EAS) que, de acordo com III
do Artigo 2º da Resolução SMA 54/2004, é o documento técnico com
informações que permitem analisar e avaliar as consequências ambientais
de atividades e de empreendimentos considerados de impactos
ambientais muito pequenos e não significativos.
Há formulários padrão para alguns tipos de equipamentos. Porém, no caso
das unidades prisionais é utilizado o EAS “modelo geral”. Por essa razão,
foi desenvolvido um outro instrumento denominado Relatório Técnico
Complementar (RTC), cuja finalidade é fornecer os demais elementos
relativos à especificidade desse tipo de equipamento.
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Estudos ambientais propiciam a obtenção de diagnósticos, que descrevem
as condições ambientais existentes em determinada área no momento
presente (Sánchez, 2008).
Em resumo, por meio de estudos de base, tanto primários quanto
secundários, com abordagem dos meios: antrópico, físico e biótico;
objetiva-se fornecer informações e discussões suficientes à análise da
Cetesb e à viabilização ambiental desses equipamentos.
Dados primários são aqueles inéditos, levantados com a finalidade
específica de um determinado estudo de impacto ambiental. Dados
secundários são aqueles preexistentes, disponíveis em diferentes fontes,
públicas ou privadas, a exemplo de bibliografias, cartografias, relatórios
não publicados, banco de dados de órgãos públicos, dentre outros
(SÁNCHEZ, 2008).
Por meio desse instrumento, é iniciada a fase de licenciamento ambiental
prévio do empreendimento.
g) Projetos
Consiste da elaboração de pasta técnica, contendo: levantamento
planialtimétrico e cadastral; sondagem e respectivo parecer de fundações;
projetos de implantação arquitetônica, instalações hidráulicas e elétricas,
estrutura, terraplenagem, emissário de efluentes, drenagem e dispositivos
de amortecimento de descargas pluviais, acesso e sinalização viária.
h) Licitação
De acordo com a redação dada pela Lei Federal 12.349/2010, que alterou
a Lei 8.666/1993 (artigo 3º), e outras, a licitação:
[...] destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL, 2010, p.
1).
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É por meio desse processo que a Administração Pública contrata bens,
serviços e obras.
No caso das unidades prisionais, esse processo se dá na modalidade
“concorrência” que, de acordo com o § 1º do art. 22 da Lei 8.666/1993, é a
modalidade de licitação que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos1 mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto. O edital, por sua vez, é o conjunto
de documentos que rege esse processo. É o agrupamento de regras que
disciplina um certame licitatório, que vincula tanto a administração quanto
os participantes, cujo conteúdo contempla: projetos padrão de arquitetura,
elétrica, estrutura e hidráulica; projetos de implantação de arquitetura,
drenagem, elétrica, emissário de efluentes, estrutura, hidráulica, sistema
viário e topografia; planilhas orçamentárias; caderno de encargos;
memoriais de arquitetura, drenagem, elétrica, emissário de efluentes,
estrutura e hidráulica; lista de projetos; cronograma físico e financeiro;
critérios de medição e remuneração; e minuta de contrato.
Um aspecto importante a ser observado nessa lei é a definição de projeto
básico, conforme inciso IX do art. 6º:
[...] 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, devendo conter os
seguintes elementos (BRASIL, 1993, p. 3, grifo nosso).

Além da Lei 8.666/1993, e suas alterações, esse processo deve obedecer
também às disposições contidas no Decreto nº 56.565/2010, que dispõe
sobre regras a serem observadas para a aprovação e contratação de
projetos básicos de obras e serviços de engenharia e arquitetura no
âmbito da administração direta, indireta e fundacional do Estado de São
Paulo.

1

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 8) define
requisito como “necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou
obrigatória. Um requisito especificado é um requisito declarado, por exemplo, em um documento.”
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Nesta dissertação, o edital de concorrência é objeto de análise detalhada,
com o propósito de identificar pontos de fragilidade, lacunas e
oportunidades de melhoria que, acredita-se, irão contribuir para a gestão
dos riscos de degradação ambiental na fase de construção. Ademais,
conforme define a Lei 8.666/1993, o projeto básico deve assegurar o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, fator que
reforça a necessidade de se observar os aspectos ambientais também na
fase de projeto.
i) Licença Ambiental de Instalação (LI)
Consiste

do

atendimento

às

condicionantes

à

obtenção

da

LI,

estabelecidas nas fases anteriores.
j) Obra
Consiste da construção do empreendimento.
k) Licença Ambiental de Operação (LO)
Consiste do atendimento às condicionantes à obtenção da LO, que
ocorrem durante as obras de construção do empreendimento.
Durante o acompanhamento dessa fase, foram identificados os aspectos
relacionados à degradação ambiental, aos diferentes métodos utilizados entre
construtoras certificadas e não certificadas, e aqueles relativos ao atraso ou ao
atendimento insatisfatório das condicionantes à obtenção da LO, fatores que
puseram em risco a obtenção dessa licença no prazo esperado pelo governo.
5.4.

Estudo ambiental
Este subitem traz uma síntese do estudo ambiental que instrui o processo

de licenciamento prévio das unidades prisionais, e o detalhamento de algumas
partes de sua estrutura, de acordo com Companhia Paulista de Obras e Serviços
(2012):


Legislação ambiental aplicável: âmbitos federal, estadual e municipal;



Empreendedor: história, características principais, ações e plano de
necessidades;
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Objeto do licenciamento;



Justificativa do empreendimento;



Caracterização do projeto arquitetônico;



Mão-de-obra necessária à execução e operação do empreendimento;



Custo total previsto e cronograma de implantação;



Quadro de áreas;



Infraestrutura operacional: água, luz, telefonia, destinação dos
efluentes, arruamento e paisagismo;



Inserção

do

empreendimento:

aspectos

demográficos,

região

panorama

administrativa,

econômico,

município,

indicadores

que

demonstrem a condição de vida da população, nível de escolaridade,
taxa de alfabetização, dentre outros;


Caracterização da gleba de inserção: seleção, critérios adotados,
análise das glebas disponíveis na região; condições da gleba e de seu
entorno;



Localização e acesso;



Avaliação dos impactos ambientais: identificação dos aspectos da fase
de construção e operação; descrição e qualificação dos impactos sobre
os meios: físico, biótico e antrópico; e a avaliação dos impactos;



Áreas de Influência do empreendimento (Área de Influência Indireta AII, Área de Influência Direta - AID, Área Diretamente Afetada - ADA);



Proposição das medidas mitigadoras e/ou compensatórias.

A seguir, o detalhamento de algumas partes do estudo, de acordo com
Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012):
a) Sobre o município
Lei orgânica, uso, ocupação e parcelamento do solo e plano diretor;
intervenções projetadas para a região do empreendimento (loteamentos,
indústrias, extensões de rede de esgoto, água e energia etc.)
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apresentando análise e interação entre esses projetos e suas interfaces e
compatibilidade com o empreendimento.
b) Sobre as áreas do empreendimento


Área Diretamente Afetada (ADA)

Acessos Principal e Secundário: tráfego, tipo de pavimentação e pista,
instituição

responsável pela

manutenção;

Geologia:

caracterização

geológica e geomorfológica da área, tipo de relevo predominante,
classificação geotécnica, suscetibilidade a processos erosivos e de
sedimentação; Cobertura Vegetal e Fauna: caracterização e análise da
vegetação e da fauna associada existente; Flora: laudo de caracterização
da vegetação; Uso Atual: verificação detalhada por meio de inspeção do
aspecto físico e de eventuais indícios de intervenção na superfície do
terreno; Histórico de Uso: investigação do histórico de utilização, com base
em entrevistas, constatações in loco e consulta à Prefeitura Municipal;
Lavra: indicação de áreas de antigas cavas de mineração; consulta ao
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) sobre licença de
lavra

e

processos

em

trâmite;

Assentamentos:

indicação

de

assentamentos rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) e/ou Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP);
Áreas Contaminadas: indicação de áreas contaminadas por meio de
inspeção detalhada, de consulta ao cadastro municipal e ao mapa de
áreas contaminadas da Cetesb; Patrimônio Espeleológico: caracterização
sucinta de cavernas naturais subterrâneas conforme Resolução Conama
347/04; Áreas Protegidas: indicação de áreas protegidas (unidades de
proteção integral, de uso sustentável e outros espaços territoriais
especialmente protegidos) nos âmbitos: municipal, estadual e federal com
o nome dos respectivos órgãos gestores; Vestígios Arqueológicos:
indicação de vestígios arqueológicos, em conformidade com a Portaria
230/02, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).


Área de Influência Direta (AID)

Usos no Entorno: caracterização das ocupações e dos usos no entorno,
setores primário, secundário e terciário; Lavra: indicação de áreas de
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antigas cavas de mineração; consulta ao Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM) sobre licença de lavra e processos em trâmite;
Áreas Contaminadas: indicação de áreas contaminadas com base em
cadastro municipal e no mapa de áreas contaminadas da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); Patrimônio Espeleológico:
caracterização sucinta de cavernas naturais subterrâneas conforme
Resolução Conama 347/2004; Áreas Protegidas: indicação de áreas
protegidas (unidades de proteção integral, de uso sustentável e outros
espaços territoriais especialmente protegidos) nos âmbitos: municipal,
estadual e federal com o nome dos respectivos órgãos gestores, num raio
de 10 km; Transporte aéreo: indicação de aeroportos, heliportos,
aeródromos e helipontos.


Área de Influência Indireta (AII)

População: apresentação e análise de indicadores que demonstrem a
condição de vida da população; Saúde: apresentação da estrutura do
setor de educação e da evolução de alguns indicadores, tais como:
percentuais da população por nível de escolaridade, taxa de alfabetização,
dentre outros; Saneamento Básico: apresentação das abrangências dos
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de coleta de
resíduos

sólidos,

devendo

estes

últimos

serem

identificados,

caracterizados e mapeados; Estrutura Urbana e Tendências de Expansão:
apresentação da estrutura urbana quanto à ocupação histórica, produção
e tendências; Carceragem: apresentação do atual sistema carcerário,
contemplando sua localização e condições de ocupação; Sistema viário:
apresentação do sistema viário regional e sua articulação com o
empreendimento; Coleta Seletiva e Reciclagem: apresentação das
associações, cooperativas e/ou núcleos.
c) Sobre as atividades e aspectos mapeados
Para o mapeamento das atividades e aspectos ambientais relacionados à
viabilização de equipamentos dessa natureza, o empreendimento é
separado em 3 fases distintas: preparatórias; construção; e operação,
cujas atividades estão descritas a seguir:
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Preparatórias
Consistem do conjunto de serviços que antecedem as obras, com o
objetivo de preparar o local para a construção, cujas atividades são:
sondagens e projetos complementares; limpeza e raspagem do
terreno; locação topográfica; sinalização e segurança do trânsito, fluxo
de pessoas e veículos; execução da infraestrutura de serviços de apoio
ao empreendimento: recrutamento e contratação da mão-de-obra;
construção do canteiro de obras; abertura de vias de acesso e demais
áreas de apoio; transporte de máquinas e de materiais necessários à
execução das obras; estocagem de bens e insumos; construção de
alojamentos para os funcionários da obra, incluindo infraestrutura
sanitária.



Construção
Consiste dos serviços que caracterizam a construção civil propriamente
dita, cujas atividades são compostas por execução de terraplenagem,
fundações, infraestruturas, superestruturas, fechamentos, instalações,
pavimentações,

dentre

outras,

compreendendo: mobilização

de

equipamentos; corte e execução de aterros; transporte, suprimento de
materiais e destinação de resíduos: cimento, aço, equipamentos,
componentes eletromecânicos, combustíveis, etc; acondicionamento;
fundações; poços profundos; instalações elétricas e de telefonia;
execução da edificação (construções em geral, incluindo o emissário
de

efluentes

domésticos);

demais

áreas

impermeabilizadas

(pavimentações); desmobilização: encerramento das atividades de
construção; dispensa de mão-de-obra; desmobilização do canteiro e
dos alojamentos com retirada de materiais e equipamentos.


Operação
Consiste do funcionamento do empreendimento, cujas ocorrências são:
fluxo de pessoas; tráfego de veículos; acondicionamento, transporte de
detentos, transporte e destinação dos resíduos sólidos; escoamento
das águas pluviais; disposição dos efluentes.
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d) Avaliação de impactos
Para a avaliação dos impactos, são considerados os seguintes atributos:
magnitude; área de abrangência; duração; reversibilidade; e probabilidade
de ocorrência.
Por meio do estudo ambiental, desenvolvido com base em dados
primários e secundários, começa a fase de licenciamento ambiental do
empreendimento, conduzido no âmbito da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb).
5.5.

Processo de licenciamento ambiental
Essa seção aborda as três fases do licenciamento ambiental, constituídas

pelo licenciamento prévio, de instalação e de operação.
A fase de licenciamento prévio objetiva atestar a viabilidade ambiental do
empreendimento. Quando da emissão da LP, são estabelecidas as condicionantes a
serem atendidas nas próximas fases do licenciamento, descritas a seguir,
observando que foram descritas àquelas que comumente constam de todas as
licenças, de acordo com Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012):
a) Supressão de vegetação e intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP): Consiste da proposta de compensação ambiental para
instrução de processo junto às agências ambientais, regionais, objetivando
a emissão da autorização de supressão e intervenção em APP, contendo:
a classificação da vegetação existente na gleba; classificação de
vegetação de supressão; dimensionamento das medidas compensatórias;
seleção de área para o reflorestamento; definição das espécies do
reflorestamento para a compensação; classificação do solo da área
selecionada para o reflorestamento; e determinação dos requisitos para o
plantio e manutenção.
b) Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos (PGIRS): Consiste
de documento técnico que visa estabelecer o gerenciamento de resíduos
sólidos nas diferentes fases de implantação e operação, em conformidade
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e regulamentações vigentes,
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abrangendo a gestão de resíduos domésticos, da construção civil, de
serviços de saúde e dos sólidos gerados no tratamento de efluentes.
c) Estudo de viabilidade de implantação e hidrogeológico (EVI): Consiste de
documentos necessários à obtenção de outorgas de implantação e de
execução

de

poços

profundos

junto

às

diretorias

de

bacias

correspondentes, no âmbito do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) contendo: estudo de alternativas de abastecimento de água e de
descarte de efluentes; avaliação de interferências com outros usuários e
as disponibilidades hídricas no local da derivação, além da inserção do
empreendimento em planos regionais.
d) Caracterização das águas subterrâneas: Consiste do atendimento ao que
dispõe a Portaria DAEE 717/1996 e a Portaria 518/2004 do Ministério da
Saúde, no que se refere aos padrões de potabilidade das águas para o
consumo humano.
e) Elaboração dos estudos para intervenção e travessia: Consiste dos
documentos necessários à outorga de travessia, junto às diretorias de
bacia

correspondentes,

no âmbito

do DAEE,

quando

houver a

necessidade de intervir em cursos d’água para passagem de emissário de
efluentes, de adutoras e acessos.
f) Programa de monitoramento do efluente: Consiste do detalhamento das
ações, na fase de operação, relativas à manutenção das estações de
tratamento de efluentes, com base em parâmetros legais de lançamento.
g) Projeto da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para aprovação no
âmbito da Cetesb: Consiste do projeto do sistema de tratamento de
efluentes domésticos para aprovação junto à Cetesb, objetivando a
emissão de parecer aprovando a instalação desse equipamento.
h) Projeto de implantação do emissário: Consiste do projeto básico do
emissário de efluentes e aprovações nos âmbitos de competências
específicas (DAEE, Cetesb e concessionárias).
i) Projeto de drenagem aprovado pelas Prefeituras e projeto de controle de
erosão e assoreamento: Consiste do projeto do sistema de drenagem e
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dispositivos de amortecimento de descargas pluviais, e do projeto de
controle de erosão e assoreamento durante a execução das obras.
j) Projeto de acesso: Consiste de projeto contendo o estudo preliminar de
acesso e a sinalização viária, e da aprovação junto às concessionárias, no
âmbito da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
À semelhança das condicionantes à obtenção da LI, estão relacionadas, a
seguir, àquelas correspondentes ao licenciamento de operação, ou seja, àquelas
cujo atendimento é requisito à obtenção da LO, de acordo com Companhia Paulista
de Obras e Serviços (2012):
a) Canteiro de obras: Consiste da comprovação de que será provido de água
potável, sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos
sanitários, coleta, transporte e disposição final adequada de resíduos
sólidos;
b) Projeto de drenagem e dispositivos de amortecimento de descargas
pluviais: Consiste da comprovação de sua aprovação pela municipalidade
e pela concessionária de transporte viário;
c) Plano de Controle de Obras: Consiste da comprovação de sua execução,
que envolve o controle de processos erosivos, a aspersão de água nas
áreas de intervenção da obra e outras medidas estabelecidas conforme
características locais;
d) Estação de tratamento de efluentes: Consiste da aprovação, pela Cetesb,
do projeto da estação de tratamento de efluentes, do projeto do emissário
e da obtenção da outorga de lançamento superficial emitida pelo DAEE,
relativa à intervenção em cursos d’água;
e) As built do sistema de drenagem: Consiste da apresentação, à Cetesb, do
“como construído”, que inclui pontos finais de lançamento, destacando
eventuais alterações com relação ao projeto original;
f) Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) – Consiste da
comprovação do atendimento às exigências contidas no TCRA e à
comprovação das medidas de manutenção da área recuperada;
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g) Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos: Consiste da
comprovação

de

sua

execução

na

fase

de

construção

do

empreendimento;
h) Laudos analíticos: Consiste da apresentação dos laudos analíticos obtidos
da água bruta aduzida dos poços profundos para o abastecimento
humano, confrontados com os parâmetros contidos na Portaria 518/04, do
Ministério da Saúde;
i) Outorga de direito de uso de recursos hídricos: consiste da obtenção
dessas outorgas junto ao DAEE para os poços tubulares profundos e para
o lançamento de efluentes tratados, em atendimento à Resolução
Conjunta SMA-SERHS 1/05;
j) Desativação de sistema de coleta e tratamento de efluentes: Consiste da
comprovação da desativação do sistema de tratamento do canteiro de
obras quando da conclusão da construção do empreendimento;
k) Projeto de acesso: Consiste da apresentação de manifestação da
concessionária de transporte viário relativa ao acesso pretendido;
l) Publicidade das medidas usuais de segurança: Consiste da comprovação
do informe, à população local, das medidas usuais de segurança de uma
unidade prisional;
m) Comércio ambulante: Consiste da comprovação do desenvolvimento de
esforços da SAP junto às municipalidades para disciplinar, no entorno da
unidade prisional, o comércio ambulante nas datas de visitas aos detentos;
n) Recuperação das áreas afetadas: Consiste da comprovação da total
recuperação das áreas afetadas pelas obras de construção do
empreendimento (acessos, canteiro, edificações etc.).
Percorridas todas as fases, e comprovado o atendimento às condicionantes
estabelecidas, conclui-se o processo de licenciamento e inicia-se a operação do
empreendimento.
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6.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS
A obtenção de dados decorre de quatro anos de observação, de estudo, de

mapeamento do processo de viabilização de unidades prisionais, de levantamento
de dados, de registro1 de interferências e de ocorrências, de resolução de problemas
por meio da aplicação de alguns instrumentos de controle, da análise das
articulações do processo de viabilização, de conflitos identificados na legislação
ambiental, dentre outros fatores.
Esses dados têm como marco as licenças ambientais prévia, de instalação
e de operação.
Para demonstrá-los, os nomes das municipalidades foram substituídos por
números à frente da letra M (M1, M2 e assim por diante).
6.1.

Dados do processo de viabilização
O acompanhamento do processo de viabilização teve início em novembro

de 2007, compreendendo desde a seleção de glebas até a conclusão da obra,
observando que não será objeto desta dissertação a fase de desapropriação,
somente.
Embora o cronograma do programa de governo separe a certidão de uso e
ocupação do solo da fase de licenciamento ambiental prévio, os dados estão
tratados conjuntamente, cujos marcos são as datas em que ocorreram a solicitação
e a emissão das LPs, o intervalo de tempo decorrido entre a emissão das LPs e a
solicitação da LI, quando ocorre o atendimento às condicionantes, e o tempo
decorrido entre a solicitação e emissão da LI. Esse tratamento também foi atribuído
às fases de obra e de licenciamento de operação, com destaque às ocorrências
relativas à gestão de resíduos, e outros aspectos ambientais mapeados, além do
atendimento às condicionantes à obtenção da LO por parte da construtora.
6.1.1

Licença ambiental prévia
A certidão de uso e ocupação do solo é o documento que atesta a

conformidade do uso pretendido para com as regulamentações municipais. Esse
1

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 17) define
registro como “documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades
realizadas.”
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documento, por sua vez, é imperativo à obtenção da LP, cujo fim é atestar a
viabilidade ambiental do empreendimento.
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, os municípios são entes federados, autônomos para legislar em
seu território. Dessa forma, deles depende a certidão de uso e ocupação do solo,
documento que pode inviabilizar o empreendimento.
A negativa das municipalidades manifestada por meio dessas certidões,
como descrito anteriormente, impôs significativo atraso ao processo. Em alguns
casos não eram emitidas, em outros foram emitidas, porém negando a pretendida
implantação sob argumento de não conformidade para com a legislação municipal.
Há casos em que foram criadas leis municipais proibindo a instalação de
equipamentos dessa natureza.
Nos dois primeiros casos referidos, ou seja, em que não eram emitidas ou,
se emitidas, vinha negada a pretendida implantação, a Procuradoria Geral do Estado
(PGE) interviu, o que viabilizou a obtenção desse documento, pois as glebas
estavam inseridas em zonas rurais, não abrangidas em zonas de usos estritos que
pudessem obstar a pretendida implantação.
Por meio de dispositivos legais, as regulamentações municipais que
proibiam a instalação de unidades prisionais foram objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN), cujos principais fundamentos foram o que dispõem os
incisos I dos arts. 24 e 30 da Carta Maior, respectivamente, “Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário,
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico [...]; e compete aos municípios [...]
legislar sobre assuntos de interesse local [...]” (BRASIL, 1988, p. 18-24).
Como

resultado,

das

30

unidades

prisionais

que

tiveram

o

licenciamento prévio iniciado, 27 obtiveram a LP e 19 apresentaram problemas
relacionados diretamente à obtenção da certidão de uso e ocupação do solo.
De acordo com o cronograma do programa de governo, estimava-se que as
LPs seriam obtidas em 84 dias, prazo que leva em conta a elaboração do estudo
ambiental, a obtenção da certidão de uso e ocupação do solo e a emissão da LP.
Porém, o tempo médio de obtenção foi de 226 dias. Há casos em que foram
consumidos mais de um ano para as LPs serem emitidas.
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O gráfico 1 traz os 27 municípios que obtiveram a licença prévia (LP), as
respectivas durações, com destaque aos 19 casos em que foram consumidos um
tempo muito maior que o originalmente previsto para emissão das LPs. Observa-se
que os municípios M7, M29 e M30 não constam desse gráfico 1, pois as LPs ainda
não foram expedidas.
Dias

M=Município

Gráfico 1 – Durações, em dias, relativas à obtenção da LP
Fonte: Elaborado pela autora

6.1.2

Licença ambiental de instalação
Para a obtenção da LI, faz-se necessário o atendimento às condicionantes

estabelecidas no licenciamento prévio.
Além da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), as
condicionantes dessa fase demandam intervenções junto ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), às concessionárias de transporte viário, à
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), aos serviços
autônomos de água e esgoto, às municipalidades, dentre outras instituições.
De acordo com o cronograma do programa de governo, essa etapa
demandaria cerca de 112 dias para ser concluída, prazo que considera o
atendimento às condicionantes à obtenção da LI (90 dias), e o trâmite na Cetesb
para emissão dessa licença (21 dias).
Das 27 unidades prisionais que obtiveram a LP, 3 não conseguiram a
licença ambiental de instalação (LI) e 24 consumiram um tempo muito maior
que o originalmente previsto para atendimento às condicionantes à obtenção
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da LI, ressalvando que nem todas as condicionantes estabelecidas por meio das
licenças ambientais prévias foram atendidas nessa fase, por conta de alguns fatores
que estão detalhados mais a frente. O gráfico 2 traz o tempo consumido para
atendimento às condicionantes de 24 municípios que obtiveram a LI, cuja média foi
de 276 dias. Pelas razões descritas, os municípios M15, M16 e M24 não constam
desse gráfico 2.
Dias

M=Município

Gráfico 2 – Durações, em dias, entre a emissão da LP e a solicitação da LI
Fonte: Elaborado pela autora

Como descrito, o tempo de trâmite necessário à análise da Cetesb para a
emissão das LIs era de 21 dias. Das 24 LIs solicitadas, todas consumiram um tempo
muito maior para serem expedidas pois, nessa fase em especial, houve grande
demora relativa às manifestações de concessionárias de sistema viário, das
municipalidades, de ações civis e de outros ocorrências, fatores que – somados às
especificidades

do

edital

-

demandaram

o

remanejamento

de

algumas

condicionantes para serem atendidas na próxima fase do licenciamento, que é o de
operação. Dessa forma, as condicionantes que foram remanejadas para serem
cumpridas na vigência da LI seriam atendidas pelas construtoras, que até então não
conheciam o processo. Essa mudança não foi estruturada, pois não foram
estabelecidos procedimentos e nem rotinas que garantissem o pleno cumprimento
dos requisitos necessários à obtenção das licenças ambientais de operação (LO).
O gráfico 3, a seguir, demonstra as durações entre a solicitação e a emissão
das LIs, cuja média foi de 141 dias.
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Dias

M=Município

Gráfico 3 – Durações, em dias, entre a solicitação da LI e a sua emissão
Fonte: Elaborado pela autora

Além dos atrasos cumulativos, ocorreu um outro que comprometeu ainda
mais o alcance dos objetivos do programa. Trata-se de um intervalo de tempo
inicialmente não considerado entre a emissão da LI e o início das obras. Nenhuma
obra foi iniciada imediatamente após a emissão da LI. Há um caso, o do município
M9, cuja LI foi emitida em 14/03/2011 e as obras iniciadas somente em maio/2012.
O gráfico 4 demonstra o cenário relatado.
Dias

M=Município

Gráfico 4 – Durações, em dias, entre a emissão da LI e o início das obras
Fonte: Elaborado pela autora

Convergindo a análise para a fase de atendimento às condicionantes,
daquelas escritas no item 5.5, são objeto desta dissertação: supressão de vegetação
e intervenção em APP para obtenção de autorizações da Cetesb; estudo de
viabilidade de implantação e hidrogeológico para obtenção de outorgas do DAEE;
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caracterização das águas subterrâneas para atestar a conformidade para com os
parâmetros estabelecidos pela Portaria 518, de 25 de março de 2004; elaboração
dos estudos para intervenção e travessia em cursos d’água

para obtenção de

outorgas do DAEE; projeto da estação de tratamento de efluentes (ETE) e do
emissário para aprovação da Cetesb; projeto de drenagem para aprovação das
municipalidades e da Cetesb; projeto de acesso e sinalização viária para aprovação
das concessionárias e da Cetesb; e plano de gerenciamento integrado de resíduos
sólidos.
Por conta de certas especificidades que serão tratadas no item 7.
DISCUSSÕES, algumas condicionantes foram remanejadas para a próxima fase, ou
seja, para a fase de licenciamento de operação, cuja responsabilidade executiva
passou a ser das construtoras. Como descrito, esse remanejamento impôs
atrasos, não conformidades e incertezas quanto à obtenção da LO, uma vez que
não foi estruturado, ou seja, não foram padronizados procedimentos que, por sua
natureza de controle, orientassem profissionais de diferentes planos (operacional,
tático e estratégico) quanto à correta execução dos trabalhos. A não padronização
de procedimentos aumenta o risco de efeitos indesejados, tanto relativos à execução
insatisfatória dos trabalhos em campo, quanto à conformidade para com o que
expressam as prescrições legais.
Uma das justificativas do remanejamento de condicionantes para a fase de
licenciamento de operação, ou seja, para a fase de construção do empreendimento,
está na planilha orçamentária que compõe o edital de contratação da obra, cujo
conteúdo contempla os serviços que devem ser executados, as quantidades e
respectivas remunerações. A licitante vencedora, ou seja, a construtora a quem foi
adjudicado o certame licitatório é a responsável pela execução dos serviços que
constituem a edificação do empreendimento e todas as suas intervenções
físicas e, também, é a responsável pelo atendimento à maioria das
condicionantes à obtenção da licença ambiental de operação (LO).
O Quadro 6 traz o remanejamento das condicionantes à obtenção da
licença ambiental de instalação - LI, e as justificativas que arrazoaram as alterações
e, o Quadro 7, mostra a matriz de responsabilidades pela execução das
condicionantes, com base na LI que foi emitida para o município M11.

CONDICIONANTES

SOBRE O QUE DEMANDA O ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ATUAL

Supressão de
vegetação e
Intervenção em APP

. Planta planialtimétrica; Laudo de Caracterização da
Vegetação; Laudo de Fauna, conforme Portaria DEPRN nº
42/00.

Continua sendo atendida na fase de licenciamento de instalação.

Estudo de viabilidade
de implantação e
hidrogeológico

. Estudos de alternativas de abastecimento de água e de
descarte de efluentes, avaliação das interferências e
disponibilidades hídricas.

Continua sendo atendida na fase de licenciamento de instalação.

. Perfuração dos poços e análises físico-químicas das
águas.

Atendimento remanejado para a vigência da LI, pois depende da
perfuração dos poços, cuja remuneração consta da planilha orçamentária
que compõe o edital de concorrência.

Caracterização das
águas subterrâneas

Atendimento remanejado para a vigência da LI, por conta dos projetos
Estudos de intervenção . Atestado de Regularidade Ambiental da Cetesb; Plantas,
seções e perfis da obra; Documento de posse ou cessão de executivos, cuja remuneração consta da planilha orçamentária que
e travessia
uso da área.
compõe o edital de concorrência.
ETE, emissário e
aprovações

. Aquisição do projeto executivo e respectivo equipamento Atendimento remanejado para a vigência da LI, por se tratar de
de tratamento de efluentes; levantamento planialtimétrico e equipamento industrial (estação compacta), cuja remuneração consta da
projeto do emissário; e aprovação no âmbito da Cetesb.
planilha orçamentária que compõe o edital de concorrência.

Projeto de drenagem
aprovado pela
Prefeitura

. Levantamento planialtimétrico cadastral de interferências e A aprovação da prefeitura foi remanejada para a vigência da LI.
o projeto de drenagem e dispositivos de amortecimento de
descargas pluviais; aprovação da prefeitura.

Acesso e aprovações

. Planta baixa de acesso; memória de cálculo e projeto do
sistema de drenagem; perfis longitudinais e transversais da
rodovia e do acesso; sondagem; memória de cálculo e
projeto do pavimento, de sinalização viária horizontal e
vertical, e de sinalização de obras; termo de compromisso

Atendimento remanejado para a vigência da LI, pois os projetos
executivos são desenvolvidos pelas construtoras, cuja remuneração
consta da planilha orçamentária que compõe o edital de concorrência.

Gerenciamento
integrado de resíduos
sólidos

. Pesquisa de potenciais receptores dos resíduos que serão
gerados na construção e na operação e o desenvolvimento
do plano

Continua sendo atendida na fase de licenciamento de instalação.

Quadro 6 - Atendimento às condicionantes à LI da unidade prisional do município M11 – remanejamento
Fonte: Elaborado pela autora
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EXIGÊNCIAS

CONSTRUTORA

Aprovação da prefeitura municipal relativa ao projeto de
drenagem

x

Apresentação de perfis e laudos geotécnicos

x

Apresentação do projeto da estação de tratamento de efluentes
– ETE, no prazo máximo de 90 dias da ordem de serviço

x

Apresentação de relatório fotográfico e descritivo comprovando
o atendimento ao TCRA

SAP

x

Apresentação do projeto do emissário de esgotos, bem como a
comprovação do domínio de posse ou documento do(s)
proprietário(s) autorizando a passagem; e outorga para
intervenção em curso d’água

x

Comunicação ao IPHAN e atendimento à Portaria 230/02 caso
ocorra descoberta fortuita de elementos de interesse
arqueológico

x

Apresentação de relatório final de término das obras
comprovando a completa recuperação das áreas afetadas

x

Apresentação de as built do sistema de drenagem

x

Demonstração da implantação do programa de disposição final
dos resíduos sólidos gerados na fase de construção e de
operação

x

Apresentação das outorgas de direito de uso para os poços
profundos e para o lançamento de efluentes

x

Demonstração de que a água para consumo humano atende ao
disposto na Portaria 518/04

x

Demonstração da desativação do sistema de coleta e
tratamento dos efluentes da fase de implantação

x

Apresentação de manifestação da concessionária quanto ao
acesso

x

x

x

Comunicação no site da SAP, jornal local e em rádio, para a
população do município, das medidas usuais de segurança de
uma unidade prisional

x

Apresentação de comprovação do desenvolvimento de esforços
da SAP junto à Prefeitura Municipal para disciplinar o uso do
entorno da penitenciária pelo comércio ambulante nas datas de
visitas

x

Quadro 7 - Matriz de responsabilidades da unidade prisional do município M11 atendimento às condicionantes à LO
Fonte: Elaborado pela autora

6.1.3

Licença ambiental de operação
Para a obtenção da LO, faz-se necessário o atendimento às condicionantes

estabelecidas no licenciamento prévio e, por vezes, de outras que são melhor
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detalhadas pela Cetesb quando da emissão da LI. Essa fase é denominada como
licenciamento de operação, e corresponde ao acompanhamento da obra, às
vistorias, ao levantamento de campo, ao apoio à construtora, ao registro de
informações, à formalização de procedimentos, à elaboração de relatórios de
acompanhamento e de relatório final sobre a recuperação das áreas afetadas.
Considerando o cronograma do programa de governo, em que cada obra seria
executada em 10 meses, o licenciamento ambiental de operação também deveria
ser obtido nesse intervalo de tempo, pois decorre do acompanhamento da obra e do
atendimento às condicionantes, da elaboração de relatórios mensais, além da
instrução formal relativa à solicitação da LO junto à Cetesb.
O Gráfico 5, a seguir, traz os dados relativos à duração das obras de
construção das unidades prisionais, muito acima do prazo originalmente previsto.
Dias

M=Município

Gráfico 5 – Durações, em dias, relativas à execução das obras e à obtenção da LO
Fonte: Elaborado pela autora

Demonstrados os dados relativos ao licenciamento ambiental, nas fases
prévia, de instalação e operação, aborda-se, a seguir, os aspectos ambientais da
construção civil.
6.1.4

Aspectos ambientais da construção civil
Para o levantamento de dados dessa fase, foram acompanhadas 7

construtoras, em 9 obras, observando que duas construtoras foram responsáveis
pela execução de mais de uma obra ao mesmo tempo. Dessas 7 construtoras, 2
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possuem certificação ISO 9001 – Gestão da Qualidade, ISO 14001 – Gestão
Ambiental, OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional.
O registro fotográfico foi disposto em dois subitens, sendo o primeiro relativo
à obras executadas por construtoras não certificadas, e o segundo, por construtoras
certificadas. Há um caso – o do município M4 – que além da falta de certificação,
houve gerenciamento da CPOS até dezembro de 2009, ocasião em que o contrato
com a SAP foi rescindido. De dezembro de 2009 a abril de 2011, data de conclusão
da construção, as obras foram geridas exclusivamente pela construtora.
Por se tratar de situação nova também para a CPOS, que até então não
havia gerenciado obras ambientalmente licenciadas, em agosto/2009 a fiscalização
foi treinada, em seis turmas, cujo conteúdo dos treinamentos abordou a legislação
ambiental, em especial a Resolução Conama 307/2002, que dispõe sobre a gestão
dos resíduos da construção civil, além de instrumentos de controle, como relatórios
mensais e formulários normalizados, a exemplo do Controle de Transporte de
Resíduos – CTR, em conformidade com a NBR 15112 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004), documento este que consiste do registro dos
resíduos que serão retirados da obra e transportados até seu descarte final.
Como descrito, no início do acompanhamento a preocupação estava dirigida
à gestão dos resíduos da construção civil. Porém, ao longo do trabalho, outros
aspectos foram identificados, como, por exemplo, o manejo inadequado de
materiais, a contaminação do solo por derramamento de óleo combustível, resíduos
misturados

e

dispostos

em

vários

lugares

do

canteiro,

dificultando

o

reaproveitamento e contribuindo para o aumento do risco de acidentes do trabalho,
disposição inadequada de materiais, inclusive não conforme especificações do
fabricante e a falta de treinamentos no canteiro de obras. Fatores incrementados
negativamente pela forte resistência por parte das construtoras que, comumente,
afirmavam que os serviços correspondentes à gestão de resíduos não estavam
contemplados na planilha orçamentária e que não havia nada no edital que as
fizesse atender o que estava sendo solicitado pela gerenciadora. Além do
exposto, foram registrados grandes volumes de perdas, principalmente de madeira e
pontas de estacas, além de processos erosivos intensificados pela falta de um
sistema eficaz de drenagens provisórias e definitivas.
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Dessa forma, observa-se que, mesmo após intervenções da gerenciadora,
algumas ações não foram implementadas satisfatoriamente, como se observa por
meio do registro fotográfico, organizado de maneira a destacar os diferentes
aspectos ambientais mapeados.
a) Obras executadas por construtoras não certificadas – fotos 3 a 27


Município M1 – Obra gerenciada pela CPOS

As obras no Município M1 foram gerenciadas pela CPOS do início
(novembro/2008) ao término (novembro/2010). Primeira obra a ser gerenciada
com o olhar voltado ao atendimento às condicionantes à obtenção da LO,
contou com resistências por parte da construtora, que atendeu parcialmente
ao que foi solicitado. As fotografias 3 e 4 demonstram a triagem de resíduos,
o que viabiliza a sua reutilização, porém feita em local não destinado
exclusivamente para esse fim.

Fotografia 3 – Triagem de resíduos (madeira)
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2009)
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Fotografia 4 – Resíduo triado (concreto)
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2009)

Para os materiais que antes ficavam dispostos em diversos pontos do
canteiro (desmoldantes, argamassas, impermeabilizantes, tintas, óleo diesel
etc.), a construtora executou uma instalação para o acondicionamento
temporário, ventilado, coberto e com contenção contra vazamentos, porém
sem a devida sinalização e próximo a fontes de calor, conforme se observa na
fotografia 5.

Fotografia 5 – Abrigo para disposição de materiais perigosos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2009)
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Município M3 – Obra gerenciada pela CPOS

As obras no Município M3 foram parcialmente gerenciadas pela CPOS, pois
foi contratada seis meses após o início da construção, que se deu em
fevereiro/09. Em 3/05/2011 as obras foram concluídas. A seguir, fotografia 6
com as baias que foram construídas para disposição temporária de resíduos
triados, devidamente sinalizadas, porém sem cobertura de proteção.

Fotografia 6 – Baias para disposição de resíduos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)



Município M4 – obra gerenciada pela CPOS até dez/09

A construção da unidade prisional do município M4 foi iniciada em
março/2009, e concluída em abril/2011. Desde seu início, contou com o
gerenciamento da CPOS. Porém, em dezembro/2009 o contrato com a SAP
foi rescindido.
No decorrer do gerenciamento, a CPOS orientou e fez solicitações formais à
construtora para que procedesse à correta triagem, segregação e disposição
final de resíduos. Em meio a resistências, pouco foi acatado.
Dessa forma, as ações implementadas pela construtora corresponderam à
execução de pequenas baias para acondicionamento temporário de resíduos,
porém descobertas, à aspersão periódica por conta da suspensão de
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materiais particulados, à correta destinação de ferragens e latas de tinta, e ao
reaproveitamento - no próprio canteiro de obras - dos resíduos provenientes
do processo de concretagem e de blocos de concreto como revestimento
primário, em lugar de pedra britada, conforme se observa por meio das
fotografias 7 e 8, a seguir.

Fotografia 7 – Segregação de resíduos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2009)

Fotografia 8 – Reaproveitamento de resíduo no
próprio canteiro
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2009)

A seguir, registro fotográfico dessa mesma obra após a rescisão do contrato
de gerenciamento com a CPOS. A partir desse mês, dezembro/2009, a obra
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foi executada e gerida exclusivamente pela construtora. Foram registrados:
resíduos dispostos em vários locais do canteiro de obras, sem triagem,
comprometendo a reutilização e incrementando negativamente os riscos de
acidente do trabalho, além de baias inutilizadas e ausência de condições
adequadas à higiene e ao descanso, conforme fotografias 9, 10, 11 e 12.

Fotografia 9 – Acondicionamento inadequado de resíduos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Fotografia 10 – Ausência de condições adequadas à higiene e ao
descanso da mão-de-obra após o almoço
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)
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Fotografia 11 – Baias inutilizadas
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Fotografia 12 – Acondicionamento inadequado de resíduos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Além do exposto, foram identificados outros pontos críticos. Um deles está
apresentado na fotografia 13, a seguir. Trata-se da falta do perímetro imediato
de proteção sanitária que deve ser executado nas áreas de proteção dos
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poços, de maneira a protegê-los de contaminações, que podem chegar às
águas subterrâneas.

Fotografia 13 – Poço profundo sem proteção sanitária
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Um outro ponto crítico corresponde à contaminação do solo por óleo
combustível, localizado em algumas partes do canteiro de obras, decorrente
do manejo inadequado dessa substância e da falta de locais devidamente
impermeabilizados e cobertos, cujo registro consta da fotografia 14, a seguir:

Fotografia 14 – Contaminação do solo por óleo combustível
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)
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Município M13 – Obra gerenciada pela CPOS

A construção da unidade prisional nesse município foi iniciada em
janeiro/2010 e concluída em março/2012. Obra também gerenciada pela
CPOS desde o início até a conclusão.
A fotografia 15, a seguir, corresponde à miniestação de tratamento de
efluentes domésticos provenientes do canteiro de obras.

Fotografia 15 – Miniestações de tratamento de efluentes
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010).



Município M6 – Obra gerenciada pela CPOS

A construção da unidade prisional do município M6, também gerenciada pela
CPOS desde o início e atualmente em andamento, foi iniciada em julho/2010.
A mesma construtora que fez a obra do município M4 é a responsável pela
execução dessa unidade prisional. O registro fotográfico, a seguir, demonstra
os problemas relacionados ao aceleramento de processos erosivos, o
carreamento de sedimentos e o assoreamento.
De acordo com o estudo ambiental empregado no licenciamento prévio dessa
unidade, há fragilidades ambientais relativas ao solo da região, que é muito
suscetível à erosão, e à presença de um curso d’água, localizado à porção
noroeste da gleba, conforme figura 7, a seguir:
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Curso d’água

Figura 7 – Indicação de curso d’água na gleba do município M6
Fonte: Modificado de Google Earth ProTM (2012)

Por conta dessas fragilidades, a Cetesb, por meio da LI, recomendou a
implementação de um plano de controle de obras, contemplando – dentre
outros – o controle de processos erosivos. Além da recomendação constante
dessa licença ambiental de instalação, a gerenciadora solicitou à construtora
a apresentação desse e do plano de execução de terraplenagem, com a
descrição da sequência de cada etapa e dos dispositivos de drenagem
provisórios a serem executados, de maneira a assegurar o não carreamento
de sedimentos para o curso d’água, solicitação essa que não foi atendida.
Além do exposto, mesmo com vários registros de situação não conforme,
inclusive em “Caderneta de Ocorrência”, um grande volume de solo
excedente do aterro por compensação foi depositado no caminho preferencial
de escoamento superficial da gleba, fator determinante no assoreamento da
Área de Preservação Permanente (APP) do curso d’água. Esses efeitos
constam das fotografias 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
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Fotografia 16 – Disposição de solo no caminho preferencial de
escoamento das águas pluviais
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Fotografia 17 – Assoreamento
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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Fotografia 18 – Intensificação do processo erosivo
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Fotografia 19 – Intensificação do processo erosivo e assoreamento
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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Fotografia 20 – Assoreamento e morte de árvores
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Fotografia 21 – Assoreamento de cursos d’água
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012)

Outras situações contribuíram para o aceleramento do processo erosivo,
esculpindo incisões em forma de sulcos, que evoluem para o ravinamento. Foi
construída uma fossa séptica para as águas negras provenientes das bacias
sanitárias do canteiro de obras. Porém, as águas cinzas, provenientes dos
lavatórios e dos chuveiros foram lançadas fora dessa fossa séptica, conforme
fotografia 22.
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Fotografia 22 – Intensificação do processo erosivo
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Destaca-se, também, a importância as solução empregada pela construtora
relativa ao abastecimento das máquinas, efetuado por meio de caminhão
comboio, que reduz a probabilidade de vazamentos e diminui a chance de
ocorrência de acidentes, pois o produto não fica armazenado no canteiro de
obras, como registrado na fotografia 23.

Fotografia 23 – Caminhão comboio
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Foi registrado, ainda, o expressivo volume de resíduos de madeira
decorrentes do processo construtivo especificado, em alvenaria convencional,
conforme fotografia 24.
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Fotografia 24 – Volume de perda de madeira
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012)



Município M18 – Obra gerenciada pela CPOS

A construção da unidade prisional do município M18, atualmente em
andamento, foi iniciada em maio/2011, e conta com o gerenciamento da
CPOS desde o seu início. A fotografia 25, a seguir, demonstra o
armazenamento de óleo diesel, cujo local destinado está afastado de fontes
de calor, é ventilado, coberto, possui base impermeabilizada e contenção
lateral para vazamentos, além de sinalização de segurança.

Fotografia 25 – Abrigo para armazenamento temporário de combustível
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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Importante destacar que conforme Anexo I de que trata o inciso I do art. 1° da
Decisão de Diretoria n° 010/2006/C (CETESB, 2006), estão dispensadas do
licenciamento
abastecimento

ambiental
de

frota

somente
própria

instalações
que

possuam

aéreas

destinadas

capacidade

total

ao
de

armazenamento igual ou inferior a 15 m³.
A fotografia 26, a seguir, demonstra a grande quantidade de materiais
decorrentes do estaqueamento, que compõe a fundação da edificação. Tratase das conhecidas “pontas de estaca”, que são cortadas quando a resistência
de projeto necessária ao suporte de carga da estrutura é atingida.

Fotografia 26 – Volume de perda de pontas de estaca
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)



Município M22 – Obra gerenciada pela CPOS

A construção da unidade prisional do município M22 foi iniciada em
27/10/2011, atualmente em andamento, conta com o gerenciamento da
CPOS desde o início. A fotografia 27, a seguir, demonstra a disposição
inadequada de tambores contendo cera desmoldante. O destaque é que,
mesmo adesivados em cada tambor, os rótulos contendo as especificações
do fabricante relativas ao armazenamento não são observados.
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Fotografia 27 – Não observância às especificações do fabricante
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2012)

b) Obras executadas por construtoras certificadas – fotos 28 a 38


Município M12 – Obra gerenciada pela CPOS

Nesse município, estão sendo construídas duas unidades prisionais, cujas
obras foram iniciadas em mar/10. Atualmente em andamento, também é
gerenciada pela CPOS desde o início. A fotografia 28, a seguir, demonstra a
aplicação de cobertura vegetal logo após a finalização da terraplenagem,
ação que protege o solo da erosão.

Fotografia 28 – Execução de camada vegetal
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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Para o tratamento de efluentes gerados no canteiro de obras, foi instalada
uma estação compacta e, para o concreto a ser empregado nas estruturas, foi
instalada uma usina de concreto, conforme fotografias 29 e 30. Observa-se
que ambos os equipamentos, a estação compacta de tratamento de efluentes
e a usina de concreto, foram devidamente licenciados no âmbito da Cetesb,
como determina o Anexo 10 do Lei nº 997/1976.

Fotografia 29 – Estação de tratamento de efluentes do canteiro de obras
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Fotografia 30 – Usina de produção de concreto
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)
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A seguir, destaque às instalações disponibilizadas aos funcionários,
contemplando - em diferentes locais do canteiro – água potável refrigerada e
sanitários químicos, conforme fotografias 31 e 32.

Fotografia 31 – Bebedouros com água refrigerada
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)

Sanitário químico

Fotografia 32 – Sanitários químicos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

No canteiro de obras, foram colocadas coletores, em diferentes locais do
canteiro, em conformidade com a Resolução Conama 275/2001, que
estabelece código de cores para os diferentes tipos de resíduos, conforme se
observa na fotografia 33.
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Fotografia 33 – Coletores para diferentes tipos de resíduos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Destaca-se, também, locais destinados exclusivamente para pontas de
cigarro, o que contribui para a educação dos trabalhadores e para a
diminuição do risco de acidentes, conforme fotografia 34.

Fotografia 34 – Dispositivos para pontas de cigarro
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2010)
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Município M17 – Obra gerenciada pela CPOS

A construção da unidade prisional do município M17 foi iniciada em
20/8/2010. Atualmente em andamento, é gerenciada pela CPOS desde seu
início. À semelhança da obra no município M4, à porção oeste da gleba há
um curso d’água. Alguns cuidados foram tomados pela construtora, que, além
de locar o canteiro de maneira a não intervir na área úmida do curso d’água,
cuidou para impedir o acesso a essa área, por meio de cercamento, como se
observa na figura 8 e na fotografia 35.

Curso d’água

Figura 8 – Indicação de curso d’água na gleba do município M17
Fonte: Modificado de Google Earth ProTM (2012)

Fotografia 35 – Cerca de proteção da APP
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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Outro registro importante corresponde à execução do perímetro imediato de
proteção

sanitária,

de

maneira

a

evitar

contaminação

das

águas

subterrâneas, conforme fotografia 36, a seguir.

Fotografia 36 – Perímetro imediato de proteção sanitária
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

Além disso, há um local especialmente destinado à disposição temporária de
materiais perigosos, com um diferencial, que é o cercamento e a sinalização,
que restringem o acesso somente à pessoas autorizadas, conforme fotografia
37.

Fotografia 37 – Dispositivo para armazenamento temporário de materiais
perigosos
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)
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A fotografia 38, a seguir, registra uma das várias placas contendo orientações
relativas à gestão de resíduos, em linguagem simples.

Fotografia 38 – Placas de sinalização
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2011)

6.2.

Panorama atual do programa de governo
De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN (2011), o

crescimento médio anual da demanda no Estado de São Paulo corresponde a 6.667
novas vagas carcerárias. Considerando a capacidade nominal desses equipamentos
de segurança, seriam necessárias 9 novas unidades prisionais anualmente. Porém,
em pouco mais de 4 anos de execução, foram concluídas apenas 7 unidades
prisionais, que corresponde à geração de 5.656 novas vagas, conforme Quadro 8.
Balanço do Programa de Governo

nº de unidades

Glebas selecionadas por meio de vistoria conjunta

39

Estudos Ambientais Simplificados desenvolvidos

33

LP emitidas

27

LI emitidas

24

LO emitidas

7

Obras concluídas

7

Obras em andamento

13

Quadro 8 - Panorama atual do programa de governo
Fonte: Elaborado pela autora
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Apresenta-se, a seguir, o gráfico 6, que traz o crescimento do número de
detentos e a disponibilização de vagas no Estado de São Paulo, entre
dezembro/2006 e junho/2011, de acordo com DEPEN (2011).

Gráfico 6 - Crescimento do número de detentos versus disponibilização de
vagas no Estado de São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora

Embora não seja objeto desta dissertação, é pouco provável que a
sociedade se mantenha incólume com esses números. Na maioria dos casos, as
pessoas associaram esse crescimento, do número de detentos, ao declínio da
educação e das condições básicas de saúde, ao distanciamento de valores
essenciais e à descartabilidade, também, de pessoas.
Em 23/11/2011, foi lançado pelo governo federal um novo programa
denominado Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, cujo objetivo é gerar
42,5 mil novas vagas, ou seja, cerca de 55 unidades prisionais, das quais 20 devem
ser implementadas no Estado de São Paulo. Para tanto, recursos financeiros no
montante de R$ 1,1 bilhão serão destinados até 2013 (DEPEN, 2011). Em face do
que ora se apresenta, fica explícita a fragilidade do processo quanto ao alcance dos
objetivos de governo e quanto à garantia da redução dos riscos de degradação
ambiental. Fica explícita a imperativa necessidade da gestão da qualidade.
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7.

DISCUSSÕES E PROPOSIÇÕES
A filosofia do melhoramento contínuo permeia esta dissertação que, até

aqui, percorreu as duas primeiras das quatro etapas do ciclo PDCA, ou seja,
explorou-se o planejamento do programa de governo, fase em que foram
estabelecidos objetivos e procedimentos para alcançá-los, e a execução, fase em
que houve a implementação do planejado e a obtenção de um conjunto de
informações para análise. Na sequência desse ciclo, encontram-se materializadas
neste capítulo, por meio de discussões e proposições, a terceira fase, verificação,
em que há o exame do planejado para com os resultados obtidos e, a quarta fase,
ação, em que se busca variáveis que estejam produzindo efeitos indesejados, de
maneira a – no mínimo – prevenir a repetição desses efeitos.
Excetuando as discussões e proposições relativas à gestão da informação,
à Companhia Paulista de Obras e Serviços e à fase de licitação, as demais – objeto
desta dissertação - foram organizadas por meio de quadros cujo conteúdo
contempla proposições, objetivos das alterações propostas e os fatores motivadores
das alterações. Importante se faz ressalvar que se trata de uma tentativa inicial de
implementação dos princípios da gestão da qualidade no processo de viabilização
de unidades prisionais no Estado de São Paulo, cujos trabalhos deverão ser
continuados, complementados, detalhados e enriquecidos, de forma cíclica e
ininterrupta.
7.1.

Desempenho de órgãos ambientais
Como sinalizado por Farias (2007), os órgãos ambientais desempenharam

suas atribuições e competências de forma independente, o que facilitou a ocorrência
de ações conflitantes e desarticuladas. Um dos exemplos dessa desarticulação é o
que ocorreu com a maioria dos municípios do programa, no âmbito do Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Trata-se das exigências relacionadas às
outorgas de implantação de empreendimento com utilização de recursos hídricos e
de execução de poços profundos, emitidas pelo DAEE, e exigidas pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para a expedição de licenças
ambientais. Em muitos casos, mesmo sendo o objeto da solicitação restrito a essas
outorgas, o DAEE condicionava-as à outorga de lançamento superficial, que é obtida
para o lançamento de efluentes tratados em cursos d’água, exigência em desacordo
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com a Resolução Conjunta SMA - SERHS – 1/2005, e com a Portaria DAEE
717/1996. Além do exposto, mesmo instruindo os processos de solicitação de
outorgas em conformidade com o que expressam essas prescrições legais, há
solicitações de complementação. Destaca-se, por fim, que não há uniformidade de
procedimentos entre as próprias diretorias de bacia.
Como efeito, menciona-se o caso do município M14, cujas outorgas foram
solicitadas em 28/10/2009 - em conformidade com os procedimentos estabelecidos e emitidas somente em 27/1/2012, cerca de dois anos e meio depois. De acordo
com o art. 21 da Portaria 717/1996, o DAEE tem até 30 dias, contados a partir do
requerimento, para expedir esses documentos.
Dessa forma, foi desenvolvido o quadro 9, cujo conteúdo contempla as
proposições, o objetivo da alteração proposta e os fatores motivadores das
alterações.
DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Revisão
de
prescrições
legais
inter
e
intracompetências
(Cetesb e DAEE)

Atualização de prescrições
legais;

Defasagens entre prescrições legais, em
especial a Resolução Conjunta SMA - SERHS
– 1/05 e a Portaria DAEE 717/1996 para com a
Lei 13.542/2009, que unificou o processo de
licenciamento ambiental no Estado.

Revisão periódica de
procedimentos inter
e intracompetências
(Cetesb e DAEE)
Inclusão do DAEE no
grupo de trabalho
responsável
pelo
programa de governo
Aplicação
dos
princípios da gestão
da
qualidade
no
âmbito
dessas
competências

Uniformidade
e
compatibilidade
de
procedimentos com cada
fase do processo;
Celeridade
aprovações;

nas

Cumprimento de prazos
legalmente estabelecidos;
Clareza entre as partes
1
interessadas ; e

Demasiado consumo de tempo - e de outros
recursos - nos trâmites necessários à emissão
de
autorizações;
falta
de
clareza;
comprometimento do alcance de objetivos
estabelecidos;
expressivo
número
de
solicitações de complementação, inclusive em
desacordo com as próprias prescrições legais;
descumprimento de prazos, ineficácia; efeitos
indesejados.

Orientação por processos e
informações; aprendizado
organizacional; cultura de
inovação; constância de
propósitos; visão de futuro;
geração de valor; eficácia.

Quadro 9 - Proposições relativas ao desempenho dos órgãos ambientais
Fonte: Elaborado pela autora

1

A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 12) define parte
interessada como sendo “pessoa ou grupo que tem o interesse no desempenho ou no sucesso de
uma organização.”
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7.2.

Divergências na legislação ambiental
A Resolução Conama 369/2006, dispõe sobre casos excepcionais que

possibilitam supressões e intervenções em APP. A letra “a” do inciso I de seu art. 2º
define que atividades de utilidade pública, além de outras, são: “atividades de
segurança nacional e proteção sanitária”. Com isso, é de entendimento, no âmbito
estadual, que atividades de segurança nacional são aquelas relacionadas às forças
armadas, excluindo, portanto, unidades prisionais. Já, a letra “a” do inciso I do art. 3º
da Lei Estadual 13.550/2009, define que atividades de utilidade pública, além de
outras, são: “as atividades de segurança nacional, de segurança pública e de
proteção sanitária.” Ainda, de acordo com o inciso I e com o caput do art. 3º e da
Resolução SMA 13/2008, unidades prisionais são consideradas de interesse público.
Como efeito, todo o projeto de implantação da unidade prisional do
município M21 teve que ser alterado na fase de licenciamento de instalação, fator
que – somado a outros – consumiu 727 dias entre a emissão da LP e da LI. Nessa
dimensão, apresenta-se o quadro 10 com as proposições relativas às divergências
na legislação ambiental.
DIVERGÊNCIAS MAPEADAS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

do
ao

Eliminação de divergências
conceituais
e
analise
2
critica
da
legislação
ambiental;

Discordância de entendimentos presente na
definição de atividades de segurança nacional,
no tocante à utilidade pública

Criação de grupos
intra e interconselhos

Eliminação de brechas e
possíveis outros fatores
que estejam contribuindo
para que a degradação
ambiental perdure;

Brechas, lacunas e descontinuidades que
aumentam o risco de efeitos indesejados;

Intercessão
Consema junto
Conama

Aplicação
dos
princípios da gestão
da
qualidade
no
âmbito
dessas
competências

Permanência da degradação ambiental

Orientação por processos e
informações; aprendizado
organizacional; cultura de
inovação; constância de
propósitos; visão de futuro;
geração de valor; eficácia.

Quadro 10 - Proposições relativas às divergências na legislação ambiental
Fonte: Elaborado pela autora

2

A NBR 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 18) define análise
crítica como “atividade realizada para determinar a pertinência, adequação e eficácia do que está
sendo examinado, para alcançar os objetivos estabelecidos.”
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7.3.

Gestão da informação
Além de diferentes responsáveis, o programa de governo possui muitas

engrenagens. Conforme palavras do Prof. Guglielmo Taralli, doutor em Engenharia
Química pela USP, quanto maior o número de engrenagens, maior é a probabilidade
de ocorrência de efeitos indesejados.
Nesses pouco mais de quatro anos de implementação do programa, foram
gerados, somente na CPOS, mais de 30.000 documentos, entre estudos ambientais,
memoriais, laudos, pareceres, projetos, manifestações jurídicas, correspondências
eletrônicas, relatórios, ofícios, dentre outros, já que cada uma das 49 unidades
prisionais está em uma diferente fase do processo, em uma diferente articulação.
Nessa malha, representativo tempo foi despendido não somente no trâmite de
documentos entre os responsáveis como, principalmente, nas respostas às
solicitações demandadas por agentes externos, fatores que motivam sugerir a
implementação de sistema integrado de gestão Enterprise Resource Planning
(EPR), sob gestão do governo do Estado de São Paulo - gerente do programa -, em
face: da eliminação de desperdícios de recursos; da integração do grupo de
trabalho; do acesso à informação e ao andamento do processo em tempo real; de
céleres e assertivas respostas; da institucionalização de programas ante a troca de
pessoas (SÁNCHEZ, 2008); e da rastreabilidade3.
7.4.

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS
Como se observa no cronograma do programa de governo, a CPOS

trabalha em praticamente todas as fases do processo, nos planos operacional, tático
e estratégico. Além disso, suas atribuições legais no âmbito do governo do Estado
de São Paulo a colocam em posição de grande importância, principalmente no que
se refere ao alcance dos objetivos de governo. Dessa forma, propõe-se que o
processo de gestão da qualidade, iniciado em 2008, seja continuado de maneira a
obter a certificação4.

3

A NBR 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 14) define
rastreabilidade como “capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que
está sendo considerado.”
4
A NBR 14050 (Id., 2004, p. 3) define certificação como “procedimento pelo qual uma terceira parte
dá garantia de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos
especificados.”
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7.5.

Processo de viabilização
Neste subcapítulo estão descritas as proposições, o objetivo da alteração

proposta e os fatores motivadores das alterações, que foram organizados nos
quadros 11: pesquisa relativa às alterações ambientais; 12: seleção de glebas; 13:
decreto de utilidade pública; 14: certidão de uso e ocupação e exame técnico; 15:
projetos; 16: estudo ambiental; e 17: licitação (edital). A seguir, quadro 11.
PESQUISA RELATIVA ÀS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Pesquisas relativas
às
alterações
ambientais sofridas
nas municipalidades
após a instalação de
unidades prisionais

Obter
dados
que
possibilitem
o
entendimento
das
alterações ocorridas após a
instalação de unidades
prisionais, para, então,
serem
estabelecidas
políticas,
planos,
programas
locais
e
regionais.

Falta de dados que possibilitem a interpretação
de cenários. Há municípios em que a
população manifesta temor. Há outros que o
aumento do emprego, o fortalecimento do
terceiro setor, e o aumento da segurança são
atribuídos às unidades prisionais. Este último,
em especial, decorre – em parte - da
disponibilização do policiamento que antes se
ocupava da vigília das cadeias públicas, que
foram desativadas e tiveram seus detentos
transferidos. Com isso, o temor da população
do entorno teve fim, pois as cadeias públicas
normalmente estão localizadas em regiões
urbanas centrais, cuja desativação tende a
valorizar esses espaços e disponibilizá-los para
melhores usos, em benefício da população.

Obter dados que sustentem
proposições de maneira a
mitigar
o
temor
da
população
e
evitar
questionamentos
de
natureza especulativa

Inúmeras ações e mobilizações populares que
impõem atraso ao processo, pois a população
quer o transgressor preso, mas não quer que
unidades prisionais sejam construídas nos seus
limites territoriais, ignorando que o próprio
município também é gerador de demanda.

Quadro 11 - Inclusão de nova fase no processo relativa à pesquisa sobre alterações
ambientais ocorridas após a instalação de unidades prisionais
Fonte: Elaborado pela autora

SELEÇÃO DE GLEBAS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Inclusão de estudo
hidrogeológico

Aumentar o grau de
confiabilidade relativo à
alternativa de
abastecimento

Atraso na fase de construção em razão da
mudança da alternativa de abastecimento,
cujas características hidrogeológicas do local
impossibilitaram o abastecimento por meio de
poços profundos. Como resultado, está em
desenvolvimento o projeto de uma adutora, cuja
extensão corresponde a cerca de 8 quilômetros,
fator este que impôs representativo atraso à
conclusão da obra.

continua...
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SELEÇÃO DE GLEBAS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Inclusão de plano de
escoamento
superficial

Contribuir para a eficácia do
sistema de drenagem por
meio de maiores subsídios
à elaboração desse projeto

intensificação de processos erosivos na fase de
construção do empreendimento, assoreamento
de áreas de preservação permanente e de
cursos d’água.

Contribuir
para
a
especificação de técnicas
que favoreçam a recarga
dos aquíferos e reduzam a
probabilidade de ocorrência
de enchentes a jusante do
lançamento

Limitações decorrentes das dimensões padrão
estabelecidas para seleção de glebas, que
contribuem para a especificação de emissários
de águas pluviais, solução comumente
empregada em zonas urbanas. Ocorre que o
sistema de drenagem e os dispositivos de
amortecimento de descargas pluviais captam
boa parte da água das chuvas e as conduz ao
curso d’água mais próximo, reduzindo a
probabilidade de recarga de aquíferos e
incrementando negativamente a probabilidade
de ocorrência de enchentes à jusante do
lançamento.

Redução
dos
efeitos
provocados pela supressão
de vegetação; manutenção
do suporte à fauna local;
eliminação
do
tempo
despendido na busca de
áreas para receberem a
compensação ambiental e
na
obtenção
de
documentos de autorização
de uso

Retirada do suporte à fauna local, mesmo que
essa use a área somente para passagem;
tempo despendido na busca de áreas para
receberem a compensação, decorrente das
intervenções do empreendimento, e na
obtenção de autorizações.

Dimensionamento
de área para
recomposição
florestal na própria
gleba de
implantação

Quadro 12 - Alterações propostas para a seleção de glebas
Fonte: Elaborado pela autora
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Autorização
Judicial

Propiciar a realização de
levantamento
planialtimétrico, sondagens
e
outros
estudos
necessários à elaboração de
projetos diversos

Atrasos decorrentes do impedimento imposto
pelos proprietários das glebas decretadas de
utilidade pública para a instalação de unidades
prisional, fator que impossibilitou a realização
levantamentos planialtimétricos e cadastrais,
sondagens e outros estudos necessários à
elaboração de diversos projetos. Conforme art.
7º do Decreto 3.365/1941 “Declarada a utilidade
pública, ficam as autoridades administrativas
autorizadas
a
penetrar
nos
prédios
compreendidos
na
declaração,
podendo
recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de
força policial”

Quadro 13 - Alterações propostas para o decreto de utilidade pública
Fonte: Elaborado pela autora
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CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO E EXAME TÉCNICO
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Audiências Públicas

Conhecer as dúvidas e as
expectativas da população
frente à unidade prisional;
obter dados que sirvam às
proposições
a
serem
formuladas
no
estudo
ambiental

Rejeição da população, que acredita num
aumento da criminalidade e na migração das
famílias dos detentos pra seus municípios.
Indagam o porquê da escolha, em lugar de
escolas e hospitais. Argumentam, ainda, que a
rede pública de ensino e saúde é precária, e
que esse empreendimento irá piorar a situação.

Quadro 14 - Alterações propostas para a certidão de uso e ocupação e exame técnico
Fonte: Elaborado pela autora

PROJETOS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Projeto executivo
do acesso

Atender os quesitos legais
necessários
a
sua
aprovação antes do início
das obras

Atraso decorrente do desenvolvimento do projeto
executivo durante a execução das obras, pois na
fase anterior é desenvolvido um projeto funcional,
cujo nível de detalhamento não garante a
aprovação da ARTESP. Há casos em que essas
autorizações foram emitidas somente no final da
obra, comprometendo a obtenção da LO.

Possibilitar a solicitação e
emissão da LP e da LI
conjuntamente
Projeto executivo
do emissário

Projetos executivos
de drenagem e
dispositivos
de
amortecimento
provisórios
e
definitivos

Assegurar à fiscalização
5
elementos para inspeção ,
6
7
verificação e validação
do
cumprimento
às
especificações
Garantir que processos
erosivos
não
sejam
intensificados durante a
execução da obra e até a
conclusão das drenagens
definitivas
Fornecer elementos ao
orçamento, de forma a
garantir a remuneração e
evitar conflitos

À semelhança do projeto do acesso, as
concessionárias somente autorizam a utilização
das faixas de domínio mediante a apresentação
do projeto executivo do emissário. Além do
exposto, ficará viabilizada, também, as outorgas
de intervenção, travessia e lançamento
superficial em curso d’água. Há casos em que
essas autorizações foram emitidas somente no
final da obra, comprometendo a obtenção da LO.
Falta desses dispositivos durante a execução da
obra e os efeitos relativos à intensificação de
processos erosivos e de assoreamento.
Falta de remuneração em planilha, pois não se
quantifica e, consequentemente, não se
remunera insumos não especificados em projeto.

continua...

5

A NBR 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 17) define inspeção
como “avaliação da conformidade pela observação e julgamento, acompanhada, se necessário, de
medições, ensaios ou comparação com padrões.”
6
Loc. cit., verificação é a “comprovação, por meio do fornecimento de evidência objetiva, de que
requisitos especificados foram atendidos.”
7

Ibid., p. 18, validação é a “comprovação, por meio do fornecimento de evidência objetiva, de que os
requisitos para uma aplicação ou uso específicos pretendidos foram atendidos.”
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PROJETOS
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Adequação
dos
projetos
aos
princípios
da
Política Estadual de
Mudanças
Climáticas - PEMC

Atender ao que está
disposto no inciso VI do
art. 12: “construção civil,
promovendo nos projetos
[...] eficiência energética,
redução de perdas [...]

Expressiva geração de resíduos de madeira
decorrentes do processo construtivo composto
quase que na totalidade por alvenaria
convencional que, além do consumo demasiado
de recursos naturais, demanda maior tempo de
execução. Essa técnica construtiva está
especificada para a Penitenciária Feminina com
Ala de Progressão.

Conceber
projetos
ambientalmente
menos
agressivos
(SÁNCHEZ,
2008)

Expressiva geração de “pontas de estaca”, cujas
características
permitem
empregá-las
em
edificações que exigem menor resposta estrutural
aos esforços..

Quadro 15 - Alterações propostas para projetos
Fonte: Elaborado pela autora

Como detalhado no subcapítulo 4.2, a avaliação de impacto ambiental (AIA)
é um instrumento aplicado especialmente à fase de planejamento, mas que se
estende às fases de construção e de ocupação (FREITAS et al., 2001).
Com isso, os estudos ambientais devem contemplar planos e programas de
gestão, por serem a ponte entre os estudos prévios e os procedimentos de gestão
ambiental que o responsável pelo empreendimento deverá adotar nas próximas
fases do processo, caso esse venha a ser aprovado (SÁNCHEZ, 2008).
Nesse contexto, é de entendimento que a inclusão de planos e de
programas na fase de estudo prévio é medida preventiva. Com base nessas
interpretações, foi desenvolvido o quadro 16, com sugestões para a fase de estudo
ambiental, que por sua vez servirá ao licenciamento prévio, de instalação e de
operação, e também à elaboração dos projetos, do orçamento e do edital.
ESTUDO AMBIENTAL
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Audiências Públicas

Apresentar à população as
medidas e propostas

A expectativa da população em receber retorno
relativo aos questionamentos formulados na
primeira audiência

continua...
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ESTUDO AMBIENTAL
Proposição

Objetivo

Fator motivador da alteração

Programa
de
gerenciamento
integrado de resíduos
sólidos e de gestão
de perdas

Possibilitar a solicitação e
emissão da LP e da LI
conjuntamente;

Indagações das construtoras relativas à
remuneração do transporte e da destinação
final.

Antecipar o mapeamento
dos locais de destinação
dos resíduos da construção
civil;

Incertezas, na fase de construção, e demora
relativa à definição dos locais de destinação.

Garantir a legalidade da
área de empréstimo;

Risco de aquisição de solo de fornecedores
não licenciados

Assegurar à fiscalização
elementos para inspeção,
verificação e validação do
cumprimento
às
especificações

Tempo demasiado para a obtenção das
outorgas, que puseram em risco a obtenção da
licença de operação no prazo esperado

Definição da origem
do material de aterro

Estudos
intervenção
travessia

para
e

Laudo
de
caracterização
de
vegetação para todas
as intervenções
Estudo de viabilidade
de implantação de
poços
Programa
de
educação ambiental

Programa de gestão
dos
aspectos
ambientais
da
construção civil

Garantir a remuneração do
transporte e do descarte
final de resíduos, desde
que comprovada a gestão
8
de perda
Antecipar aprovações no
âmbito da Cetesb e do
DAEE
Garantir o cumprimento à
Política
Estadual
de
Educação Ambiental;
Garantir a transferência de
conhecimentos no canteiro
de obras e estimular outros
programas de capacitação
e
de
qualificação;
e
valorização das pessoas

Atrasos na execução da terraplenagem.

Alterações
na
planilha
orçamentária
posteriormente ao início da execução das
obras

Tempo demasiado para a obtenção das
outorgas, que puseram em risco a obtenção da
licença de operação no prazo esperado
Mão-de-obra intensiva, pouco qualificada;
baixa motivação no trabalho; degradação das
condições
de
trabalho;
ausência
de
treinamentos, e demais características já
descritas no capítulo 4.4
Inexistência
indesejados

desse

programa;

efeitos

Quantificar
todas
as
intervenções e fornecer
elementos ao orçamento
Garantir o cumprimento ao
que foi estabelecido nas
fases
anteriores
à
execução das obras

Quadro 16 - Alterações propostas para o estudo ambiental
Fonte: Elaborado pela autora

8

A gestão de perda deve ser comprovada de maneira a evitar que a geração de resíduos no canteiro
de obras se transforme em negócio para construtora.
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A próxima fase, objeto da análise, é a de licitação, cuja identificação de
lacunas que podem contribuir para efeitos indesejados foi feita com base no edital
da unidade prisional do município M9. Observa-se que a LP foi emitida em
22/07/2009, a LI em 14/03/2011, e que as obras devem ser iniciadas em junho/2012.
Importante esclarecer que essa análise se fez necessária em razão do que
foi vivenciado junto às construtoras, no decorrer do acompanhamento da execução
das obras. Quando solicitadas a regularizar não conformidades, elas afirmavam que,
à exceção da madeira, não havia nada no edital que as fizesse cumprir com o
que estava sendo solicitado, ou seja, não havia especificações, remuneração
direta (planilha orçamentária) e indireta (benefícios e despesas indiretas - BDI).
Como descrito, a fase de licitação é norteada pelo edital de concorrência, que
representa o conjunto de regras que disciplina um certame licitatório. Dele constam
critérios de medição e de remuneração dos serviços; projetos básicos de acesso,
arquitetura, drenagem, elétrica, hidráulica e topografia; memoriais descritivos e
especificações técnicas; caderno de encargos; e planilha orçamentária. Esse
instrumento é ditame entre as partes.
Após

estudo,

foi

verificado

que

há

poucos

aspectos

ambientais

contemplados no edital, como – por exemplo - o uso da madeira proveniente
somente de fornecedores cadastrados no “Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas
que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA”, conforme Decreto 53.047/2008,
cuja remuneração dos serviços correspondentes está condicionada à apresentação
dos documentos que comprovem o atendimento.
Conforme o Supremo Tribunal Federal (2010), o Acórdão 325/2007 define
que custos diretos são:
[...] aqueles que podem ser associados aos aspectos físicos da obra,
detalhados no projeto de engenharia, bem como ao seu modo de
execução, determinados pela organização operacional e pela infraestrutura necessária. Assim, custos diretos são aqueles relacionados
aos materiais e equipamentos que comporão a obra, além dos custos
operacionais e de infra-estrutura necessários para sua transformação
no produto final, tais como mão-de-obra (salários, encargos sociais,
alimentação, alojamento e transporte), logística (canteiro, transporte
e distribuição de materiais e equipamentos) e outros dispêndios
derivados, que devem ser discriminados e quantificados em planilhas
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2010, p. 2).
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e, custo indireto (BDI):
[...] é uma taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro que,
aplicada ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão-deobra, equipamentos), eleva-o ao seu valor final (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal, 2010, p. 2).

Em face do argumentado pelas construtoras, foi feita análise da planilha
orçamentária e da composição do BDI. Na planilha, foi verificado que alguns itens
não estavam contemplados, e que outros abriam margem à dúvidas, em especial no
canteiro de obras que abrangia três serviços: construção provisória em madeira fornecimento e montagem; sanitário/vestiário em alvenaria; e desmobilização de
construção provisória, conforme se observa na figura 9, a seguir.
I.2
A

MOBILIZAÇÃO/SERVIÇOS AUXILIARES
CANTEIRO DE OBRAS

020102
020116
020120

Construção provisória em madeira - fornecimento e
montagem
Sanitário/vestiário em alvenaria
Desmobilização de construção provisória

m²
m²
m²

742,00
150,00
892,00

Figura 9 – Serviços contemplados no item “canteiro de obras”
Fonte: Edital da unidade prisional do município M9 (2012)

Quanto ao BDI, a análise ficou prejudicada, pois a forma de apresentação,
bastante resumida, dificulta a identificação do que, de fato, está remunerado,
conforme se observa na figura 10, a seguir.

Figura 10 – Composição dos benefícios e despesas indiretas
Fonte: Edital da unidade prisional do município M9 (2012)
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Conforme Nota Técnica nº 3/2009, da Secretaria de Controle Interno do
Supremo Tribunal Federal (2009), é objeto de várias deliberações, no âmbito do
TCU, o detalhamento e a desoneração do BDI, evitando que sejam incluídos, no seu
cálculo, custos associados diretamente à execução da obra, tais como as despesas
com administração local, a instalação de canteiro, a mobilização e desmobilização, e
outras, de maneira a evitar incidência indevida ou duplicidade de tais itens sobre os
custos diretos calculados. Como exemplo, compara-se a composição do BDI
apresentada anteriormente por meio da figura 10, item 2.3, ao critério de medição e
remuneração dos serviços de limpeza mecanizada, apresentada por meio da figura
11, abaixo. Observa-se que estão consideradas, como despesas indiretas no BDI, a
remuneração de “ferramentas e equipamentos de pequeno porte” e, está
contemplada, como despesa direta dos serviços de limpeza mecanizada, a
remuneração de “equipamentos” e de “ferramentas auxiliares”. Como não estão
suficientemente detalhadas, abre-se brechas à discussões e especulações, inclusive
no âmbito do direito, que podem comprometer o alcance dos objetivos
estabelecidos.

Figura 11 – Critério de medição e remuneração dos serviços de limpeza mecanizada
Fonte: Edital da unidade prisional do município M9 (2012)

Ante o exposto, propõe-se que o BDI seja detalhado, conforme princípio da
transparência9, e que sua remuneração se dê em separado dos custos diretos,
conforme jurisprudências citadas. Ademais, o detalhamento irá propiciar à
fiscalização elementos para inspeção, verificação, monitoramento e validação do
cumprimento às especificações, além de diminuir a probabilidade de ocorrência de
conflitos. Propõe-se, ainda, que o item “Mobilização/Serviços Auxiliares” especifique

9

A NBR ISO 14050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3) define
transparência como “apresentação de informação de forma aberta, abrangente e compreensível.”
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os serviços relativos à gestão dos aspectos ambientais da construção civil, e outros
não contemplados, conforme exemplificado por meio da figura 12, página 144 desta
dissertação. Além dessas, há outras proposições cuja organização difere dos
quadros anteriores em razão das redações sugeridas para cada item estudado. As
colunas relativas aos objetivos e aos fatores motivadores da alteração foram
subtraídas do Quadro 17, cuja descrição encontra-se detalhada, a seguir.
a) Objetivos: prevenir a ocorrência de efeitos indesejados; garantir o
atendimento às prescrições legais; assegurar à fiscalização elementos
para inspeção, verificação, monitoramento e validação do cumprimento às
especificações, análise crítica e comunicação dos resultados; garantir que
a construtora tenha ciência de todos os documentos que nortearam o
licenciamento ambiental do empreendimento; garantir que as previsões
feitas no estudo ambiental estão sendo atendidas em conformidade com o
que foi estabelecido nas licenças ambientais; garantir a retroalimentação
do estudo ambiental prévio de maneira a aumentar o nível de acerto dos
diagnósticos e a eficácia das medidas mitigadoras; aumentar a
probabilidade de atendimento às solicitações; induzir mudança de
comportamento; elevar o nível das concorrentes; melhorar processos;
garantir que os aspectos ambientais sejam geridos; garantir o
aperfeiçoamento, a transferência de conhecimentos, a multiplicação de
agentes interventores e modificadores de processos, a saúde e a
satisfação dos trabalhadores do setor da construção civil.
b) Fatores motivadores: insuficiência de especificações e de elementos à
fiscalização; brechas que contribuem para o aumento da probabilidade de
ocorrência de efeitos indesejados; repetida aplicação de ações corretivas;
inexistência de documentos da natureza proposta; desconhecimento por
parte da construtora dos documentos que nortearam o licenciamento
ambiental do empreendimento; responsabilidade objetiva; inexistência de
equipe especializada em meio ambiente por parte das construtoras;
dificuldades de obter dados, evidências objetivas, respostas céleres e
assertivas;

percepções;

mão-de-obra

permanência da degradação ambiental.

insuficientemente

qualificada;
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A seguir, Quadro 17 com as proposições para a licitação (edital), contendo
as redações sugeridas para o item correspondente.
LICITAÇÃO (EDITAL)
Proposição
Projeto
qualidade
ambiental

Redação sugerida para o item correspondente
de

Item 4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
Sugere-se: A licitante deverá apresentar o Projeto de Qualidade Ambiental,
englobando gestão integrada de resíduos, de perdas e de educação ambiental
no canteiro de obras, inclusive para os trabalhadores indiretos.

Projeto
do
canteiro de obras

Item 4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
Sugere-se: A licitante deverá apresentar o projeto do canteiro de obras, com a
disposição das instalações provisórias, inclusive àquelas que serão destinadas
à gestão integrada de resíduos e aos treinamentos.

Certidão negativa
de
infrações
ambientais

Item 5.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
Sugere-se: A licitante deve apresentar certidão, emitida pela Cetesb, de que não
possui autos de infração ambiental.

Comprovação de
que
possui
equipe
técnica
especializada em
meio ambiente e
SGA

Letra “e” do Item 5.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Onde se lê:
“e) declaração de que possuí equipe técnica especializada e disponível para a
execução da obra ora licitada.” (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, 2012, p.10).
Sugere-se: Comprovação de que possui equipe técnica especializada - inclusive
em meio ambiente - por meio de cópias autenticadas dos vínculos profissionais,
além de declaração de disponibilidade para a execução da obra ora [...].

Programas
qualificação

de

Item 5.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
Sugere-se: A licitante deve apresentar comprovação, por meio de cópia
autenticada dos contratos com prestadores de serviços de assessoria, dos
certificados e de outros documentos congêneres, comprobatórios, que possui
programas de qualificação, inclusive em meio ambiente e gestão da qualidade.
Subitem 7.4.1. do Item 7 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E
DA HABILITAÇÃO
Onde se lê:
“7.4.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a
classificação por sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser
comunicado aos licitantes pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45,
§ 2º, da Lei federal nº 8.666/93.” (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, 2012, p.20).
10

Sugere-se : [...] propostas, será classificada a licitante que possuir tempo maior
de execução de programas de qualificação, que deverá ser comprovado na
forma especificada no item 5.1.5, e melhor desempenho em processos
anteriores desta Pasta.

continua...

10

A probabilidade de empate é pequena. O objetivo dessa proposição é induzir a mudança de
comportamento.

134

...continuação
LICITAÇÃO (EDITAL)
Proposição

Redação sugerida para o item correspondente

Formulários de
conformidade
ambiental (FCA)

Subitem 9.3. do Item 9 DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
Onde se lê:
“9.3. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as
anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita,
devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.”
(SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.25).
Sugere-se: [...] obra, com base inclusive nos Formulários de Conformidade
Ambiental (FCA), cujas anotações terão validade [...].

Comprovantes
de potabilidade
da água utilizada
para
abastecimento
humano e de
transporte
e
destinação final
de resíduos

Subitem 9.4. do Item 9 DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
Onde se lê:
“9.4. A Contratada manterá no local o livro diário da obra, devendo o
Contratante receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro
estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que
afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais,
fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas etc., servindo
de meio de comunicação formal entre as partes.” (SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.25).
Sugere-se: [...] partes. Deverá, ainda, manter os FCAs devidamente
preenchidos, assinados e carimbados pelo gerador, pelo transportador e pelo
receptor, com cópias das comprovações correspondentes como, por exemplo,
os comprovantes de potabilidade da água utilizada para abastecimento humano,
os comprovantes de transporte de resíduos, além de outros que atestem sua
regularidade ambiental nos âmbitos das competências específicas.

Vincular
documentos
e
obrigatoriedades
às medições

Incluir requisito

Item 10 DAS MEDIÇÕES
Sugere-se: A Contratada deve apresentar os comprovantes de potabilidade da
água utilizada para abastecimento humano e os comprovantes de transporte de
resíduos, juntamente com as medições dos períodos correspondentes.
Sugere-se: A Contratada deve comprovar o atendimento aos requisitos
constantes dos FCAs, no tocante à gestão dos aspectos ambientais da
construção civil e ao atendimento às condicionantes à obtenção da LO.
Subitem 11.1 do Item 11 DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO
Onde se lê:
“11.1. Os valores dos pagamentos a serem efetuados pelo Contratante serão
calculados em conformidade com as medições realizadas no período a que o
pagamento se referir, em consonância com o cronograma físico e financeiro da
obra e a planilha de preços, mediante a apresentação dos originais da fatura.”
(SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.27).
Sugere-se: [...] fatura. Caso seja apurado o não atendimento às solicitações da
fiscalização, tanto relativos à execução dos serviços quanto à gestão dos
aspectos ambientais, a Contratada deverá atendê-las até o fechamento do
período da medição subsequente, sob pena de suspensão de pagamento.

continua...
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...continuação
LICITAÇÃO (EDITAL)
Proposição

Redação sugerida para o item correspondente

Incluir requisito

Subitem 13.3. do
INADIMPLEMENTO

Item

13

DAS

SANÇÕES

PARA

O

CASO

DE

Onde se lê:
“13.3. Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas nos subitens 13.1 e
13.2, o descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo
9°, do Decreto estadual n° 53.047/2008 sujeitará a Contratada à sanção
administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública,
estabelecida no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à
referida sanção, independentemente de sua responsabilização na esfera
criminal.” (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.3031).
Sugere-se: [...] 53.047/2008, e a comprovada inobservância à legislação
ambiental, sujeitará a Contratada [...].
Incluir
documentos que
instruíram
o
licenciamento
ambiental
do
empreendimento
e declaração de
responsabilidade
objetiva

Subitem 17.3. do Item 17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Onde se lê:
“Integram o presente edital: Anexo I – Carta Credencial; Anexo II – Declaração
de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; Anexo III – Proposta
Comercial; Anexo IV – Planilha de Preenchimento a Preços Unitários; Anexo V
– Cronograma Físico; Anexo VI – Cronograma Financeiro; Anexo VII – Planilha
de Preenchimento Cronograma Físico; Anexo VIII – Planilha de Preenchimento
Cronograma Financeiro; Anexo IX – Demonstrativo da Composição de BDI;
Anexo X – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; XI –
Declaração de Inexistência de fato impeditivo e regularidade consoante o
parágrafo único do artigo 117 da Constituição Federal; Anexo XII – Declaração
de Compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira do
Decreto Estadual nº 53.047/2008; Anexo XIII – Minuta do Contrato; Anexo XIV –
Resolução SAP/GS 06/2007; Anexo XV – Caderno Técnico: a- Relação de
Projetos, b- Memoriais Descritivos / especificações técnicas, c- Critérios de
Medição e Remuneração a Preços Unitários; Anexo XVI – Planilha
Orçamentária Detalhada; Anexo XVII – Declaração Microempresa e empresa de
pequeno porte.” (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012,
p.34-35).
Sugere-se:
[...] Anexo XVIII – Licença Ambiental Prévia e de Instalação; Anexo XIX –
Estudos de intervenção, travessia, de viabilidade de poços profundos e outorgas
de implantação e de execução; Anexo XX - Programa de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos e de gestão de perdas; Anexo XXI – Documento
de origem do material de aterro; Anexo XXII - Laudo de caracterização de
vegetação; Anexo XXIII – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental;
Anexo XXIV – Autorização para supressão de vegetação e intervenção em APP;
Anexo XXV - Programa de educação ambiental; Anexo XXVI – Formulário de
Conformidade Ambiental; Anexo XXVII - Programa de gestão dos aspectos
ambientais da construção civil; e Anexo XXVIII – Declaração de
Responsabilidade Objetiva pelos danos causados ao meio ambiente consoante
§ 3º do art. 225 da Constituição Federal “obrigação de reparar os danos
causados” (FIORILLO, 2005).

continua...
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...conclusão
LICITAÇÃO (EDITAL)
Proposição

Redação sugerida para o item correspondente

Incluir requisito

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA - Minuta de contrato
Onde se lê:
“XVII - apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o
exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e
comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente
de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas
aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços por força deste
contrato;” (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.55).
Sugere-se: [...] seus empregados e trabalhadores indiretos, e [...]

Incluir requisito

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA - Minuta de contrato
Onde se lê:
“XXII - propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito
desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais
para o bom desempenho e controle de tarefas afins.” (SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 2012, p.56).
Sugere-se: XXII - [...] de tarefas e instalações para a realização de
treinamentos.

Quadro 17 - Alterações propostas para a licitação (edital)
Fonte: Elaborado pela autora

Para as fases de construção e de licenciamento ambiental de operação,
propõe-se as alterações contidas no subcapitulo 7.6, a seguir.
7.6.

Emprego de instrumentos de gestão
Como tratado anteriormente por Freitas et al. (2001) e Sánchez (2008), a

garantia da implementação das medidas estabelecidas na fase de planejamento é o
emprego de instrumentos de gestão ambiental. Esses instrumentos devem ser
institucionalizados de maneira a resistirem a troca de pessoas. Além disso, a
capacidade de execução das medidas estabelecidas no licenciamento deve ser
demonstrada, deve ser comprovada.
No decorrer do acompanhamento das obras, foram observadas diferenças
expressivas com relação às ações empreendidas pelas construtoras certificadas
para com as empresas sem certificação. As construtoras certificadas possuíam
procedimentos

e

instrumentos

de

controle

claramente

estabelecidos.

O

monitoramento e as reuniões de acompanhamento eram periódicas, que comumente
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demandavam novas intervenções, tanto relativas à não conformidades quanto à
oportunidades de melhoria.
Esse cuidado também foi percebido quanto ao cumprimento dos aspectos
legalistas e às instruções formais relativas às autorizações, que deveriam ser obtidas
junto à Cetesb, ao DAEE e às concessionárias de água, energia e de sistema viário.
Tratando ainda de empresas certificadas, é importante mencionar a
intervenção realizada pela equipe de meio ambiente da construtora responsável pela
execução de duas unidades prisionais – numa mesma gleba - no município M12, no
tocante à gestão dos resíduos da construção civil. Essa equipe, a fim de destinar
corretamente o material excedente do processo de concretagem - e reduzir perdas sugeriu à Prefeitura Municipal que fossem fornecidas pela municipalidade formas de
guias e sarjetas. Dessa forma, o material que sobraria das concretagens seria
colocado nessas formas. Após o processo de cura, as peças, ou seja, as guias e as
sarjetas seriam entregues à municipalidade, que por sua vez as utilizaria para
reparos de vias.
Quanto

às

construtoras

sem

certificação,

praticamente

não

havia

procedimentos relativos aos aspectos ambientais. A preocupação girava quase que
na totalidade em torno da construção civil propriamente dita. A gestão dos resíduos
da construção não ocorria a contento, mesmo após várias intervenções da
gerenciadora.
Quanto às instruções formais relativas às autorizações que deveriam ser
obtidas junto à Cetesb, ao DAEE e às concessionárias de água, energia e de
sistema viário, havia grande demora, além da inconsistência em algumas
documentações, que comumente foram objeto de solicitação de complementação.
Um exemplo dessa demora, e também de uma não conformidade, está
ligado à obtenção da outorga de direito de uso dos poços profundos. De acordo com
o que dispõe o item 6.3. da Portaria DAEE 717/1996, o interessado deverá requerer
em até 30 (trinta) dias da conclusão da obra o direito de uso dos recursos hídricos.
Há casos em que a perfuração dos poços foi concluída e a outorga requerida mais
de um ano depois. Além disso, mesmo com o uso não outorgado, ou seja, mesmo
em situação irregular, as construtoras fizeram uso contínuo das águas provenientes
dos poços profundos.

138

Ainda em relação aos poços profundos, quase todas as construtoras não
certificadas não executaram a proteção sanitária exigida pelo art. 24 do Decreto
Estadual nº 32.955/1991, que regulamentou a Lei Estadual 6.134/1988.
[...] Nas Áreas de Proteção de Poços e Outras Captações, será
instituído Perímetro Imediato de Proteção Sanitária, abrangendo raio
de dez metros, a partir do ponto de captação, cercado e protegido
com telas, devendo o seu interior ficar resguardado da entrada ou
penetração de poluentes [SÃO PAULO, 1991, p. 4).

Para essa situação mapeada, e outras, e considerando que as proposições
formuladas nesta dissertação, principalmente relativas ao edital de contratação,
devem ser analisadas pelo corpo técnico e pela consultoria jurídica da SAP, propõese a imediata implementação do formulário 1, denominado Formulário de
Conformidade Ambiental (FCA), que abarca alguns aspectos a serem controlados,
representando um dos instrumentos de controle a serem implementados entre as
partes

interessadas,

pois

contempla:

requisitos;

prazos

de

atendimento;

cumprimento aos prazos estabelecidos; cumprimento às especificações; e campos
para a pontuação que as construtoras receberão, propiciando, dessa forma, a
obtenção de indicadores e a avaliação de desempenho. Pretende-se que essa
avaliação de desempenho seja considerada nas próximas contratações, de maneira
a elevar o nível das concorrentes e descredenciar àquelas cujo desempenho não foi
satisfatório.
Todas as atividades que foram mapeadas no decorrer do acompanhamento
do processo constam especificadas nesse FCA: aprovação do projeto da estação de
tratamento de efluentes; execução de abrigo para armazenamento de produtos
perigosos e para geradores; disponibilização de sanitários químicos e de
bebedouros; implementação do programa de gerenciamento integrado de resíduos e
de aperfeiçoamento; execução de baias para acondicionamento temporário de
resíduos; apresentação dos comprovantes de potabilidade da água e dos laudos das
análises físico-químicas; execução do perímetro imediato de proteção sanitária;
solicitação das outorgas de direito de uso; apresentação das licenças ambientais
dos fornecedores de solo e da usina de concreto; comprovação da realização de
treinamentos; da execução dos dispositivos de drenagem provisória e do as built a
cada alteração de projeto. A seguir, o formulário 1, FCA.

Referência
1.1

FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

Data

Empreendimento:
Endereço:
Processo:
Responsáveis
Nome:
Pela gerenciadora
CPF:
Nome:
Pela construtora
CPF:

Cargo:

Prazo de atendimento Cumprimento ao Cumprimento às
(contados a partir do início
das obras)

De posse de cópia do protocolo junto à Cetesb, o projeto da estação de tratamento de esgotos foi
protocolado no prazo? Foi recebido pela Cetesb sem documentos a serem complementados (essa
informação consta do protocolo).

90 dias

O abrigo para armazenamento de produtos perigosos foi construído no prazo? Está afastado de fontes
de calor, é ventilado, coberto, possui base impermeabilizada, contenção lateral para vazamentos, acesso
restrito a pessoas autorizadas e sinalização de segurança?

30 dias

Os sanitários químicos previstos para diferentes locais do canteiro de obras foram instalados no prazo?
Conforme especificação?
O abrigo para geradores foi construído no prazo? Está afastado de fontes de calor, é ventilado, coberto,
possui base impermeabilizada, contenção lateral para vazamentos e sinalização de segurança?

As baias para acondicionamento temporário de resíduos foram construídas no prazo? Estão cobertas e
sinalizadas?

30 dias

Os bebedouros previstos para diferentes locais do canteiro de obras foram instalados no prazo?
Conforme especificação?
Os comprovantes de potabilidade da água utilizada para abastecimento humano estão sendo
apresentados a cada lote recebido na obra? Conforme especificação?
Os laudos das análises físico-químicas das águas provenientes dos poços profundos foram fornecidos
no prazo? Conforme especificado, atestam a potabilidade da água para abastecimento humano?
Foi executado perímetro imediato de proteção sanitária no prazo: Conforme especificação?

Sim

Não

Imediatamente após a
geração
A cada saída de resíduos da
obra
5 dias
a cada lote recebido
20 dias após a perfuração
dos poços
Imediatamente após a
perfuração

De posse de cópia do protocolo junto ao DAEE, a outorga de direito de uso dos poços profundos foi
requerida no prazo? Foi recebida pelo DAEE sem documentos a serem complementados (essa
informação consta do protocolo).

60 dias

A construtora apresentou cópia da licença ambiental do fornecedor de solo para a terraplenagem no
prazo? Conforme especificação?

15 dias

Os dispositivos de drenagem provisória foram executados no prazo? Conforme especificação de projeto?

30 dias

A construtora apresentou cópia das licenças ambientais da usina de concreto no prazo? Conforme
especificação?

60 dias

Foram executadas medidas corretivas? Se "sim", o fiscal deverá detalhá-las no campo correspondente.
Se "não", o fiscal deverá atestar a não ocorrência.

Semanalmente

Foram observadas oportunidades de melhoria? Se "sim", o fiscal deverá detalhá-las no campo
correspondente. Se "não", o fiscal deverá atestar que nehuma oportunidade de melhoria foi observada.

Semanalmente

As instalações de apoio foram feitas conforme especificação? São higienizadas continuamente?
(refeitórios, administrativo, salas para treinamentos etc)

Não

30 dias

30 dias

A cada saída de resíduos da obra, estão sendo apresentados os controles de transporte de resíduos
(CTR), preenchidos, assinados e carimbados pela construtora, pela transportadora e pelo destinatário
final, juntamente com cópia dos comprovantes de regularidade?

Sim

especificações

5 dias

O abrigo para armazenamento de combustível foi construído no prazo? Está afastado de fontes de calor,
é ventilado, coberto, possui base impermeabilizada, contenção lateral para vazamentos e sinalização de
segurança?

Os resíduos gerados estão sendo segregados, triados e dispostos nas baias logo após a segregação e a
triagem?

prazo

CADA REQUISITO ATENDIDO CORRESPONDE A 0,5 PONTOS

Requisitos

Pontuação

Cargo:

Diariamente
Reuniões semanais (30
minutos); treinamentos
mensais (90 minutos)

Os treinamentos estão sendo realizados no prazo? Conforme especificação?
A cada alteração de projeto, a construtora está desenvolvendo o as built ? Conforme especificado?

A cada alteração de projeto
Subtotais
TOTAL

Ações corretivas:

Oportunidades de melhoria:

Assinaturas

Gerenciadora

Construtora

OBSERVAÇÕES:
1. Este formulário deve ser gerado semanalmente, em duas vias originais, de igual teor e forma;
2. Este formulário deverá ser encaminhado à gerenciadora juntamente com os documentos que compõem a medição do período, devidamente assinados e
carimbadas pelos responsáveis;
2. Juntamente com este formulário, deverão ser encaminhadas cópias de todos os comprovantes de regularidade, e de todos os documentos referentes as
atividades apontadas no período.

Formulário 1 – Formulário de Conformidade Ambiental (FCA)
Fonte: Elaborado pela autora
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As últimas proposições desta dissertação correspondem à alteração do
cronograma do processo de viabilização de unidades prisionais, constante da figura
12. Observa-se que, nessa nova proposta, foram delineadas mais fases, com
destaque à inclusão de: estudo hidrogeológico, plano de escoamento superficial e
dimensionamento de área para recomposição florestal à fase de seleção de área; de
autorização judicial à fase de decreto de utilidade pública; de audiências públicas à
fase de certidão de uso e ocupação do solo; de pesquisas relativas às alterações
sofridas nas municipalidades após a instalação de uma unidade prisional, de
projetos executivos adequados aos princípios da Política Estadual de Mudanças
Climáticas – PEMC à fase de estudo ambiental; de treinamentos e de avaliação das
medidas propostas por meio dos estudos prévios à fase de obra. Destaca-se, ainda,
a pormenorização de atividades, com base nos elementos estudados por meio desta
dissertação.
Como explanado, em 2008 o processo de viabilização ficou estabelecido,
porém não totalmente conhecido. Estimava-se, à época, que uma unidade prisional
consumiria cerca de 796 dias para entrar em operação, ante os atuais 1867,8 dias,
ou cerca de 62 meses. Por meio dessa nova proposta, não foi observada grande
diferença para com aquele estimado em 2008, pois o número a que se chegou
corresponde a 762 dias, ou pouco mais que 24 meses. A diferença, expressiva,
decorre do mapeamento do processo, que propiciou obter evidências objetivas,
dados, propostas que aumentam o grau de confiabilidade, o nível de acerto, a
probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos. Ademais, por meio desse
mapeamento

contribui-se

para

o

cumprimento

dos

objetivos

do

sistema

penitenciário, uma vez que quanto mais rápida for a disponibilização de vagas,
melhores serão as condições de cumprimento das penas, já que a superlotação - um
dos efeitos da expressiva demora em viabilizar unidades prisionais – é um obstáculo
no processo de ressocialização da população carcerária.
Importante ressalvar que o novo cronograma proposto carece da análise e
do enriquecimento por parte de cada um dos demais componentes do grupo de
trabalho, que conhecem as peculiaridades de seus processos internos, que podem
motivar outros ajustes, de maneira a contribuir para a eficácia. A seguir, apresentase a figura 12, com novo cronograma proposto para o programa de governo.

continua...
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...continuação

continua...
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... continuação

continua...
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...conclusão

Figura 12 – Detalhamento das sugestões de alteração do processo de viabilização
Fonte: Elaborado pela autora
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8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta dissertação, onde diferentes articulações e engrenagens de

um processo de viabilização foram analisadas, coloca-se em destaque a importância
dos estudos ambientais como instrumentos norteadores da gestão, como sólidas
bases a serem consideradas na elaboração de projetos, de maneira a torná-los cada vez mais – mais racionais e, por consequência, menos degradantes. Destacase, também, que impactos ambientais decorrem de ações humanas, que por sua vez
devem ser qualificadas e geridas de maneira a criar meios para que riscos não se
materializem em dano, aspecto determinante na redução da probabilidade de
ocorrência de efeitos indesejados.
Diferentes elementos desse processo de viabilização, suas variáveis, em
especial àquelas relacionadas: à medidas corretivas e preventivas, planos e
programas de gestão e especificidades do segmento da construção civil;
evidenciaram que empreender sem conhecer suficientemente os processos
correspondentes é aceitar, desde o início, o insucesso.
Resultados e evidências objetivas comprovaram – categoricamente -, que
em que pese haver empenho do primeiro setor por meio de seus órgãos ambientais,
de milhares de prescrições legais e da responsabilidade objetiva, a não observância
aos princípios da gestão da qualidade em processos compromete o alcance de
objetivos estabelecidos, abre brechas à ocorrência de eventos de natureza adversa,
implica a permanência da degradação ambiental.
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