Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Katia Harue Kamimura

Estruturas de Gestão Ambiental Utilizadas na Fase de
Instalação de Empreendimentos de Infraestrutura: Análise
Comparativa em Casos de Obras Lineares

São Paulo
2012

Katia Harue Kamimura

Estruturas de Gestão Ambiental utilizadas na fase de instalação de
empreendimentos de infraestrutura: análise comparativa em casos de obras lineares

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Tecnologia Ambiental.

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Pedro Umberto Romanini (Membro)
ARTESP – Agência Reguladora de Serviços de Transporte do Estado de São Paulo
Profa. Dra. Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Katia Harue Kamimura

Estruturas de Gestão Ambiental utilizadas na fase de instalação de
empreendimentos de infraestrutura: análise comparativa em casos de obras lineares

Dissertação

de

Mestrado

apresentada

ao

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo – IPT, como parte dos requisitos
para

obtenção

do

título

de

Mestre

Tecnologia Ambiental.

Área de Concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar

São Paulo
Maio /2012

em

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

K15e

Kamimura, Katia Harue
Estruturas de gestão ambiental utilizadas na fase de instalação de empreendimentos
de infraestrutura: análise comparativa em casos de obras lineares. / Katia Harue
Kamimura. São Paulo, 2012.
162 p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar

1. Gestão ambiental 2. Empreendimento linear de infraestrutura. 3. Conformidade
ambiental 4. Impacto ambiental 5. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
12-27

CDU

504.06:625(043)

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, irmãos e padrasto por
me permitirem chegar até aqui.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar, pelas discussões e paciência
no desenvolvimento do trabalho.
Aos professores Dra. Amarilis L. C. F. Gallardo e Dr. Pedro Umberto Romanini
pela participação na banca examinadora e pelas valiosas contribuições.
À Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A., especialmente Marcelo Arreguy
Barbosa, que disponibilizou toda a informação referente às obras do Trecho Sul do
Rodoanel Mário Covas, São Paulo (SP-021), necessárias ao desenvolvimento desta
pesquisa.
A todos os meus amigos que tiveram paciência e entenderam a minha
ausência, em especial as amigas “Anas”, Ana Paula Rodrigues dos Santos e Ana
Cláudia Covacic que nunca me deixaram desistir, sempre me incentivando e
apoiando, mesmo nas horas mais difíceis.
Agradecimentos especiais também as grandes amigas Renata Souza e Silva e
Kelly Eliseu que sempre estiveram ao meu lado desde a graduação e que mais uma
vez me deram apoio.
Aos colegas de trabalho que sempre me ouviram, compartilharam as angustias
e apoiaram a elaboração deste trabalho, em especial ao Wilson Andrade e Jean
Carlos que sempre entenderam as “saídas” em prol desta pesquisa.
A profa. Dra. Eleonore Zulnara Freire Setz da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) cujos ensinamentos foram tão valiosos que eu nunca mais
esquecerei e que foram importantes na realização deste trabalho.
A minha família por entender as ausências, em especial a minha mãe, pelo
apoio emocional e incondicional.
Ao Fabrício, companheiro de longa data pela contribuição, paciência e força
nas horas mais difíceis.
A Deus, pela minha existência e por me permitir realizar este trabalho.

RESUMO
A gestão ambiental é atualmente bastante difundida, diversos modelos têm
sido desenvolvidos e aplicados a diferentes tipos de empreendimentos. No entanto,
há poucas informações sobre como estruturá-la durante a instalação de
empreendimentos de infraestrutura. Normas técnicas relacionadas ao tema não
contém elementos objetivos no sentido de orientar a montagem de uma estrutura
organizacional adequada ao contexto construtivo. Com a finalidade de contribuir
para o aprimoramento de estruturas organizacionais de gestão ambiental,
apropriadas à instalação de empreendimentos de infraestrutura, particularmente em
obras lineares de grande porte, apresentam-se resultados da análise comparativa
em estudos de caso. Analisaram-se sete empreendimentos, entre ferrovia no exterior
e rodovias, gasodutos e linhas de transmissão de energia elétrica no país. O estudo
é baseado em seis critérios associados à gestão ambiental nos casos considerados:
conformidade ambiental do empreendimento; atores envolvidos nas estruturas
adotadas; ferramentas de gestão ambiental utilizadas; convênios com instituições
governamentais; fiscalização ambiental e programas ambientais propostos e
executados durante as obras. Os resultados obtidos indicam que estruturas
complexas não correspondem necessariamente as mais eficientes, assim como
planos e programas muito detalhados, que podem ainda levar a custos excessivos.
A aplicação direta de sistema preconizado em normas técnicas é pouco adequada
ao contexto, em razão da dinâmica das atividades e da frequente rotatividade de
colaboradores. As ferramentas usuais correspondem ao monitoramento ambiental e
à avaliação contínua de impactos, realizadas por meio de supervisão ambiental. A
educação

ambiental,

bastante

presente,

se

mostra

efetiva

e

auxilia

na

operacionalização de medidas mitigadoras. A participação de órgãos externos na
fase de acompanhamento das obras se mostra útil à sua adequação ambiental,
assim como a inclusão de cláusulas contratuais e instrumentos de penalização.
Salienta-se a importância da conscientização e do acompanhamento ambiental.
Destaca-se, ainda, o fato de que as estruturas desenvolvidas são muito distintas
entre si, dificultando a obtenção de um modelo básico aplicável a outros casos.

Palavras Chaves: gestão ambiental; obras lineares; etapa de acompanhamento;
supervisão ambiental; ferramentas ambientais.

ABSTRACT
Environmental management structures applied in the construction phase of
infrastructure enterprises: a comparative analysis of linear project cases
The environmental management has recently been widespread. Several
templates has been developed and applied to different kind of projects, although,
there is a lack of information about the way which is held while executing a major
infrastructure job. The related technical standards do not rule specific elements in
order to assemble an appropriate management structure. The results of analyzing
and comparing study cases aimed to contribute for the development of environmental
management structures that are adopted in infrastructure jobs, as well as large scale
linear projects. This research analyzed seven study cases of roads, pipelines and
transmission lines in Brazil and one railway in Portugal, with the evaluations of six
technical features related to environmental management: environmental compliance
of the construction; people involved in the implementation of management structures;
environmental management tools used; agreements with government institutions;
environmental monitoring and proposed and executed environmental programs
during construction. It was observed that large and complex environmental
management structures did not mean efficient management and highly detailed
monitoring programs and plans may lead to excessive cost. The implementation of a
management system ruled only by technical standards is unsuitable mainly because
of the variability of activities and workers. Most used environmental management
tools were environmental monitoring and constant Environmental Impact Assessment
performed by environmental monitoring team. The environmental education was
found to be very effective and helpful in the operating mitigation actions. The
oversight of external organizations have great roll in follow up activities, as well as
the inclusion of contractual terms and penalties to ensure the environmental
suitability of the project. Among all considerations, the importance of environmental
awareness and environmental follow up should be highlighted in addition that the
cases analyzed had differences that difficult the assembling a basic model applicable
to other cases.
Keywords:

environmental

management;

environmental supervision; environmental tools.

linear

construction;

follow-up;
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1

INTRODUÇÃO
Durante o processo de licenciamento de grandes empreendimentos como os

que, segundo a Resolução CONAMA 001/86 são potencialmente capazes de gerar
significativo impacto ambiental, deve-se elaborar uma Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA), por meio do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Na apresentação desses estudos são identificados, por meio da AIA, potenciais
impactos

ambientais

tanto

nos

meios

físico

e

biótico,

quanto

no

meio

socioeconômico e por isso, são propostas medidas de mitigação e compensação
ambiental para os impactos negativos e medidas para potencialização dos impactos
positivos, sendo que todas estas medidas deverão ser colocadas em prática na fase
de implantação e operação do empreendimento.
Embora o EIA possa apontar as medidas compulsórias que deverão ser
atendidas, os envolvidos devem dirigir seus esforços para a concepção, a análise e
a discussão de medidas especificamente voltadas para o projeto. Pois, segundo
Sánchez (2008) para uma boa mitigação é necessário: (i) uma boa base de
informação (diagnóstico); (ii) cooperação, desde o início da avaliação ambiental,
entre todos os atores envolvidos e (iii) monitoramento sistemático, acompanhado de
análises sobre a eficácia das medidas mitigadoras que possam ser difundidas para
outros projetos.
O processo de AIA de acordo com Sánchez (1995), subdivide-se em três
grandes estágios: etapas iniciais, análise detalhada e etapa pós-aprovação.
Portanto, a aprovação desses estudos não significa que se tenha encerrado a
avaliação de impacto ambiental. Ao contrário, ela continua durante todas as etapas
do período de vida do empreendimento, embora com ênfase diferente e por meio da
aplicação de ferramentas apropriadas (SÁNCHEZ, 2008).
Contudo, o que se vê na prática é que na maior parte dos licenciamentos têm-se
dado ênfase apenas à fase de planejamento, porém não menos importante é a fase
de instalação, a qual deve ser resguardada por boas práticas de gestão do
empreendimento como o monitoramento, acompanhamento e a gestão ambiental.
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Sendo assim, a AIA pode assegurar a efetiva proteção ambiental quando
aplicada não somente como instrumento de subsídio à decisão, mas como
ferramenta de gestão durante o ciclo de vida de um empreendimento (GALLARDO,
2004).
Sánchez e Gallardo (2005) afirmam que embora seja claro que a eficácia de um
EIA dependa da ampla implementação das medidas de mitigação e outras medidas
de gestão, não há diretrizes abrangentes para atingir tais aplicações.
Embora também atualmente a questão da gestão ambiental seja bastante
difundida, principalmente nas indústrias, grandes incorporações e instituições, há
poucas informações a respeito da maneira como ela é realizada durante a instalação
de grandes empreendimentos de infraestrutura. Mesmo avaliada, as experiências
são pouco divulgadas apesar de sua importância.
É inegável que obras do vulto de dutos, linhas de transmissão, ferrovias,
rodovias, por serem obras lineares, acabam interceptando diferentes paisagens,
ecossistemas que sofrem impactos variados, muitos dos quais não mitigáveis como
é o caso das alterações nos maciços florestais que levam a mudanças na dinâmica
das populações tanto da flora quanto da fauna ali existentes; alteração na
hidrografia; mudanças significativas no uso e ocupação do solo após a conclusão
das obras etc.
A complexidade crescente da legislação ambiental e a maior fiscalização
exercida pelos órgãos ambientais e Ministério Público, reflexo da importância
atri uída pela sociedade

preser a

o do meio am iente e ao desen ol imento

sustentável, têm exigido um aprimoramento permanente das organizações para a
gestão ambiental (DER/SP, 2007). É fato que hoje, os empreendimentos com
potencial de causar impactos adversos ao meio ambiente estão adotando medidas
mais rígidas e concretas em relação à gestão ambiental.
As questões ambientais hoje são capazes de inviabilizar um empreendimento, a
sociedade tem o poder de evitar o início de obras que não atendam seus interesses
e não demonstrem responsabilidade ambiental (SILVA; SOUZA, 2003), exemplos
recentes são as usinas hidrelétricas de Jirau, no rio Madeira em Rondônia e Belo
Monte, na bacia do rio Xingu/Pará; assim como a transposição do Rio São
Francisco, semiárido nordestino, que apesar de terem recebido a licença ambiental
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de instalação, o processo ocorreu em meio a muitos protestos da sociedade civil e
ainda hoje são temas de debates.
Furtado; Braga; Vilar (2003) afirmam que à medida que a legislação e as
reivindicações da sociedade civil avançam, novas áreas de atuação são
incorporadas ao processo de gestão, com uma participação cada vez maior de
diversos atores.
O meio ambiente deixou de ser parte apenas aplicada nas áreas de apoio, no
que diz respeito à destinação de resíduos e educação ambiental, passou a fazer
parte da gestão da obra como um todo, sendo discutido na fase de pré-aprovação,
com alterações em projetos, durante o planejamento e execução da obra,
considerando todas as atividades a serem executas, seus aspectos e possíveis
impactos.
Apesar do Brasil antes da década de 1980 possuir algumas regulamentações
relativas às questões ambientais, como a Lei 4.771/1965 – Código Florestal, foi
apenas a partir dessa década que a conscientização dos prejuízos causados pela
devastação ambiental toma corpo.
Exceções existiram como a usina hidrelétrica de Samuel, localizada no rio
Jamari em Rondônia, que se iniciou em 1982, mas, que mesmo antes da
obrigatoriedade da realização do EIA/RIMA, a Eletronorte contratou estudos
ambientais (FEARNSIDE, 2005).
O mesmo pode ser considerado quanto a usina hidrelétrica de Tucuruí que teve
sua avaliação ambiental iniciada em 1977, ano seguinte ao início das obras, e que
segundo Monosowski (1998) e Fearnside (2001), possivelmente foi realizada como
instrumento para a viabilização sociopolítica do empreendimento, como gesto ritual
de resposta a uma forte oposição de setores da opinião pública nacional e
internacional, e para satisfazer as agências de financiamento internacionais.
Monosowski (1998) ainda afirma que os estudos ambientais realizados em Tucuruí
mostraram-se inadequados e insuficientes, não correspondendo às necessidades da
gestão ambiental.
O transporte dutoviário no país, por sua vez, teve seu início no ano de 1942
(GASPARINI, 2006), mas foi só na década de 1990 que a Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras), atendendo a crescente demanda tanto da sociedade civil quanto da
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legislação, decidiu implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na construção
dos seus empreendimentos (AFFONSO, 2001).
Fato semelhante ocorreu com as obras de Linhas de Transmissão (LT), em que
a mobilização para as questões ambientais surge a partir dos anos de 1980, porém
se concretizam apenas na década de 1990 com a publicação do Plano de Longo
Prazo

do

Setor

Elétrico,

intitulado

“Plano

2015”,

no

qual

as

questões

socioambientais referentes aos sistemas de transmissão foram definitivamente
incorporadas ao planejamento do setor, introduzindo a interdisciplinaridade nas
ações setoriais e na prática com a implantação da Interligação Norte-Sul como
relatado por Ary Pires (2005).
Já com relação às obras lineares relativas ao transporte de carga e passageiros,
ênfase nas questões ambientais foram dadas mais tardiamente, comparativamente,
pois o ápice da construção de grandes rodovias ocorreu entre as décadas de 1960 e
1980, época em que as obras rodoviárias brasileiras não apresentavam cuidados
com o meio ambiente, tendo em vista que esse tema ainda era incipiente no país.
Sendo assim, também foi apenas a partir de meados dos anos de 1990 que as
questões

ambientais

foram

incorporadas

na

execução

desses

grandes

empreendimentos como relata Rocha (2006) e DER/SP (2007).
As grandes obras lineares apresentam na fase de construção, aquela que
produz os maiores e mais significativos impactos negativos, principalmente,
associados aos meios físico e biótico. Bellia; Bidone (1993 apud GALLARDO;
CAMPOS; GAMA JR., 2005) mencionam algumas atividades que são inerentes à
construção de grandes obras lineares como a instalação de canteiros de obras;
execução de caminhos de serviço; terraplenagem; empréstimos e bota-foras;
desmonte de rocha; obras de drenagem permanentes e provisórias; e obras de arte
(pontes, viadutos e túneis) que causam impactos significativos ao meio ambiente.
Segundo

allardo et al. 200

na etapa de p s-apro a

o, a qual é pouco

conhecida e explorada, o acompanhamento ambiental denota uma inovação
gerencial e pode ser considerado importante marco no desenvolvimento da gestão
ambiental de atividades causadoras de impactos ambientais.
O acompanhamento ambiental pode ser desenvolvido por meio da supervisão e
monitoramento ambiental, sendo este definido pelo Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como um instrumento para
avaliar, em processo, se as previsões de impacto e as medidas de prevenção e
controle sugeridas nos EIAs, mostram-se adequadas durante a implantação e
operacionalização do empreendimento (IBAMA, 2005 apud CALDAS, 2006).
Para Bisset (1994), além do controle das medidas previstas nos EIAs, o
monitoramento dos impactos possui uma série de vantagens, entre elas pode-se
citar a identificação da tendência de ocorrência de impactos negativos, antes que
seja tarde demais para que sejam tomadas ações de prevenção e mitigação. Outra
vantagem é a utilização do monitoramento para aumentar o conhecimento dos
impactos a cerca do tipo do empreendimento sobre ambientes específicos.
Portanto, é de suma importância que durante a fase de construção desses
empreendimentos

exista

uma

gestão

ambiental

eficiente

possibilitando

o

acompanhamento para que a AIA, cuja fase de pré-decisão é prognóstica focando
num futuro incerto, sendo esta deficiência intrínseca ao processo de AIA na fase de
planejamento e no processo de tomada de decisão, seja agora aplicada aos reais
impactos e efeitos que são relevantes na proteção do meio ambiente.
Marshall; Arts; Morrison-Saunders (2005) afirmam que o acompanhamento não
fornece somente informações sobre as consequências das atividades e como elas
ocorrem, ele também fornece aos empreendedores e/ou aos órgãos reguladores a
oportunidade para implementar medidas mitigadoras ou prever os efeitos negativos
no ambiente.
O propósito chave da gestão ambiental é assegurar que o projeto ocorra
efetivamente com o mínimo de efeito ambiental adverso, principalmente em
empreendimentos lineares de infraestrutura, que por sua complexidade e tamanho,
normalmente são subdivididos em lotes, os quais são implantados por consórcios de
empreiteiras que possuem sua própria gestão ambiental e culturas próprias,
cabendo

ao

empreendedor

conseguir

fazer

a

gestão

ambiental

de

um

empreendimento com lotes tão distintos da maneira mais uniforme possível.
Küller (2005) afirma que não existem normas que definam regras ou
procedimentos específicos para o adequado acompanhamento e controle das
atividades da construção pesada como ocorre, por exemplo, com a legislação

26

trabalhista e os aspectos relacionados com a saúde e segurança do trabalho nessas
mesmas atividades.
Romanini (2000) ressalta, porém, que na América Latina as agências
internacionais

de

financiamento

multilateral,

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD), vêm atualmente exigindo a adoção
de novos instrumentos de planejamento e gerenciamento ambiental para projetos
rodoviários.
Ao longo das últimas três décadas diversas estruturas de gestão ambiental
foram implantadas durante a construção e/ou fase de acompanhamento das mais
variadas obras lineares como o gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol); a Linha de
Transmissão Interligação Norte/Sul; Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021),
entre outras, porém nenhuma gerou um modelo de gestão que pudesse, com
pequenas alterações, ser adequado a qualquer outro empreendimento linear, como
ocorre com a ISO 14.001 em relação a diversas organizações.
Desta forma, a escassez de literatura referente ao tema e de modelos prontos
como a ISO 14.001 para essa fase do licenciamento, em que os processos são
muito dinâmicos, despertou o interesse em analisar e discutir a maneira como é
executada a gestão ambiental durante a instalação de diferentes obras de
infraestrutura, obtendo informações que possam subsidiar a formulação de uma
estrutura organizacional básica para uma gestão ambiental eficaz durante a
execução de grandes obras lineares.

1.1

Objetivos

1.1.1 Geral
O objetivo geral deste estudo é analisar e comparar as estruturas de gestão
ambiental adotadas durante a execução de empreendimentos de infraestrutura,
tendo em vista, casos de obras lineares de grande porte. Busca-se contribuir para a
reflexão sobre o tema, bem como permitir a obtenção de informações que possam
subsidiar uma estrutura básica de gestão ambiental a ser implantada durante a fase
de instalação destas obras.
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1.1.2 Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho compreendem analisar e discutir a
gestão

ambiental

durante

a

instalação

de

grandes

empreendimentos

de

infraestrutura, com base na literatura técnica específica e em estudos de caso,
destacando-se:
a) obter um panorama da literatura técnica específica, acerca de sistemas de
gestão ambiental praticados em organizações;
b) analisar individualmente a estrutura de gestão ambiental praticada durante
a fase de acompanhamento, em casos de grandes empreendimentos de
infraestrutura lineares;
c) apontar os aspectos comuns e distintos presentes nos estudos de caso e
eventualmente sugerir melhorias.

1.2

Método e Procedimentos
O método aplicado baseia-se na avaliação das estruturas de gestão ambiental

adotadas durante a fase de construção de grandes obras lineares de infraestrutura,
quanto às ações executadas, as principais ferramentas utilizadas e os atores
envolvidos, aspectos que permitirão verificar se a estrutura adotada atendeu a
demanda da obra como um todo.
Desta forma, o desenvolvimento da pesquisa é baseado na análise
comparativa de estudos de caso, por meio da lógica indutiva, em que o pesquisador,
orientado por uma teoria prévia, é conduzido a acumular observações que serão
confrontadas à conjectura para alcance dos objetivos.
A lógica indutiva permite partir de algo único o tornando universal,
generalizado. Esta, por sua vez, se contrapõe à lógica dedutiva, a qual parte de
princípios gerais que provém de postulados e teoremas para se chegar a uma
conclusão particular. Trata-se, para Severino (1996 apud COSTA, 2010) de um
raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais, plenamente
inteligíveis, por meio do qual se chega a algo menos universal.
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O raciocínio dedutivo consiste em se construir um diagrama de
acordo com um preceito geral, em observar certas relações entre as
partes daquele diagrama não explicitamente requeridas pelo
preceito, mostrando que esta relação se mantém verdadeiras para
todos os diagramas deste tipo, e em formular essa conclusão de
modo geral. É por isso que a dedução só trabalha com dados de
certeza (SANTAELLA, 2001, p.118).

Entende-se, desta forma, que a avaliação das estruturas de gestão ambiental
adotadas durante as obras de implantação dos empreendimentos analisados
(estudos de caso) partem de um universo restrito, a partir do qual poderá, se
evidenciado sua eficiência, ser generalizado para outras grandes obras lineares de
infraestrutura.
Lazarini (1995 apud GALLARDO, 2004) afirma que o estudo de caso é um
método qualitativo. Esse tipo de análise concentra-se, principalmente, na
compreensão dos fatos em vez da sua mensuração, tendo como característica
principal realizar a análise intensa de uma situação ímpar.
O método qualitativo caracteriza-se, principalmente, pela ausência de medidas
numéricas e análises estatísticas, examinando aspectos mais profundos e subjetivos
do tema em estudo, contrapondo-se com o método quantitativo que é apropriado
quando existe a possibilidade de usar medidas numéricas para testar hipóteses, ou
seja, quando é possível obter medidas quantificáveis de variáveis e inferências.
Liebscher (1998 apud DIAS, 2011) afirma que para aprender métodos
qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre
pessoas, e entre pessoas e sistemas.
Portanto,

os

principais

procedimentos

metodológicos

aplicados

foram

organizados da seguinte forma:
 Levantamento referente à bibliografia específica sobre o assunto
A revisão bibliográfica forneceu a base teórica necessária a todas as etapas
da pesquisa. Foram pesquisados livros, teses, dissertações, periódicos,
anais, leis e normas que permitissem uma aquisição maior de conhecimento
sobre o assunto. Embora diversos assuntos relacionados ao tema tenham
sido pesquisados, o foco foi dado na questão da gestão ambiental na fase
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de acompanhamento da implantação de grandes empreendimentos lineares
de infraestrutura.
 Levantamento de estudos de caso
Durante a busca por informações em base de dados (revistas, periódicos,
anais etc., nacionais e internacionais), bibliotecas físicas e digitais,
observou-se a dificuldade na obtenção de informações específicas sobre a
gestão ambiental durante a execução de grandes obras. Portanto, a escolha
dos

estudos

de

caso

levou

em

consideração,

principalmente,

a

disponibilidade de dados sobre os empreendimentos, visto ser esta a maior
dificuldade encontrada na realização deste trabalho.
A análise dos estudos de caso ocorreu por meio dos seguintes critérios:
1. Conformidade ambiental do empreendimento: visando identificar se o
que foi proposto na fase de pré-aprovação foi executado durante a fase
de acompanhamento / instalação das obras, indicando, portanto, a
conformidade ou não conformidade da gestão ambiental;
2. Atores envolvidos nas estruturas executadas: visando determinar a
dimensão e composição das equipes e/ou profissionais envolvidos na
gestão ambiental durante a implantação dos empreendimentos e qual a
relevância de cada um destes atores no processo;
3. Ferramentas de Gestão Ambiental: visando determinar as principais
ferramentas utilizadas pelas estruturas de gestão ambiental executadas
e qual a relevância destas ferramentas para o processo;
4. Convênios com Instituições Governamentais: visando identificar a
participação de instituições governamentais, por meio de convênios, nos
processos de gestão ambiental analisados e qual a importância destes
convênios;
5. Fiscalização Ambiental: visando identificar a participação de órgãos
ambientais na fiscalização da execução dos empreendimentos, quanto
ao cumprimento das condicionantes das licenças;
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6. Programas Ambientais: visando identificar o número de programas
ambientais definidos para evitar ou mitigar impactos negativos e
potencializar impactos positivos, bem como a relação destes programas
com a estrutura de gestão implantada.

Os critérios selecionados foram estabelecidos após análise prévia dos
estudos de caso, considerou-se os aspectos mais relevantes para a
estrutura de gestão ambiental executada durante a instalação de grandes
obras lineares, ou seja, aqueles que podem influenciar na condução dessa
gestão e determinar seu sucesso ou não.
 Estudo documental
Buscando-se compreender melhor o objeto da pesquisa foram analisados
diversos documentos, tanto aqueles elaborados pelo empreendedor e/ou
empresas por ele contratadas, como documentos emitidos pelos órgãos
ambientais durante o processo de licenciamento; teses e dissertações a
cerca do assunto, entre outros.
 Resultados e discussões
Após análise de todos os documentos obtidos, buscou-se aplicar os critérios
estabelecidos e assim identificar os aspectos comuns e peculiares das
estruturas estudadas; as dificuldades na gestão ambiental de cada
empreendimento e os pontos fortes e fracos.
 Síntese das conclusões e considerações finais
Última etapa do trabalho, na qual apresenta-se as conclusões a cerca de
todo o estudo e as contribuições para outras obras lineares que possam ser
executadas futuramente.

O estudo está estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo apresentase a contextualização do tema, os objetivos e método utilizados no desenvolvimento
do trabalho.

31

No

segundo

capítulo

busca-se

apresentar

as

principais

atividades

desenvolvidas durante a execução de grandes obras lineares, os aspectos e
impactos relacionados, bem como identificar os marcos legais e a relação destes
com o desenvolvimento das questões ambientais no âmbito dos empreendimentos
lineares, principalmente quanto a adoção de uma estrutura de gestão ambiental
durante a execução das obras.
O terceiro capítulo é apresentada uma revisão da gestão ambiental e da
adoção pelas organizações do sistema de gestão ambiental baseado na Norma ISO
14001, faz-se também uma explanação referente a algumas ferramentas utilizadas
na gestão ambiental.
No quarto capítulo são apresentados sete estudos de caso, dentre eles
ferrovia, gasodutos, linhas de transmissão e rodovias, suas características;
estruturas de gestão ambiental; principais ferramentas de gestão e demais
informações obtidas consideradas importantes para o desenvolvimento desta
pesquisa.
No quinto capítulo são apresentados os resultados, a partir da aplicação dos
seis critérios definidos e a discussão da análise de cada caso, bem como um
comparativo entre todos eles, abordando os aspectos comuns e peculiares.
No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões acerca do estudo
proposto e algumas recomendações que podem ser úteis na gestão ambiental a ser
aplicada em grandes obras lineares de infraestrutura.
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2

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REQUISITOS AMBIENTAIS
O desenvolvimento almejado nas políticas, planos, programas e projetos

propostos principalmente pelo setor público, interferem necessariamente com os
recursos naturais provocando efeitos diversos ao meio ambiente. Para Costa (2010)
estes efeitos, embora muitas vezes benéficos do ponto de vista social ou econômico,
podem incorrer em impactos ambientais ao meio ambiente local, regional e, até
mesmo, global.
Obras lineares, especialmente os empreendimentos de grande porte, alteram
profundamente o uso e ocupação do solo da região onde se instalam, pois permitem
a a ertura de onas até ent o inacessí eis ou de di ícil acesso, rompem e modificam
o equilíbrio biofísico do meio ambiente e podem originar impactos socioeconômicos,
culturais e ambientais com diversas magnitudes e significâncias.

2.1

Aspectos e Impactos Ambientais
Impacto ambiental, definido pela NBR ISO 14.001, significa qualquer

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em
parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Para Sánchez
(1998a apud SÁNCHEZ, 2008), impacto ambiental é a alteração da qualidade
ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada
por ação humana.
Por sua vez, aspecto ambiental, segundo a Norma ISO 14.001, é o “elemento
das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o
meio ambiente (item 3.3)”. Para Sánchez (2008), aspecto ambiental pode ser
entendido como o mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto
ambiental. Evidentemente, uma mesma ação pode levar a vários aspectos
ambientais e, por conseguinte, causar diversos impactos ambientais. Desta forma,
um determinado impacto ambiental pode ter várias causas.
A relação entre as ações humanas, os aspectos e os impactos ambientais é
ilustrada de maneira bem simplificada por Sánchez (2008), conforme Figura 1, a
seguir.
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Figura 1: Relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais.
Fonte: Sánchez (2008, p.33).

Infraestruturas lineares são caracterizadas por uma série de impactos comuns
como a perda e/ou fragmentação de habitats; invasão de espécies exóticas; redução
da mobilidade dos organismos; redução da viabilidade de populações; alteração do
fluxo gênico; mortandade de espécies (GENELETTI, 2006; AMENT et al., 2008).
Reid; Sousa Jr. (2005) mencionam ainda, inundações; desmatamentos e
movimentos de terra; acesso a regiões remotas e estímulo a atividades econômicas
novas.
Considerando estes e outros impactos causados por infraestruturas lineares,
apresenta-se no Quadro 1, a seguir, as principais atividades, aspectos e impactos
relacionados com as grandes obras lineares de infraestrutura.

PRINCIPAIS AÇÕES /
ATIVIDADES
Desmatamento e
limpeza de áreas

PRINCIPAIS ASPECTOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Corte de árvores;

Danos à flora do entorno;
Danos à fauna;
Erosão;
Escorregamento / deslizamento de terra;
Assoreamento de corpos d’água;
Poluição das águas superficiais;
Alteração da paisagem;
Incêndio.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos e graxas;
Poluição atmosférica;
Poluição sonora.

Emissão de ruídos e poluentes
gasosos e oleosos por
máquinas equipamentos

Quadro 1: Principais atividades realizadas durante a fase de instalação de grandes obras
lineares, os aspectos e impactos a elas relacionados.
Fonte: Adaptado de Küller (2005).
(Continua)
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(Continuação)
PRINCIPAIS AÇÕES /
ATIVIDADES
Implantação de
caminhos de serviço;
canteiros; áreas de
apoio (empréstimo,
bota-foras)

PRINCIPAIS ASPECTOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Interferências com população,
animais e plantas

Incômodo à vizinhança;
Danos à flora;
Danos à fauna.
Alteração da paisagem;
Erosão;
Escorregamento / deslizamento de terra;
Assoreamento de corpos d’água;
Poluição das águas superficiais;
Danos à flora;
Danos à fauna do entorno;
Poluição atmosférica;
Interferência em patrimônio histórico,
arqueológico, cultural, religioso;
Incômodo à vizinhança.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos e graxas;
Poluição / contaminação atmosférica;
Poluição sonora;
Incômodo à vizinhança.
Poluição atmosférica;
Danos aos patrimônios próximos.
Poluição / contaminação atmosférica;
Escorregamento/deslizamento de solo e/ou rocha;
Assoreamento de corpos d`água;
Poluição das águas superficiais.
Alteração da paisagem;
Erosão;
Escorregamento / deslizamento de terra;
Assoreamento de corpos d’água;
Poluição das águas superficiais;
Poluição atmosférica;
Danos à fauna do entorno;
Interferência em patrimônio histórico,
arqueológico, cultural, religioso;
Incômodo à vizinhança.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos e graxas;
Poluição/contaminação atmosférica;
Poluição sonora;
Incômodo à vizinhança.
Impermeabilização do solo;
Destruição do horizonte orgânico do solo.
Alteração da paisagem;
Danos à fauna aquática;
Erosão;
Assoreamento de corpos d`água;
Poluição das águas superficiais.
Danos à fauna aquática;
Assoreamento de corpos d`água;
Poluição das águas superficiais.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos e graxas;
Poluição / contaminação atmosférica;
Poluição sonora;
Incômodo à vizinhança.

Movimentação de terra

Emissão de ruídos e poluentes
gasosos e oleosos por
máquinas equipamentos

Vibrações
Descarte do material
escavado

Aterros / cortes e
terraplenagem

Movimentação de terra

Emissão de ruídos e poluentes
gasosos e oleosos por
máquinas equipamentos

Compactação do solo
Implantação de cortarios / criação de
ensecadeiras

Movimentação de terra

Rompimento acidental da
ensecadeira
Emissão de ruídos e poluentes
gasosos e oleosos por
máquinas equipamentos

Quadro 1: Principais atividades realizadas durante a fase de instalação de grandes obras
lineares, os aspectos e impactos a elas relacionados.
Fonte: Adaptado de Küller (2005).
(Continua)
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(Continuação)
PRINCIPAIS AÇÕES /
ATIVIDADES
Instalação e operação
de unidades industriais
(usinas de concreto,
asfalto etc.)

PRINCIPAIS ASPECTOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Interferências com o ambiente
e população

Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por produtos químicos;
Poluição atmosférica;
Incômodo à vizinhança.
Poluição do solo, água superficial e subterrânea;
Erosão.
Poluição das águas superficiais por sedimentos;
Impermeabilização do solo;
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos e graxas.
Sobrecarga de bota-foras;
Poluição do solo.

Descarte de água resultante
da cura do concreto
Descarte de água resultante
da lavagem de betoneiras

Descarte da madeira de
desforma, entulhos e
agregados
Descarte de resíduos
perigosos
Emissão de ruídos e poluentes
gasosos e oleosos por
máquinas equipamentos

Pré-montagem

Geração de efluentes
industriais
Geração de resíduos
perigosos

Serviços de
manutenção
(estocagem de
combustíveis /
abastecimento de
veículos e máquinas /
manutenção e
lubrificação de
veículos, máquinas e
equipamentos etc.)

Vazamentos e derramamentos
de produtos perigosos
Manuseio de óleos,
lubrificantes e demais
combustíveis
Descarte de resíduos e
efluentes

Manuseio de resíduos
contaminados por óleos,
tintas, solventes, baterias,
filtros etc.
Manuseio de pneus inservíveis
Descarte final dos resíduos
perigosos

Escritórios
administrativos /
refeitórios e
alojamentos

Geração e descarte de
efluentes
Proliferação de vetores
Geração e descarte de
resíduos

Interferências com a
comunidade do entorno
Aumento do contingente
populacional

Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por produtos químicos.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Poluição / contaminação atmosférica;
Poluição sonora;
Incômodo à vizinhança.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Sobrecarga de aterros industriais.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos (demais combustíveis)
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea por óleos, graxas, demais
combustíveis e outros resíduos.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Erosão;
Assoreamento de corpos d`água.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Contaminação de pessoas;
Contaminação atmosférica.
Poluição do solo;
Difusão de doenças.
Sobrecarga de aterros industriais;
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Contaminação de pessoas.
Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Transmissão de doenças.
Transmissão de doenças.
Poluição do solo, água superficial e subterrânea
por resíduos inertes e não inertes;
Poluição do solo, água superficial e subterrânea
por resíduos perigosos (pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes);
Sobrecarga de aterros sanitários.
Interferência com o cotidiano da vizinhança;
Aumento do custo de vida.
Danos à flora do entorno;
Danos à fauna.

Quadro 1: Principais atividades realizadas durante a fase de instalação de grandes obras
lineares, os aspectos e impactos a elas relacionados.
Fonte: Adaptado de Küller (2005).
(Continua)
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(Continuação)
PRINCIPAIS AÇÕES /
ATIVIDADES
Serviços de saúde

PRINCIPAIS ASPECTOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Geração, estocagem e
descarte de resíduos
patogênicos

Movimentação de
máquinas
equipamentos pesados
nas vias do entorno

Aumento do tráfego de
veículos

Contaminação do solo, água superficial e
subterrânea;
Transmissão de doenças;
Sobrecarga dos aterros industriais.
Poluição sonora;
Erosão;
Danos à flora do entorno;
Poluição atmosférica;
Incômodo à vizinhança;
Danos à fauna.

Quadro 1: Principais atividades realizadas durante a fase de instalação de grandes obras
lineares, os aspectos e impactos a elas relacionados.
Fonte: Adaptado de Küller (2005).

Considerando todas as ações/atividades apresentadas e os aspectos e
impactos a elas relacionados, torna-se evidente que obras desse vulto, durante a
fase de instalação, apresentam um número grande de impactos negativos, os quais
têm grande potencial de degradação ambiental se medidas de mitigação não forem
adequadamente adotadas. Evidente também fica a necessidade de haver uma
regulamentação para a realização dessas grandes obras de infraestrutura.
O subitem a seguir procura apresentar um breve histórico das regulamentações
com relação às questões ambientais no país e a relação destas com as diferentes
obras lineares estudadas no presente trabalho.

2.2

Requisitos Ambientais
A preocupação com os problemas ambientais tornou-se evidente no século XX,

como consequência da contaminação provocada pelo acelerado desenvolvimento
industrial. Iniciou-se então a difusão de uma série de ideias que questionavam o
modelo econômico imperante e suas implicações na degradação do meio ambiente
e dos recursos naturais (PEARCE; TURNER, 1995 apud MOZUR, 2003).
O Brasil apresentou uma conscientização com relação às questões ambientais
relativamente tardia. Segundo Maimon (1992, apud ARAÚJO, 2000, p.2), na
Conferência de Estocolmo realizada em 1972 o governo brasileiro se posicionou:
“...o desen ol imento poderia continuar de orma predat ria, com preocupa ões
secundárias em rela

o s agressões

nature a”. O governo brasileiro priorizava o
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crescimento econômico, conflitando com a postura adotada pelos países
industrializados.
Apesar do Brasil antes da década de 1980 possuir algumas regulamentações
relativas às questões ambientais, como a Lei 4.771/1965 – Código Florestal, a
conscientização dos prejuízos causados pela devastação ambiental só começa a
ganhar mais importância a partir deste período, devido às exigências dos órgãos
internacionais de financiamento, bem como das Organizações Não Governamentais
(ONGs) e por pressão da mídia.
No ano de 1981, promulgou-se a Lei nº 6.938/1981 que estabelece a Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama). Esta lei considerada a principal lei de Meio Ambiente, abriu caminho para
as demais leis ambientais no Brasil.
A PNMA foi regulamentada apenas nove anos depois de sua promulgação, por
meio do Decreto 99.274/1990, o longo período para esta regulamentação é um dos
indícios que a questão ambiental no país não se encontrava entre as prioridades
nacionais. Foi apenas em 1988 com a Constituição Federal que estas questões
foram reforçadas.
A Constituição Federal esta elece que “Todos têm direito ao meio am iente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e uturas gera ões”, mostrando o
alinhamento do país com as preocupações mundiais externadas no ano anterior,
1987, na reunião da Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (WCED), onde se estabeleceu o documento denominado Relatório
Brundtland que introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável.
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, foi palco da elaboração de
acordos e compromissos internacionais no sentido de materializar o conceito de
desenvolvimento sustentável. Doravante gerava-se a necessidade de criar
mecanismos para se analisar os projetos sob esse novo enfoque (ARAÚJO, 2000).
O licenciamento ambiental previsto na PNMA foi objeto de diversas Resoluções
do Conama, sendo as mais importantes as Resoluções nº 01/1986 e nº 237/1997. A
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primeira dispõe sobre os requisitos e condições gerais para desenvolvimento de EIA
e respectivo RIMA, criando a obrigatoriedade de elaboração do referido estudo o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente (Art. 2º), tais como:
Inciso I – estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; Inciso II –
ferrovias; Inciso V – oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e
emissários de esgotos sanitários; Inciso VI – linhas de transmissão de energia
elétrica, acima de 230kV entre outros.
A Resolução Conama nº 237/1997 regulamenta o processo de licenciamento
ambiental, estabelecendo as etapas que devem ser seguidas pelo empreendedor e
as licenças que deverão ser emitidas pelos órgãos ambientais competentes: Licença
Prévia (LP) – atesta a viabilidade ambiental do empreendimento; Licença de
Instalação (LI) – autoriza a implantação do empreendimento e Licença de Operação
(LO) – autoriza a operação do empreendimento.
Atualmente praticamente todas as licenças ambientais de grande obras trazem
como condicionante a gestão ambiental durante a implantação do empreendimento.
A Figura 2 a seguir apresenta as diferentes fases de um projeto de engenharia,
potencialmente causador de impactos ambientais, os estudos e licenciamento
ambiental necessários para viabilizar e executar o empreendimento.
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Figura 2 – Diferentes fases de um projeto de engenharia, estudos ambientais e
licenciamento ambiental.
Fonte: IBAMA (2009 apud BITAR et al., 2011).

Em 1998, promulgou-se outro marco, a Lei nº 9.605 – Lei de Crimes Ambientais
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas lesivas ao meio ambiente.
Entendendo-se a cronologia desses eventos, torna-se compreensível porque só
a partir da década de 1980 é que as empresas no país começam a mudar de
paradigma como ocorreu com a Petrobras e com órgãos relacionados à implantação,
ampliação, operação e gestão de rodovias.
O transporte dutoviário no país teve seu início no ano de 1942, a atividade
petrolífera teve o seu primeiro impulso com a criação do Conselho Nacional do
Petróleo (CNP) declarando de utilidade pública e regulando a importação, a
exportação, o transporte e a construção de oleodutos, a distribuição e a
comercialização de petróleo e seus derivados no território nacional, bem como a
indústria de refinação (PETROBRAS, 2006 apud GASPARINI, 2006).
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Desde a década de 1980 até o presente, a Petrobras vem investindo no
aumento da produção, processamento e escoamento do petróleo, derivados e gás
provenientes da província petrolífera de Urucu, localizada no estado do Amazonas, e
atendendo a crescente demanda tanto da sociedade civil quanto da legislação ora
apresentada, decidiu no início de 1998 implementar um SGA na construção destes
empreendimentos (AFFONSO, 2001).
Na época, como apresentado por Affonso (2001), foram escolhidos o terminal do
Solimões e o gasoduto Urucu-Coari como projetos piloto, por estarem em início de
construção. O terminal do Solimões, locali ado
próximo

sede do município de

margem direita do rio Solimões,

oari seria capaz de armazenar o petróleo e GLP

produzidos no polo Arara. O gasoduto de aproximadamente 260

m de e tens o,

interligaria o polo Arara até o novo terminal do Solimões, de onde se carregariam
navios especiais para transporte do gás natural criogenado.
No âmbito das obras lineares relativas às Linhas de Transmissão (LT), Ary Pires
(2005) menciona como marco a edição de uma série de documentos emitidos pela
Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) como o Manual de Estudos de Efeitos
Ambientais dos Sistemas Elétricos, publicado em 1986, e o Plano Diretor de Meio
Ambiente do Setor Elétrico (PDMA), publicado em 1991.
A autora ainda afirma que a problemática ambiental relativa à transmissão de
energia elétrica tinha sua importância subestimada, à época, muito embora algumas
das mais importantes concessionárias regionais de energia elétrica já detivessem
razoável experiência em estudos ambientais de grandes sistemas de transmissão.
Furnas Centrais Elétricas (Furnas) com o sistema de transmissão de Itaipu e
Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) com o sistema de transmissão
Norte / Nordeste.
“As previsões de esgotamento do potencial hidráulico próximo aos grandes
centros de carga e a indicação de que o potencial de energia hidráulica a ser
explorado situava-se na região Norte alteraram esse pressuposto” (ELETROBRÁS,
1987, apud ARY PIRES, 2005, p.15).
O planejamento ambiental da transmissão ganhou importância estratégica
porque os aproveitamentos hidrelétricos na Amazônia estavam associados à
transmissão de energia em distâncias superiores a 2.000 km. Os estudos ambientais
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da transmissão acompanharam essa mudança de expectativa, transformando-se,
por sua vez, em fatores condicionantes na definição dos corredores e das rotas de
linhas de transmissão.
Estudos sobre a viabilidade dessas interligações vinham sendo realizados pelo
Setor Elétrico desde o início da década de 1980 e foram retomados, de maneira
mais abrangente, em 1989, com a criação da Comissão de Planejamento da
Transmissão da Amazônia (CPTA), dentro do Grupo Coordenador de Planejamento
do Setor Elétrico (GCPS), órgão responsável pelo planejamento setorial à época
(ELETROBRÁS, 1988; 1990 apud ARY PIRES, 2005).
Ary Pires (2005) afirma ainda que, com a publicação em 1992 do Plano de
Longo Prazo do Setor Elétrico, intitulado “Plano 2015”, as questões socioam ientais
referentes aos sistemas de transmissão foram definitivamente incorporadas ao
planejamento do setor, introduzindo a interdisciplinaridade nas ações setoriais.
Em 1996, a CPTA definiu as bases teóricas e conceituais para a implantação de
um empreendimento de grande porte, com a criação do Comitê de Coordenação do
Projeto da Interligação Norte / Sul, integrado por representantes da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Eletronorte e Furnas, empresas subsidiárias
da Eletrobrás, e pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (Cepel), sob a
coordenação da Diretoria de Planejamento e Engenharia da Eletrobrás, tendo como
objetivo viabilizar a entrada em operação, em curto prazo (1998), a Interligação
Norte / Sul (ARY PIRES, 2005).
Já com relação às obras lineares para o transporte de carga e passageiros,
ênfase nas questões ambientais foi, comparativamente mais tardiamente, pois a
primazia do transporte pelo modal ferroviário ocorreu entre os anos de 1870 até
1930, quando as questões ambientais eram praticamente negligenciadas como
afirma Galvão (1996 apud ROCHA, 2006).
As ferrovias foram sucedidas pelas rodovias como modal de transporte, sendo
que o ápice da construção de grandes rodovias ocorreu entre as décadas de 1960 e
1980, época em que as obras rodoviárias brasileiras também não apresentavam
cuidados com o meio ambiente, tendo em vista que esse tema ainda era incipiente
no país.
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Rocha (2006) afirma que em 1996, o extinto Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER), atual DNIT, publicou o Corpo Normativo Ambiental para
Empreendimentos Rodoviários, o que seria o primeiro documento que objetivava um
controle ambiental nas suas atividades.
No âmbito estadual, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo
(DER/SP) passou a considerar as questões ambientais na gestão rodoviária a partir
de 1993 com o licenciamento ambiental da duplicação da Rodovia Fernão Dias (BR381) no trecho entre São Paulo e Belo Horizonte e para duplicação e recuperação
das rodovias Prof. João Hipólito Martins (SP-209) e Marechal Rondon (SP-300)
(DER/SP, 2007).
Desta forma, observa-se que a conservação do meio ambiente foi encarada, por
muito tempo, e em alguns empreendimentos continua sendo, como uma atividade
secundária, muitas vezes ignorada por grande parte dos empreendedores e
dirigentes públicos responsáveis pelo planejamento e execução das grandes obras
de infraestrutura.
Sabe-se, como enfatizado por Küller (2005), que a legislação ambiental
brasileira atual é extremamente rígida e complexa, mas não existem normas que
definam regras ou procedimentos específicos para o adequado acompanhamento e
controle das atividades da construção pesada, como ocorre, por exemplo, com a
legislação trabalhista e os aspectos relacionados com a saúde e segurança do
trabalho nessas mesmas atividades.
Observa-se

também

que

quase

todas

as

grandes

obras

têm

como

empreendedor órgãos públicos e fazem parte de políticas públicas, o que atualmente
as tornam obras que têm verbas liberadas com prazo de utilização, sempre com um
curto espaço de tempo entre esta liberação e a inauguração, tornando seu processo
de planejamento e licenciamento extremamente condensados e sua execução idem.
Porém, a evolução da legislação ambiental está ampliando as exigências que os
empreendedores devem cumprir não apenas durante a fase de planejamento, mas
também durante a fase de acompanhamento, operação e desativação ou seja
durante todo o ciclo de vida do empreendimento.
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3

A GESTÃO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS
A gestão ambiental para Epelbaum (2004, apud EPELBAUM, 2010) consiste na

aplicação dos princípios de planejamento e controle na identificação, avaliação,
monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis preditivos.
Por sua vez, Sánchez (1991, apud SÁNCHEZ, 1994) define como o conjunto
de operações técnicas e atividades gerenciais que visam garantir que o
empreendimento atenda aos padrões legais, minimize seus impactos ambientais e
mantenha um bom relacionamento com a comunidade.
As empresas, principalmente aquelas consideradas pela população como
altamente poluidoras do meio ambiente como as indústrias químicas, petroquímicas,
siderúrgicas, buscando primeiramente atender as pressões por um ambiente mais
limpo, preocupação com sua imagem como evidenciado em Epelbaum (2010), e a
leis cada vez mais rigorosas, passaram a partir da década de 1970, em corporações
transnacionais e mais recentemente no Brasil, a considerar as questões ambientais
no planejamento e gestão de suas atividades.
A gestão ambiental implantada a partir de meados década de 1990 passou a
ser exercida principalmente por meio de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA)
baseados na Norma ISO 14.001.
O SGA preconizado pela Norma ISO 14.001 é considerado o modelo mais
consagrado na atualidade, consiste em parte do sistema de gestão de uma
organização utilizada para desenvolver e implementar a sua política ambiental e
para gerenciar seus aspectos ambientais, inclui a estrutura organizacional, as
responsabilidades funcionais, as atividades de planejamento, as práticas e
procedimentos, os processos e recursos para desenvolvimento, implementação,
revisão e manutenção da política ambiental de uma instituição (NBR ISO 14.001,
2004; DER/SP, 2007).
Epelbaum (2010) preconiza que o SGA difere da abordagem tradicional da
gestão ambiental por trata-la de forma sistemática e integrada à gestão empresarial,
o que antes ocorria de forma pontual, isolada e concentrada apenas na questão
tecnológica.
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Ressalta-se, que o modelo de gestão ambiental segundo a Norma ISO 14.001
pode ser aplicado em qualquer tipo de organização, de qualquer porte em qualquer
país, sendo facilitada nas organizações cuja localização e processos sejam
contínuos no tempo como nas industrias. No entanto, como afirmado por Affonso
(2001), durante a implantação de empreendimentos, em função das variabilidades
apresentadas pelo processo dos serviços de engenharia em relação ao processo
relativamente estável de produção industrial, pode-se esperar um aumento da
complexidade no SGA.
Essa complexidade pode ser esclarecida quando observa-se as atividades
desenvolvidas e variedade de atores envolvidos durante a execução de grandes
obras lineares. Os processos são muito dinâmicos e as respostas devem ser
imediatas para adequá-las ambientalmente, é o oposto, por exemplo, do que ocorre
em empreendimentos em operação, nos quais é possível determinar quando e como
as atividades/processos serão desenvolvidos, inclusive determinando o tempo de
execução e definindo de maneira mais precisa os aspectos envolvidos e possíveis
impactos gerados.
Durante a fase de instalação dos empreendimentos, ao contrário, as equipes
que executarão as diversas atividades são formadas muito próximo ao início dessas
atividades; configuram atores de diversas empresas atuando juntos, como aqueles
pertencentes ao empreendedor, ao consórcio construtor, empresas prestadoras de
serviços, terceirizadas etc., as quais normalmente possuem outra cultura e adotam
outra forma de gestão, ampliando a complexidade do SGA; apresentam ainda alta
rotatividade dos funcionários o que compromete os efeitos esperados dos
treinamentos e conscientização, bem como atribuições e responsabilidades.
Há também as dificuldades no planejamento e execução dos procedimentos
para atendimento aos requisitos ambientais, pois com processos dinâmicos e nãolinerares torna-se necessário uma retroalimentação do sistema que sem uma
comunicação eficiente e o envolvimento de todos pode levar ao fracasso da gestão
implantada.
Enfim, são inúmeras as variantes comparadas às atividades desenvolvidas
durante a operação, tanto que Sánchez (2010) afirma que o SGA segundo a Norma
ISO 14.001 foi idealizado para a fase de operação ele não cobre os impactos
ambientais decorrentes da fase de implantação do empreendimento.
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3.1

Instrumentos para Gestão Ambiental
Sánchez (2008) afirma que o Licenciamento Ambiental (LA) e a Avaliação de

Impacto Ambiental (AIA) são instrumentos de intervenção do Estado utilizados para
atender políticas públicas (expressas formalmente pela legislação) referentes à
gestão ambiental existente no Brasil. Para o autor o LA possui as seguintes funções:
(i) disciplinar e regulamentar o acesso aos e a utilização dos recursos ambientais, e
(ii) prevenir danos ambientais.
Segundo a Resolução Conama nº 237/1997 (Art. 1, Inciso I) o
licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual
o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetivas 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.

Por sua vez, a AIA estabelecida pela Resolução Conama nº 001/1986 também
como um instrumento da PNMA, tem por finalidade considerar os impactos
ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa
degradação da qualidade do meio ambiente.
A AIA é eficaz se desempenhar quatro papéis complementares: (i)
ajuda a decisão; (ii) ajuda à concepção e planejamento de projetos;
(iii) instrumento de negociação social; (iv) instrumento de gestão
ambiental (SÁNCHEZ, 1993 apud SÁNCHEZ, 2008, p.93).

O processo de AIA, de acordo com Sánchez (1995), subdividi-se em três
grandes estágios: etapas iniciais, análise detalhada e etapa pós-aprovação.
Portanto, a aprovação desses estudos não significa que se tenha encerrado a
avaliação de impacto ambiental. Ao contrário, ela continua durante todas as etapas
do período de vida do empreendimento, embora com ênfase diferente e por meio da
aplicação de ferramentas apropriadas (SÁNCHEZ, 2008).
A partir da década de 1960 surgiu uma série de ferramentas de planejamento e
gestão ambiental como apresentado no Quadro 2, as quais podem ser aplicadas em
uma ou mais fases de uma organização e/ou empreendimento, porém a única que
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se aplica a todas as fases – planejamento, implantação, operação e desativação, é a
AIA.

RELAÇÃO COM AS
PARTES
INTERESSADAS

FASE DO
INSTRUMENTOS DE
EMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO COM O
GOVERNO

Planejamento e
projeto

Avaliação de Impacto Ambiental
Análise de Risco
Investigação e Avaliação de
Passivo Ambiental
Análise de Ciclo de Vida

Licença Prévia
Outras licenças
exigíveis (remoção de
vegetação, uso de água,
alvará municipal etc.)

Audiência pública
Reuniões públicas
Programas de
Comunicação

Implantação /
construção

Monitoramento Ambiental
Programas de Gestão Ambiental
Sistema de Gestão Ambiental
Auditoria Ambiental

Comitês de
Acompanhamento
Relatórios de Atividades
Programas de
Comunicação

Operação /
funcionamento

Monitoramento Ambiental
Programas de Gestão Ambiental
Sistema de Gestão Ambiental
Auditoria Ambiental
Avaliação de Desempenho
Ambiental
Contabilidade Ambiental e
Provisão Financeira
Investigação e Avaliação de
Passivo Ambiental
Plano de Fechamento ou
Desativação + Avaliação de
Impacto Ambiental
Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas ou Plano de
Remediação de Solos
Contaminados
Monitoramento Ambiental
Auditoria Ambiental

Licença de Instalação
Relatórios de
Monitoramento
Relatórios de
Andamento
Vistorias e Fiscalização
Licença de Operação
Normas e Padrões
Ambientais
Relatórios de
Monitoramento e
Desempenho

Normas e Padrões
Ambientais
Valores de referência
(solo e águas
subterrâneas)
Futura autorização de
fechamento

Relatório de Desempenho
Ambiental
Audiência pública
Reuniões públicas

Desativação /
fechamento

Comitês de
Acompanhamento
Relatório de Desempenho
Ambiental
Balanço Social
Relatório de
Sustentabilidade

Quadro 2: Instrumentos de Gestão Ambiental e os diversos usos da AIA.
Fonte: Sánchez (2010, p.92).

A AIA possivelmente é um dos Instrumentos de Gestão Ambiental (IGA) mais
conhecido e praticado no mundo, sendo empregado crescentemente no Brasil desde
1986, especialmente em razão da vinculação aos procedimentos de licenciamento
ambiental e a consequente difusão e certa popularização do EIA/RIMA (BITAR,
2001).
Segundo

allardo et al. 200

na etapa de p s-apro a

o, a qual é pouco

conhecida e explorada, o acompanhamento ambiental denota uma inovação
gerencial e pode ser considerado importante marco no desenvolvimento da gestão
ambiental de atividades causadoras de impactos ambientais. Dentre os diversos
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instrumentos de gestão ambiental os mais significativos aplicados na fase de
acompanhamento (follow-up) são:


Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): IGA que tem por objetivo antecipar
os resultados futuros de decisões tomadas no presente, possibilitando
avaliar a necessidade de aplicação de medidas e/ou procedimentos que
evitem, minimizem ou compensem impactos negativos ou potencializem
impactos positivos;



Sistema de Gestão Ambiental (SGA): estrutura organizacional na qual se
estabelecem as responsabilidades, definem-se os procedimentos e os
recursos necessários para a adequação ambiental do empreendimento;



Programas de Gestão Ambiental: planos e/ou programas que incorporam
os procedimentos e/ou medidas a serem adotados na mitigação dos
impactos previstos, assim como na compensação daqueles que são
inevitáveis e não mitigáveis. Deve fazer parte dos programas o
monitoramento ambiental de diversos aspectos para auxiliar na mitigação
de impactos não previstos, por meio de novas AIAs ao longo do
desenvolvimento

da

obra.

Segundo

Bitar

(2001),

os

programas

ambientais subsidiam a estruturação do SGA e viabilizam a ligação e a
transição entre a AIA e o SGA.


Auditoria Ambiental (AA): ferramenta a ser utilizada no processo de AIA
que realizada após a implantação de um empreendimento, permite
averiguar se as medidas de mitigação e monitoramento foram instaladas;
se essas medidas têm desempenho satisfatório; se, e como, os impactos
previstos se realizaram; ou ainda, se ocorreram impactos que não
estavam previstos (CANTER, 1984 apud CAMPOS; GALLARDO; GAMA
JR., 2005).

Considerando que quanto maior o potencial de degradação de um
empreendimento, maior será a complexidade das ações ambientais necessárias,
envolvendo a participação de uma equipe técnica multidisciplinar, desde a fase de
planejamento até a fase de operação (FURTADO; BRAGA; VILAR, 2003), surgiu no
final dos anos de 1990 a figura da supervisão ambiental contratada pelo
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empreendedor com o objetivo de verificar o cumprimento das exigências legais e/ou
contratuais por parte da empresa contratada para executar o empreendimento.
No Brasil, o conceito de supervisão ambiental em empreendimentos
rodoviários foi introduzido em obras de rodovias federais realizadas pelo então
extinto DNER (atual DNIT) quando do financiamento parcial fornecido pelo BIRD em
1996.
No Estado de São Paulo, segundo Grigoleto; Silva (2008 apud COSTA, 2010),
os conceitos de supervisão e monitoramento ambiental de obras foram introduzidos
na Secretaria de Estado dos Transportes, conduzidos pelas unidades de gestão
socioambiental dos órgãos vinculados, e executados, com o apoio de consultoria
especializada, buscando-se identificar e sistematizar as dificuldades e os problemas
relativos oriundos da gestão ambiental dos empreendimentos, propondo diretri es e
estratégias para o aper ei oamento dos métodos e procedimentos que êm sendo
adotados.
A Supervisão Ambiental da BR-381/SP (Rodovia Fernão
Dias), realizada entre os anos de 1999 e 2003, representou um salto
de qualidade em relação à efetiva inserção da questão ambiental nas
obras rodoviárias, com o controle e licenciamento ambiental das
áreas de apoio e a recuperação de passivos ambientais, bem como o
cumprimento dos condicionantes para a obtenção da Licença de
Instalação, já com um novo patamar de fiscalização pela SMA, que
criou inclusive o Grupo de Trabalho de Rodovias (GTR), para
acompanhar os empreendimentos rodoviários (DER/SP, 2007, p.6).

Atualmente a supervisão ambiental assumiu também o papel de avaliar
constantemente as atividades das obras e seus aspectos, antecipando impactos
anteriormente não previstos, atuando na implantação de medidas preventivas ou
corretivas para que os processos não se agravem. A ela não cabe apenas à
fiscalização, mas também a orientação visando o cumprimento das metas de
recuperação e melhoria da qualidade ambiental das obras.
No meio rodoviário, a supervisão ambiental que era utilizada apenas em
empreendimentos de maior complexidade vem sendo largamente utilizada durante
as atividades construtivas de obras mais simples como a recuperação e/ou
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melhoramento de estradas vicinais, constituindo-se como uma das principais
condicionantes para obtenção da qualidade ambiental dessas obras (COSTA, 2010).
Segundo Jorge et al. (2005), o conjunto mínimo de aspectos técnicos
analisados pela supervisão ambiental durante a fase de obra compreende
procedimentos de controle ambiental das áreas de apoio; supressão de vegetação;
intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); sinalização viária e de
segurança; proteção aos recursos hídricos; controle de processos erosivos;
emissões atmosféricas; ruídos; gerenciamento de efluentes líquidos; resíduos
sólidos; saúde e segurança do trabalho; treinamento ambiental, assim como a
obtenção de licenças e autorizações ambientais específicas.
A supervisão ambiental é baseada em auditorias de documentos e do
atendimento à legislação ambiental (licenças, autorizações, outorgas etc.), e em
vistorias técnicas sistemáticas e periódicas, com a emissão de documentos formais
de registro e acompanhamento.
Outro IGA de importância utilizado na atualidade durante a execução de obras
rodoviárias é o Certificado de Conformidade Ambiental (CCA), documento emitido
pela supervisão ambiental atestando a adequação ambiental mês a mês do
empreendimento. Grigoleto; Silva (2008 apud COSTA, 2010) afirmam que este
instrumento de controle, acoplado à supervisão ambiental de empreendimentos,
incorpora significativo avanço nos instrumentos de gestão, expresso nos resultados
obtidos pelo órgão rodoviário no trato das questões ambientais dos seus
empreendimentos.

3.2

A Gestão Ambiental nas Organizações
A gestão ambiental é uma realidade nas empresas modernas, uma estratégia

de negócios, porque pode significar vantagens competitivas ao promover a melhoria
contínua dos resultados ambientais da empresa, minimizar os impactos ambientais
das suas atividades, tornar todas as operações tão ecologicamente corretas quanto
possível (BERNA, 2011).
Esta consciência coletiva vem crescendo dia-a-dia, movidas pela exigência de
seus consumidores, inicialmente europeus, as empresas começaram a perceber que
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seus clientes estavam dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente corretos
e ainda deixar de comprar aqueles que contribuíam para a degradação ambiental.
A pressão popular atingiu também os governos que passaram a estabelecer
legislações ambientais cada vez mais rígidas, fazendo com que as empresas
tivessem que adequar seus processos, utilizando-se de tecnologias mais limpas.
Esta mudança na percepção da questão ambiental obrigou o setor industrial, a
desenvolver e implantar sistemas de gestão de seus processos de maneira que
atendessem a demanda vinda de seus clientes e cumprissem com a legislação
ambiental vigente.
Os empresários começaram a verificar que uma postura ambientalmente
correta na gestão dos seus processos refletia diretamente em produtividade,
qualidade e consequentemente melhores resultados econômico-financeiros.
A gestão ambiental exercida nas organizações brasileiras representadas aqui
por industrias, instituições, prestadores de serviços como hotéis, restaurantes,
empresas de consultoria, é exercida em sua maioria, por meio de um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) segundo a Norma ISO 14.001.
O SGA conforme a ISO 14.001 constitui-se num modelo que tem por objetivo
assegurar a conformidade com a política ambiental da empresa, buscando a
melhoria contínua e a prevenção à poluição, demonstrar essa conformidade as
partes interessadas e conseguir a certificação ou reconhecimento.
A norma especifica os requisitos para que um sistema de gestão
ambiental capacite uma organização a desenvolver e implementar
política e objetivos que levem em consideração requisitos legais e
informações sobre aspectos ambientais significativos. Pretende-se
que se aplique a todos os tipos e portes de organizações e para
adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais
(ABNT NBR ISO 14.001/2004a, p.5).

O modelo do sistema de gestão ambiental segundo a ISO 14.001 se baseia na
metodologia do PDCA – Plan-Do-Check-Act (Planejar, Executar, Verificar e Agir)
apresentada na Figura 3, a seguir. A norma busca equilibrar a proteção ambiental e
a prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas das instituições.
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Figura 3 – Modelo de Sistema de Gestão Ambiental para a Norma ISO 14.001.
Fonte: ABNT NBR ISO 14.001 (2004a).

A implementação e operação de um SGA compreende essencialmente a
capacitação e os mecanismos de apoio, ou seja, disponibilizar recursos humanos,
físicos e financeiros para que a política, os objetivos e metas ambientais sejam
viabilizados.
Motivos que levam uma empresa a adotar a gestão ambiental:


recursos

naturais

(matérias-primas)

escassos,

caros

e

protegidos;


bens naturais (ar, água) pagos, não mais de uso livre;



legislação ambiental exigente – questão do comando e controle;



pressão pública;



papel dos bancos, financiadores e seguradoras;

legalmente
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imagem da empresa, melhor aceita por acionistas, consumidores,
fornecedores e autoridades públicas;



certificação ambiental para exportação, selo verde;

A

usca permanente da qualidade am iental é, portanto, um processo de

aprimoramento constante do sistema de gestão ambiental global de acordo com a
política ambiental estabelecida pela organização.
É fato que as empresas passaram a buscar a certificação ambiental,
principalmente como forma de demonstrar a sociedade seu desempenho ambiental
e sua responsabilidade social, porém como a própria norma enfatiza, a adoção da
norma por si só não garante resultados ambientais ótimos. Como apresentado por
Epelbaum (2010), a certificação não é um fim, mas sim o início da caminhada para a
sustentabilidade.
A Norma ISO 14.001, portanto, não estabelece requisitos absolutos para o
desempenho ambiental das organizações, ficando a cargo destas definir suas
metas, buscando a melhoria contínua, as quais nem sempre garantem bons
resultados na mitigação de impactos e na adoção dos melhores procedimentos, mas
com a certificação podendo passar a ideia errônea de que a empresa alcançou a
excelência ambiental.
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4

ESTRUTURAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA FASE DE INSTALAÇÃO DE
GRANDES OBRAS: ESTUDOS DE CASO
A maneira pela qual a gestão ambiental é realizada durante a fase de

instalação de empreendimentos lineares é ainda pouco evidenciada e divulgada
tanto em nível nacional quanto internacional.
Apesar da legislação ambiental brasileira preconizar, desde o final da década
de 1990, a necessidade de licenças ambientais para a localização, execução e
operação

de

empreendimentos

efetiva

ou

potencialmente

causadores

de

degradação ambiental, e destas licenças serem emitidas com exigências dentre as
quais a garantia da gestão ambiental efetiva, principalmente durante a implantação
do empreendimento, não há ainda normas e procedimentos que apontem diretrizes
para essa fase.
A gestão ambiental durante a implantação do empreendimento, seja por meio
de um SGA, Programa de Gestão Ambiental (PGA) ou outras ferramentas, deve
garantir a minimização dos impactos ambientais, o atendimento as leis e normas
vigentes, bem como as exigências das licenças ambientais por meio da articulação e
interlocução entre todos os atores envolvidos, desde projetistas, empreiteiras até a
alta direção do empreendedor.
A gestão ambiental deve também possibilitar o acompanhamento de todas as
atividades desenvolvidas na obra, pois sem os impactos causados ou que
possivelmente seriam causados pela produção, não seria necessária a presença de
equipes ambientais; bem como operacionalizar todas as medidas de controle
apresentadas nos estudos ambientais e antecipar possíveis impactos não
identificados durante tal fase, corrigindo-os e mitigando-os.
A seguir são apresentados alguns modelos de gestão ambiental implantados
em obras lineares durante a fase de execução do empreendimento e como buscouse minimizar os efeitos negativos no ambiente provocados pelas atividades da obra.
Ressalta-se que a escolha dos empreendimentos baseou-se na disponibilidade
de obtenção das informações. Como um exemplo internacional, selecionou-se a
Alternativa de Alcácer para a ligação ferroviária Sines-Elvas, em Portugal. Em nível
nacional, as obras dos gasodutos Bolívia-Brasil e Urucu-Coari; as Linhas de
Transmissão Presidente Dutra/Teresina II e Interligação Norte/Sul, bem como a pista
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descendente da rodovia dos Imigrantes (SP-160) e o Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas (SP-021).

4.1

Alternativa de Alcácer para a ligação ferroviária Sines – Elvas / Portugal
A alternativa de Alcácer para a ligação ferroviária Sines – Elvas (fronteira com

a Espanha) é de importância estratégica para Portugal, constituindo-se em uma das
ações prioritárias da rede ferroviária nacional (REFER, 2009).
Corresponde a aproximadamente 29 km de mudança no traçado da Linha do
Sul, entre os quilômetros 58+741 e 94+700, inicia-se próximo a Estação do Pinheiro
e segue até o limite Sul do ramal das areias da Somicor (Sociedade Mineira de
Neves Corvo S.A.), o que encurta em 7,5 km o traçado existente (REFER, 2010).
Para Refer (2009 apud PEREIRA, 2009) esta alternativa irá permitir o aumento
da competitividade do porto de Sines por meio de sua articulação com as
plataformas logísticas do Poceirão e de Elvas com os portos de Setúbal e Lisboa, e
com a ligação de alta velocidade Lisboa/Madri; promoverá a interação entre a rede
ferroviária nacional com as redes europeias de transporte de mercadorias; diminuirá
o tempo de percurso dos passageiros que percorrem longas distâncias na ligação
Lisboa – Algarve; aumentará o incentivo à transferência do tráfego rodoviário para a
ferrovia, com todos os impactos positivos que daí advém, entre outros.
A Figura 4 apresenta a Alternativa de Alcácer em relação aos Portos de Lisboa,
Setúbal, Sines e as plataformas logísticas de Poceirão e Elvas (fronteira com a
Espanha).
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ESPANHA

Figura 4 – Alternativa de Alcácer em relação aos Portos de Lisboa, Setúbal, Sines e as
plataformas logísticas de Poceirão e Elvas.
Fonte: REFER (2012).

Na Figura 4 apresentada está destacada a Alternativa de Alcácer, a qual como
anteriormente mencionado, corresponde a 29 km de mudança no traçado entre a
Estação do Pinheiro e o ramal da Somicor e constitui parte de um projeto maior que
busca encurtar o trajeto atual (traçado em amarelo) entre o Porto de Sines e a
plataforma logística de Elvas (traçado proposto em azul).
A Figura 5, a seguir, apresenta um detalhe do traçado da Alternativa de
Alcácer.
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Figura 5 – Detalhe do traçado da Alternativa de Alcácer.
Fonte: Refer (2010).
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Na Figura 5 apresentada pode-se verificar que a maior parte do traçado
proposto encontra-se inserido em área ambiental sensível – Reserva Natural do
Estuário do Sado, e que na sua execução estavam previstas ainda a construção de
Obra de Arte Especial (OAE) para a travessia do rio do Sado e outras três OAEs
para transposição de estruturas existentes (Viaduto da Ribeira de São Martinho;
Viaduto da Ribeira de Água Cova e Viaduto sobre a EN120).
O novo traçado e a plataforma ferroviária instalada permitem cargas de 25
toneladas por eixo e velocidades de 200 e 220 km/h para comboios convencionais e
comboios basculantes, respectivamente.
A Nova Ponte sobre o rio Sado e respectivos viadutos de acesso, totalizaram
2.735 metros de extensão. Para Refer (2012) a ponte sobre o rio é a maior OAE do
gênero construída até hoje em Portugal, dispondo de três vãos de 160 metros, com
480 metros de extensão total. Foram construídos ainda 3 (três) viadutos com a
extensão total de 1.175 metros.
A Refer preocupada com o acompanhamento ambiental de suas obras, desde
2003, considera em seus contratos requisitos particulares com relação à gestão
ambiental (REFER, 2012).
Foi neste contexto que ocorreram as obras da Alternativa de Alcácer, a qual
como visualizado na Figura 5 apresentava parte do seu traçado inserido na Reserva
Natural do Estuário do Sado, área com cerca de 23.160 ha, correspondente ao
segundo maior estuário de Portugal e uma das mais importantes zonas úmidas
costeiras do país considerando-se as comunidades de avifauna (NEVES et al.,
2004).
Durante a execução das obras o empreendedor contratou um consórcio para
realizar a fiscalização, esta fiscalização contemplava em seu organograma funcional
um responsável pelas questões ambientais, como pode ser visualizado na Figura 6.
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Figura 6 – Organograma funcional da Equipe de Fiscalização das obras da Alternativa de
Alcácer / Portugal.
Fonte: Consórcio Fiscalizador (2009).

No organograma apresentado observa-se a existência de 26 atores envolvidos
com a fiscalização das obras, sendo que apenas um estava envolvido com as
questões ambientais, considerando os impactos potenciais de uma obra deste porte
e o fato do empreendimento em questão estar inserido em área sensível pode-se
afirmar que coube ao consórcio construtor a realização da gestão ambiental das
obras.
A Figura 7 a seguir apresenta a equipe de gestão do consórcio construtor, o
qual possuía uma Diretoria de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente, constituída
entre outras coordenações por uma equipe de meio ambiente, com um gestor e
técnicos.

Figura 7 – Organograma funcional da Equipe de Execução das obras da 2ª fase – Alternativa Alcácer / Portugal.
Fonte: Consórcio Construtor (2008).
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Na Figura 7 apresentada, observa-se um número bem maior de envolvidos na
gestão do empreendimento por parte do consórcio construtor. Trata-se de uma
estrutura bem mais complexa e que apresenta também um número maior de atores
relacionados à área de meio ambiente, a qual contou com uma diretoria diretamente
ligada ao projeto e a produção, áreas que mais devem caminhar em conjunto com as
questões ambientais. A primeira no sentido de elaborar projetos que possibilitem a
minimização de impactos negativos e a segunda por se constituir na área que
produz as atividades mais impactantes durante a execução das obras.
É importante considerar que a construção da Alternativa de Alcácer foi
condicionada durante alguns meses a nidificação das aves, sendo uma das
atividades mais significativas do acompanhamento ambiental das obras, os
monitoramentos de avifauna. Outros destaques foram os cuidados na gestão de
resíduos e no licenciamento de áreas de apoio – depósito de material excedente que
foi posteriormente reutilizado na obra (REFER, 2012).

4.2

Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol)
Em 1993 o governo brasileiro firmou um convênio com o governo boliviano

para a exploração, compra e venda do gás natural da Bolívia por um prazo de 20
anos, com o objetivo de suprir a demanda industrial por um combustível limpo e
alimentar usinas termelétricas que aliviariam o sério risco de déficit de suprimento de
energia então previsto para as região Sul-Sudeste do Brasil (SILVA; ABREU, 2005).
O gasoduto instalado em Rio Grande, na Bolívia, alcança a fronteira com o
Brasil em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, segue até Campinas-SP onde bifurcase em outros dois dutos. O primeiro vai até Guararema-SP e se interliga com o
sistema de dutos da Petrobras (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) e o
segundo até Porto Alegre-RS, na refinaria Alberto Pasqualini (Figura 8).

61

Figura 8 – Macrolocalização do Gasoduto Brasil-Bolívia.
Fonte: Adaptado de Gasnet (2012).

Na Figura 8 apresentada, observa-se toda a extensão do Gasbol desde Santa
Cruz de La Sierra na Bolívia até Porto Alegre no Brasil, passando pelos estados
brasileiros de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Porém, é importante salientar
que no presente trabalho foram considerados os estudos de Küller (2005) que
correspondem a dois trechos inseridos no estado de Mato Grosso do Sul, entre as
cidades de Corumbá e Campo Grande.
Küller (2005) informa que as obras de implantação do Gasbol iniciaram-se em
1997, executadas pelo Consócio Camargo Corrêa/Brown & Root–Murphy (CC-BRM)
e apresentaram características marcantes pela exigência pioneira de integrar equipe
de meio ambiente no quadro de funcionários da construtora e pelos ecossistemas
peculiares onde a obra se desenvolveu: Cerrado e Pantanal Sul-Mato-Grossenses.
“O

as ol oi a primeira o ra de engenharia, relacionada

constru

o pesada,

com gestão ambiental, durante a implantação, conduzida diretamente pela
construtora no Brasil”

ÜLLER, 2005, p.117-118).
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Küller (2005) relata que para gerir a obra com relação às questões ambientais
desenvolveu-se, em conjunto com o setor de controle de qualidade, medidas
ambientais aplicáveis a cada fase de serviço, as quais passavam por adaptações,
contemplando a logística e a complexidade das diversas atividades. Sempre que
identificada nova atividade que poderia gerar algum impacto ambiental e que não
possuía medida de controle ou preventiva adequada, revisavam-se as medidas para
inclusão de novas medidas pertinentes.
O foco fundamental para a implantação, na gestão ambiental relatado por
Küller (2005), foi a conscientização ambiental para todo o público envolvido na
construção pesada. Outra ferramenta importante corresponde ao código de conduta
do trabalhador, composto por quinze itens essenciais que se subdividiam em itens
de obrigações e itens proibidos. O código formado para o Programa de Treinamento
Ambiental atingia as questões essenciais da obra.
Por sua vez, o boletim de ocorrência ambiental visava o conhecimento e
aplicabilidade dos procedimentos orientativos nas diversas fases da obra. O boletim,
aplicado pelos inspetores ambientais, apontava as ocorrências que podiam levar a
impactos ambientais negativos e que podiam representar riscos potenciais ou
emergentes. Criou-se ainda o diploma de honra ao mérito, com o intuito de destacar
medidas ambientais que denotassem ações positivas, espontâneas, para prevenção
ou mesmo correção imediata executadas pelos componentes da equipe de obra.
Considerando-se que o foco principal da gestão ambiental das obras de
implantação do Gasbol correspondia à conscientização ambiental, esta foi vinculada
a um programa de treinamento ambiental eficiente que abrangia todos os aspectos
relacionados ao meio ambiente, bem como os diferentes públicos atuando na obra.
Além da equipe de gestão ambiental da construtora, existiu uma equipe de
gerenciamento ambiental contratada pela Petrobras e uma empresa especializada
para atender ao programa de treinamento ambiental. Este possuía como principais
enfoques, abrangência, continuidade e motivação para os colaboradores, por meio
da realização de concursos e jogos com motivação ambiental.
É importante relatar também que o Banco Mundial era um dos financiadores da
obra e mantinha um auditor permanentemente nos trechos em construção (KÜLLER,
2005, p.109).
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Küller (2005) enfatiza que o treinamento ambiental deve proporcionar aos
envolvidos o entendimento dos processos inerentes aos ecossistemas em que
trabalham e à gestão ambiental aplicada pela construtora.
O treinamento ambiental, como anteriormente mencionado, abrangia todo o
público envolvido com a obra. Os treinamentos se iniciavam pela integração, que
apresentava temas ambientais para conceituação geral, seguida por apresentação e
entendimento dos princípios básicos da Política de Meio Ambiente da Construtora,
continuando com roteiros básicos para cada público (Quadro 3).

PÚBLICO

Público 1
Agentes de
Decisões

Público 2
Agentes
Multiplicadores ou
Facilitadores

Público 3

COMPOSIÇÃO

FOCO DA INTEGRAÇÃO

▪ legisla o am iental igente;
▪ processos das o ras condu idos de maneira
ambientalmente adequada e os que não foram,
consequências e ações corretivas;
1. Gerentes;
▪ apresenta o da rela o custo
ene ício ou prejuízo,
2. Supervisores;
com a adoção ou não de política ambientalmente
3. Engenheiros;
correta no desenvolvimento das obras;
4. Gestor de Meio Ambiente. ▪ apresenta o das diretri es ásicas ormuladas para a
condução do programa de treinamento ambiental
durante toda a obra e discussão sobre as formas de
incentivo aos colaboradores para a prática de
procedimentos ambientalmente corretos.
▪ diretri es ásicas para a condu o do treinamento
1. Técnicos de Meio
ambiental durante toda a obra;
Ambiente;
▪ legisla o am iental igente;
2. Técnicos de Processos
▪ medidas a serem condu idas pelo encarregados
Tecnológicos;
incluindo itens de meio ambiente nos DDAs, DDSs e
3. Técnicos de Controle de
DDEs (Diálogos Diários Ambiental, de Segurança e
Qualidade;
Excelência, respectivamente);
4. Técnicos de Segurança;
▪ demonstra o das ati idades programadas para
5. Enfermeiros;
conscientização e reforço;
6. Encarregados;
▪ entrega da artilha de Meio Am iente, rachá com as
7. Colaboradores em Função medidas ambientais específicas e Código de Conduta
Administrativa.
do Trabalhador;
▪ erti icado de Participa o.
▪ entrega e e plica o do
digo de onduta;
▪ detalhamento das Medidas Am ientais e A ões
Corretivas de aplicação constante;
1. Operadores de Máquinas e
▪ en oque especial para os cuidados am ientais a serem
Equipamentos;
tomados por Operadores de Máquinas e Equipamentos;
2. Demais Colaboradores.
▪ demonstra o das ati idades propostas para
motivação e reforço;
▪ erti icado de Participa o.

Quadro 3: Público-alvo dos Treinamentos Ambientais e temas prioritários nas integrações,
segundo cada grupo, dos envolvidos com as obras de construção do Gasbol.
Fonte: Elaboração da autora a partir de informações de Küller (2005).

O treinamento ambiental não se encerrava com a integração, era algo
abrangente, dinâmico e contínuo, com palestras de reforço quando necessário ou
após o colaborador completar um ano na obra.
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A gestão ambiental desenvolvida pelo Consórcio CC-BRM nas obras de
implantação do Gasbol foi bastante incipiente comparando-o ao que este
possibilitou, como pode ser verificado no trabalho de Küller (2005), no qual verificase que esta gestão pioneira abriu portas para a criação de diversas ferramentas, por
meio de análises críticas, que permitiram a Construção e Comércio Camargo Corrêa
(CCCC – denominação à época) desenvolver um modelo próprio para atuar em
obras de construção pesada, conceituado e premiado.
O fato pode ser evidenciado no trabalho de Caldas (2006), no qual observa-se
que a Petrobras em 2000 criou o Programa de Excelência em Gestão Ambiental e
Segurança Ocupacional (PEGASO) investindo só nos quatro primeiros anos cerca
de R$ 8 bilhões.
Atualmente, a Gestão Ambiental durante a execução dos dutos está sob
gestão da Engenharia da Petrobras, responsável desde a fase de pré-aprovação até
a pré-operação. Sendo que para cada novo empreendimento é criada uma unidade
responsável pela estrutura de gestão durante as obras, formada pelo organograma
básico apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Organograma simplificado das unidades de
implementação de empreendimentos da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras).
Fonte: Caldas (2006, p.138).
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O organograma apresentado anteriormente deixa claro que a Engenharia da
Petrobras possui hoje uma unidade responsável pelas questões ambientais, ligada
diretamente as demais unidades, planejamento, projeto e produção. Portanto,
atuando de forma direta desde o planejamento até a execução das obras.
A estrutura organizacional da gestão ambiental das obras da Petrobras é
apresentada na Figura 10, o mesmo modelo de gestão é seguido pelas empreiteiras
contratadas para executar estas obras.

Figura 10 – Estrutura organizacional da gestão ambiental
das obras de dutos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Fonte: Caldas (2006, p.142).

A gerência da obra conta com diversas equipes, como pode ser observado no
organograma apresentado anteriormente, dentre as quais as responsáveis pelo meio
ambiente, estruturada por meio de um coordenador de meio ambiente e inspetores
ambientais (supervisão ambiental), que trabalham diretamente com os responsáveis
pelas questões de saúde e segurança, assim como a comunicação social. É
importante notar que o gerente de Licenciamento Ambiental, Qualidade, Saúde,
Meio Ambiente e Segurança (LAQSMS) está diretamente ligado ao Gerente da
Obra.
Para o acompanhamento e execução dos programas ambientais propostos na
fase de pré-aprovação é ainda definido o sistema de gestão ambiental demonstrado
na Figura 11. Ressalta-se que para cada programa há um responsável por sua
implantação, a Petrobras fiscaliza e gerencia todas as empresas envolvidas.
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Figura 11 – Sistema de Gestão do PBA para dutos da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras).
Fonte: Biodinâmica (2003a apud CALDAS, 2006, p.143).

O sistema de gestão ambiental, padronizado pela Petrobras e observado na
Figura 11, apresenta a interligação dos diversos atores que atuam na execução das
obras, sendo cada um responsável pela execução de determinado(s) programa(s).
O SGA, assim como os Programas de Apoio e Liberação da Faixa de Domínio;
Supervisão

e

Controle

de

Obras;

Monitoramento

do

Empreendimento

e

Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de Indenizações são de
responsabilidade direta da Petrobras. Por sua vez, o Plano Ambiental para
Construção e os Programas de Controle dos Processos Erosivos e Recuperação de
Áreas Degradadas são de execução das empreiteiras.
O Programa de Comunicação Social e os Planos de Gerenciamento de Riscos
e Ações nas Emergências são desenvolvidos de forma conjunta entre o
empreendedor e as empreiteiras.
Sob responsabilidade da Petrobras, porém executados por empresas
contratadas, consultorias especializadas, estão os Programas de Salvamento do
Patrimônio

Arqueológico;

Interferências

com

Monitoramento e Salvamento de Fauna e Flora.

as

Atividades

Minerárias

e
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Visando executar o sistema de gestão ambiental apresentado, bem como os
programas ambientais e medidas mitigadoras estabelecidas, a Petrobras criou uma
série de ferramentas de gestão ambiental (Quadro 4).

Ferramentas para Gestão Ambiental
Denominação

Descrição

Treinamentos admissionais

Conscientização dos trabalhadores, principalmente com relação à
destinação de resíduos e relacionamento com as comunidades,
entre outros temas.
Palestras diárias antes do início dos trabalhos, realizadas pelos
profissionais de SMS, com temas de SMS relacionados à atividade
a ser realizada.
Sistema intranet que tem por objetivo o acompanhamento do
licenciamento ambiental dos projetos sob responsabilidade da
Engenharia.
Aplicadas pela fiscalização da Petrobras nas atividades
desenvolvidas pelas empreiteiras com o intuito de verificar o
atendimento aos requisitos legais, as condicionantes das licenças
ambientais, os requisitos normativos do sistema de gestão etc.
Registro e tratamento das anomalias (NC) originadas da aplicação
das LVs.
Composta pelo Manual de Gestão (MAGES); Normas Petrobras;
Procedimentos Gerais da Engenharia (PG); Plano de Gestão
Integrado (PI) e Procedimentos Específicos do Empreendimento
(PE).
Com o objetivo de avaliar o correto atendimento, por parte das
empresas contratadas para execução das obras, dos requisitos
legais, contratuais e de sistemas de gestão, se aplicável.
Realização de auditorias junto aos trabalhadores com o objetivo de
reforçar o comprometimento da linha hierárquica, corrigir desvios,
reforçar o cumprimento de padrões e procedimentos, e
conscientizar a força de trabalho em SMS.
Consiste na realização de auditorias que tem por objetivo avaliar a
aderência das unidades organizacionais às Diretrizes de SMS da
Petrobras, por meio da identificação de lacunas na gestão de SMS,
bem como identificar pontos fortes e práticas de referência para
divulgação em todo o Sistema Petrobras.
Planilha específica para cada empreendimento que fornece a
indicação da legislação aplicável e demais requisitos relacionados
aos aspectos e impactos ambientais daquela obra. Atualizadas
mensalmente, disponibilizam um campo para monitoramento do
cumprimento da legislação ambiental e outro para descrição das
ações necessárias para viabilizar o cumprimento das obrigações
decorrentes das normas analisadas.
ICAM - Índice de Conformidade em Auditorias de Meio Ambiente
em Contratadas;
IBAD - Índice de Desempenho das Contratadas;
IRS - Índice de Responsabilidade Social;
TRR - Taxa de Resíduos Reciclados;
IRR - Índice de Redução de Resíduos;
HHBR - Percentual Homens/Horas de Briefing sobre Riscos
Ambientais;
HHDD - Percentual Homens/Horas de Diálogos Diários de
Homens/Horas;
HHT - Percentual Homens/Horas de Treinamento em QSMS;
IRSC - Índice de Resíduos Sólidos em Contratadas.

Diálogos Diários de Saúde, Meio
Ambiente e Segurança (DDSMS)
Sistema de Gestão de Meio Ambiente
(SIGMA)
Listas de Verificação (LVs)

Sistema de Aplicação de Listas de
Verificação (SALV)
Documentação Normativa

Auditorias

Auditoria Comportamental

Processo de Avaliação da Gestão de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(PAG)

Planilha CAL (Controle e Atendimento
à Legislação)

Indicadores de SMS

Quadro 4: Ferramentas de auxilio à gestão ambiental durante a execução das obras
dutoviárias da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Fonte: Elaboração da autora a partir de informações de Caldas (2006).
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Os indicadores são monitorados e têm seu desempenho mensurados em
satisfatório, intermediário e insuficiente. Cada empreendimento possui um quadro de
acompanhamento específico, sendo que alguns indicadores obrigatoriamente devem
ser mensurados em todos os empreendimentos, outros são classificados como
indicadores locais e se caracterizam como uma boa prática (CALDAS, 2006).
Caldas (2006) afirma que o programa de gestão adotado pela Petrobras, é
muito mais amplo do que aqueles apresentados nos estudos ambientais, nos quais
são utilizadas as ferramentas descritas no Quadro 3. Em geral, observou-se uma
distorção entre a estrutura organizacional proposta no EIA, daquela efetivamente
montada no início das obras.
A gestão ambiental desenvolvida durante as obras de instalação do Gasbol,
como anteriormente mencionado, teve como principal aspecto a conscientização
ambiental, por meio de treinamentos que até hoje fazem parte efetiva da gestão
ambiental implantada pela Petrobras em todos os seus empreendimentos. Outro
aspecto importante foi a AIA que sempre era realizada quando identificadas
atividades não previstas nos estudos ou quando verificava-se a inexistência de
medidas mitigadoras adequadas.

4.3

Gasoduto Urucu-Coari
O gasoduto foi construído com o objetivo de levar o gás da província

petrogaseífera de Urucu até Manaus, atravessando 670 km da Amazônia, para
atender Manaus e os municípios cortados pelo duto (POLÍTICA AMBIENTAL, 2007).
Segundo Caldas (2006), o maior consumo de gás ocorreria nas termoelétricas da
região, convertidas de óleo para gás, em função da sua maior racionalidade
econômica e ambiental, o restante atenderia as indústrias, residências e frotas de
veículos movidos a gás.
No início de 1998, a Petrobras decidiu implantar pela primeira vez um SGA
durante a fase de execução de uma obra, os empreendimentos escolhidos foram o
terminal do Solimões e o gasoduto Urucu-Coari (Figura 12) por estarem em início de
construção (AFFONSO, 2001).
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Figura 12 – Macrolocalização do gasoduto Urucu-Coari.
Fonte: Adaptado de Petrobras (2012).

Affonso (2001) afirma que, desde o início da concepção do projeto e das obras,
o grande desafio foi buscar a redu

o dos impactos am ientais em uma regi o cu a

nature a é o seu maior patrim nio, so

circunst ncias ad ersas e pouca

infraestrutura local.
O SGA para a obra foi estruturado por meio de uma Equipe de Sede,
responsável

pelo

planejamento,

contratações,

fiscalização

dos

projetos

e

licenciamento, e uma Equipe de Fiscalização de Obra, responsável pela fiscalização
de campo do serviço de engenharia, como pode ser visualizado no Figura 13.
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Figura 13 – Fluxograma dos requisitos ambientais nos processos do Serviço
de Engenharia referentes à gestão ambiental realizada nas obras do gasoduto
Urucu-Coari.
Fonte: Affonso (2001).
Legenda: C&M – Construção & Montagem.

O fluxograma apresentado ilustra as interrelações existentes nas diferentes
fases do projeto de engenharia e o licenciamento ambiental desenvolvidos no âmbito
da execução do gasoduto Urucu-Coari. Na fase de projeto, considerando os
requisitos ambientais e o projeto básico, desenvolveram-se os estudos ambientais e
iniciou-se o licenciamento ambiental do empreendimento, todas as atividades sob
gestão do SGA de Sede. Por meio destes estudos, obtiveram-se os requisitos
ambientais para elaboração do projeto executivo, instalação do empreendimento,
aqui denominada de fase de construção e montagem (C&M), assim como os
requisitos para a operação. Ao atender os requisitos ambientais da LP e elaborado o
projeto executivo que considerou os requisitos ambientais de projeto, obteve-se a LI.
O atendimento aos requisitos ambientais da LI, bem como os requisitos
ambientais da C&M passaram a ser responsabilidade do SGA de Obra que ao
finalizar as obras, junto com o SGA de Sede solicitaram a LO. Obtida a LO o
atendimento aos requisitos ambientais da LO e da operação ficaram novamente sob
responsabilidade do SGA de Sede, aqui apenas denominado SGA.
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O Grupo de Coordenação do SGA pertencente à Estrutura de Sede, existente
durante a execução das obras do gasoduto Urucu-Coari, era composto por um
coordenador do SGA, um consultor interno, facilitadores na elaboração de
documentos e/ou para atuarem em auditorias internas, bem como técnicos e
consultores externos para interpretação das Normas da série ISO 14000, legislação,
comunicação social e administração.
A interface entre a coordenação do SGA e a Alta Administração era feita por
um Representante da Administração (RA), responsável pela implantação do SGA,
por relatar a alta administração o status do sistema e com autonomia para agir nos
casos de desvio.
Na obra existia um coordenador de obra e uma equipe de assessoria
ambiental, ligada ao coordenador de obra e responsável pela coordenação da
fiscalização, para dar suporte e assessorar aos gerentes e fiscais de contrato com as
empreiteiras, durante a implementação do SGA de Obra. A equipe de assessoria
ambiental da fiscalização era composta por um assessor responsável, três técnicos
e uma pessoa de apoio administrativo.
A estrutura da empreiteira era semelhante à da fiscalização com um
coordenador de meio ambiente que se articulava com os encarregados e inspetores
ambientais que acompanhavam as atividades de campo executadas pelos operários.
Na Figura 14 é apresentado um modelo esquemático da estrutura de suporte à
implementação do SGA nas obras do gasoduto Urucu-Coari.
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Figura 14 – Estrutura Funcional do SGA implantado nas obras do gasoduto UrucuCoari da Petrobras.
Fonte: Adaptado de Affonso (2001).

O fluxograma apresentado expõe as relações existente entre as três grandes
estruturas que compunham a gestão das obras do gasoduto Urucu-Coari. A
Estrutura de Sede exercia controle direto sobre a Equipe de Fiscalização, por meio
das gerências de sede, e sobre a Empreiteira, por meio dos gerentes de contrato de
construção e fiscais de obra.
Dentro da estrutura de sede o controle geral era exercido pela alta
administração, na estrutura da equipe de fiscalização o controle era exercido pelo
coordenador da obra e na empreiteira pelo gerente de obra.
Exercia influência interna na Estrutura de Sede, assim como nas Estruturas de
Fiscalização e Empreiteira, a coordenação do SGA da Sede, que atuava junto as
assessorias ambientais de ambos. Essa influência ocorria ainda do gerente de
contrato de construção, pertencente à estrutura de fiscalização, diretamente nos
encarregados da empreiteira.
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Devido a grande estrutura de gestão existente, o sucesso do SGA implantado,
dependia do envolvimento de todos os atores, em especial a alta administração e os
executores – empreiteiros. Segundo Affonso (2001), os requisitos ambientais
mínimos que deveriam ser atendidos pela empreiteira estavam estabelecidos em
contrato, por meio de um anexo contratual denominado Diretriz Contratual de Meio
Ambiente (DCMA).
Outro ponto fundamental para a implantação do sistema de gestão ambiental
correspondeu ao treinamento dos trabalhadores. O grupo de coordenação do SGA,
assessoria ambiental e facilitadores que correspondeu a 62 pessoas, passaram por
72 horas de treinamento com foco nos conceitos relacionados ao meio ambiente e
no conhecimento dos requisitos das Normas ISO 14000 e 14004.
O segundo módulo de 20 horas envolveu gerentes, fiscais de contrato e
gerentes e encarregados das empreiteiras. O conteúdo do treinamento focava os
conceitos e a discussão sobre as questões ambientais; o modelo de SGA para o
serviço de engenharia; o levantamento de aspectos e impactos ambientais; noções
sobre legislação ambiental; gerenciamento de resíduos e as boas práticas na
construção e montagem de obras industriais. Neste módulo foram treinadas 54
pessoas em duas turmas representando 100% do público alvo.
Realizaram-se também, treinamentos com relação a auditorias e simulação nas
emergências, este último envolvendo o pessoal contratado das empreiteiras. Para o
treinamento dos operários, realizava-se semanalmente, palestras apresentando as
boas práticas a serem aplicadas na execução das atividades.
Para garantir que as pessoas estivessem capacitadas para executar suas
funções, foi incluído dentro do plano de treinamento, um mapa de controle que
apresentava a relação dos nomes das pessoas, suas funções, os treinamentos
planejados/realizados e o período de reciclagem. Por meio dos treinamentos e do
esforço na conscientização, as pessoas tomaram conhecimento dos procedimentos,
dos requisitos, dos impactos significativos, dos benefícios e das responsabilidades,
incluindo a preparação e o atendimento às emergências (AFFONSO, 2001).
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A documentação e controle de documentos, ao contrário do que ocorre com
uma organização que possui um sistema de gestão e pretende documenta-lo a partir
da escrita dos seus procedimentos referenciando-os em manuais, no SGA da obra
não foi o relato das atividades e sim um planejamento das atividades. O processo de
implantação da documentação sofreu ciclos de retroalimentação que foram
subsidiados pela experiência obtida nos testes de implementação. Alguns dos
procedimentos gerais, ao serem aplicados, geravam procedimentos, planos ou
registros específicos na sede ou nas obras.
O le antamento dos principais aspectos re erentes

ati idade e dos possí eis

impactos, a todo momento, considerou as recomendações e avaliações de impactos
ambientais existentes nos estudos ambientais realizados durante o processo de
licenciamento.
Os aspectos ambientais oriundos das atividades, produtos e serviços
executados pelas empreiteiras e subcontratadas foram identificados e a aliados
quanto

signi ic ncia de seus possí eis impactos. Os impactos am ientais

significativos serviram de base para a definição dos objetivos e metas ambientais do
empreendedor.
Um aspecto e/ou impacto era considerado significativo quando incidisse sobre
ele alguma regulamentação federal, estadual ou municipal, se o mesmo estivesse
relacionado a alguma condicionante de licença ambiental, a algum acordo ou termo
de compromisso com autoridades e/ou órgãos ambientais, ou se constasse das
normas ou diretrizes da organização. Além disso, considerou-se, na avaliação dos
aspectos/impactos, a ocorrência de acumulação ou repetitividade de um aspecto ou
a demanda de uma parte interessada.
O Quadro 5 apresenta os principais aspectos e impactos ambientais existentes
na obra de construção do gasoduto e do terminal do Solimões.
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ATIVIDADES

Canteiro de
Obras

Transporte

Manutenção

Obras Civis

Montagem
Mecânica e
Elétrica

Construção de
Dutos
Travessia de
Rios

ASPECTOS
Descarte de efluentes do alojamento
Contato com a comunidade
Descarte de lixo doméstico
Descarte de lixo hospitalar
Geração de ruído
Risco de vazamento de combustível
Risco de incêndio e explosão
Emissão de gases e partículas
Aumento no tráfego de embarcações
Vazamento de óleo lubrificante
Descarte de óleo, estopas, trapos e peças
contaminadas
Descarte de lâmpadas, pilhas e baterias
Geração de entulho
Geração de resíduos de cimento
Geração de ruído
Abertura de valas
Uso de madeira
Perfuração por sondas
Poeira
Restos de embalagens, fios e borrachas
Risco de vazamento de óleos e graxas
Descarte de tintas, solventes e vernizes
Descarte de sucata, resto de lixas, escovas e
discos
Descarte de restos de eletrodos de solda
Descarte de água de teste
Emissão de radiação nas gamagrafrias
Emissão de partículas de areia jateada
Desmatamento e destocamento
Abertura de valas
Nivelamento e corte de terreno
Uso de sementes para recomposição
Desmatamento das margens
Movimentação do leito do rio

IMPACTOS
Poluição do solo e da água
Desequilíbrio social
Poluição do solo
Disseminação de doenças
Incômodo à comunidade
Poluição do solo e da água
Dano à fauna e flora
Poluição do ar
Acidente pessoal e incômodo
Poluição do solo e da água
Poluição do solo e da água
Poluição do solo e da água
Poluição do solo
Poluição do solo
Incômodo à comunidade
Erosão
Esgotamento de recurso natural
Contaminação de lençol freático
Poluição do ar e dano a flora
Poluição do solo
Poluição do solo e da água
Poluição do solo e da água
Poluição do solo
Poluição do solo e da água
Poluição da água
Danos à fauna, flora e comunidade
Assoreamento e danos à flora
Erosão e separação dos habitats
Erosão e queda de pessoas ou animais
Compactação do solo
Danos à flora
Erosão e assoreamento
Assoreamento e turvamento da água

Quadro 5: Principais aspectos e impactos identificados durante a implantação do Gasoduto
Urucu-Coari.
Fonte: Affonso (2001).

Durante o levantamento dos requisitos legais, verificou-se que a legislação
existente nos estudos ambientais era de caráter geral, limitando-se

apresenta

o

de listas contendo a ementa dos principais regulamentos de origem legal. Desta
forma, levantou-se os requisitos ambientais baseado nas planilhas de aspectos e
impactos sendo possível adaptar o levantamento as condi ões locais e
da obra.

nature a
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Gerou-se assim uma listas de verificação contendo uma relação de requisitos
ambientais que precisavam ser atendidos, incluindo as condicionantes da licença, os
responsáveis pelo monitoramento, a periodicidade e o resultado obtido por meio do
monitoramento. Este era realizado com a aplicação sistemática das listas de
verificação.
Os procedimentos ao longo de toda a obra foram revisados para garantir que
os requisitos ambientais fossem atendidos. O envolvimento, principalmente dos
operários, no atendimento dos requisitos ambientais ocorreu por meio de palestras
semanais, divulgação do código de conduta com os direitos e deveres dos
trabalhadores na proteção ao meio ambiente e por força contratual.
Affonso (2001) relata que foram estabelecidos indicadores quantitativos, base
conceitual para o estabelecimento das metas, que representavam o valor do
indicador que se pretendia atingir num dado momento. Contudo, as metas só
poderiam

ser

atingidas

se

programas

ambientais

fossem

implementados.

Estabeleceram-se então programas ambientais corporativos com a finalidade de dar
suporte

implanta

o do SGA nas obras e planos e programas específicos com

enfoque no desempenho ambiental.
O Quadro 6 apresenta os objetivos, programas, indicadores e metas do SGA
na obra de construção do gasoduto Urucu-Coari.
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OBJETIVOS

Aumentar o grau de
relacionamento com
as partes interessadas

Aumentar o nível de
capacitação da força
de trabalho com
relação à área
ambiental
Reduzir a poluição no
ar, no solo e na água
causada por produtos
ou rejeitos presentes
nas obras

Reduzir o impacto
gerado sobre a fauna,
a flora e o patrimônio
arqueológico-cultural

PROGRAMAS

▪ Programa de
Social
▪ Programa de

omunica
om ate

INDICADORES

o
Malária

▪ Programa de Treinamento e
Conscientização Ambiental da
Força de Trabalho
▪ Programa de Requisitos
Contratuais
▪ Programa de Auditorias
Ambientais
▪ Programa de Implementa o do
SGA nas Obras
▪ Programa de Reapro eitamento
de Resíduos nas Obras
▪ Programa de redução de
gamagrafias

▪ Programa de Prospec o e
Resgate Arqueológico
▪ Programa de Recomposi o
Ambiental

IRA - Índice de Reclamação Ambiental:
Percentual de Comunicações
respondidas em relação às recebidas
consideradas pertinentes
Número mensal de casos de malária
nos trabalhadores e comunidade
Número mensal de lâminas de teste
sanguíneo contra a malária
Número de termonebulizações

METAS

100%

30
150
100

ITCA - Índice de Treinamento e
Conscientização Ambiental:
Média do percentual de gerentes e do
percentual de executores
ambientalmente capacitados para
exercerem suas atividades

80%

IRNCA - Índice de Tratamento de
Relatórios de Não conformidades
Ambientais:
Percentual de não conformidades
ambientais fechadas em relação às
identificadas

85%

IRR - Índice de Reaproveitamento de
Resíduos:
Percentual do volume de resíduo
reaproveitado em relação ao volume
gerado
IRNCA - Índice de Tratamento de
Relatórios de Não conformidades
Ambientais:
Percentual de não conformidades
ambientais fechadas em relação às
identificadas

80%

85%

Quadro 6: Objetivos, Programas, Indicadores e Metas do SGA da obra durante a
implantação do gasoduto Urucu-Coari.
Fonte: Adaptado de Affonso (2001).

Affonso (2001) afirma que os programas ambientais eram revisados sempre
que apontavam baixa eficácia. Para cada programa am iental oram esta elecidos
pra os, atri ui ões, responsa ilidades, estrutura e recursos necessários

sua

implementação.
A maneira pela qual controlou-se a adequação das atividades da obra aos
requisitos ambientais, ocorreu por meio da abertura de não conformidades, as quais
segundo Affonso (2001) foram de difícil aceitação por parte das equipes de obra no
início do processo, pois existia uma forte associação entre a não conformidade e o
erro humano.
Na pratica, as não conformidades só começaram a ser abertas, após a primeira
auditoria interna que constatou não existir um único relatório de não conformidade
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aberto, o que caracterizou uma não conformidade do SGA da obra. A partir deste
ponto, a identificação de não conformidades passou a ocorrer, também, fora das
auditorias. Não conformidades começaram a ser abertas em inspeções, em
emergências, em simulados, em reuniões de analise critica, no Diário de Obra e a
partir de reclamações de clientes (AFFONSO, 2001).
Affonso (2001) relata também que uma vez identificada a não conformidade, as
medidas e possíveis ações eram providenciadas para reduzir ou remediar os efeitos
reais ou potenciais. Normalmente, as ações corretivas ou preventivas eram
aplicadas no local de forma simples e imediata e a sua eficácia era avaliada por
meio da não reincidência da não conformidade, num período de tempo adequado de
observação. Quando as ações corretivas eram consideradas eficazes, a não
conformidade era fechada. Caso contrario, as possíveis causas eram reavaliadas,
definindo-se as novas ações a serem implementadas e avaliadas.
Semanalmente realizavam-se reuniões de análise crítica onde os gerentes e
encarregados das empreiteiras, analisavam e priorizavam o tratamento das não
conformidades. Caso o contrato não desse suporte às ações corretivas ou
preventivas necessárias para solução das não conformidades, o assunto era
direcionado para um nível gerencial superior da organização e/ou da empreiteira.
Mensalmente o coordenador de obra, os gerentes de contratos e o responsável
pela assessoria ambiental da equipe de fiscalização das obras se reuniam para
analisar criticamente o desempenho do sistema, o andamento dos programas
ambientais estabelecidos e aprovar as ações de manutenção ou melhoria do SGA.
Semestralmente a alta administração se reunia para analisar criticamente, o
desempenho ambiental da organização, da mesma forma que nos níveis de obra.
Um importante aliado na implantação e acompanhamento do SGA foi o
Sistema Intranet de Gestão de Meio Ambiente (Sigma), que inicialmente visava
assessorar as equipes de meio ambiente da organização nos processos de
licenciamento ambiental dos novos empreendimentos petrolíferos e, passou a
incorporar as estruturas analíticas de projeto, definindo as principais atividades a
serem executadas para a implementação do SGA e incluindo os responsáveis e as
datas para realização das atividades.
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Mesmo considerando toda esta estrutura, Araújo (2001 apud POLÍTICA
AMBIENTAL, 2007) relata que a população local receia que os impactos gerados
pela obra do gasoduto Urucu-Coari repitam-se no seu prolongamento até Manaus e
também no gasoduto projetado de Urucu a Porto Velho (RO), como aumento da
prostituição e tráfico de drogas; aterramento de igarapés; redução da quantidade de
peixes e qualidade da água etc. mostrando que para estes a obra não foi adequada
ambientalmente.
A gestão ambiental durante a execução das obras do gasoduto Urucu-Coari
deu-se por meio de um SGA baseado na ISO 14.001, porém os principais aspectos
relacionados foram a Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA), que já no
contrato com os executores das obras definia os requisitos ambientais mínimos a
serem atingidos; o monitoramento ambiental constante ao longo do desenvolvimento
de todas as atividades e o treinamento dos trabalhadores, como não poderia deixar
de ser, considerando o modelo primário executado nas obras do Gasbol pelo mesmo
empreendedor (Petrobras).
No entanto, o SGA implantado apresentou também algumas dificuldades
conforme relatado por Affonso (2001), a saber:


convencer a alta administração que a fase de construção era tão
importante quanto à fase de operação do ponto de vista ambiental, uma
vez que apenas esta fase era considerada já que os impactos potenciais na
operação, para este tipo de empreendimento, são de maior magnitude;



a falta de acesso das equipes das empreiteiras ao Sigma, ficando assim
incapazes de avaliar o andamento da execução da implementação do SGA
e a situação do andamento das atividades;



difícil aceitação do conceito de não conformidade por parte das equipes de
obra, acredita-se que devido a forte associação entre não conformidade e o
erro humano;



na primeira auditoria abriu-se uma não conformidade do SGA da obra o
que gerou repercussão muito forte na organização. A alta administração
esperava um resultado favorável devido ao esforço empreendido, foi difícil
entender que as falhas no SGA fazem parte do processo de
implementação e que só assim é que se poderia resolver os problemas.
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4.4

Linha de Transmissão 500 kV – Presidente Dutra/Teresina II – Circuito 2
A LT Presidente Dutra/Teresina II tem origem na subestação Presidente Dutra,

localizada no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, e término na
subestação Teresina II, localizada no município de Teresina, Estado do Piauí, e
entrada de linha em 500 kV nesta subestação (Figura 15).

Figura 15 – Macrolocalização da LT Presidente Dutra/Teresina II.
Fonte: Ministério de Minas e Energia; Empresa de Pesquisa Energética (2005, p.124).
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A Figura 15 apresentada ilustra a localização de todas as linhas de
transmissão existentes e planejadas à época, separadas por kV, com destaque para
a LT Presidente Dutra/Teresina II, objeto deste estudo.
Considerando a legislação ambiental vigente com amplas exigências Furtado;
Braga; Vilar (2003) afirmam que as ações ambientais tornaram-se bastante
complexas exigindo uma mudança de postura do empreendedor, envolvimento de
diversas coordenações da empresa e participação cada vez maior de atores
externos

como

órgãos

ambientais,

comunidade

diretamente

atingida

pelo

empreendimento, empreiteiras e empresas terceirizadas que teriam participação
direta no desenvolvimento das obras e, portanto, na gestão ambiental.
Nesse cenário a Chesf, por meio do seu Departamento de Meio Ambiente,
adota o modelo de gestão por projeto ou empreendimento, sendo estruturado para a
gestão ambiental da LT Presidente Dutra/Teresina II o modelo apresentado na
Figura 16.
“A e ecu

o das demais a ões am ientais contou com a

participação de técnicos dos demais órgãos da Chesf que constituem
as áreas de comunicação, segurança, saúde, construção, jurídica, de
operação e manutenção que apresentam interface com os diversos
planos e programas necessários à implantação e operação do
empreendimento” FURTADO; BRAGA; VILAR, 2003, p.2).

Figura 16 – Estrutura da Equipe de Gestão Ambiental da Linha de
Transmissão Presidente Dutra/Teresina II.
Fonte: Adaptado de Furtado; Braga; Vilar (2003).
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A equipe de gestão ambiental das obras, segundo a estrutura apresentada
anteriormente, está diretamente ligada a equipe técnica que apoia o gerente do
empreendimento, encontra-se no mesmo patamar da gerência da obra (empreiteira)
e da fiscalização (Engº Residente da Chesf).
Para as obras de implantação da LT Presidente Dutra/Teresina II estruturou-se
um Programa de Gestão Ambiental visando, segundo Furtado; Braga; Vilar (2003),
atender os seguintes objetivos:


permitir a formação de uma equipe gerencial para coordenar a execução
de todas as atividades necessárias à viabilização das ações ambientais;



promover a coordenação gerencial e técnica das ações ambientais,
agilizando a implantação do programas ambientais previstos;



agilizar o processo de decisão necessário à implantação das ações
ambientais, de forma a atender em caráter emergencial ao cronograma do
empreendimento, conforme estabelecido pela Chesf e aprovado pelo
Ministério de Minas e Energia;



promover o acompanhamento sistemático das ações ambientais previstas
no PBA, permitindo a correção das não conformidades identificadas e
realizando os ajustes executivos quando necessários.

Este programa, visando atender a legislação vigente e devido à complexidade
e a quantidade de atividades envolvidas durante a construção da linha, foi
estruturado em sete áreas de gerenciamento como mostra a Figura 17.
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Figura 17 – Gerencias que estruturavam o Programa de Gestão Ambiental
da Linha de Transmissão Presidente Dutra/Teresina II.
Fonte: Adaptado de Furtado; Braga; Vilar (2003).

O Licenciamento Ambiental ocorreu por meio de um Relatório Ambiental
Simplificado (RAS), conforme definido pela Resolução CONAMA 279/01, sendo o
primeiro RAS elaborado no Brasil e aprovado pelo Ibama Sede (FURTADO; BRAGA;
VILAR, 2003).
A implantação dos programas ambientais ocorreu seguindo o Relatório de
Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), composto por dez programas que
foram executados visando atender as seguintes funções:


Prevenção e apoio aos demais programas:
Programa I – Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental



Recuperação e controle ambiental:
Programa II – Programa de Controle dos Processos Erosivos e
Reabilitação de Áreas Degradadas;
Programa III – Programa de Implantação da Faixa de Servidão;
Programa IV – Programa de Replantio Seletivo da Vegetação.



Programa de acompanhamento e monitoramento:
Programa V – Programa de Gestão Ambiental;
Programa VI – Programa de Monitoramento da Faixa de Servidão;
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Programa VII – Programa de Monitoramento da Fauna e Flora.


Compensação e proteção ambiental:
Programa VIII – Programa de Compensação Ambiental;
Programa IX – Programa de Apoio às Comunidades Extrativistas do
Babaçu;
Programa X – Programa do Levantamento do Patrimônio Arqueológico.

Os programas, conforme relatado por Furtado; Braga; Vilar (2003), foram
executados de forma integrada e tinham por objetivo a aplicação das medidas
mitigadoras, controle, monitoramento e compensação dos impactos significativos
gerados com a implantação da LT.
Para o acompanhamento dos canteiros de obras a empreiteira elaborou um
Relatório de Controle Ambiental (RCA) com as ações ambientais de sua
responsabilidade durante as fases de construção e desativação do canteiro de
obras. As ações e resultados apresentados nos relatórios eram acompanhadas
pelos técnicos das áreas de meio ambiente e saúde ocupacional, em auditorias
integradas, assim como por meio de reuniões periódicas para discussão das
questões ambientais e apresentação das pendências para viabilizar as soluções
pertinentes (FURTADO; BRAGA; VILAR, 2003).
O Plano de Comissionamento Ambiental consistia na transferência de
responsabilidades e dos recursos financeiros do Departamento de Meio Ambiente da
Chesf (DMA) para a Gerência Regional de Operação Oeste (GRO), bem como do
processo executivo dos programas ambientais do RDPA. A DMA passa a assessorar
a GRO e realiza auditorias periódicas para a identificação e correção de não
conformidades durante a operação do empreendimento.
A gestão ambiental durante a execução das obras, realizada

por meio de

instrumentos ambientais de acompanhamento e controle é apresentada no Quadro
7.
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INSTRUMENTOS AMBIENTAIS DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
1. Relatórios Técnicos Parciais e/ou Finais

2. Fichas de Acompanhamento

3. Atas e Notas de Reunião

4. Sumário Executivo

5. Histórico do Licenciamento Ambiental

6. Auditoria Ambiental

7. Indicadores Ambientais

PROPÓSITO
Emitidos periodicamente para registrar e acompanhar as
atividades em andamento e descrição das não
conformidades.
Registrar eventos, datas e documentação emitida,
facilitando o acompanhamento de prazos e o cumprimento
de compromissos (exigências legais e das licenças
ambientais).
Elaboradas após as reuniões administrativas e técnicas e
distribuídas a todos os participantes para conhecimento e
providências.
Registro de toda a documentação produzida no processo
de licenciamento ambiental, permitindo o acompanhamento
direto e permanente dos principais eventos realizados.
Registro executivo com descrição resumida de todos os
eventos ocorridos no processo de licenciamento até a
obtenção da LO.
Estabelecer o nível de conformidade das ações ambientais
desenvolvidas pela Fiscalização da Chesf quanto
Empreiteira.
Acompanhar a evolução do processo de gestão ambiental,
por meio de metas e indicadores desenvolvidos a partir de 5
itens de controle.

Quadro 7: Instrumentos Ambientais de Acompanhamento e Controle utilizados na Gestão
Ambiental durante a construção da LT Presidente Dutra/Teresina II.
Fonte: Elaboração da autora a partir de informações de Furtado; Braga; Vilar (2003).

O Quadro 8 apresenta os itens de controle e indicadores ambientais utilizados
para o acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental.

CONTROLE
Licenciamento Ambiental

INDICADOR AMBIENTAL

Autorização de Supressão de
Vegetação - ASV
Auditorias Ambientais

Licenças Ambientais emitidas dentro do prazo;
Percentual de atendimento às condicionantes da licença ambiental.
ASV emitidas dentro do prazo;
Percentual de atendimento às condicionantes.
Número de Auditorias realizadas;
Número de não conformidades identificadas;
Número de não conformidades corrigidas.

Medidas Mitigadoras e de
Controle Ambiental
Implantação do PBA da LT

Número de Medidas executadas pela Chesf;
Número de Medidas executadas pela Empreiteira.
Número de Programas Ambientais implantados dentro do prazo.

Quadro 8: Controle e respectivos indicadores ambientais utilizados para o
acompanhamento do Programa de Gestão Ambiental das obras de implantação da LT
Presidente Dutra/Teresina II.
Fonte: Elaboração da autora a partir de informações de Furtado; Braga; Vilar (2003).

Furtado; Braga; Vilar (2003) concluem que a implantação do Programa de
Gestão Ambiental teve um impacto significativo na redução das não conformidades
ambientais causadas pela construção da linha de transmissão. É nítido também a
relevância do monitoramento ambiental executado por meio da supervisão
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ambiental, aqui denominada fiscalização, que periodicamente acompanhou as
obras, verificando e reavaliando os impactos ambientais, gerindo as não
conformidades, o atendimento às exigências das licenças etc.

4.5

Linha de Transmissão – Interligação Norte/Sul I
A LT Interligação Norte/Sul I é composta por 1.276 km de extensão com três

subestações intermediárias - Colinas, Miracema e Gurupi, no estado do Tocantins e
duas terminais - Imperatriz no estado do Maranhão e Serra da Mesa, no estado de
Goiás. O segundo circuito da linha de transmissão em 500 kV interligou as
subestações de Serra da Mesa e de Samambaia no Distrito Federal. A diretriz da
Interligação Norte/Sul I pode ser visualizada na Figura 18.

Figura 18 – Macrolocalização da LT Interligação Norte/Sul.
Fonte: Eletrobrás (2012).
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A Figura 18 apresentada contempla todo o traçado do sistema de transmissão
de energia elétrica do país com destaque a um dos objetos deste estudo, a
Interligação Norte/Sul.
A implantação da LT Interligação Norte/Sul I demandou a utilização de
instrumental gerencial complexo, envolveu três diferentes empreendedores –
Eletrobrás, Furnas e Eletronorte; órgão de financiamento multilateral (BID); três
órgãos ambientais estaduais – Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins),
Fundação Estadual de Meio Ambiente de Goiás (Femago), Secretaria de Meio
Ambiente do Maranhão; Ibama e diversas empresas de consultoria técnica e de
construção civil (ARY PIRES, 2005).
Os responsáveis por sua gestão procuraram incorporar: as diretrizes do Plano
Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico, expressas, sobretudo, pelos princípios
da viabilidade socioambiental e articulação interinstitucional; e as exigências
existentes nas rígidas cláusulas normativas ambientais, expressas no contrato de
financiamento entre o governo brasileiro e o BID.
A LP concedida em 1997 ocorreu mediante apresentação de EIA/RIMA e,
mesmo o empreendimento possuindo 1.276 Km e interferindo em cerca de 42
municípios, sendo licenciado pelo Ibama e órgãos estaduais, não contou com
audiência pública, pois esta não foi solicitada pelos órgãos licenciadores nem a
população, como determina a Resolução CONAMA 09/1987.
Porém, é importante relatar que em 1998, fase de implantação do
empreendimento, como pode ser verificado no trabalho de Ary Pires (2005), os
empreendedores realizaram reuniões públicas organizadas em algumas cidades
atravessadas pela LT ou consideradas como polos regionais, com o objetivo de
esclarecer a população sobre os aspectos técnicos e ambientais do empreendimento
e sobre a empresa.
Nos estados de Tocantins e Goiás as reuniões foram difundidas por meio de
convite a todos os prefeitos e principais autoridades dos municípios envolvidos nas
obras e divulgação nos noticiários locais de TV.
Entre a LP e a LI, emitida em Setembro de 1997, houve o detalhamento dos
programas e ações ambientais visando à prevenção e mitigação de impactos,
apresentados no documento denominado Projeto Básico Ambiental (PBA), a saber:
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Adequação das especificações técnicas para construção de subestações e
linhas de transmissão aos critérios ambientais;



Recuperação de áreas degradadas;



Saúde para a população vinculada à obra;



Remanejamento de população e relocação de benfeitorias;



Comunicação social;



Preservação do patrimônio arqueológico;



Compensação de perdas ambientais;



Adequação de critérios de manutenção e inspeção;



Acompanhamento das interferências minerarias;



Sistema de gestão ambiental.

“É importante destacar a inclusão no PBA do programa
“Adequa

o das especi ica ões técnicas para constru

o de

subestações e linhas de transmiss o”, que procurou adequar as
Especificações Técnicas (ET) para construção de subestações e
linhas de transmissão de cada empreendedor, de modo a incluir os
condicionantes legais e ambientais vigentes, fornecendo, dessa
forma, os critérios ambientais a serem respeitados pelas empreiteiras
contratadas para os serviços de construção e montagem da linha e
subestações que compunham a Interligação Norte/Sul I. Essa foi
uma iniciativa inovadora e que muito contribuiu para o alto nível
técnico dos documentos, elogiado por especialistas do IBAMA e do
BID e para agilização e harmonização do trabalho conjunto das
equipes de meio ambiente e de engenharia” ARY PIRES, 2005,
p.101).

Ary Pires (2005) relata que no contrato entre a Eletrobrás e o BID destacavamse as cláusulas contratuais referentes ao nível de detalhamento do PBA, a
implantação de um sistema de gestão ambiental e auditoria ambiental externa ou de
terceira parte, o que levou a revisão da estrutura de gerenciamento que passou a se
estruturar em uma Unidade Executora de Projeto (UEP) composta por um Comitê
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Diretor e um Comitê Executivo, ambos com representantes da Eletrobrás, Furnas e
Eletronorte, sob coordenação da primeira e composto por três unidades:


Unidade de Gestão Financeira (UGF);



Unidade de Gestão Ambiental (UGA);



Unidade de Gestão Técnica (UGT).

A gestão ambiental foi estruturada como apresentada na Figura 19 a seguir.

Figura 19 – Estrutura da Gestão da Interligação Norte/Sul I.
Fonte: Inspeção e Gestão Ambiental – Memória Técnica
(ELETROBRÁS, 2000 apud ARY PIRES, 2005).
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A estrutura da gestão implantada durante a execução das obras da LT
Interligação Norte/Sul apresentada, mostra o quão complexa foi a gestão ambiental.
Existiram ao menos cinco equipes: (i) Unidade de Gestão Ambiental (UGA); (ii)
Empresa de Inspeção e Gestão Ambiental (EIGA); (iii) Coordenação Geral; (iv)
Coordenação de Inspeção Ambiental e (v) Coordenação de Gestão Ambiental.
Essas equipes eram formadas por profissionais da área ambiental, incluindo
especialistas temáticos.
As equipes estavam estruturadas sob coordenação da EIGA, consórcio de
empresas especialistas, principais detentoras, à época, do conhecimento técnico
relacionado a sistemas de transmissão de grande porte, e esta por sua vez se
reportava a UGA, equipe formada por profissionais da Eletronorte e Furnas
(empreendedores).
A UGA era composta por um coordenador geral, um coordenador técnico, um
representante da Eletronorte, um representante de Furnas, três técnicos de nível
médio e um apoio administrativo. A ela cabia, conforme Ary Pires (2005), a
supervisão e condução da implantação dos programas e ações ambientais.
A EIGA era responsável por acompanhar a implantação dos programas
ambientais em campo e as ações de gerenciamento associadas. A Figura 20
apresenta a composição da EIGA em dois Grupos: o de Inspeção e o de Gestão.
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Figura 20 – Estrutura Funcional utilizada pela EIGA e seu relacionamento com as
diversas atividades que formavam gestão da implantação da LT Interligação Norte/Sul I.
Fonte: Inspeção e Gestão Ambiental – Memória Técnica (ELETROBRÁS, 2000 apud
ARY PIRES, 2005).

O fluxograma apresentado na Figura 20 deixa claro, novamente, a
complexidade da gestão ambiental executada durante as obras da LT Interligação
Norte/Sul, a EIGA estava ligada diretamente tanto ao empreendedor, por meio de
suas equipes de meio ambiente e obra (Chefia de Obra, Representação de Obra e
Fiscalização de Obra), quanto às empresas executoras (Empreiteiros).
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A EIGA cabia os questionamentos, bem como as informações que permitiam
conduzir a gestão ambiental, também era a responsável por manter as fichas de
acompanhamento atualizadas e relatar as condições ambientais da obra por meio de
relatórios técnicos (de conformidade e situação) com periodicidade semestral.
É importante mencionar que na estrutura funcional apresentada o fluxograma
aponta que aos inspetores ambientais cabia a apresentação de relatórios de campo
diários aos seus supervisores, a estes cabia a emissão de relatórios de situação
semanais a coordenação de inspeção que preparava relatórios de inspeção
ambiental mensais apresentados a coordenação geral da EIGA. Portanto, os
relatórios de conformidade e situação eram compilações dos relatórios anteriormente
mencionados que eram encaminhados aos empreendedores (UGA) bimestralmente.
A EIGA possuía ainda autonomia, para em situações críticas, abrir boletins de
ocorrência e comunicar diretamente aos empreiteiros e empreendedores as não
conformidades identificadas. Na coordenação de gestão contava com o apoio de
especialistas que auxiliavam na tomada de decisão.
A equipe da EIGA era formada por um coordenador geral, um coordenador de
gestão, dois coordenadores de inspeção, um assistente de gestão, um supervisor de
inspeção para o trecho Eletronorte, um supervisor de inspeção para o trecho Furnas,
três profissionais de informática, três de apoio administrativo, dois consultores
especializados, sete inspetores ambientais para o trecho Eletronorte e oito
inspetores ambientais para o trecho Furnas (ELETROBRÁS, 2000 apud ARY PIRES,
2005).
Ao Grupo de Inspeção cabia inspecionar continuamente as obras e o
cumprimento das atividades ambientais em campo, a partir de um questionário de
averiguação (check-list), fundamentado nos programas ambientais. Por sua vez, o
grupo de gestão acompanhava os programas ambientais, reunindo todas as
informações que compunham a gestão ambiental.
Para garantir a gestão ambiental convênios foram realizados com o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) relativos à identificação e
salvamento arqueológico; junto aos órgão licenciadores ambientais relativos à
compensação ambiental e com o Ibama e a Femago, ambos referentes à supressão
de vegetação.
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Ary Pires (2005) destaca como fato inédito a convivência entre fiscais
ambientais

e

especialistas

responsáveis

pela

implantação

dos

programas

socioambientais com empreiteiros e técnicos dos concessionários, elaborando
relatórios de acompanhamento e orientando-os sobre a melhor forma de intervir no
meio ambiente durante toda etapa da construção, assim como a importância da
auditoria ambiental externa do BID, que acompanhou por dezoito meses a execução
das obras.
As

licenças

de

operação

foram

obtidas

em

dezembro

de

1998,

aproximadamente dois anos após o inicio do processo de licenciamento quando da
requisição da licença prévia. Portanto, sem atrasos nos cronogramas de obra, um
dos principais desafios da gestão ambiental (ARY PIRES, 2005).
Como

constatado

a

supervisão

ambiental,

aqui

denominados

fiscais

ambientais, monitorando as obras e reavaliando os aspectos e impactos ambientais;
assim como a participação de órgãos externos no apoio a gestão ambiental foram
fundamentais durante a execução das obras. Outro fato relevante corresponde a
cláusulas contratuais (contrato entre a Eletrobrás e BID) que previam o nível de
detalhamento do PBA, a implantação de um SGA e auditorias externas ou de
terceira parte, tais cláusulas promoveram uma reestruturação interna com relação às
questões ambientais.
Contudo, Ary Pires (2005) relata que foram constatados excessos na
composição das equipes técnicas responsáveis pelo gerenciamento e pelas
atividades de campo. Segundo a autora, em alguns casos estas equipes foram
superdimensionadas e dificilmente seriam reproduzidas no ambiente competitivo
atual. Ferramentas de comunicação mais modernas, otimização ou escalonamento
de equipes poderiam ser substitutivos confiáveis.

4.6

Pista descendente da rodovia dos Imigrantes
A pista descendente da rodovia dos Imigrantes (Planalto-Baixada), inaugurada

em 2002, possui cerca de 21 km de extensão e seu trecho de serra vence um
desnível de 700 m em área de preservação da Mata Atlântica, o Parque Estadual da
Serra do Mar (RODOVIA DOS IMIGRANTES, S.I.).
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Integra o Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) constituído pela Via Anchieta (SP150), construída na década de 1950, e pela Rodovia dos Imigrantes (SP-160), pista
ascendente executada na década de 1970, formando um dos principais corredores
do Brasil, com vital importância para a economia brasileira, pois liga a Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), uma das áreas de maior concentração
populacional e industrial da América Latina, ao Porto de Santos e ao litoral do
estado, área de grande importância turística como pode ser visualizado na Figura
21.

Figura 21 – Macrolocalização da Rodovia dos Imigrantes.
Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 22 distingue a pista descendente da pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes.

Figura 22 – Foto aérea distinguindo a pista descendente da pista descendente da rodovia dos Imigrantes (SP-160).
Fonte: Google Earth (2012).
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Sánchez; Gallardo (2005) afirmam que a atenuação dos impactos ambientais
associados a esse empreendimento de grande envergadura e visibilidade política,
em áreas sensíveis do ponto de vista ecológico e críticas sob a óptica da geotecnia,
foi respaldada pelo desenvolvimento de um projeto de engenharia que contemplou
sua adequada inserção no meio.
Tais melhorias sucessivas no projeto seriam insuficientes se não fossem
adotadas práticas de gestão ambiental durante a construção das obras, a fase mais
impactante de um projeto rodoviário, e proposto um programa detalhado de
recuperação de áreas degradadas e medidas para a fase de operação.
Deste modo, a história bastante singular da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes permite destacar as interrelações travadas pelas condicionantes técnicas
e ambientais, na minimização de impactos.
O acompanhamento ambiental da construção da pista
descente da rodovia dos imigrantes foi desenvolvido em um arranjo
sem similar no meio rodoviário estadual, com integração de diversos
atores, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente.
Identificação de impactos não previstos no EIA e aprimoramento de
medidas mitigadoras usuais em obras de engenharia são algumas
das contribuições advindas desse acompanhamento (GALLARDO,
2004, p.153).

A gestão ambiental ocorreu por meio de uma organização externa que
consistiu no arranjo institucional e uma organização interna que consistiu nas
práticas de gestão ambiental adotadas pelo empreendedor e pelo consórcio
construtor, esse supervisionado por uma empresa de consultoria contratada pelo
empreendedor, como pode ser visualizado na Figura 23.
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Figura 23 – Estrutura da Gestão Ambiental durante a fase de implantação da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes.
Fonte: Elaboração da autora a partir de Gallardo (2004).

Conforme observado na Figura 23, havia um envolvimento direto de órgãos
governamentais, ligados ou não ao licenciamento ambiental, na gestão ambiental
executada pelo empreendedor.
O papel do Instituto Florestal (IF) era o acompanhamento ambiental,
envolvendo análise de projetos, vistorias e emissão de pareceres técnicos referentes
aos aspectos da biota no Parque Estadual da Serra do Mar. Ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) cabia o acompanhamento ambiental dos aspectos
relacionados ao meio físico. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estavam
envolvidas com as questões relativas à poluição/contaminação das águas.
O empreendedor era o responsável pela aplicação dos procedimentos
necessários para garantir a adequação ambiental das obras, que era verificada pela
supervisão realizada por consultoria formada por equipes multidisciplinares
contratadas por aquele.
Em Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto S.A. (2004) consta
que o consórcio responsável pela execução da obra criou um departamento de meio
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ambiente que ficou ativo até o final das obras e chegou a ter em seu quadro mais de
40 funcionários, sendo dois deles engenheiros.
No plano da organização das ações, destacam-se as atividades de campo, a
documentação dos dados coletados e reuniões periódicas entre os atores do
processo. As vistorias de campo desenvolvidas por equipes multidisciplinares foram
de suma importância na identificação de impactos não previstos na fase de préaprovação, bem como na identificação das atividades e etapas do empreendimento
que foram responsáveis pela deflagração dos impactos mais significativos e os
compartimentos ambientais mais afetados.
O acompanhamento foi subsidiado por programas de monitoramento
ambiental, a saber:


Programa de Monitoramento de Fauna;



Programa de Monitoramento de Vegetação;



Monitoramento de Ruídos;



Monitoramento de Assoreamento;



Monitoramento de Qualidade da Água.

Outro fator importante destacado por Gallardo (2004) foi a periodicidade
dessas vistorias (semanais) que segundo a autora, além de verificar a adequação
ambiental do empreendimento, com relação às condicionantes das licenças
ambientais, possibilitou a avaliação da eficácia das medidas mitigadoras
empregadas e o controle necessário a avaliação da intensificação de um
determinado impacto.
A documentação de todos os dados coletados possibilitou a criação de um
registro de informações, os relatórios técnicos, que subsidiavam as reuniões e
orientavam as atividades de campo.
As reuniões periódicas (mensais), realizadas entre os diversos atores
envolvidos (empreendedor, consórcio construtor, órgão ambiental e seus parceiros)
também foram responsáveis pela redução dos impactos ambientais, pois eram
avaliados os dados coletados em campo, solicitadas alterações e ajustes de projeto,
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estudos adicionais e revisados várias aspectos da instalação do empreendimento
que garantiram a atenuação dos impactos (GALLARDO, 2004).
Do

ponto

de

vista

tecnológico,

Gallardo

(2004)

considera

que

o

acompanhamento ambiental possibilitou caracterizar a intensidade dos impactos
ambientais associados às diversas atividades e as soluções mais eficazes para sua
atenuação.
Os aspectos mais relevantes da gestão ambiental executada durante as obras
da pista descendente da rodovia dos Imigrantes corresponde a supervisão
ambiental, por meio da qual realizou-se o acompanhamento contínuo das obras e a
reavaliação constante dos aspectos e impactos ambientais associados as atividades
construtivas,

assim

como

a

participação

de

órgãos

externos

neste

acompanhamento, agregando conhecimento técnico que permitiu inclusive ajustes
de projeto que atenuaram impactos ambientais.

4.7

Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021)
O Rodoanel tem como objetivo ordenar o tráfego de transposição da Região

Metropolitana de São Paulo (RMSP), separando-o dos fluxos internos e aliviando o
sobrecarregado sistema viário metropolitano, bem como hierarquizar e estruturar o
transporte de passageiros e cargas na RMSP, servindo de alternativa para os fluxos
de longa distância entre as sub-regiões da metrópole (DERSA; FESPSP, 2004b).
Sua construção está dividida em quatro trechos: Oeste e Sul em operação,
Leste, em implantação e Norte em fase de licenciamento. Após sua conclusão este
terá 170 km de extensão e interligará os dez grandes eixos rodoviários radiais que
ligam a RMSP com outras metrópoles, com o interior do estado e do país, e com o
Porto de Santos, por meio das rodovias Bandeirantes (SP-348), Anhanguera (SP330), Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), Régis Bittencourt (BR116), Imigrantes (SP-160), Anchieta (SP-150), Ayrton Senna (SP-070), Dutra (BR116) e Fernão Dias (BR-381).
A Figura 24, a seguir, apresenta a inserção do Rodoanel no estado de São
Paulo, por sua vez, a Figura 25 apresenta um detalhe desta rodovia com as divisões
por trechos como mencionado anteriormente.

100

Figura 24 – Localização do Rodoanel Mário Covas (SP-021) no estado de São Paulo.
Fonte: Mapas SP (2012).

Figura 25 – Apresentação do Rodoanel Mário Covas e sua divisão em trechos.
Fonte: Leal (2012).
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O Trecho Sul do Rodoanel teve seu processo de licenciamento iniciado em
2001. No inicio de 2006, o EIA/RIMA do Trecho Sul Modificado foi aprovado pelo
Consema e foi emitida a Licença Prévia pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA,
2009).
Para a emissão das quatorze Licenças de Instalação foram estabelecidos três
níveis de prioridade: A, B e C. Sendo na prioridade A consideradas as obras de arte
das intersecções do Rodoanel com os grandes eixos rodoviários e as represas, com
ações pouco representativas em termos de supressão de vegetação. Foram
incluídos na prioridade B os grandes trechos da futura rodovia, cujas obras
necessitavam de ações mais significativas de supressão de vegetação e a categoria
C, que corresponde aos trechos urbanizados da futura rodovia.
A construção do Trecho Sul, com 61,4 km de extensão, foi iniciada em 28 de
maio de 2007. O traçado inicia-se no trevo da rodovia Régis Bittencourt (BR-116) –
no entroncamento com o Trecho Oeste – interligando as rodovias Anchieta (SP-150)
e Imigrantes (SP-160), além do prolongamento da Av. Papa João XXIII.
A obra foi dividida em cinco lotes, como pode ser visualizado na Figura 26,
apresentada a seguir.

Figura 26 – A divisão em 5 (cinco) lotes do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
Fonte: DERSA (2006).
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Devido ao porte e a complexidade das intervenções e impactos associados à
implantação e operação do Trecho Sul do Rodoanel como áreas de mananciais;
maciços

florestais;

diversidade

de

parques

atores

estaduais

sociais

e

envolvidos,

áreas
bem

intensamente
como

a

urbanizadas;

necessidade

de

operacionalização dos programas ambientais, a Secretaria dos Transportes por meio
da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) criou um sistema de gestão único,
visando atingir as melhores práticas de gestão ambiental.
Durante a elaboração do EIA/RIMA foram identificados diversos impactos
ambientais, apresentados no Quadro 9, e desta forma foi proposta uma série de
medidas para prevenção, mitigação e/ou compensação dos impactos ambientais
potenciais identificados.

IMPACTOS POTENCIAIS IDENTIFICADOS NOS ESTUDOS AMBIENTAIS
Impactos Potenciais nos Terrenos
MEIO FÍSICO

Impactos Potenciais nos Recursos Hídricos Superficiais
Impactos Potenciais nos Recursos Hídricos Subterrâneos
Impactos na Qualidade do Ar

MEIO BIÓTICO

Impactos Potenciais na Vegetação
Impactos Potenciais na Fauna
Impactos Potenciais na Infraestrutura Viária, no Tráfego e nos Transportes
Impactos Potenciais na Estrutura Urbana
Impactos Potenciais nas Atividades Econômicas

MEIO ANTRÓPICO

Impactos Potenciais na Infraestrutura Física e Social
Impactos Potenciais na Qualidade de Vida da População
Impactos Potenciais nas Finanças Públicas
Impactos Potenciais no Patrimônio Arqueológico e Cultural

Quadro 9: Impactos ambientais potenciais identificados no EIA/RIMA do Trecho Sul
Modificado.
Fonte: Elaboração da autora a partir de informações de (DERSA; FESPSP, 2004a).

As medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação de impactos
ambientais foram reunidas em programas ambientais, de maneira a permitir a sua
implementação e gestão ao longo das várias etapas de planejamento, préconstrução, construção e operação do empreendimento. Estas medidas foram
estruturadas em 26 programas ambientais, sendo cinco da fase pré-construtiva,
treze para a etapa de construção e oito para a etapa de operação como pode ser
visualizado no Quadro 10.
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PROGRAMAS
AMBIENTAIS
P1.01
Programa de
Estruturação
Institucional para o
Gestão do Rodoanel
P1.02
Programa de
Otimização Ambiental
do Projeto Executivo

MEDIDAS DE CONTROLE
M1.01.01 Instituição do conselho de apoio à implantação do Trecho Sul do Rodoanel
M1.01.02 Instituição da Unidade de Gestão Ambiental do Programa Rodoanel (UGAROD)
M1.01.03 Instituição do orçamento ambiental e programa de gestão de sua aplicação
M1.02.01 Otimização do balanço dos materiais por subtrecho
M1.02.02 Minimização da necessidade de substituição de solo
M1.02.03 Minimização das interferências com demandas veiculares e pedestres de
fluxos transversais
M1.02.04 Estudos para eventual aplicação de barreiras acústicas
M1.02.05 Previsão de tubos-camisa para passagem de utilidades públicas
M1.02.06 Previsão de serviços longitudinais para a SABESP
M1.02.07 Adequação do projeto executivo de drenagem
M1.02.08 Planejamento das travessias de fauna
M1.02.09 Planejamento para os locais para implantação de caixas para contenção de
vazamentos
M1.02.10 Levantamento de passivos ambientais na faixa de domínio e elaboração de
projetos de recuperação
M1.02.11 Planejamento dos locais para as baias para transbordo de cargas de
veículos com vazamento
M1.02.12 Posicionamento estratégico de retornos operacionais
M1.02.13 Barreiras corta-fogo
M1.02.14 Projetos de remanejamento de interferências
M1.02.15 Planejamento de desvios provisórios
M1.02.16 Projetos de relocação de vias locais e acessos privados
M1.02.17 Minimização da interferência com o fundo do Reservatório Billings
M1.02.18 Prolongamento das pontes sobre os reservatórios para evitar aterros nos
encontros, especialmente no Reservatório do Rio Grande
M1.02.19 Isolamento da drenagem de pista para lançamento à jusante da capitação
da SABESP no Reservatório Rio Grande
M1.02.01 Otimização do balanço dos materiais por subtrecho
M1.02.02 Minimização da necessidade de substituição de solo
M1.02.03 Minimização das interferências com demandas veiculares e pedestres de
fluxos transversais
M1.02.04 Estudos para eventual aplicação de barreiras acústicas
M1.02.05 Previsão de tubos-camisa para passagem de utilidades públicas
M1.02.06 Previsão de serviços longitudinais para a SABESP
M1.02.07 Adequação do projeto executivo de drenagem
M1.02.08 Planejamento das travessias de fauna
M1.02.09 Planejamento para os locais para implantação de caixas para contenção de
vazamentos
M1.02.10 Levantamento de passivos ambientais na faixa de domínio e elaboração de
projetos de recuperação
M1.02.11 Planejamento dos locais para as baias para transbordo de cargas de
veículos com vazamento
M1.02.12 Posicionamento estratégico de retornos operacionais
M1.02.13 Barreiras corta-fogo
M1.02.14 Projetos de remanejamento de interferências
M1.02.15 Planejamento de desvios provisórios
M1.02.16 Projetos de relocação de vias locais e acessos privados

Quadro 10: Programas Ambientais e as respectivas medidas mitigadoras elaboradas no EIA/RIMA do
Trecho Sul Modificado.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações de (DERSA; FESPSP, 2004a).
Legenda:
P1 - Programas com Início na Fase Pré-Construtiva
P2 - Programas da Fase de Construção
P3 - Programas de Fase de Operação

(Continua)
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(Continuação)
PROGRAMAS
AMBIENTAIS

P1.03
Programa de
Licenciamento
Ambiental
Complementar das
Obras
P1.04
Programa de
Incorporação de
Condições Ambientais
nos Editais de
Contratação de Obra

P1.05
Programa de
Comunicação Social
Prévia

MEDIDAS DE CONTROLE
M1.02.17 Minimização da interferência com o fundo do Reservatório Billings
M1.02.18 Prolongamento das pontes sobre os reservatórios para evitar aterros nos
encontros, especialmente no Reservatório do Rio Grande
M1.02.19 Isolamento da drenagem de pista para lançamento à jusante da capitação
da SABESP no Reservatório Rio Grande
M1.03.01 Programação antecipada de gestões de licenciamentos
M1.03.02 Otimização ambiental do planejamento de áreas de apoio
M1.03.03 Acompanhamento das gestões de licenciamento sob responsabilidade das
construtoras contratadas
M1.04.01 Incorporação de critérios ambientais no planejamento dos lotes para a
contratação de obras
M1.04.02 Inclusão de Instruções de Controle Ambiental das Obras como anexo aos
editais de concorrência
M1.04.03 Inclusão de descrição dos procedimentos de Gestão Ambiental nos editais
de concorrência
M1.04.04 Incorporação de dispositivos de controle de impacto nas planilhas de
quantidades dos editais
M1.04.05 Especificação das responsabilidades no atendimento a emergências
ambientais durante a construção
M1.04.06 Código de Posturas aos trabalhadores
M1.04.07 Definição de exigências técnicas e organizacionais para as atividades de
Gestão Ambiental sob responsabilidade das construtoras
M1.05.01 Divulgação geral do empreendimento e processo de licenciamento
M1.05.02 Atendimento à consultas e reclamações
M1.05.03 Implantação de Centros de Informação Itinerantes para atendimento local

P2.01
M2.01.01 Controle da liberação das frentes de obra
Programa de
M2.01.02 Diretrizes para drenagem provisória durante a construção
Planejamento Ambiental M2.01.03 Análise de Planos Ambientais de Construção
Contínuo da Construção
M2.01.04 Cadastramento ambiental e homologação de fornecedores e prestadores
de serviço de apoio à construção
M2.01.05 Programação conjunta das atividades de obra
P2.02
M2.02.01 Controle de poluição, organização e limpeza
Programa de
M2.02.02 Medidas de controle das atividades de limpeza e supressão de vegetação
Adequação Ambiental
M2.02.03 Medidas de sinalização de obra
de Procedimentos
M2.02.04 Medidas do controle de erosão e assoreamento
Construtivos
M2.02.05 Procedimentos de desativação e recuperação
P2.03
M2.03.01 Planejamento e controle ambiental das obras
Programa de
M2.03.02 Treinamento ambiental da mão-de-obra
Operacionalização de
M2.03.03 Licenciamento ambiental de instalações administrativas e industriais
Sistemas de Gestão
M2.03.04 Controle de saúde ocupacional e segurança do trabalho
Ambiental pelas
Construtoras
Contratadas
P2.04
M2.04.01 Supervisão, monitoramento e documentação ambiental das obras
Programa de
M2.04.02 Supervisão de medidas de segurança do trabalho e saúde ocupacional
Supervisão e
M2.04.03 Monitoramento de ruído nas frentes de obra e em receptores críticos
Monitoramento
M2.04.04 Monitoramento de material particulado em receptores críticos
Ambiental da
M2.04.05 Monitoramento de vibração nas frentes de obra com escavação de material
Construção
de 3ª Categoria

Quadro 10: Programas Ambientais e as respectivas medidas mitigadoras elaboradas no EIA/RIMA do
Trecho Sul Modificado.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações de (DERSA; FESPSP, 2004a).
P1 - Programas com Início na Fase Pré-Construtiva
Legenda:
P2 - Programas da Fase de Construção
P3 - Programas de Fase de Operação
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(Continuação)
PROGRAMAS
AMBIENTAIS
P2.05
Programa de
Planejamento e
Controle Ambiental da
Desativação e/ou
Interrupção Temporária
de Frentes de Obra
P2.06
Programa de
Gerenciamento de
Desapropriações e
Indenizações
P2.07
Programa de
Compensação Social e
Reassentamento
Involuntário

MEDIDAS DE CONTROLE
M2.04.06 Monitoramento da qualidade das águas durante a construção
M2.05.01 Desmobilização temporária de obras
M2.05.02 Comunicação social durante o período de paralisação

M2.06.01 Operacionalização da Unidade de Gerenciamento do Programa
M2.06.02 Realização de cadastro físico de propriedades

M2.07.01
M2.07.02
M2.07.03
M2.07.04
M2.07.05
M2.08.01

Operacionalização da Unidade de Gerenciamento do Programa
Realização do Cadastro Social
Elaboração do Plano de Reassentamento
Implantação do Plano de Reassentamento
Monitoramento da reinserção social da população reassentada
Reconhecimento histórico-arqueológico da paisagem e do terreno na área
de influência direta
M2.08.02 Levantamento arqueológico nas áreas diretamente afetadas
M2.08.03 Prospecções e escavações nos sítios arqueológicos identificados
M2.08.04 Divulgação dos resultados

P2.08
Programa de
Prospecção, Resgate
Arqueológico e
Preservação do
Patrimônio
Arqueológico, Histórico
e Cultural
P2.09
Programa de Atendimento a Emergências Ambientais Durante a Construção
P2.10
M2.10.01 Gestões de buscas de áreas para Plantios Compensatórios 3os locais
Programa de
M2.10.02 Elaboração e aprovação de Projetos de Revegetação Compensatória
Gerenciamento da
M2.10.03 Elaboração e implantação do Projeto Paisagístico
Implantação do
M2.10.04 Programação antecipada de plantios compensatórios
Paisagismo e Plantios
M2.10.05 Supervisão dos plantios compensatórios e monitoramento de sua
Compensatórios
consolidação
P2.11
M2.11.01 Divulgação local da evolução de frentes de obra e interferências com a
Programa de Educação
população local
Ambiental Durante a
M2.11.02 Análise de reclamação por danos em propriedade de terceiros
Construção
P2.12
M2.12.01 Preservação da planície aluvial do Rio Embu-Mirim
Programa de Apoio à
M2.12.02 Desapropriação complementar de áreas remanescentes ao sul do traçado
Proteção e
no trecho entre a Rodovia Anchieta e a transposição da Borda do Campo
Recuperação de
M2.12.03 Estudo para compatibilização de cronograma de implantação
Mananciais Durante a
M2.12.04 Estudo de medidas para melhoria da captação e/ou estação de tratamento
Construção
de água do Rio Grande
M2.12.05 Permanência seletiva de caixas de retenção de sedimentos após
construção
P2.13
M2.13.01 Criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral no Município de
Programa de Criação e
São Paulo
Apoio a Unidades de
M2.13.02 Elaboração e implantação de um Plano de Manejo para o Parque Natural
Conservação
Municipal do Pedroso

Quadro 10: Programas Ambientais e as respectivas medidas mitigadoras elaboradas no EIA/RIMA do
Trecho Sul Modificado.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações de (DERSA; FESPSP, 2004a).
P1 - Programas com Início na Fase Pré-Construtiva
Legenda:
P2 - Programas da Fase de Construção
P3 - Programas de Fase de Operação
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(Continuação)
PROGRAMAS
AMBIENTAIS
P3.01
Programa de
Supervisão Ambiental
da Operação
P3.02
Programa de Gestão
Ambiental da Operação
P3.03
Programa de
Monitoramento
Ambiental da Operação

MEDIDAS DE CONTROLE
M3.01.01 Acompanhamento do cumprimento de todas as exigências vinculadas à
Licença de Operação
M3.01.02 Avaliação contínua do desempenho ambiental na operação
M3.02.01
M3.02.02
M3.02.03
M3.02.04
M3.03.01
M3.03.02
M3.03.03
M3.03.04
M3.03.05
M3.03.06
M3.03.07
M3.04.01

P3.04
Programa de Segurança
do Trabalho e Saúde
M3.04.02
Ocupacional na
Operação
M3.04.03
M3.04.04
M3.04.05

P3.05
Programa de
Atendimento a
Emergenciais
Ambientais Durante a
Operação
P3.06
Programa de Relações
com as Comunidades
Lindeiras Durante a
Operação
P3.07
Programa de Apoio à
Proteção e
Recuperação de
Mananciais Durante a
Operação
P3.08
Programa de Reforço
da Capacidade do
Sistema Viário Local

M3.05.01
M3.05.02

Inventário periódico e gerenciamento de passivos ambientais
Controle de cargas difusas
Plano de Gestão de Resíduos
Manutenção da forração vegetal e paisagismo na faixa de domínio
Monitoramento de cargas difusas
Monitoramento de ruído durante a operação
Monitoramento da qualidade do ar
Monitoramento continuado de plantios fora da faixa de domínio
Monitoramento de fauna durante a operação
Monitoramento de tráfego
Monitoramento de fluxos de pedestres
Incorporação das atividades de operação do Trecho Sul no Plano de
Trabalho do SESMT da Diretoria de Operações da Dersa
Incorporação das atividades de operação do Trecho Sul no Plano de
Trabalho das CIPAs da Diretoria de Operações da Dersa
Incorporação do pessoal contratado para operação do Trecho Sul no
PCMSO da Diretoria de Operações da Dersa
Elaboração de PPRA específico para operação do Trecho Sul
Supervisão da conformidade de prestadores de serviços que apoiarão a
operação da rodovia com a legislação se segurança do trabalho e saúde
ocupacional
Plano de Ação de Emergência e Programa de Gerenciamento de Riscos
para acidentes com produtos perigosos
Plano de Contingência para Combate a Incêndio

M3.06.01 Comunicação social durante a operação
M3.06.02 Atendimento à consultas e reclamações
M3.06.03 Educação Ambiental
M3.07.01 Monitoramento de usos lindeiros e apoio à fiscalização
M3.07.02 Análise e avaliação de requerimentos de acesso

M3.08.01 Duplicação da Av. Papa João XXIII, entre o ponto de chegada do Rodoanel
e a Av. João Ramalho
M3.08.02 Monitoramento do tráfego no sistema viário local

Quadro 10: Programas Ambientais e as respectivas medidas mitigadoras elaboradas no EIA/RIMA do
Trecho Sul Modificado.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações de (DERSA; FESPSP, 2004a).
P1 - Programas com Início na Fase Pré-Construtiva
Legenda:
P2 - Programas da Fase de Construção
P3 - Programas de Fase de Operação

107

O detalhamento dos programas ambientais, propostos no EIA do Trecho Sul
modificado e apresentados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) e ao
Ibama até o nível operacional, deu origem ao Projeto Básico Ambiental (PBA). Este
se constituiu em um instrumento de gestão que objetivava garantir o cumprimento
dos compromissos assumidos com relação ao meio ambiente e a legislação
ambiental.
As a ões que compunham os programas am ientais constituíam o “núcleo”
de um modelo de gestão ambiental que, por sua vez, exigiu uma coordenação entre
programas e um relacionamento com as esferas de governo, com as comunidades,
bem como, com os agentes responsáveis pela construção e operação do
empreendimento.
A estrutura organizacional específica para este empreendimento, apresentada
na Figura 27, se constituiu no primeiro programa ambiental do PBA. O Programa de
Estruturação Institucional para a Gestão do Rodoanel tinha por objetivo garantir a
participação coordenada de todos os atores envolvidos nos processos de
licenciamento e construção e na plena execução das medidas mitigadoras e
programas ambientais propostos.

Figura 27 – Estrutura da Gestão Ambiental do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
Fonte: DERSA (2006).
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A estrutura apresenta a relação que existiu entre os diferentes atores que
compunham a gestão ambiental durante a implantação do Trecho Sul do Rodoanel.
Criou-se duas organizações com funções específicas e um procedimento de gestão
financeira.
Uma das organizações constituía-se na Comissão de Apoio da Secretaria dos
Transportes (CAST) que era formada pelo Conselho de Apoio à Implantação do
Trecho Sul de nível multissetorial e outra organização a Unidade de Gerenciamento
Ambiental

do

Rodoanel

(UGA-ROD)

interna

à

estrutura

da

Dersa,

com

responsabilidade executiva sobre todos os aspectos de gestão ambiental do
empreendimento.
A CAST vinculava-se a coordenação de ações de caráter ambiental cuja
efetiva implantação não era de exclusiva responsabilidade da Secretaria dos
Transportes e da Dersa, definindo metas programáticas, dirimindo conflitos de
gestão, identificando eventuais problemas ou atrasos, e propondo ações
complementares, quando necessárias.
A UGA-ROD propôs-se funcionar como foro de coordenação ambiental,
dando agilidade às decisões sobre a gestão ambiental e social do empreendimento
e garantindo que todos os setores pertinentes fossem sempre consultados. Era a
responsável pela supervisão ambiental do empreendimento e pela coordenação dos
programas e medidas, cuja implantação fosse de responsabilidade direta da Dersa,
bem como o gerenciamento do Fundo Ambiental. Contava com apoio de equipes
especializadas em gestão ambiental e social, empresas especializadas em
supervisão e monitoramento ambiental. Portanto, ela se apoiava em uma grande
diversidade de equipes especializadas.
A supervisão ambiental era uma destas equipes especializadas com função
espacialmente delimitada, ou seja, atuava exclusivamente em um dos cinco lotes em
que

a

obra

foi

subdividida.

Cabia

a

supervisão

ambiental

acompanhar

continuamente as construtoras envolvidas no processo de execução das obras,
auxiliando na definição de soluções técnicas adequadas para as situações de
impactos ambientais não previstos que pudessem apresentar-se durante os
trabalhos. Resumidamente, fiscalizavam de maneira direta o desempenho ambiental
das construtoras em cada um dos cinco lotes.
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As construtoras contratadas, por sua vez, contavam com uma estrutura de
gestão ambiental liderada por um gerente ambiental, com disponibilidade suficiente
de recursos humanos e materiais e linha de ligação hierárquica direta com o
engenheiro residente, garantindo a condução metódica de todas as tarefas
necessárias, bem como uma interface com todas as outras áreas funcionais da
equipe responsável pela execução do contrato.
O monitoramento ambiental realizado por especialistas possuía atuação
delimitada funcionalmente, ou seja, ocorria em todos os cinco lotes de obra, porém
com relação a um aspecto técnico específico.
O IPT atuava como assessor técnico auxiliando no acompanhamento
geoambiental, tanto junto ao núcleo de coordenação quanto às equipes de
supervisão ambiental e de gestão ambiental das construtoras (BITAR et al., 2010).
O Instituto Internacional de Ecologia e Gestão Ambiental (IIEGA) atuava junto
as questões de qualidade das águas dos mananciais, bem como acompanhava a
eficácia das medidas de controle, dando condições para a correção dos sistemas de
tratamento de efluentes ou para a correção de possíveis impactos da erosão no
regime hidrológico dos cursos d'água selecionados durante toda a fase de
construção do empreendimento (DERSA, 2009).
Finalmente, a UGA-ROD realizou diversos convênios e contratos específicos
para a implementação de programas.


Programa de Conservação da Fauna: apoio do Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo (MZUSP) no Monitoramento da Fauna.
Existiam também equipes de veterinários para acompanhar as frentes de
obra, realizando atividades de afugentamento; captura; alocação;
primeiros socorros e encaminhamento dos animais, caso necessário;



Programa de Gerenciamento da Implantação do Paisagismo e Plantios
Compensatórios: apoio do Instituto de Botânica (IBt) no desenvolvimento
e acompanhamento dos levantamentos florísticos, fitossociológicos;
resgate de germoplasma e plantas vivas; além da elaboração de projetos
de supressão e recomposição da mata viva e recuperação de áreas
impactadas, como parte das medidas mitigadoras para instalação do
empreendimento;
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Programa de Prospecção, Resgate Arqueológico e Preservação do
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural: apoio do Museu de
Arqueologia e Etnologia (MAE), o qual desenvolveu e conduziu o
programa;

Para garantir a implantação da gestão ambiental foi estabelecido um Fundo
Ambiental, verba de 1,93% do valor da obra (cerca de R$ 96,5 milhões) cujo objetivo
seria garantir que os recursos financeiros fossem disponibilizados no tempo e ritmo
necessários para viabilizar a implantação de todos os programas ambientais de
acordo com o cronograma estipulado para cada um no PBA.
Outra

importante

ferramenta

adotada

para

a

gestão

ambiental

do

empreendimento corresponde ao Certificado de Conformidade Ambiental (CCA),
documento emitido mês a mês pela UGA-ROD após deliberação com as respectivas
equipes de supervisão ambiental de cada lote, no qual é atestada a conformidade
ambiental dos consórcios construtores.
Os aspectos mais relevantes da gestão ambiental realizada durante a
execução do Trecho Sul do Rodoanel correspondem a supervisão ambiental,
equipes multidisciplinares que atuavam em cada lote, em tempo integral,
acompanhando, monitorando e constantemente reavaliando os aspectos e impactos
ambientais e ao CCA, ferramenta coercitiva capaz de impedir a medição de todas as
atividades desenvolvidas por determinado consórcio construtor no mês em que o
certificado não foi emitido.
É importante relatar que mesmo com toda essa estrutura de gestão
implantada durante a execução do Trecho Sul do Rodoanel existiram lacunas que
devem ser repensadas quando da adoção do mesmo modelo, pois quando
analisados os dados evidenciados nos relatórios das supervisoras ambientais
(Apêndices B a H) verifica-se que a participação coordenada de todos os atores
envolvidos não se deu plenamente, ocorreram grandes discrepâncias entre um lote e
outro conforme discutido a seguir.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o método proposto para a análise e discussão dos estudos de

caso considerados, foram estabelecidos critérios básicos conforme anteriormente
apresentados e citados a seguir:


a conformidade da estrutura de gestão executada;



atores envolvidos nestas estruturas de gestão;



principais ferramentas de gestão utilizadas;



participação de outras instituições governamentais no processo;



fiscalização por parte dos órgãos ambientais quanto ao cumprimento das
condicionantes das licenças;



medidas mitigadoras propostas / programas ambientais.

De modo geral, aplicando-se estes seis critérios aos sete estudos de caso
(Apêndice A), observa-se que as estruturas de gestão ambiental adotadas na
execução dos empreendimentos lineares analisados (Alternativa de Alcácer; Gasbol;
gasoduto Urucu-Coari; LT Presidente Dutra/Teresina II; LT Interligação Norte/Sul;
pista descendente da Imigrantes e Trecho Sul do Rodoanel) são muito distintas entre
si. Ainda assim, procurou-se identificar os aspectos comuns e peculiares destas
estruturas.

5.1

Estrutura de gestão ambiental e conformidade dos empreendimentos
Considerando as informações obtidas, este critério foi aplicável apenas a três

estudos de caso: a LT Interligação Norte/Sul; a pista descendente da rodovia dos
Imigrantes e o Trecho Sul do Rodoanel. Para os demais empreendimentos não foi
possível a análise.
Os três casos analisados mostraram-se adequados, pois a gestão ambiental
executada ocorreu em conformidade com o que foi preconizado no processo de
licenciamento.
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É importante salientar que na LT Interligação Norte/Sul, a gestão ambiental
como um todo foi algo inédito, pois envolveu a participação de três empreendedores:
Eletrobrás, Eletronorte e Furnas, com uma equipe única de meio ambiente,
considerando tanto a estrutura da UGA quanto da EIGA, com cerca de 30
profissionais especializados atuando na gestão das obras.
Ary Pires (2005) destaca ainda como fato inédito, para a época, a convivência
entre fiscais ambientais e especialistas responsáveis pela implantação dos
programas socioambientais com empreiteiros e técnicos dos concessionários, assim
como a importância da auditoria ambiental externa do BID, o qual acompanhou por
dezoito meses a execução das obras.
Merece destaque também, o fato das licenças de operação terem sido obtidas
em tempo recorde, aproximadamente dois anos após o inicio do processo de
licenciamento quando da requisição da licença prévia. Segundo Ary Pires (2005),
sem atrasos nos cronogramas de obra, aspecto este que tem-se mostrado como um
dos principais desafios da gestão ambiental.
Porém, também segundo Ary Pires (2005), foi constatado excessos na
composição das equipes técnicas responsáveis pelo gerenciamento e pelas
atividades de campo. Em alguns casos estas equipes foram superdimensionadas e
dificilmente seriam reproduzidas no ambiente competitivo atual.
Outra estrutura de gestão ambiental que se destaca corresponde àquela
implantada durante as obras do gasoduto Urucu-Coari, baseada na Norma ISO
14.001. O que exigiu, como afirmado por Affonso (2001), um aumento da
complexidade no SGA.
O número de atores envolvidos foi grande, contando com um SGA de sede e um
SGA de obra, isto considerando-se apenas o empreendedor. Exigiu ainda, a
participação das empresas que executariam a obra, prestadoras de serviço e
terceirizadas.
Alguns problemas foram relatados como: a dificuldade em convencer a alta
administração, no início do processo, quanto à importância dos cuidados com o meio
ambiente durante a construção das obras; a falta de acesso ao sistema de
informações por parte dos empreiteiros, ficando estes sem um feed back do sistema;
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e a dificuldade dos colaboradores aceitarem o conceito de não conformidade, pois
estes o associavam ao erro humano.

5.2

Atores envolvidos nas estruturas de Gestão Ambiental
Para os sete estudos de caso foi possível identificar as equipes e/ou

profissionais que atuaram na estrutura de gestão ambiental executada durante as
obras. Em todos os casos houve a participação efetiva do empreendedor, exceção
da Alternativa de Alcácer em que não ficou clara esta participação. Todos os
empreendedores,

exceção

da

LT

Presidente

Dutra/Teresina

II,

também

consideraram a contratação de consultorias especializadas para dar apoio na
implantação de determinados programas ambientais ou na gestão ambiental como
um todo.
De maneira geral, observou-se que existia no mínimo uma equipe de meio
ambiente do empreendedor, uma equipe de fiscalização e/ou supervisão ambiental,
contratada pelo empreendedor, e ainda a equipe de meio ambiente das empresas
responsáveis pela execução das obras. Portanto, sempre estavam presentes
profissionais especializados que possibilitavam a condução das obras considerandose as questões ambientais.
Quando observadas as definições de Sánchez (2008), que afirma ser a
supervisão

uma atividade contínua realizada pelo empreendedor

ou seu

representante, com a finalidade de verificar o cumprimento de exigências legais ou
contratuais e a fiscalização uma atividade correlata, porém realizada por agentes
governamentais no cumprimento do poder de polícia do Estado, tem-se claramente,
a distinção de funções por parte das equipes correspondentes.
Neste sentido é possível afirmar que em todas as estruturas existiu a figura da
supervisão ambiental, embora em alguns casos esta seja erroneamente denominada
de fiscalização e/ou inspeção, como na Alternativa de Alcácer, no gasoduto UrucuCoari e na LT Interligação Norte/Sul. Em todos os casos coube a supervisão
ambiental acompanhar as atividades em campo, por meio de vistorias periódicas,
apontando os desvios.
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Analisando-se especificamente o caso do Trecho Sul do Rodoanel, é inegável
que a presença de equipes multidisciplinares de supervisão ambiental atuando
diariamente nas obras, constituiu-se num dos atores mais importantes da gestão
ambiental.

Considerando-se

este

fato

e

possuindo

diversos

documentos

disponibilizados pelo empreendedor (Dersa), algumas análises foram realizadas
para o período de treze meses, entre Julho de 2008 e Julho de 2009, fase mais
crítica da obra em termos ambientais, pois corresponde a maior atuação da
produção.
Para as análises utilizou-se os mesmos critérios de avaliação de desempenho
ambiental

das

construtoras,

propostos

na

fase

de

pré-aprovação

pelo

empreendedor, a saber:
Índice de não conformidade: percentual de medidas não atendidas com relação
ao total aplicável no mês. INC = 100 x (Mna / 317)
Sendo: Mna = Medidas não atendidas
Índice de Repetição: total de Recomendações de Ação Corretiva (RACs) ou
Notificações de Não Conformidade (NNCs) reincidente de uma mesma medida,
com relação ao total de RACs e NNCs emitidas.
Tempo médio de resposta: tempo transcorrido entre a abertura da RAC ou NNC
e o seu encerramento.
Analisaram-se os três índices a partir dos dados apresentados nos relatórios
mensais das equipes de supervisão ambiental. Com relação ao índice de não
conformidade, observa-se que em números absolutos (Apêndice B), os lotes com as
maiores quantidades de RACs e NNCs abertas no período dos treze meses
analisados, foram os Lotes 4 e 5, respectivamente. Porém, admitindo-se que as
NNCs correspondem a impactos mais significativos, pode-se considerar que neste
aspecto, de acordo com os índices utilizados, o lote que apresentou o pior
desempenho foi o Lote 5.
Numa comparação relativa (Apêndice B) entre o número total de RACs e NNCs
abertas no período, o maior percentual de NNC abertas foi apresentado pelo Lote 5,
seguido pelos Lotes 4 e 3, sendo praticamente insignificantes os valores observados
nos Lotes 1 e 2.
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Por sua vez, considerando o número de RACs abertas no mesmo período, o
maior percentual é observado no Lote 4, seguido pelos Lotes 5, 3, 1 e 2,
respectivamente. Esta observação coloca em dúvida se os conceitos de RAC e NNC
foram considerados da mesma forma entre todas as equipes de supervisão
ambiental, pois entende-se que teoricamente o número de RACs e NNCs abertas
em cada lote deveriam ser proporcionais entre si, pois não há diferenças
significativas entre os lotes e, as questões climáticas como o período de chuvas, por
exemplo, afetou de maneira similar toda a obra.
Procurando entender essa disparidade avaliou-se lote a lote (Apêndice C),
buscando-se uma correlação entre os meses e as RACs e NNCs abertas e quais os
principais aspectos e impactos que motivaram a emissão destes documentos
(Apêndice D). Observou-se que as questões relativas à erosão e ao assoreamento
foram as mais pertinentes no decorrer do período, porém não houve correlação entre
os meses com maiores e menores emissões.
Dersa; Umah; Trends (2009) afirmam que no mês de Julho de 2009 o volume
precipitado foi maior que a média histórica para o período, dificultando o avanço das
frentes de obra e aumentando os desvios em relação às medidas de controle de
erosão e assoreamento. Porém, no mês em referência, observa-se aumento do
índice de não conformidade, apenas nos Lotes 2 e 3, indicando que possivelmente
houve uma diferença grande entre os cuidados ambientais exercidos por cada lote e
também a maneira como as equipes de supervisão atuaram.
Analisando-se os índices de repetição de cada lote (Apêndice E), observou-se
que a medida de controle ambiental que apresentou a maior reincidência de não
execução foi a Medida de Controle de Erosão e Assoreamento (M2.02.04), seguida
pelo Controle de Poluição, Organização e Limpeza (M2.02.01). As demais medidas
foram atendidas na quase totalidade. Sendo a maior reincidência correspondente a
Instrução Geral de Controle Ambiental das Obras (ICA-00), assim como da ICA-02
específica para a execução de travessias de drenagem e/ou aterros próximos a
áreas de preservação (Apêndice D).
Com relação às demais Instruções de Controle Ambiental (ICAs), observa-se
que não houve dificuldade na execução das medidas de controle. Portanto, cabe
uma reflexão sobre as duas medidas e as ICAs que mais apresentaram reincidência,
no sentido de se verificar a dificuldade na execução das mesmas.
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Analisando-se a relação do número de ocorrências de medidas de controle não
atendidas pelos cinco lotes, observa-se novamente que os maiores percentuais se
aplicam ao Lote 5 (Apêndice F). O mesmo ocorre quando o índice analisado
corresponde aos tempos médios de resposta (Apêndice G) e a recomendação para
emissão ou não do CCA (Apêndice H). No período analisado o Lote 5 foi o único lote
que teve a medição dos serviços de construção não efetuada devido ao não
atendimento das questões ambientais.
Desta forma, considera-se que as disparidades apresentadas entre os lotes
pode ser devido a ausência de um coordenador geral presente no dia-a-dia, em
campo, atuando junto às diferentes equipes de supervisão ambiental, pois mesmo
existindo uma padronização de documentos, como foi o caso do PBA e os
Procedimentos de Supervisão Ambiental, as equipes de supervisão não atuaram de
maneira uniforme, como relatado.
Portanto, mais do que ter equipes multidisciplinares atuando todos os dias em
campo, junto com a produção e as equipes de meio ambiente das empreiteiras é
necessário, para garantir uma gestão mais uniforme, a presença de uma
coordenação em campo atuando entre a UGA e as equipes de supervisão,
garantindo que os critérios adotados sejam os mesmos e que o andamento
ambiental do empreendimento como um todo seja o mais uniforme possível.
Estas análises permitiram verificar também que o número de medidas de
controle apresentadas foi extremamente exaustivo, no entanto, poucas foram as
medidas que realmente contribuíram para a não ocorrência ou mitigação dos
impactos ambientais negativos (Apêndice E).
Retomando a análise dos atores envolvidos nas estruturas de gestão ambiental
analisadas foram identificadas ainda outras peculiaridades, como no caso do
gasoduto Urucu-Coari que, devido sua gestão ambiental ser baseada na Norma ISO
14.001, houve um envolvimento mais direto da alta administração na execução da
gestão ambiental durante as obras.
No caso do Trecho Sul do Rodoanel a diferença marcante foi a criação da
CAST que se constituía num conselho de apoio a implantação da obra formado por
membros da Dersa (empreendedor), Secretarias Estaduais, Prefeituras Municipais e
membros da sociedade civil, incluindo um representante da população indígena.
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5.3

Ferramentas de Gestão Ambiental
A ferramenta de gestão mais utilizada em todos os casos analisados

correspondeu ao monitoramento ambiental, que foi realizado por meio de equipes de
supervisão ambiental, ou como anteriormente mencionado, com o emprego de
equipes denominadas de inspetores ou fiscais ambientais.
Outro aspecto comum identificado em seis dos sete empreendimentos
estudados, exceção da Alternativa de Alcácer, corresponde a AIA contínua do
empreendimento, buscando reavaliar ou prever impactos não considerados nos
estudos ambientais e assim planejar e executar medidas para evitar ou mitigar tais
impactos.
Com relação ao monitoramento e a AIA pode-se afirmar que o primeiro sem a
utilização deste último perderia sua eficiência e eficácia. Fato observado nas obras
de implantação da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, na qual realizou-se
o acompanhamento contínuo das obras e a reavaliação constante dos aspectos e
impactos ambientais associados as atividades construtivas, o que permitiu inclusive
ajustes de projeto que atenuaram impactos ambientais.
É possível afirmar também, que a educação ambiental está presente em todos
os casos, por meio de treinamentos específicos e/ou dos Diálogos Diários (DD)
como uma forte ferramenta de gestão, como preconizado por Küller (2005). No caso
das obras do Gasbol foi considerada a ferramenta de gestão ambiental mais
importante, afirmação esta corroborada pelo que se verificou na gestão do gasoduto
Urucu-Coari, no qual a conscientização ambiental esteve bastante presente. Ambas
as obras correspondem ao mesmo empreendedor.
A existência de diretrizes e/ou cláusulas contratuais que determinaram a
adequação ambiental do empreendimento, incluindo para isto a obrigatoriedade de
implantação da gestão ambiental, auditorias externas, nível de detalhamento exigido
para os programas ambientais etc., identificada em todos os casos estudados,
exceção da LT Presidente Dutra/Teresina II, também foi bastante relevante e de
suma importância para a gestão ambiental das obras.
Identificou-se ainda algumas peculiaridades a cerca das ferramentas utilizadas.
No caso das obras de instalação do Gasbol, esta ficou por conta da ferramenta de
gestão ambiental denominada Honra ao Mérito, a qual premiava os componentes da
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equipe de obra pela execução de medidas ambientais que denotassem ações
positivas, espontâneas, para prevenção ou mesmo correção imediata dos desvios e
que, segundo Küller (2005), apresentou resultados significativos.
Por sua vez, no gasoduto Urucu-Coari o que chamou a atenção foi a existência
da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) que já apresentava aos executores,
os requisitos mínimos a serem seguidos com relação as questões ambientais, algo
relativamente novo para a época, década de 1990. Outro ponto relevante
corresponde às auditorias externas realizadas no SGA do gasoduto Urucu-Coari.
Para Affonso (2001), a auditoria externa representa um grande motivador para a
organização na manutenção do seu SGA e deveria fazer parte do sistema
independente de certificação.
A peculiaridade na gestão ambiental das obras da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes diz respeito a AIA constante e o acompanhamento de
equipes

multidisciplinares

tanto

contratadas

pelo

empreendedor,

quanto

governamentais que vistoriaram constantemente as obras e promoveram discussões
que possibilitaram inclusive mudanças de projetos visando evitar ou mitigar impactos
ambientais identificados.
Provavelmente, o aspecto mais distinto e interessante identificado nas
estruturas de gestão ambiental implantadas corresponde à ferramenta de gestão
utilizada nas obras de construção do Trecho Sul do Rodoanel, o CCA. Trata-se de
um documento emitido mês a mês pelo empreendedor, após deliberação com as
respectivas equipes de supervisão ambiental, e que atesta a conformidade
ambiental dos consórcios construtores. Caso o número de desvios (não
conformidades) fosse muito grande ou tivesse causado impactos significativos ou
ainda correspondessem a problemas recorrentes, o CCA podia não ser emitido, o
que implicava no não processamento das medições dos serviços de construção.
Portanto, constituía-se em um instrumento punitivo. Este foi o documento mais
inovador utilizado dentre todos os observados, pois pela primeira vez, a ausência de
cuidados com as questões ambientais poderia levar ao não pagamento dos serviços
construtivos efetuados pelas empreiteiras.
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5.4

Convênios com Instituições Governamentais
Nas obras da LT Interligação Norte/Sul, pista descendente da rodovia dos

Imigrantes e Trecho Sul do Rodoanel, outro aspecto comum observado corresponde
ao convênio feito com instituições governamentais, buscando apoio para a
implantação correta e bem sucedida de alguns programas ambientais. Na LT
Interligação Norte/Sul o Iphan atuou com relação as questões de arqueologia, a
Femago e o Ibama nas questões de supressão de vegetação.
Os convênios realizados para a fiscalização das obras da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes, entre outros, com o IF e IPT, o primeiro com o papel de
realizar o acompanhamento ambiental referente aos aspectos da biota no Parque
Estadual da Serra do Mar e o segundo acompanhando os aspectos relacionados ao
meio físico, foram de suma importância, pois agregaram conhecimento técnico no
acompanhamento das obras, o que contribuiu para a melhoria e eficiência da gestão
ambiental executada.
No caso do Trecho Sul do Rodoanel foram realizados cerca de cinco
convênios, para apoio a supervisão ambiental/empreendedor. O IPT também tinha a
atribuição de realizar o acompanhamento ambiental dos aspectos relacionados ao
meio físico, principalmente quanto as questões de erosão e assoreamento, uma vez
que a obra ocorreu em área de proteção aos mananciais; ao IIEGA cabia o
monitoramento das águas das Represas Billings e Guarapiranga; o MZUSP e IBt
acompanhavam

as

questões

relativas

ao

meio

biótico,

fauna

e

flora,

respectivamente, e o MAE desenvolveu e conduziu o Programa de Prospecção,
Resgate Arqueológico e Preservação do Patrimônio Arqueológico, Histórico e
Cultural.
É inegável que a participação de instituições governamentais no processo de
acompanhamento da execução destas obras foi um dos fatores que contribuiu para
a gestão ambiental implantada.

5.5

Fiscalização Ambiental
Assim como a conformidade ambiental a fiscalização ambiental, devido a

ausência de informações, não foi aplicada para todos os estudos de caso.
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Nos casos em que foi possível distinguir a aplicação deste critério, pode-se
inferir que os órgãos financiadores exerceram influência importante, principalmente
nas obras desenvolvidas durante a década de 1990, período em que as questões
ambientais ainda estavam ganhando corpo no contexto nacional. Dentre elas,
destacam-se o Gasbol, a pista descendente da rodovia dos Imigrantes e a LT
Interligação Norte/Sul.
Na execução da pista descendente da rodovia dos Imigrantes a participação de
órgãos externos no processo de acompanhamento, seja por meio da fiscalização por
parte do órgão licenciador ou por meio de convênio como anteriormente
mencionado, agregou conhecimento técnico de suma importância para gestão
ambiental das obras.
A LT Interligação Norte/Sul e o Trecho Sul do Rodoanel também foram
fiscalizados pelo órgão licenciador. Portanto, houve durante a execução das obras o
acompanhamento do Estado, no sentido de se verificar o atendimento às exigências
das licenças ambientais.
Constatou-se que a participação do órgão licenciador durante a fase de
acompanhando/execução das obras foi fundamental para a eficiência dos planos e
programas

ambientais

e,

portanto

da

gestão

ambiental,

pois

os

três

empreendimentos analisados (Gasbol, pista descendente da rodovia dos Imigrantes
e LT Interligação Norte/Sul) foram aqueles que apresentaram uma melhor
adequação ambiental.
Porém, a participação destes órgãos na fiscalização dos empreendimentos
ainda é pouco expressiva, pois apesar do acompanhamento não se limitar aos
relatórios exigidos nas licenças de instalação, como ocorria antes, as discrepâncias
observadas principalmente entre os lotes que compunham o Trecho Sul do
Rodoanel, mostram também a falta de um envolvimento maior na fase de
acompanhamento das obras, por parte dos responsáveis pela pré-aprovação e
emissão das licenças prévia e de instalação do empreendimento.
Observa-se que apesar de serem estabelecidas em condicionantes a
apresentação de relatórios de acompanhamento dos programas ambientais, na
maioria dos casos, não existe retorno dos órgãos licenciadores/fiscalizadores quanto
à qualidade do material apresentado.
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5.6

Programas Ambientais
A ideia de se analisar os programas ambientais propostos partiu do princípio de

que planos e/ou programas que incorporam os procedimentos e/ou medidas a serem
adotados na mitigação dos impactos previstos, assim como na compensação
daqueles que são inevitáveis e não mitigáveis, subsidiam a ligação e a transição
entre a AIA e o futuro SGA da operação (BITAR, 2001).
Numa primeira análise dos casos estudados observou-se que o número de
programas ambientais propostos e executados eram muito distintos entre si, mesmo
os empreendimentos apresentando impactos relativamente parecidos. Novamente a
ausência de informações detalhadas dificultou a realização da analise dos
programas ambientais da Alternativa de Alcácer, e os demais foram analisados
apenas com relação às denominações. Ainda assim, foi possível tecer alguns
comentários.
O Programa de Comunicação Social fez parte da gestão ambiental de quatro
dos empreendimentos analisados, o mesmo foi observado com relação ao Programa
de Treinamento Ambiental e/ou Educação Ambiental e Programa de Prospecção e
Resgate Arqueológico.
O único programa ambiental que pode ser considerado em todos os
empreendimentos corresponde à implantação da gestão ambiental, que mesmo não
estando clara a existência deles como programa nas obras do Gasbol e pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, é possível inferir pelos documentos
analisados que estes existiram.
Existiram também programas específicos para cada obra, dentre os quais
destacam-se: Programa de Combate a Malária e Programa de Redução de
Gamagrafias, ambos pertencentes ao gasoduto Urucu-Coari, e

o Programa de

Apoio as Comunidades Extrativistas do Babaçu pertencente às obras da LT
Interligação Presidente Dutra/Teresina II.
O Quadro 11 a seguir apresenta os programas comuns e distintos de cada
empreendimento.
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Programas Ambientais

Estudos de Caso
Programa de Treinamento e
Conscientização ou
Educação Ambiental
Programa de Comunicação
Ambiental
Programa de Gestão
Ambiental
Programa de Prospecção e
Resgate Arqueológico
Programa de Monitoramento
de Fauna e Flora
Programa de Compensação
Ambiental
Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas
Programa de Requisitos
Contratuais
Programa de Adequação
Ambiental do Projeto
Executivo
Programa de Combate a
Malária
Programa de Redução de
Gamagrafias
Programa de Implantação
da Faixa de Servidão
Programa de Monitoramento
da Faixa de Servidão
Programa de Apoio as
Comunidades Extrativistas
do Babaçú
Acompanhamento das
Atividades Minerárias
Monitoramento de
Qualidade das Águas
Planejamento Ambiental
Contínuo da Construção
Adequação Ambiental dos
Procedimentos Construtivos
Apoio a Proteção e
Recuperação de Mananciais
Durante a Construção

Gasbol

Gasoduto
UrucuCoari

LT
Presidente
DutraTeresina II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

LT
Interligação
Norte-Sul

Trecho
Sul
Rodoanel
X

X

X

Pista
Descendente
Imigrantes

X
1

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

Quadro 11: Alguns Programas Ambientais propostos para a fase de acompanhamento dos
Estudos de Caso e a correlação entre os programas e as obras analisadas.
Fonte: Elaborado pela autora.
Notas: 1 Considerado segundo informações obtidas nos documentos analisados.
Os nomes dos programas não são os mesmos para todos os empreendimentos, mas constituem-se em
medidas de mitigação e/ou compensação similares.
Não foram contemplados todos os programas propostos nos sete empreendimentos, os quais podem
ser visualizados no Apêndice A. Incluem-se apenas aqueles considerados mais importantes para as
análises realizadas.

É importante ressaltar que o fato de não se constatar a existência de programas
ambientais nas obras da Alternativa de Alcácer, e poucos para o Gasbol e a pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, não significa que estas obras foram
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realizadas sem a execução de programas específicos, mas sim que não obteve-se
as informações a respeito.
Constatou-se um fato interessante observando os programas ambientais
propostos para os casos analisados: não identificou-se nenhum programa específico
para potencializar impactos positivos, houve apenas programas propostos para
evitar, mitigar ou compensar os impactos negativos.
Outra constatação importante é que apesar de ser relatado no estudo de Affonso
(2001) a preocupação com a consideração das questões ambientais já no
planejamento da obra, observou-se apenas nas obras do Trecho Sul do Rodoanel e
da pista descendente da rodovia dos Imigrantes a preocupação na compatibilização
do projeto executivo com os critérios ambientais, assim como o planejamento
ambiental contínuo da construção.
Os

programas

ambientais

identificados

como

comuns

a

maioria

dos

empreendimentos, dentre eles a comunicação social, arqueologia e os treinamentos
e/ou educação ambiental, parecem evidentes, porque envolvem a regulamentação
existente. Caso da arqueologia que é necessária para viabilizar e implantar qualquer
empreendimento com potencial de gerar impactos significativos.
No caso da comunicação social, esta visa atender aos anseios da sociedade
civil, especificamente a população local que sofrerá os impactos diretos e indiretos
causados pela construção do empreendimento e que hoje exercem, mais do que
nunca, papel fundamental na viabilização dos empreendimentos.
No caso da conscientização ambiental, por meio de treinamentos e/ou educação
ambiental, busca-se orientar os colaboradores, sem os quais não é possível
operacionalizar a maior parte dos planos e programas propostos, pois são as ações
rotineiras que possibilitarão ou não, evitar ou mitigar, os possíveis impactos
negativos que ocorrerão durante as obras.
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6

CONCLUSÕES
As análises realizadas indicam que grandes estruturas organizacionais de

gestão ambiental, com muitos atores envolvidos e um número elevado de
procedimentos, não correspondem necessariamente a estruturas de gestão mais
eficientes.
A aplicação do SGA, como preconizado pela Norma ISO 14.001, na gestão
ambiental durante a execução das obras é válida, porém pouco adequada,
principalmente se considerado que nesta fase as equipes que executarão as
diversas atividades são formadas muito próximo ao início das atividades. Além disso,
configuram atores de diversas empresas atuando juntos, os quais normalmente
possuem outra cultura e adotam outra forma de gestão, bem como apresentam
ainda alta rotatividade dos funcionários o que compromete os efeitos esperados dos
treinamentos e conscientização, e ainda, afetam atribuições e responsabilidades.
Desta forma, entende-se que a série ISO 14.000 é um meio, mas não fim para
se alcançar uma gestão ambiental de excelência durante a execução de uma obra.
O SGA, segundo a Norma, foi idealizado para a fase de operação razão pela qual
não cobre os impactos ambientais decorrentes da fase de implantação do
empreendimento.
É possível afirmar também que a supervisão ambiental é fundamental no
acompanhamento das atividades, por meio de vistorias periódicas, apontando os
desvios e constantemente reavaliando os aspectos e impactos ambientais,
prevenindo e/ou antecipando impactos negativos não previstos ou com significância
maior do que a determinada nos estudos preliminares.
Observou-se que as ferramentas de gestão mais utilizadas corresponderam ao
monitoramento ambiental, a AIA contínua do empreendimento e os treinamentos
e/ou educação ambiental. No caso desta última ferramenta considera-se que seja
fundamental,

pois

envolve

todos

os

atores

do

processo

permitindo

a

operacionalização dos procedimentos preconizados nos programas ambientais,
necessários para evitar ou mitigar os impactos negativos.
Constatou-se, no entanto, que monitoramentos muito detalhados e cheios de
informações podem levar a um custo excessivo sem eficiência. A mesma
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observação vale para o excesso de planos e programas ambientais, que pode
acarretar na dificuldade de se colocar em prática um número elevado de ações.
Identificou-se ainda o quão importante é, na fase de acompanhamento das
obras, a participação das instituições governamentais de apoio (convênios) e dos
órgãos licenciadores (fiscalização). Estes com atuação ainda pouco expressiva, pois
apesar de estabelecido nas condicionantes das licenças a apresentação de
relatórios de acompanhamento, geralmente não existe retorno quanto à qualidade
da gestão ambiental executada durante as obras.
Verificou-se também, com os estudos propostos, a dificuldade na obtenção de
informações a respeito da gestão ambiental desenvolvida em grandes obras lineares
quando da sua execução. É necessário não apenas implantar mecanismos
eficientes de gestão, mas também divulgá-los, assim como divulgar os aspectos
ineficientes, buscando-se a melhoria da gestão ambiental de outras obras, bem
como a aquisição de mais conhecimento.
A legislação ambiental brasileira apesar de rígida e complexa, não define
procedimentos específicos para o adequado acompanhamento e controle das
atividades de construção, como ocorre com a legislação trabalhista e os aspectos
relacionados com a saúde e segurança do trabalho nessas mesmas atividades. Por
isto, observou-se que a gestão ambiental desenvolvida durante a fase de instalação
de grandes obras de infraestrutura lineares são muito distintas, não sendo possível
estabelecer um modelo único para ser utilizado neste tipo de obras.
Todavia cabem algumas considerações. De fato, a conscientização ambiental é
fundamental para o sucesso da gestão ambiental executada durante as obras,
desde que aplicada em todos os níveis hierárquicos e de forma constante. O mesmo
vale para o acompanhamento ambiental realizado por equipes multidisciplinares de
supervisão ambiental. Cabe ressaltar, no entanto, que é necessário uma
coordenação única destas equipes e presente no dia-a-dia da obra para garantir que
as atividades de monitoramento, verificação de não conformidades, correção destas
não conformidades entre outras, sejam realizadas da maneira mais uniforme
possível.
A inclusão de cláusulas contratuais que garantam a implementação não
apenas de estruturas de gestão ambiental, mas também a execução dos planos e
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programas ambientais, assim como ferramentas punitivas também são fundamentais
para a adequação ambiental do empreendimento.
Deve-se considerar que quantidade não significa necessariamente qualidade.
Estruturas de gestão ambiental muito complexas e com muitos procedimentos
podem gerar custos excessivos. Estruturas simples com um número relativamente
pequeno de profissionais especializados podem atender plenamente a fase de
obras, se houver treinamento, conscientização e colaboração principalmente por
parte da alta direção das empresas/órgãos envolvidos.
É

importante

também,

considerar

as

questões

ambientais

desde

o

planejamento do empreendimento, compatibilizando o projeto executivo com os
planos e programas ambientais, o que pode contribuir para uma gestão mais
eficiente durante as obras.
E por último, mas não menos importante, é divulgar os mecanismos de gestão
ambiental adotados na execução de obras de infraestrutura lineares, assim como
seus pontos fortes e fracos para que no futuro seja possível se criar um modelo
básico para a estrutura de gestão ambiental destas obras.
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APÊNDICE B – Análise do nº de RACs e NNCs emitidas para os 5 lotes do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de 13 meses.

Figura 28 – Gráfico apresentando a distribuição do número absoluto de RACs e de NNCs
emitidas para os 5 lotes do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas no período entre Julho
de 2008 e Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 29 – Gráfico apresentando a distribuição da percentagem de RACs e de NNCs
emitidas para os 5 lotes do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas no período entre Julho
de 2008 e Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE C – Índice de Não Conformidade.

Figura 30 – Gráfico apresentando os índices de não conformidade para os meses de
Julho de 2008 à Julho de 2009 identificados no Lote 1 do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas.
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 31 – Gráfico apresentando os índices de não conformidade para os meses de
Julho de 2008 à Julho de 2009 identificados no Lote 2 do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 32 – Gráfico apresentando os índices de não conformidade para os meses de
Julho de 2008 à Julho de 2009 identificados no Lote 3 do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas.
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 33 – Gráfico apresentando os índices de não conformidade para os meses de
Julho de 2008 à Julho de 2009 identificados no Lote 4 do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 34 – Gráfico apresentando os índices de não conformidade para os meses de
Julho de 2008 à Julho de 2009 identificados no Lote 5 do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 1 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 1 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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APÊNDICE D – Índice de Repetição (Medidas de Controle por Índice de Controle).

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 1 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 1 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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(Continua)

Tabela 2 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 2 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 2 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 2 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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(Continua)

Tabela 3 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 3 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 3 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 3 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Tabela 4 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 4 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 4 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 4 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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(Continua)

Tabela 5 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 5 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 5 – Índice de repetição das medidas de controle por Instrução de Controle Ambiental (ICA) por mês não aplicadas
pelo Lote 5 do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.
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Figura 35 – Gráfico apresentando o número de repetições de cada medida de controle não atendida pelo Lote 1 do Trecho Sul
do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE E – Índice de Repetição de Ocorrências.

Figura 36 – Gráfico apresentando o número de repetições de cada medida de controle não atendida pelo Lote 2 do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 37 – Gráfico apresentando o número de repetições de cada medida de controle não atendida pelo Lote 3 do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 38 – Gráfico apresentando o número de repetições de cada medida de controle não atendida pelo Lote 4 do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 39 – Gráfico apresentando o número de repetições de cada medida de controle não atendida pelo Lote 5 do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 40 – Gráfico apresentando o percentual de ocorrências de cada medida de controle não atendida por lote do Trecho
Sul do Rodoanel Mário Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE F – Número de Ocorrência de Medidas de Controle Não Atendidas.

Figura 41 – Gráfico apresentando um comparativo do tempo médio de resposta por lote do Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas no período de Julho de 2008 à Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE G – Tempo Médio de Resposta (tempo transcorrido entre a abertura da

RAC ou NNC e o seu encerramento).
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Figura 42 – Gráfico apresentando o tempo médio de resposta, em dias, às
Recomendações de Ações Corretivas (RAC) emitidas aos 5 lotes do Trecho Sul do
Rodoanel Mário Covas no período entre Julho de 2008 e Julho de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE H – Recomendação de Emissão do CCA.

2008
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5

JUL
SI
R
R
R
SI

AGO
R
R
R
R
LC

SET
R
R
R
R
R

OUT
R
R
R
R
R

NOV
R
R
R
R
R

DEZ
R
R
R
R
R

Quadro 13: Status da emissão do Certificado de Conformidade Ambiental
(CCA) declarado pela Supervisão Ambiental durante o 2º Semestre de 2008.
Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda:
SI = SEM INFORMAÇÃO;
R = RECOMENDADA A EMISSÃO;
LC = EMISSÃO CONDICIONADA;
NR = NÃO RECOMENDADO.

LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5

JAN
R
R
R
R
R

FEV
R
R
R
R
LC

MAR
R
R
R
R
NR

2009
ABR
R
R
R
R
R

MAIO
R
R
R
R
R

JUN
SI
R
R
SI
R

JUL
SI
R
R
SI
LC

Quadro 14: Status da emissão do Certificado de Conformidade Ambiental (CCA)
declarado pela Supervisão Ambiental durante o 1º Semestre de 2009.
Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda:
SI = SEM INFORMAÇÃO;
R = RECOMENDADA A EMISSÃO;
LC = EMISSÃO CONDICIONADA;
NR = NÃO RECOMENDADO.

