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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Controle Ambiental – PCA, integrante do processo de licenciamento 

ambiental, reúne os programas ambientais indicados no Relatório de Controle 

Ambiental – RCA (P4M004-003), relativo às obras de implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova. 

O Plano de Controle Ambiental tem como seu objetivo dar continuidade ao processo 

de licenciamento ambiental, apresentando os programas e subprograma ambientais 

a serem executados durante a fase de implantação do referido empreendimento, 

conforme determina a legislação em vigor, para obtenção da Licença de Instalação – 

LI junto ao órgão licenciador, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.  

Este documento é uma ferramenta para a mitigação dos impactos negativos e 

potencialização dos efeitos positivos advindos da implantação e operação do 

empreendimento, SES Bacia da Estrada Nova. O PCA apresenta medidas de ordem 

técnica e gerencial, que atuam na ocorrência de impactos abrangentes aos meios 

físicos, bióticos e socioeconômicos. Essas medidas são específicas a cada um dos 

programas. 

O PCA, objeto deste documento, é composto por 20 programas ambientais, sendo 

estes: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gestão Ambiental e Social das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC; 

 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos; 

 Programa de Salvamento Arqueológico; 

 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 

 Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas; 

 Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento; 

 Programa de Gerenciamento de Sólidos – PGRS;  
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 Programa de Controle de Emissões Atmosféricas; 

 Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização de 
Tráfego; 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; 

 Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas; 

 Programa de Emergência e Contingência; 

 Programa de Monitoramento da Biota Aquática; 

 Programa Local de Empregos; e 

 Programa de Recuperação de Área Degradada. 

 

Cabe informar que o Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras, previsto no 

Relatório de Controle Ambiental – RCA, teve seu nome alterado para Programa de 

Gestão Ambiental e Social das Obras, para atendimento de solicitação do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, órgão financiador do Programa de Saneamento 

da Bacia da Estrada Nova de Belém, não alterando a essência e objetivos do programa 

proposto no RCA, e sim complementando e adequando às diretrizes contratuais do BID. 
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2. DADOS BÁSICOS DO EMPREENDEDOR E EQUIPE 
TÉCNICA 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome: Prefeitura Municipal de Belém – PMB  

Endereço: Palácio Antônio Lemos - Praça Dom Pedro II, s/nº - Cidade Velha 

CEP.: 66.020-240 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO PCA 

Nome: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro 

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 168, sala 110, Nazaré, Belém-PA 

CEP.: 66.035-065 

Telefone: 11 3284-6550 

2.2.1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCA 

O Quadro 2.1 apresenta a equipe técnica do Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro 

envolvida no desenvolvimento dos programas do Plano de Controle Ambiental. 

Quadro 2.1 - Equipe Técnica 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO ASSINATURA 

Cristina Kirchner de Azevedo  

Engenheira Sanitarista e 
Ambiental 

Especialista em Eng. 
Segurança do Trabalho  

CREA 071.358-9 

Leonardo Mitre Alvim de Castro 

Engenheiro Civil, M. Sc e 
D.Sc em Saneamento, 

Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 

CREA/MG 70.992/D 
 

Heitor Campos de Sousa 
Biólogo, M. Sc. em 

Ecologia 
CRBio 104894/04-D 

Roberto Sussumu Kurokawa Engenheiro Agrônomo  CREA 600494623 
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PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO ASSINATURA 

Luiz Eduardo Borges Leal Administrador CRA 4630 

 

Ledice Kesiane Pestana 
Moraes 

Engenheira Ambiental CREA 305721D/TO 

Nathália Schmuziger Engenheira Ambiental CREA 5069989832 

 

 

As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs dos técnicos listados no Quadro 

2.1 - Equipe Técnica constam no Anexo I deste documento. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Sistema de Esgotamento Sanitário denominado SES Bacia da Estrada Nova será 

implantado na área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN, mais 

especificamente a sub-bacia 1 em sua totalidade, incluindo a área definida no projeto 

como Passivo da Orla, a área no projeto denominada Miolo do Jurunas, sendo este 

parte da sub-bacia 2, além da contribuição pontual do Conjunto Habitacional e Centro 

Comercial a serem implantados na travessa Quintino Bocaiuva, área localizada entre 

a avenida Bernardo Sayão e travessa Honório José dos Santos (Figura 3.1). 

O SES Bacia da Estrada Nova é do tipo separador absoluto, composto por rede 

coletora de esgoto doméstico, ligações domiciliares, estações elevatórias de esgoto e 

emissário subaquático, atendendo o bairro Jurunas e uma pequena parcela dos 

bairros Batista Campos e Cidade Velha. 

 

Figura 3.1 - SES Bacia da Estrada Nova 
Área do Empreendimento  

Tem como proposta a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto em 02 (duas) 

etapas, conforme justificativas técnicas já apresentadas no Relatório de Controle 

Ambiental – RCA e submetida à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a 



  20 

  

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

qual deu parecer favorável a partir da emissão da Licença Prévia – LP nº 33/2021 

(Anexo II), sendo o sistema de coleta e transporte do efluente sanitário, implantado 

em única etapa. 

3.1. SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO  

A implantação de um sistema de esgotamento sanitário na sub-bacia 1 e sub-bacia 2 

da BHEN, visa proporcionar o atendimento adequado da população ao saneamento 

básico, caracterizada como uma medida de redução de risco de doença e outros 

agravos e proteção da saúde, direito constitucional previsto na constituição federal, 

tendo em vista que a área de atendimento do empreendimento atualmente não 

confere à população tal mecanismo de infraestrutura urbana. 

A oferta deste sistema de saneamento, proporcionará melhora na qualidade de vida 

da população e ambiental da região. Acarretará também, no aumento da taxa de 

cobertura de coleta e tratamento de efluente sanitário, o que trará impactos 

econômicos positivos, tanto para a região, como para o município. 

3.2. Características Técnicas 

O projeto do SES Bacia da Estrada Nova, de acordo com os seus critérios e 

especificações básicas, apresenta as seguintes características técnicas principais: 

 População atendida: 84.789 hab. 

 Rede coletora de esgoto: 50.194 m de extensão  

 Estações Elevatórias de Esgoto: 07 unidades 

 Estação de Tratamento de Esgoto com processo de tratamento composto por:  

o Tratamento preliminar: Peneira Rotativa em canal + Desarenador 

Mecanizado; e 

o Tratamento secundário: reatores UASB; 

o Desaguamento de lodo: centrífuga; e 

o Desinfecção do efluente tradado: hipoclorito de sódio com geração in 

loco. 

 Capacidade de tratamento da ETE: Qmédia 143,30 m³/s; e 

 Disposição do efluente final no rio Guamá por emissário subaquático: tubulação 

com 1.000 m de extensão. 
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Em relação a ETE, este processo de licenciamento solicita a execução da primeira 

etapa do processo de tratamento. O Quadro 3.1 apresenta as unidades a serem 

executadas nesta primeira etapa. 

Quadro 3.1 - Estação de Tratamento de Esgoto 
Unidades da Primeira Etapa de Implantação 

ESTRUTURAS 
PRIMEIRA 

ETAPA 

Gradeamento X 

Peneiras rotativas X 

Desarenador X 

Caixa de distribuição (By Pass)  X 

Reatores UASB   

Sistema de tratamento do gás   

Sistema de tratamento do lodo   

Sistema de geração de hipoclorito de sódio  

Tanque de contato   

Caixa de manobras para lançamento  X 

Torre de carga  X 

Emissário subaquático X 

Portaria/Guarita  X 

Cabine de entrada e medição  X 

Gerador/Sala de painéis  X 

Prédio de apoio  X 

Reservatório elevado  X 

Acesso, sistema viário, cercamento, 
paisagismo  

X 

Os projetos, contendo os memoriais descritivos e plantas, da ETE e dos demais 

componentes do SES Bacia da Estrada Nova serão encaminhados conjuntamente a 

este PCA, integrando o pacote de documentos referente ao processo de licenciamento 

ambiental para a obtenção da LI do empreendimento. 
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3.2.1. ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA  

O quantitativo de mão de obra estimada para a implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova (ETE + emissário subaquático + rede + elevatórias) é de 175 trabalhadores 

distribuídos ao longo dos 22 meses de obra, podendo apresentar picos variados ao 

longo do período de execução. Esses trabalhadores estarão mobilizados nos 

canteiros de obras e/ou nas frentes de trabalho (serviço). 

3.2.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

Para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova é previsto um cronograma físico 

conforme apresentado no Quadro 3.2, ou seja, 22 meses de atividades de obra para 

a implementação de todo o sistema.  

Quadro 3.2 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova 

Cronograma de Implantação 

ETAPA 

ANO 01 ANO 02 

MESES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETE – 1ª Etapa                                                  

Sub-bacia 1 + 
Passivo da Orla                         

Miolo do Jurunas                                                 

 

3.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA  

As áreas de influência correspondem à delimitação do espaço geográfico a ser direta 

ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais, positivas ou negativas, 

decorrentes da implantação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova. 

3.3.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A delimitação da Área de Influência Indireta – AII foi diferenciada para o meio 

socioeconômico, em relação aos meios físico e biótico. 
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A delimitação da AII do meio socioeconômico, considerou a natureza, a extensão e o 

potencial de multiplicação dos efeitos secundários a serem gerados pela implantação 

do SES Bacia da Estrada Nova, principalmente os efeitos a serem causados nos 

índices de saúde da região contemplada pelo sistema. 

Assim, a delimitação da AII do meio socioeconômico refere-se ao município de Belém 

(Figura 3.2), uma vez que os efeitos proverão impactos no cotidiano da população, na 

qualidade de vida com valorização da dignidade humana, incidirão diretamente 

também nas áreas político-administrativo e financeiro do município, tendo em vista a 

melhoria nos índices de saúde, salubridade e saneamento básico do município.  

Quanto a AII para os meios físico e biótico, foram considerados os efeitos sinergéticos 

causados, em toda a Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN, em função das 

atividades relacionadas às obras de implementação do empreendimento, bem como 

os impactos de segunda ordem a serem causados no corpo receptor do efluente 

tratado e seu ecossistema, considerando a biota aquática, delimitando assim, toda a 

área da BHEN e uma demarcação, no rio Guamá, além da projeção da pluma de 

dispersão, de aproximadamente 4 km de comprimento (pluma de coliformes 0,6 a 0,45 

(1000 NMP/100 mL, T90 = 6h)), o que corresponde o dobro da extensão da zona de 

mistura resultante do estudo da UFPA. 

Assim, a AII do Meio Físico e Biótico refere-se a Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, 

adicionando o dobro da área da pluma de dispersão no rio Guamá (Figura 3.3).  



  24 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

 

Figura 3.2 - SES Bacia da Estrada Nova 
Área de Influência Indireta do Meio Socioeconômico 
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Figura 3.3 - SES Bacia da Estrada Nova 
Área de Influência Indireta do Meio Físico e Biótico 
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3.3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

A Área de Influência Direta – AID do SES Bacia da Estrada Nova, tanto para o meio 

socioeconômico, quanto para os meios biótico e físico, considerou as intervenções, 

previstas para a implantação do sistema, incluindo todos os seus dispositivos e seus 

efeitos produzidos pelas intervenções físicas de implantação do empreendimento, os 

quais ocasionarão impactos na qualidade socioambiental da BHEN, mais 

especificamente a sub-bacia 1 e a sub-bacia 2. E avaliando o lançamento do efluente, 

tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, no rio Guamá, foi considerado na AID 

também o limite físico, no rio Guamá, do efeito da pluma de dispersão do efluente no 

rio. 

Assim, a AID refere-se a sub-bacia 1 e sub-bacia 2 da BHEN, incluindo a delimitação 

da pluma de dispersão no rio Guamá, a partir do ponto de lançamento do emissário 

subaquático (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 - SES Bacia da Estrada Nova 
Área de Influência Direta 
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3.3.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A Área Diretamente Afetada – ADA pelo empreendimento, para os meios 

socioeconômico, biótico e físico, refere-se ao limite físico do SES Bacia da Estrada 

Nova, ou seja, a ETE, rede coletora de esgoto, estações elevatórias de esgoto e o 

traçado do emissário subaquático de esgoto tratado (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 - SES Bacia da Estrada Nova 
Área Diretamente Afetada 



  30 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

4. PRINCIPAIS IMPACTOS E MEDIDAS 

Este item apresenta as medidas mitigadoras referentes aos impactos identificados 

como relevantes ou passíveis de Mitigação/Compensação, já descritos e expostos no 

relatório de Controle Ambiental – RCA. Descreve sinteticamente as medidas e 

procedimentos a serem adotados, as quais visam impedir, minimizar e compensar os 

danos ambientais sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Quadro 4.1 - Principais Impactos Identificados no RCA em Função da 
Implementação do SES Bacia da Estrada Nova 

ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Etapa de Planejamento 

Levantamento de dados/projeto 
Críticas às áreas de 
atendimento e locação das 
estruturas 

Consulta Pública; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Definição de área de projeto 
para instalação de EEEs 

Resistência quanto a 
desapropriação e/ou 
insatisfação com valores 
definidos para as 
propriedades 

Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Etapa de Implantação 

Preparação de terreno 
(terraplenagem) 

Alteração da qualidade do 
ar 

Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Umidificação das vias públicas; 

Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Erosão 

Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos; 
Gerenciamento das pilhas de 
materiais utilizados na obra; 
Programa de Recuperação de 
Área Degradada; 
Monitoramento do talude da área 
da ETE; 
Execução e manutenção da 
drenagem de proteção nas áreas 
destinadas à implantação da 
ETE e EEEs; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Alteração da qualidade das 
águas superficiais e 
subterrâneas 

Programa de Monitoramento das 
Águas Superficiais; 
Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil; 
Controle de formação de focos 
de erosão e carreamento de 
solos; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos; 
Planejamento adequado da 
limpeza das áreas destinadas a 
ETE e EEEs, evitando dessa 
forma a exposição prolongada do 
solo às intempéries; 
Execução e manutenção da 
drenagem de proteção nas áreas 
destinadas à implantação da 
ETE e EEEs; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Implantação e operação do 
canteiro de obras 

Alteração da qualidade do 
ar 

Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Umidificação das vias públicas; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Aumento do ruído ambiente 

Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Alteração da qualidade das 
águas superficiais e 
subterrâneas 

Programa de Monitoramento das 
Águas Superficiais; 
Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil; 
Controle de formação de focos 
de erosão e carreamento de 
solos; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos; 
Planejamento adequado da 
limpeza das áreas destinadas a 
ETE e EEEs, evitando dessa 
forma a exposição prolongada do 
solo às intempéries; 
Execução e manutenção da 
drenagem de proteção nas áreas 
destinadas à implantação da 
ETE e EEEs; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Perda de patrimônio cultura 
local (sítios arqueológicos) 

Controle ambiental das 
atividades de obra; 
Programa de Salvamento 
Arqueológico; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Circulação de equipamentos e 
veículos (obra/carga) 

Alteração da qualidade do 
ar 

Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Umidificação das vias públicas; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Aumento do ruído ambiente 

Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Estresse e perturbação 
comportamental da fauna 

Medidas de controle da geração 
de ruídos nas atividades de 
obras de implantação da ETE e 
EEE em frente ao Canal da 
Quintino; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Educação Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Perturbação ao cotidiano da 
população 

Controle ambiental das 
atividades de obra 

Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruídos; 
Programa Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 

Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Obras de (rede/EEE/ETE) 

Aumento do ruído ambiente 

Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Erosão 

Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos; 
Gerenciamento das pilhas de 
materiais utilizados na obra; 
Programa de Recuperação de 
Área Degradada; 
Monitoramento do talude da área 
da ETE; 
Execução e manutenção da 
drenagem de proteção nas áreas 
destinadas à implantação da 
ETE e EEEs; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Alteração da qualidade das 
águas superficiais e 
subterrâneas 

Programa de Monitoramento das 
Águas Superficiais; 
Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil; 
Controle de formação de focos 
de erosão e carreamento de 
solos; 
Monitoramento das revisões 
mecânicas preventivas da frota 
dos veículos utilizadas nas 
atividades das obras; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos; 
Planejamento adequado da 
limpeza das áreas destinadas a 
ETE e EEEs, evitando dessa 
forma a exposição prolongada do 
solo às intempéries; 
Execução e manutenção da 
drenagem de proteção nas áreas 
destinadas à implantação da 
ETE e EEEs; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Estresse e perturbação 
comportamental da fauna 

Medidas de controle da geração 
de ruídos nas atividades de 
obras de implantação da ETE e 
EEE em frente ao Canal da 
Quintino; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Educação Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Aumento na demanda da 
rede de saúde pública 

Programa de Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 
Programa de Saúde dos 
Trabalhadores e Comunidades 
Envolvidas; 

Implementação da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Aumento de receita 
orçamentária 

Contratação de empresas, por 
parte da empreiteira, com 
garantias de inclusão da 
obrigação de recolhimento de 
tributos em cláusulas contratuais; 
Promover o incentivo de 
aquisição de serviços da região 
do empreendimento; 

Programa Local de Empregos 

Aumento da renda familiar 

Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Capacitação e orientação para 
busca de nova inserção no 
mercado de trabalho após 
término de contrato de trabalho; 
Programa Local de Emprego; 
Priorizar a alocação de mão de 
obra no empreendimento 
disponibilizada localmente e na 
região; 

Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Perturbação ao cotidiano da 
população 

Controle ambiental das 
atividades de obra; 
Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruídos; 
Programa Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 

Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Perda de patrimônio cultura 
local (sítios arqueológicos) 

Controle ambiental das 
atividades de obra; 
Programa de Salvamento 
Arqueológico; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Operação de 
máquinas/equipamento 

Estresse e perturbação 
comportamental da fauna 

Medidas de controle da geração 
de ruídos nas atividades de 
obras de implantação da ETE e 
EEE em frente ao Canal da 
Quintino; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Educação Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Aumento na demanda da 
rede de saúde pública  

Programa de Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 
Programa de Saúde dos 
Trabalhadores e Comunidades 
Envolvidas; 

Implementação da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 



  39 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Perturbação ao cotidiano da 
população 

Controle ambiental das 
atividades de obra; 
Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 

Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Obras do emissário subaquático 

Alteração da qualidade das 
águas superficiais e 
subterrâneas 

Programa de Monitoramento das 
Águas Superficiais; 
Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil; 
Controle de formação de focos 
de erosão e carreamento de 
solos; 
Manutenção preventiva das 
máquinas e equipamentos 
utilizados na obra; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Estresse e perturbação 
comportamental da fauna 

Medidas de controle da geração 
de ruídos nas atividades de 
obras de implantação da ETE e 
EEE em frente ao Canal da 
Quintino; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Educação Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Perturbação ao cotidiano da 
população 

Controle ambiental das 
atividades de obra; 
Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas; 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruído; 
Programa Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego; 

Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Treinamento e 
Capacitação da Mão de Obra; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental; 
Programa de Gerenciamento 
Ambiental das Obras 

Etapa de Operação 

Operação SES 

Alteração da qualidade do 
solo e águas subterrâneas 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas 
Subterrâneas; 
Manutenção preventiva na rede 
de coleta de esgotos; 
Sinalização da rede de coleta de 
esgotos para evitar que 
escavações rompam a rede; 
Manutenção preventiva nas 
Estações Elevatórias de Esgoto 
– EEEs; 
Manutenção preventiva na ETE; 
Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

Alteração da qualidade da 
água superficial 

Rígido controle operacional da 
ETE, evitando dessa forma o 
lançamento de efluentes fora dos 
padrões estabelecidos pela 
legislação; 
Manutenção preventiva na 
Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE; 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas 
Superficiais; 

Programa de Monitoramento da 
Operação do Sistema de 
Tratamento; 
Programa de Emergência e 
Contingência; 
Programa de Educação 
Ambiental 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Alteração da composição 
da biota aquática 

Rígido controle operacional da 
ETE, evitando dessa forma o 
lançamento de efluentes fora dos 
padrões estabelecidos pela 
legislação; 
Manutenção preventiva na 
Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE; 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas 
Superficiais; 
Programa de Monitoramento da 
Operação do Sistema de 
Tratamento; 
Programa de Emergência e 
Contingência; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

Aumento na qualidade de 
vida (diminuição de 
doenças de veiculação 
hídrica) 

Orientação da população quanto 
à ligação das residências na 
nova rede coletora de esgotos; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

Valorização Imobiliária 

Orientação da população quanto 
à ligação das residências na 
nova rede coletora de esgotos; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

Alteração da paisagem 

Implantação de cortina vegetal 
no entorno da ETE e das EEEs; 
Implantação de cortina vegetal 
no entorno da ETE e das EEEs; 
Programa de Comunicação 
Social; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 
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ATIVIDADE IMPACTO PROGRAMA/MEDIDA 

Manutenção SES 
Alteração da qualidade do 
solo e águas subterrâneas 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas 
Subterrâneas; 
Manutenção preventiva na rede 
de coleta de esgotos; 
Sinalização da rede de coleta de 
esgotos para evitar que 
escavações rompam a rede; 
Manutenção preventiva nas 
Estações Elevatórias de Esgoto 
– EEEs; 
Manutenção preventiva na ETE; 
Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos; 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

O Quadro 4.2 exemplifica as medidas definidas apresentando: 

 A natureza da ação: preventiva, corretiva, mitigatória, compensatória ou 

potencializadora; 

 O ambiente a que se aplica: meio físico, meio biótico e meio socioeconômico; 

 A fase do empreendimento: planejamento, implantação e operação (incluindo 

pré-operação em alguns programas); 

 O prazo de permanência: curto, médio e longo; e 

 A responsabilidade da implementação: executor. 

Quadro 4.2 - Medidas a Serem Adotadas 

PROGRAMA NATUREZA AMBIENTE FASE PRAZO RESPONSÁVEL 

1 
Programa de 
Supervisão 
Socioambiental 

Preventiva 
Controle 

Meio Físico 
Meio Biótico 
Meio 
Socioeconômico 

Planejamento 
Implantação 
Operação 

Longo 

UCP/PROMABEN 
e 

Concessionária 
(COSANPA) 

2 

Programa de 
Gerenciamento 
Ambiental das 
Obras 

Preventiva 
Controle 

Meio Físico 
Meio Biótico 
Meio 
Socioeconômico 

Planejamento 
Implantação 

Médio UCP/PROMABEN 

3 
Programa de 
Comunicação 
Social 

Preventiva 
Meio Físico 
Meio 
Socioeconômico 

Planejamento 
Implantação 
Operação 

Longo 

UCP/PROMABEN 
e  

Concessionária 
(COSANPA) 

4 
Programa de 
Educação 
Ambiental 

Preventiva 
Meio Físico 
Meio Biótico 

Implantação 
Operação 

Longo 

UCP/PROMABEN 
e 

Concessionária 
(COSANPA) 
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PROGRAMA NATUREZA AMBIENTE FASE PRAZO RESPONSÁVEL 

5 

Programa de 
Monitoramento 
e Controle de 
Ruídos 

Preventiva 

Meio Físico 
Meio Biótico 
Meio 
Socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 

6 

Programa de 
Gerenciamento 
de Resíduos 
da Construção 
Civil – PGRCC 

Preventiva Meio Físico Implantação Médio Empreiteira 

7 

Programa de 
Monitoramento 
de Processos 
Erosivos 

Preventiva Meio Físico Implantação Médio Empreiteira 

8 
Programa de 
Salvamento 
Arqueológico 

Preventiva 
Meio 
socioeconômico 

Implantação Médio UCP/PROMABEN 

9 

Programa de 
Monitoramento 
das Águas 
Superficiais 

Preventiva 
Meio Físico 
Meio Biótico 

Implantação 
Operação 

Longo 

UCP/PROMABEN 
e  

Concessionária 
(COSANPA) 

10 

Programa de 
Monitoramento 
das Águas 
Subterrâneas 

Preventiva Meio Físico Operação¹ Longo 
Empreiteira e  

Concessionária 
(COSANPA) 

11 

Programa de 
Monitoramento 
do Sistema de 
Tratamento 

Preventiva 
Controle 

Meio Físico 
Meio Biótico 

Operação¹ Longo 
Empreiteira  

Concessionária 
(COSANPA) 

12 

Programa de 
Gerenciamento 
de Resíduos 
Sólidos – 
PGRS 

Preventiva Meio Físico Operação¹ Longo 
Concessionária 

(COSANPA) 

13 

Programa de 
Controle de 
Emissões 
Atmosféricas 

Preventiva 
Meio Físico  
Meio 
Socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 

14 

Programa de 
Minimização 
dos 
Transtornos à 
População e 
Sinalização de 
Tráfego 

Preventiva 
Meio 
socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 

15 

Programa de 
Treinamento e 
Capacitação 
de Mão de 
Obra 
Contratada 

Preventiva 
Meio 
socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 
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PROGRAMA NATUREZA AMBIENTE FASE PRAZO RESPONSÁVEL 

16 

Programa de 
Saúde dos 
Trabalhadores 
e 
Comunidades 
Envolvidas 

Preventiva 

Potencializador 
Meio 
socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 

17 
Programa de 
Emergência e 
Contingência  

Preventiva Meio Físico Operação Longo 
Concessionária 

(COSANPA) 

18 

Programa de 
Monitoramento 
da Biota 
Aquática 

Preventiva 
Controle 

Meio Físico 
Meio Biótico 

Implantação 
Operação 

Longo 

UCP/PROMABEN 
e 

Concessionária 
(COSANPA) 

19 
Programa 
Local de 
Empregos 

Potencializadora 
Meio 
socioeconômico 

Implantação Médio Empreiteira 

20 

Programa de 
Recuperação 
de Área 
Degradada 

Corretiva Meio Físico Implantação Médio Empreiteira 

Nota: 1 Programa que inicia na fase de pré-operação 
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5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Para elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA do SES Bacia da Estrada 

Nova teve-se como base as normas e legislações apresentadas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova 
Legislação Aplicável para Elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei Federal nº 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei Federal nº 9.433/1997 

Política Nacional de Recursos Hídrico - Institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989. 

Lei Federal nº 9.503/1997 Código Nacional de Trânsito. 

Lei Federal nº 9.795/1999 Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Lei Federal nº 11.445/2007 

Política Nacional de Saneamento Básico - Estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê 
Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 
11 de maio de 1978. 

Lei Federal nº 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências 

IBAMA IN nº 02/2012 Estabelece as bases técnicas para programas de educação 
ambiental 

Portaria IPHAN nº 01/2015 
Estabelece procedimentos administrativos a serem observados 
pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos 
quais participe. 

Portaria IPHAN nº 230/2002 Compatibiliza as fases de obtenção de licenças ambientais 
com os estudos preventivos de arqueologia. 

Lei Federal nº 3.924/61 Patrimônio arqueológico 

Lei Estadual nº 5.887/1995 Política Estadual do Meio Ambiente 

Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989 

Lei Municipal nº 8.767, de 

21/07/2010 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Municipal 
de Educação Ambiental, cria o Programa Municipal de 
Educação Ambiental, complementa a Lei Federal nº 9.795/99 e 
a Constituição Estadual art. 255, no âmbito do Município de 
Belém 

Decreto N° 7.404/2010 Regulamenta a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Resolução do CONAMA nº 01/1990 
Determina que as medições deverão ser efetuadas de acordo 
com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade. 

Resolução do CONAMA nº 275/2001 Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos 
na coleta seletiva. 

Resolução do CONAMA nº 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil. 

Resolução do CONAMA nº 348/2004 Altera a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução do CONAMA nº 357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências. 

Resolução do CONAMA nº 396/2008 Dispõe sobre a classificação das águas subterrâneas e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 

Resolução do CONAMA nº 418/2009 

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle 
de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de 
Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - 
I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e 
determina novos limites de emissão e procedimentos para a 
avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. 

Resolução do CONAMA nº 422/2010 Estabelece diretrizes para campanhas, ações e projetos de 
educação ambiental. 

Resolução do CONAMA nº 430/2011 Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução do CONAMA nº 431/2011 
Altera o art. 3º da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 
estabelecendo nova classificação para o gesso. 

Resolução do CONAMA nº 448/2012 
Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º da Resolução nº 
307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente CONAMA (referente a resíduos da construção civil). 

Resolução do CONAMA nº 469/2015 
Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, 
que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução do CONAMA nº 491/2018 Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

ABNT NBR 6.016 Gás de escapamento de motor Diesel – Avaliação de teor de 
fuligem com escala de Ringelman. 

ABNT NBR 6.065 
Normatiza a determinação do grau de enegrecimento do gás 
de escapamento emitido por veículos equipados com motor 
diesel pelo método da aceleração livre. 

ABNT NBR 7.027 
Veículos rodoviários automotores – Fumaça emitida por motor 
diesel - Determinação da opacidade ou do grau de  

enegrecimento em regime constante. 

ABNT NBR 7.505 Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

ABNT NBR 9.191 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e 
métodos de ensaio ABNT NBR 6.016. 

ABNT NBR 9.896 Glossário de poluição das águas - Terminologia 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 9.897 Procedimento e Planejamento de Amostragem de Efluentes 
Líquidos e Corpos Receptores. 

ABNT NBR 9.898 Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 
corpos receptores – Procedimento. 

ABNT NBR 10.004 Resíduos sólidos – Classificação. 

ABNT NBR 10.005 Procedimentos para lixiviação de resíduos. 

ABNT NBR 10.006 Procedimentos de solubilização de resíduos. 

ABNT NBR 10.007 Procedimentos para amostragem de resíduos. 

ABNT NBR 10.114 Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 10.151 Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade – Procedimento. 

ABNT NBR 11.174 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - 
inertes – Procedimento. 

ABNT NBR 12.235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 
Procedimento. 

ABNT NBR 13.221 Transporte terrestre de resíduos. 

ABNT NBR 13.463 Coleta de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 15.113 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 
Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 14.644 Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos. 

ABNT NBR 15.495-1 Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aquíferos 
Granulares Parte 1: Projeto e Construção. 

ABNT NBR 15.495-2 Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aquíferos 
Granulares Parte 2: Desenvolvimento. 

Norma Regulamentadora NR-1 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. 

Norma Regulamentadora NR-4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. 

Norma Regulamentadora NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Norma Regulamentadora NR-6 Equipamento de Proteção Individual. 

Norma Regulamentadora NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Norma Regulamentadora NR-9 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Norma Regulamentadora NR-17 Ergonomia. 

Norma Regulamentadora NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

Norma Regulamentadora NR-21 Trabalho a Céu Aberto. 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Norma Regulamentadora NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

Norma Regulamentadora NR-26 Sinalização de Segurança. 

Norma Regulamentadora NR-27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 
Ministério do Trabalho. 

Instrução Normativa SEMMA Estação de tratamento para esgoto sanitário urbano 

APHA-AWWA-WPCI, 2005 
Standart Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 
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6. INDICADORES DE METAS PARA A GESTÃO AMBIENTAL 
E SOCIAL 

A gestão ambiental e social das obras do SES Bacia da Estrada Nova, contempla 

todos os programas previstos e detalhados neste Plano de Controle Ambiental – PCA, 

além do atendimento a legislação ambiental e de saúde e segurança do trabalhador, 

em vigência, e a articulação com a comunidade da área de influência do 

empreendimento e demais entidades envolvidas. 

Sua implementação está a cargo da Unidade Coordenadora do Programa – UCP, por 

meio da equipe técnica da Subcoordenadoria Ambiental, na execução de um processo 

contínuo de identificação de oportunidades e melhorias que visam a redução dos 

impactos das atividades de obras do empreendimento sobre o meio ambiente. 

Para o bom desempenho ambiental, bem como o controle e redução dos impactos 

inerentes a implantação do SES Bacia da Estrada Nova, tem-se as seguintes metas 

necessárias a serem cumpridas, para a comprovação da eficiência dos programas a 

serem implementados: 

 Atendimento aos requisitos legais vigentes; 

 Gerenciamento dos riscos e impactos, com adoção de medidas preventivas, 

mitigadoras e corretivas; 

 Monitoramento contínuo das atividades de obras de implantação do 

empreendimento; 

 Promoção de um ambiente de trabalho saudável e seguro;  

 Atendimento as demandas/reclamações da população, em diferentes formatos 

contemplando a diversidade social; e 

 Promoção da consciência ambiental, participação social e mudança de 

comportamento. 

Para os indicadores de desempenho listam-se: 

 Licenças ambientais, certificados e autorizações para a execução de toda e 

qualquer atividade envolvida na implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 
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 Atendimento aos padrões de emissão, parâmetros de qualidade e valores 

máximos permitidos estabelecidos na legislação ambiental, resoluções e 

normas pertinentes; 

 Treinamentos, palestras, capacitação, oficinas, entre outros, de educação 

ambiental e de saúde e segurança, realizados; 

 Informativos desenvolvidos, produzidos e distribuídos/publicados; 

 Monitoramentos, vistorias e inspeções realizadas; 

 Registro de ocorrência, medidas adotadas, tempo de atendimento e 

eficiência/eficácia; e 

 Análise de desempenho dos programas do Plano de Controle Ambiental – PCA. 

 
Para a gestão ambiental e social das obras do SES Bacia da Estrada Nova, foram 

definidos metas e indicadores para cada um dos 20 programas ambientais do PCA, 

descritos cada qual em seu item específico ao longo deste documento. 
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7. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

O arranjo proposto para a gestão ambiental e social dos programas apresentados 

neste PCA segue a hierarquia apresentada na Figura 7.1, onde a gestão 

socioambiental das ações dos programas será executada pela equipe de gestão 

socioambiental, a qual será a responsável pela administração do Plano de Controle 

Ambiental, exercida pela Unidade Coordenador do Programa – UCP, responsável pela 

coordenação das ações socioambientais do PROMABEN, por meio de suas 

subcoordenadorias ambiental e social, devidamente subordinada à coordenação geral 

da UCP. A supervisão socioambiental será realizada por empresa com experiência 

comprovada, a qual disponibilizará profissional da área de maio ambiente para 

acompanhamento do cumprimento dos requisitos ambientais legais, condicionantes 

da licença, bem como atendimento das atividades relativas ao meio ambiente 

envolvidas na execução das obras de acordo, com os padrões de qualidade ambiental 

recomendados nas especificações de construção e montagem e aos programas do 

PCA. 

 

Figura 7.1 - Hierarquia Proposta para a Gestão Ambiental e Social dos 
Programas 
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Os programas apresentados na sequência deste PCA, expressam diretrizes básicas 

julgadas necessárias para a prevenção, mitigação ou correção dos impactos a serem 

gerados. Sabe-se que as características dos impactos identificados conferem aos 

programas uma diferenciação quanto ao seu tipo, tendo programas de natureza 

preventiva, corretiva, compensatória e potencializadora. 

Os programas de caráter preventivo abrangem ações relacionadas aos impactos que 

podem ser evitados, reduzidos, ou controlados a partir da ação antecipada de medidas 

de controle. 

Os programas de caráter corretivo visam uma mitigação dos impactos, buscando a 

realização de ações de recuperação de condições ambientais satisfatórias e 

aceitáveis, abrangendo ainda, as atividades de monitoramento destinadas a garantir 

a eficácia das medidas a serem implementadas. 

Ainda, constam programas que são de caráter potencializador, quando intensificam 

as condições ambientais favoráveis resultantes do empreendimento. 

O Quadro 7.1 apresenta a lista dos 20 programas integrantes deste PCA, os quais 

serão descritos na sequência, contendo a fase de sua implementação, para uma 

melhor compreensão. 

Quadro 7.1 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova 
Programas Ambientais  

Fases de Implementação 

ORDEM PROGRAMAS AMBIENTAIS 
ETAPA 

PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO 

1 
Programa de Supervisão 
Socioambiental 

X X X 

2 
Programa de Gestão Ambiental 
e Social das Obras 

 X  

3 
Programa de Comunicação 
Social 

X X X 

4 
Programa de Educação 
Ambiental 

 X X 

5 
Programa de Monitoramento e 
Controle de Ruídos 

 X  

6 
Programa de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC 

 X  
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ORDEM PROGRAMAS AMBIENTAIS 
ETAPA 

PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO 

7 
Programa de Monitoramento de 
Processos Erosivos 

 X  

8 
Programa de Salvamento 
Arqueológico 

 X  

9 
Programa de Monitoramento das 
Águas Superficiais 

 X X 

10 
Programa de Monitoramento das 
Águas Subterrâneas 

  X 

11 
Programa de Monitoramento do 
Sistema de Tratamento 

  X 

12 
Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS 

  X 

13 
Programa de Controle de 
Emissões Atmosféricas 

 X  

14 
Programa de Minimização dos 
Transtornos à População e 
Sinalização de Tráfego 

 X  

15 
Programa de Treinamento e 
Capacitação de Mão de Obra 
Contratada 

 X  

16 
Programa de Saúde dos 
Trabalhadores e Comunidades 
Envolvidas 

 X  

17 
Programa de Emergência e 
Contingência  

  X 

18 
Programa de Monitoramento da 
Biota Aquática 

 X X 

19 Programa Local de Empregos  X  

20 
Programa de Recuperação de 
Área Degradada 

 X  

Os resultados de cada programa (Quadro 7.1) serão apresentados ao órgão ambiental 

competente, neste caso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, com 

periodicidade anual, sendo os relatórios de monitoramento encaminhados 

mensalmente para a equipe de supervisão (Programa de Supervisão Socioambiental). 

.
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7.1. PROGRAMA DE SUPERVISÃO SOCIOAMBIENTAL 

7.1.1. INTRODUÇÃO  

A implantação de um Programa de Supervisão Socioambiental é uma ferramenta 

fundamental para o monitoramento de todas as atividades relacionadas às obras. 

A Supervisão Socioambiental do empreendimento, vem por garantir a implementação 

das medidas previstas nos programas ambientais e condicionantes da licença 

ambiental, com intuito de evitar e/ou minimizar a ocorrência de impactos diretos 

previstos e também os não previstos que por ventura venham a ocorrer. A Supervisão 

Socioambiental é uma atividade de campo que compreenderá a fiscalização, o 

acompanhamento, o controle e avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas das 

obras, e depois na fase de operação do SES Bacia da Estrada Nova a Supervisão 

Socioambiental assumirá o caráter preventivo e de controle das atividades 

operacionais relacionadas ao meio ambiente e social. 

7.1.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Supervisionar as obras de implantação e pré-operação do SES Bacia da Estrada 

Nova, assegurando que todos os programas ambientais instituídos no PCA sejam 

implementados com estrita observância à legislação ambiental aplicável ao 

empreendimento. 

b) Objetivos Específicos 

 Analisar e providenciar pareceres e informações técnicas subsidiando o 

empreendedor na tomada de decisões frente as ações da empreiteira que 

tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de 

não-conformidades; 

 Gerenciar o conjunto de programas, prazos, produtos e resultados; 

 Orientar a equipe técnica dos programas ambientais no planejamento da 

implementação dos programas em consonância com as obras, bem como 

participar do planejamento das atividades das obras; 
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 Inspecionar periodicamente todas as frente de obra (serviço) a fim de verificar 

o cumprimento das recomendações do PCA; 

 Promover e verificar o atendimento as condicionantes e legislação ambiental, 

de modo a orientar na tomada de decisões e procedimentos, a fim de prevenir 

minimizar e controlar os impactos ambientais; 

 Promover a articulação institucional entre a empreiteira, a equipe de supervisão 

de obra e a equipe do empreendedor, durante a implantação e pré-operação 

do empreendimento, com o intuito de analisar criticamente o desenvolvimento 

das obras do SES Bacia da Estrada Nova, para que ao final do processo o 

empreendedor possa obter a licença de operação; e  

 Fomentar o fortalecimento da imagem pública do empreendedor em função de 

posturas proativas na busca da melhoria da qualidade de vida da população a 

ser contemplada pelo empreendimento, bem como pela qualidade ambiental 

da região. 

7.1.3. JUSTIFICATIVA 

Na implantação do empreendimento, a supervisão socioambiental justifica-se pela 

necessidade de assegurar que todos os programas ambientais sejam executados 

conforme estabelecido no PCA e que as condicionantes descritas na Licença de 

Instalação sejam devidamente aplicadas. 

O Programa de Supervisão Socioambiental é indispensável para um empreendimento 

que busca atingir a qualidade ambiental, tendo em vista fornecer ao empreendedor 

uma estrutura capaz de garantir a utilização das técnicas apropriadas de 

gerenciamento e proteção ambiental e acompanhamento dos demais programas 

ambientais integrantes do PCA. 

7.1.4. METAS 

 Realização de reuniões, com a primeira antecedendo o início das obras, com 

as equipes de gestão ambiental e social das obras e da 

coordenação/responsáveis técnicos dos programas do PCA, para avaliação da 

implementação de cada programa, apresentando ata de reunião e lista de 

presença; 
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 Realização de vistorias periódicas (diárias), nas frentes de obras (serviços), 

bem como no canteiro de obras, para verificação das atividades e condições 

da obra, além de vistorias com periodicidade mínima mensal nas áreas de bota-

fora e empréstimo, considerando o aspecto ambiental das áreas e atendimento 

aos programas do PCA, com elaboração de fichas técnicas contendo registros 

fotográficos e relatório e/ou parecer técnico quando da verificação de 

inconformidades ambientais registradas em campo; 

 Análise dos relatórios mensais dos programas ambientais do PCA, 

apresentado parecer técnico específico; 

 Elaboração de relatórios trimestrais de supervisão socioambiental a serem 

encaminhados para a Gestão Ambiental e Social das Obras (Subcoordenadoria 

Ambiental da UCP); e 

 Elaboração de relatório com avaliação de necessidade de paralisação das 

obras, com apresentação de justificativa, a inconformidade verificada e 

recomendação de soluções para problemas com definição de prazo de 

atendimento, para orientar na tomada de decisão da equipe de Gestão 

Ambiental e Social das Obras. 

7.1.5. INDICADORES 

 Reuniões mensais com a equipe do Programa de Gestão Ambiental e Social 

das Obras e a coordenação/responsáveis técnicos dos demais programas do 

PCA; 

 Quantitativo de fichas de campo das vistorias com registro fotográfico, por 

período; 

 Relatórios trimestrais do Programa de Supervisão Socioambiental, a ser 

encaminhado/apresentado à equipe técnica do Programa de Gestão Ambiental 

e Social das Obras; 

 Registro e controle de índices de metas atingidas por programa ambiental do 

PCA, por período; 

 Quantitativo e controle de relatórios de avaliação de necessidade de 

paralisação das obras; 
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 Quantitativo de fichas de não-conformidades ambientais verificadas, sem a 

necessidade de cumprimento de periodicidade trimestral do relatório; e 

 Quantitativo do registro e controle de não-conformidades, por período, de não-

conformidades não atendidas, não-conformidades atendidas, não-

conformidades em atendimento, tempo de atendimento e eficiência das ações. 

7.1.6. METODOLOGIA 

O Programa de Supervisão Socioambiental será responsável pela fiscalização de 

todas as atividades ambientais referentes à implantação e pré-operação do 

empreendimento, demonstrando suas conformidades e desempenhos através de 

relatórios técnicos de atividades, que deverão ser protocolados junto ao órgão 

ambiental para avaliação. 

A equipe de supervisão deverá estar focada na organização das atividades 

pertinentes à prevenção, recuperação, proteção e controle ambiental a partir dos 

seguintes procedimentos, derivados da análise dos programas ambientais e da 

legislação vigente: 

 Monitoramento e controle ambiental permanente dos programas ambientais, 

compondo as atividades de supervisão socioambiental; e 

 Acompanhamento dos compromissos ambientais assumidos para 

licenciamento, bem como todos os planos, projetos e programas de ordem 

ambiental que sejam de interesse do projeto e que possam atingir e/ou proteger 

direta e indiretamente os meios físico, biótico e antrópico nos quais o 

empreendimento encontra-se inserido. 

7.1.7. ATIVIDADES  

a) Fiscalização Ambiental das Obras 

 Acompanhamento do desenvolvimento das atividades de obra, verificando se 

as medidas de controle ambiental adotadas se apresentam em consonância 

com o licenciamento ambiental; 

 Realizar o registro fotográfico de todas as atividades realizadas na obra em 

todas as suas etapas; 
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 Acompanhamento da obra para que todas as condicionantes ambientais 

durante a implantação sejam atendidas; e 

 Elaboração, de forma gradual do Relatório Ambiental de Conclusão da Obra 

em função da execução das obras. 

 

b) Supervisão dos Programas Ambientais 

Caberá a supervisão dos programas ambientais apresentados no PCA, bem como das 

condicionantes descritas na Licença de Instalação, durante a fase implantação e pré-

operação do sistema, conforme descrito a seguir: 

 Acompanhamento do progresso da implementação dos programas ambientais; 

 Análise e adoção, quando necessário, de ações necessárias à adequação dos 

programas ambientais;  

 Adoção de ações corretivas imediatas em casos de ocorrência de não 

conformidades relacionadas às questões ambientais propostas nos programas, 

nas condicionantes de licença ambiental de instalação e na legislação vigente 

nas esferas municipais, estatuais e federais; e 

 Registro das principais atividades realizadas no período das obras e pré-

operação, incluindo os contatos, comunicações e reuniões realizadas. 

7.1.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

Como este programa inspeciona a implementação todas as medidas de mitigação e 

controle de impacto ambiental propostas no PCA, este possui estreita relação com 

todos os programas ambientais apresentados neste documento. 

7.1.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Supervisão 

Socioambiental deverá ser composta por 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental 

ou 01 (um) engenheiro sanitarista ou 01 (um) engenheiro ambiental e 01 (um) técnico 

de meio ambiente. 
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7.1.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios serão encaminhados anualmente para o órgão ambiental licenciador 

(SEMMA) e trimestralmente para UCP/PROMABEN, durante a implantação e a pré-

operação do empreendimento, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados dos programas ambientais de cada período, sempre apresentando seus 

registros comprobatórios (cópias de ata de reunião, registro fotográfico, publicações, 

pareceres técnicos, fichas de acompanhamento, entre outros). Além disso, ao final da 

obra caberá à supervisão elaborar o Relatório Socioambiental de Conclusão da Obra. 

7.1.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

As etapas de execução do programa estão diretamente vinculadas ao cronograma 

físico das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova e das diversas 

atividades que dão suporte às obras e aos programas ambientais propostos, desde a 

etapa de implantação até a pré-operação do sistema. Após o comissionamento do 

empreendimento à COSANPA, o programa deverá ser ajustado às diretrizes 

organizacionais da companhia concessionária, para ser executado durante toda a fase 

de operação do sistema. 

7.1.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do Programa de Supervisão Socioambiental está 

a cargo da UCP/PROMABEN, que subcontratará uma empresa especializada, com 

experiência comprovada em supervisão socioambiental em obras de saneamento, 

para realizar a supervisão até o final da pré-operação do SES Bacia da Estrada Nova. 

Na fase de operação do empreendimento a responsabilidade será da COSANPA. 

7.1.13. CUSTOS  

Os custos de implementação deste programa durante a fase de implantação, incluindo 

a pré-operação, estarão incorporados nos custos da UCP/PROMABEN. Na fase de 

operação do empreendimento os custos estarão a cargo COSANPA. 
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7.1.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico da 

obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até o início de 

sua operação. Com a operação do sistema e seu comissionamento à COSANPA, essa 

companhia apresentará o cronograma de implementação do programa junto ao órgão 

licenciador para aprovação. 

7.2. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS 

7.2.1. INTRODUÇÃO  

Em obras de infraestrutura urbana são comuns ocorrências de questões 

socioambientais que comprometem a qualidade ambiental da obra e do próprio 

empreendimento, ocasionando prejuízos aos objetivos de melhoria da qualidade de 

vida da população e do meio ambiente. Ainda que os programas ambientais tenham 

como objetivo a melhoria ambiental e da qualidade de vida, há uma tendencia por 

parte da área da engenharia, em considera-los como programas de obras, em que 

estas são um fim em si mesmo e não um meio para a melhoria da qualidade ambiental 

e social. Não por acaso, as obras acabam tendo um tratamento diferenciado e de 

maior importância, quando comparadas às demais atividades contempladas pelos 

programas ambientais. 

Logo, o Programa de Gestão Ambiental e Social das Obras será executado com uma 

visão sistêmica para essencialmente evitar ou mitigar as consequências dos impactos 

provocados pelas obras, incluindo aquelas provenientes das instalações de apoio às 

obras, na busca de soluções aos processos de degradação ambiental decorrentes das 

mesmas, gerenciando a execução das atividades das obras de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova e implementação dos programas ambientais apresentados 

neste PCA, em atendimento a legislação ambiental vigente. 
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7.2.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Este programa tem por objetivo geral assegurar que todos os programas ambientais 

instituídos no PCA, bem como as condicionantes a serem estabelecidas na licença 

ambiental, tenham seus objetivos atingidos, bem como gerenciar as atividades 

previstas para o cumprimento dos prazos previstos.  

b) Objetivos Específicos 

A equipe técnica do Programa de Gestão Ambiental e Social das Obras deverá visar 

o cumprimento dos seguintes objetivos específicos: 

 Realizar articulação direta com o órgão licenciador (SEMMA) e demais atores 

envolvidos nas obras de implantação do empreendimento;  

 Aprovar, em conjunto com a Coordenação da UCP, as ações perante a 

empreiteira, no caso de não atendimento dos requisitos ambientais; 

 Acompanhar e avaliar a execução dos programas ambientais que contemplam 

o PCA; 

 Coordenar e implementar o Sistema de Gestão Ambiental e Social – SGAS, por 

meio da Subcoordenadoria Ambiental da UCP, permitindo registrar e 

acompanhar o desenvolvimento dos programas ambientais a partir de 

indicadores selecionados; 

 Garantir o atendimento da legislação ambiental e do trabalho vigentes, na 

execução as atividades de implantação do SES Bacia da Estrada Nova; e 

 Propor medidas de aprimoramento da qualidade ambiental e social das obras. 

7.2.3. JUSTIFICATIVA 

O controle exercido pela gestão ambiental e social das obras proporcionará ao 

programa a perspectiva da qualidade ambiental necessária ao bom andamento do 

processo de licenciamento ambiental, demonstrando que o empreendimento possui 

sustentabilidade socioambiental, onde os benefícios advindos para a região superarão 

os impactos de execução das obras, os quais, por sua vez serão mitigados pela 

implementação dos programas ambientais do Plano de Controle Ambiental – PCA. 
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7.2.4. METAS 

 Articulação com o órgão ambiental (SEMMA) para discussão das 

condicionantes do licenciamento, referente a componentes e subcomponentes 

de cada programa do PCA; 

 Discussão e aprovação dos projetos para a garantia da inserção das questões 

ambientais na tomada de decisão durante a execução das atividades de 

implantação do empreendimento; 

 Elaboração, para aprovação da Coordenação da UCP, de documento que 

contemple penalidades a serem impostas a empreiteira em casos de não 

atendimento aos requisitos ambientais; 

 Reuniões periódicas entre as equipes de gestão ambiental e social e 

supervisão socioambiental com a coordenação/responsáveis técnicos dos 

programas do PCA para avaliação da implementação de cada programa; 

 Análise dos relatórios de supervisão socioambiental, a serem encaminhados 

trimestralmente, com emissão de parecer técnico para ser apresentado a 

Coordenação da UCP; 

 Realização de vistorias e/ou inspeções periódicas, nas frentes de obras 

(serviços), bem como no canteiro de obras, áreas de bota-fora e empréstimo, 

para verificação das atividades e condições da obra, considerando o aspecto 

ambiental destas e atendimento aos programas do PCA;  

 Elaboração de relatório da Gestão Ambiental e Social das Obras do SES Bacia 

da Estrada Nova e encaminhamento para ao órgão ambiental (SEMMA). 

7.2.5. INDICADORES 

 Reuniões (02 (duas)) com a equipe de licenciamento ambiental da SEMMA; 

 Reuniões mensais com as equipes da UCP/PROMABEN (subcoordenadoria de 

projeto), supervisão socioambiental do PCA e empreiteira responsável pela 

execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, sendo a 

primeira previamente a mobilização do canteiro de obras; 

 Reunião, com a Coordenação da UCP (gerencia geral e subcoordenadoria 

ambiental), previamente ao início das atividades de obras de implantação do 

SES Bacia da Estrada Nova, para a aprovação de documento que contemple 
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as penalidades à empreiteira e subcontratados, quanto ao não atendimento 

(não-conformidades) aos requisitos legais; 

 Reuniões trimestrais com a coordenação/responsáveis técnicos dos demais 

programas que compõe o PCA; 

 Quantitativo de vistorias e/ou inspeções, no mínimo 01 (uma) por mês, nas 

frentes de obras (serviços) e canteiro de obras, sem data previamente definida 

e comunicação antecipada, por período; 

 Quantitativo de análise de todos os relatórios trimestrais de Supervisão 

Socioambiental do PCA, por período;  

 Relatório anual de acompanhamento da Gestão Ambiental e Social, durante a 

fase de implantação, contemplando todos os programas do PCA com 

apresentação das metas, os resultados de seus indicadores, com índice de 

metas atingidas em cada programa do PCA, a ser encaminhado/apresentado 

a SEMMA; 

 Relatório de conclusão da Gestão Ambiental e Social, ao final da implantação 

do empreendimento, contemplando todos os programas do PCA com 

apresentação das metas, os resultados de seus indicadores, com índice de 

metas atingidas em cada programa do PCA, a ser encaminhado/apresentado 

a SEMMA ao final do programa; e 

 Relatório da Gestão Ambiental e Social das Obras, fase de pré-operação, 

contemplando todos os programas do PCA aplicáveis nesta fase, com 

apresentação das metas e os resultados de seus indicadores, a ser 

encaminhado/apresentado a SEMMA ao final do programa. 

7.2.6. METODOLOGIA 

Este programa abrange a gestão dos programas ambientais deste PCA, bem como o 

gerenciamento ambiental das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

a) Gerenciamento Ambiental das Obras 

Deverão ser realizadas ações de acompanhamento e inspeção das frentes de obras 

(serviço), para a verificação da efetiva implementação das medidas e procedimentos 

de prevenção, controle e correção de impactos ambientais decorrentes da 

implantação do empreendimento. 
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Para tanto, deverão ser estabelecidos procedimentos, onde serão definidos os 

instrumentos de registros de inspeções de campo, de ocorrências ambientais e de 

acompanhamento de medidas de prevenção/controle/mitigação de impactos e 

recuperação de áreas degradadas. Também deverá ser definido o fluxo de 

documentos para informação de ocorrências ambientais, notificação de não 

conformidade ambiental grave, reuniões periódicas para discutir o planejamento das 

atividades de obras visando a redução dos impactos ambientais. 

Ressalta-se que deverão ser realizadas inspeções quando da mobilização e 

desmobilização das instalações de apoio à obra e recuperação de áreas utilizadas. 

b) Sistema de Gestão Ambiental e Social 

Operação do Sistema de Gestão Ambiental e Social – SGAS, em conformidade com 

a norma ISO 14001, que possibilita a organização racional das informações relativas 

a todas as metas e indicadores ambientais e sociais inerentes aos diversos programas 

ambientais apresentados no PCA, permitindo o acompanhamento e a adoção de 

medidas de adequação, quando se fizer necessário, mantendo sua eficiência e 

eficácia no alcance do atendimento dos procedimentos ambientais. 

Esse Sistema de Gestão Ambiental e Social – SGAS deverá possuir uma plataforma 

capaz de reunir um banco de dados específico para cada programa ambiental, 

possibilitando assim, a realização do monitoramento individualizado por programa e a 

produção de relatórios demonstrativos de evolução temporal. 

7.2.7. ATIVIDADES  

Dentre as atividades previstas no Programa de Gestão Ambiental e Social das Obras, 

destacam-se: 

 Controle Ambiental da obra; 

 Controle documental, na esfera ambiental, da obra; 

 Gerenciamento de licenças e autorizações para a execução das obras do SES 

Bacia da Estrada Nova; 

 Inspeções sistemáticas nas frentes de obra (serviço); 
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 Reuniões de gerenciamento com as equipes técnicas dos programas 

ambientais (PCA);  

 Reuniões com a equipe técnica do órgão licenciador (SEMMA), incluindo uma 

antes do início das obras; e  

 Relatórios de gestão dos programas ambientais. 

Ainda dentro das atividades a serem executadas, a equipe técnica da 

Subcoordenadoria Ambiental e da Subcoordenadoria Social da Unidade 

Coordenadora do Programa – UCP exercerão atividades específicas, destacando:  

 Coordenar, gerenciar e executar, diretamente ou com o apoio de terceiros, os 

trabalhos relacionados com a execução das atividades dos programas do PCA; 

 Apoio técnico no planejamento inicial das ações socioambientais previstas para 

os projetos e na avaliação periódica de desempenho ambiental e social do 

Programa; 

 Adotar as especificações socioambientais no memorial descritivo dos projetos; 

 Preparação dos critérios de elegibilidade ambiental; 

 Adotar procedimentos e acompanhar os processos de licenciamentos 

ambientais necessárias para a implantação das obras e operação do 

empreendimento; 

 Tomada de decisão sobre as ações e os procedimentos de obras, de modo a 

evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais negativos ou riscos 

de dano ambiental; 

 Visitas periódicas às obras, para verificar e atestar que todas as atividades 

relativas às questões socioambientais estão sendo executadas dentro dos 

padrões de qualidade recomendados, e de acordo com as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Aprovar a medição dos serviços relacionados à conservação e recuperação 

ambientais executados, bem como das atividades relacionadas às obras que 

possam promover danos ambientais; 

 Encaminhamento periódico à Coordenação da UCP da avaliação da eficiência 

dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e das 

proposições de ajustes necessários;  
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 Recomendação à UCP de penalidades às empreiteiras de obras, no caso de 

não atendimento dos requisitos socioambientais, ou seja, na situação de 

configuração de não-conformidades significativas e não resolvidas no âmbito 

das reuniões de planejamento de obras; e  

 Controle da documentação de cumprimento dos planos de gestão 

socioambientais e registro do cumprimento dos indicadores. 

Deverão ser realizadas, pelas subcoordenadorias da UCP supracitadas, articulações 

com os diversos atores envolvidos direta ou indiretamente com o Programa para a 

garantia:  

 Do planejamento ambiental das intervenções físicas; 

 Da articulação com os organismos de controle ambiental na busca de soluções, 

no que se refere aos processos de licenciamento nas fases de implantação e 

operação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Da avaliação e aprovação previa, no âmbito da UCP, das intervenções 

propostas para as áreas contempladas pelo empreendimento, garantindo a 

inserção da dimensão ambiental na tomada de decisão dos projetos; 

 Da adoção de medidas administrativas que garantam a execução das ações de 

comunicação social, relativas à convivência com as obras, devidamente 

articuladas com o planejamento das mesmas; 

 Do monitoramento das obras e serviços de recuperação ambiental e 

requalificação ambiental da área de implantação dos projetos, em conjunto com 

a supervisora socioambiental das obras; 

 Da recomendação de ações e procedimentos de obras, de modo a prevenir, 

minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais; 

 Da avaliação periódica da eficiência dos programas do PCA e indicação dos 

ajustes necessários; 

 Da aprovação, em conjunto com a Coordenação da UCP, da paralisação da 

obra, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos, de modo 

a possibilitar a adoção de medidas corretivas em tempo hábil; 

 Da preparação e apresentação dos relatórios periódicos de gestão ambiental à 

Coordenação da UCP; e 
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 Do atendimento aos questionamentos da sociedade civil, incluindo as ONGs e 

outras partes interessadas nas obras e nos programas do PCA. 

7.2.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

Como este programa gerencia a execução das obras na esfera ambiental, se 

interrelaciona com todos os programas ambientais deste PCA, auxiliado pelo 

Programa de Supervisão Socioambiental.  

7.2.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Gestão Ambiental e 

Social das Obras será composta por técnicos da Subcoordenadoria Ambiental e da 

Subcoordenadoria Social da UCP, apresentando um quadro técnico mínimo 

constituído por 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental ou 01 (um) engenheiro 

sanitarista ou 01 (um) engenheiro ambiental, 01 (um) técnico de nível superior da área 

social e 01 (um) técnico de meio ambiente. 

7.2.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Ao longo das obras serão elaborados relatórios na fase de implantação (parciais e de 

conclusão), além de relatório de pré-operação do sistema, bem como relatório final do 

SES Bacia da Estrada Nova, os quais serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SEMMA. Vale ressaltar que a periodicidade dos relatórios parciais 

será anual. Os referidos relatórios deverão apresentar no mínimo as seguintes 

informações: 

 Descrição das atividades de obras desenvolvidas no período, contendo os 

quantitativos executados, mão de obra alocada em cada frente de obra 

(serviço), polígono das áreas, além dos resultados dos programas ambientais 

executados; 

 Cópia da documentação das ações/atividade executadas no período, tais 

como: memória fotográfica, atas de reuniões, pareceres e controles de 

gerenciamento; 

 Cópia das licenças ambientais emitidas para a execução das obras, incluindo 

todas as atividades terceirizadas; e 
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 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.2.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na pré-obra, um mês antes do 

início das atividades de obra do sistema, continuando durante toda a fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.2.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do Programa de Gestão Ambiental e Social das 

Obras está a cargo da UCP/PROMABEN. 

7.2.13. CUSTOS 

Os custos deste programa estarão incorporados nos custos de gerenciamento da 

UCP/PROMABEN. 

7.2.14. CRONOGRAMA 

A implementação do Programa de Gestão Ambiental e Social das Obras será 

realizada, durante toda a fase de execução das obras de implantação do SES Bacia 

da Estrada Nova, em conformidade com o cronograma de obra da empreiteira. 

7.3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

7.3.1. INTRODUÇÃO  

O Programa de Comunicação Social é uma ferramenta indispensável para a criação 

de vínculos entre poder público e a comunidade, essa relação desencadeada de 

maneira correta, faz com que as intervenções causadas pelo projeto sejam aceitas e 

almejadas pela população, fator que contribui para a mitigação dos impactos 

negativos incidentes ao meio socioeconômico identificados no Relatório de Controle 

Ambiental – RCA. 

Trata-se do programa de maior abrangência em relação ao público a ser atingido, em 

função de seu caráter de canal de comunicação e interação. 
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Será dada prioridade à comunidade diretamente afetada, objetivando a informação e 

o esclarecimento sobre o empreendimento, além da divulgação dos demais 

programas a serem implementados durante a implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova, buscando a transparência sobre o andamento das obras, além de estabelecer 

um canal de comunicação, para ouvir e registrar sugestões, receios e queixas dos 

diversos setores interessados. 

7.3.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa de Comunicação Social é a constituição de um canal de 

comunicação contínuo entre o empreendedor e a sociedade, sobretudo a população 

diretamente afetada pelas obras do empreendimento, visando informar os impactos 

positivos, principalmente quanto a melhoria da saúde e qualidade de vida, associados 

a implantação e operação do empreendimento. 

b) Objetivos Específicos 

É possível destacar alguns objetivos específicos para a consolidação do programa, 

são eles: 

 Divulgar a importância estratégica do empreendimento como instrumento de 

desenvolvimento no saneamento local e regional, principalmente a população 

da área de influência direta do projeto; 

 Contribuir para mitigar impactos socioambientais, através da divulgação de 

informações, do estabelecimento de canais para comunicação com a 

população da área de influência do empreendimento, durante toda a fase de 

implantação e operação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Estimular a participação e a articulação dos diversos segmentos da sociedade 

que possam estar envolvidos com o empreendimento; 

 Contribuir para a criação de um relacionamento construtivo entre o 

empreendedor e empresas contratadas com a população diretamente afetada, 

suas entidades representantes, organizações governamentais e não 

governamentais; e  
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 Esclarecer a população em geral sob os vários projetos que serão executados 

e subsidiar a divulgação de aspectos socioambientais vinculados aos projetos. 

7.3.3. JUSTIFICATIVA 

O Programa de Comunicação Social integra um conjunto de programas ambientais 

propostos à implementação do SES Bacia da Estrada Nova, sendo a participação da 

população a parte fundamental para que sejam alcançados os objetivos 

recomendados nos programas apresentados neste PCA. Torna-se, portanto, 

imprescindível divulgar o empreendimento de forma ampla, por meio dos diversos 

canais de comunicação disponíveis à sociedade, permitindo o equacionamento dos 

possíveis conflitos gerados pela implantação do empreendimento e o exercício da 

cidadania, uma vez que a divulgação de informações permite uma análise coerente 

sobre os impactos positivos e negativos, e quais as atitudes a serem adotadas pela 

população e pelo empreendedor. 

7.3.4. METAS 

 Realizar ações de comunicação social à totalidade dos proprietários afetados 

diretamente pelo empreendimento, divulgando os mecanismos de 

comunicação e ouvidoria; 

  Registrar e atender a 100% das solicitações de esclarecimentos 

encaminhadas por entidades representativas da população afetadas, pelo 

poder público e demais entidades interessadas; 

 Realizar campanhas de comunicação com o poder público local, para 

esclarecimentos necessários sobre o empreendimento, comunicação das 

atividades de obras a serem realizadas e fortalecimento de possíveis estruturas 

participativas existentes, importante para a execução de demais programas na 

fase de operação; e 

 Produzir material informativo como suporte às ações de interação e 

comunicação social. 
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7.3.5. INDICADORES 

 Treinamento (01 (um)), da equipe técnica que implementará o programa, 

antecedente ao início das obras dos SES Bacia da Estrada Nova; 

 Reunião com a comunidade para informar o início das obras; 

 Quantitativo do número de material produzido, por período; 

 Quantitativo de exemplares, por tipo de material informativo produzido 

impresso, por período; 

 Quantitativo de material informativo distribuído e/ou divulgado, por período, 

apresentando análise crítica quanto ao público pretendido e alcançado nas 

ações de comunicação; 

 Canal de comunicação – ouvidoria, disponibilizado para a população geral 

(número de telefone, e-mail, caixa de sugestões); 

 Quantitativo e registro (atas, listas de presenças, registro fotográfico, vídeos, 

entre outros) das ações (reuniões internas e externas, palestras, treinamentos, 

entre outros) e contatos realizados com o público-alvo, por período; 

 Quantitativo dos registros de solicitação de informações, encaminhamento de 

queixas e demais demandas, apresentando o número de registros resolvidos, 

por período; 

 Quantitativo e registro do material informativo sobre o Sistema de Gestão 

Ambiental e implementação dos Programas Ambientais; e 

 Relatórios mensais, a serem entregues à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.3.6. METODOLOGIA 

Deverá ser adotada uma metodologia participativa e inclusiva, capaz de atingir todo o 

público envolvido independente das condições sociais de desenvolvimento, utilizando-

se de reuniões, debates/palestras, boletins informativos, spots, release para imprensa, 

considerando as fases de planejamento, implantação e operação do SES Bacia da 

Estrada Nova. 
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Fase de Planejamento 

a) Reunião de Comunicação 

Esta reunião deverá ser realizada com a comunidade envolvida a fim de informar 

acerca do empreendimento, seu projeto, seus impactos, esclarecer eventuais dúvidas 

e colher sugestões para o programa. 

Como material de apoio deverá ser elaborada uma apresentação, com conteúdo 

elaborado de modo a permitir o fácil entendimento de todos os participantes, 

abordando as seguintes temáticas: o empreendedor; a importância do 

empreendimento; o empreendimento em si; suas fases de licenciamento; suas etapas 

de obra e os demais programas ambientais. 

Cabe ressaltar que para o âmbito deste empreendimento, foram previstas duas 

consultas públicas durante o processo de licenciamento ambiental, para a divulgação 

do SES Bacia da Estrada Nova, sendo uma já realizada na fase de licença prévia e a 

segunda para a fase de obtenção da licença de instalação. 

Fase de Implantação 

a) Reunião de Comunicação 

Com os atores intervenientes ao empreendimento para informar do início das obras e 

prestar maiores esclarecimentos. 

Para essa reunião será utilizada a mesma metodologia aplicada nas reuniões de 

comunicação realizada no âmbito da fase de planejamento de empreendimento. 

b) Boletim Informativo Mensal 

Trata-se do canal de comunicação que deve ser utilizado como instrumento de largo 

alcance, permitindo aos diversos atores sociais, interferidos ou não pelo 

empreendimento, o acompanhamento e atualização das informações sobre as ações 

ambientais e andamento, de modo regular, direto e de fácil entendimento. Este é um 

importante instrumento de divulgação dos demais programas contemplados no Plano 

de Controle Ambiental, sendo esta sua principal função neste programa. 
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Logo, o Boletim Informativo terá periodicidade mensal, apresentando uma estrutura 

que permita a comunicação entre o empreendedor e seu público alvo, tendo a 

preocupação de: esclarecer as dúvidas da população; e apresentar as ações em 

andamento nos demais programas ambientais. 

c) Reuniões/Palestras  

Estas reuniões/palestras terão o objetivo de informar sobre o empreendimento, os 

programas ambientas em implementação e esclarecimentos de dúvidas. A 

periodicidade destas reuniões e/ou palestras serão definidas de acordo com a 

situação pandêmica da época. 

d) Release para imprensa 

Este recurso deverá ser utilizado com o objetivo de criar uma rotina de informação que 

viabilize, quando necessário, a publicação imediata de informações que ajudem a 

reduzir distorções, que por ventura ocorram, envolvendo o empreendimento. Deverão 

ser elaborados textos com informações sobre o empreendimento para serem 

divulgados aos meios de comunicação da região. 

e) Ouvidoria 

Deverá ser criado um canal de ouvidoria, tendo como objetivo receber e investigar 

queixas, constituindo um canal de comunicação direta e fomentando a efetiva 

participação da comunidade, por meio do exercício da crítica e de denúncias, 

sugestões, cobranças e elogios às ações e medidas adotadas ao longo da 

implementação do empreendimento, além de proporcionar uma maior visibilidade à 

gestão, ampliando a presença do empreendedor junto à população envolvida. 

O material de divulgação deverá incluir número de telefone, endereço físico e 

endereço eletrônico, além de indicar os locais onde serão instaladas “caixas de 

sugestões” destinadas à Ouvidoria. Este material deve ser exposto nos locais das 

obras, nos postos de informação da UCP e em locais de grande movimentação de 

público. 
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A Ouvidoria deverá funcionar junto à Coordenadoria da UCP, dispondo de telefone e 

e-mail exclusivos. Outras formas de comunicação, tais como: carta, bilhete e até 

presencial, também serão asseguradas. Os respectivos endereços serão divulgados 

amplamente e, principalmente, nos locais das obras. 

7.3.7. ATIVIDADES  

O Quadro 7.2 identifica as atividades para as fases de implementação do Programa 

de Comunicação Social, informando sua respectiva ferramenta de comunicação. 

Quadro 7.2 - Programa de Comunicação Social 
Atividades e Ferramentas de Comunicação 

ATIVIDADE 
FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO 

Fase de Planejamento 

Levantamento dos contatos da mídia local e regional e; 
organizações e empresas envolvidas com o projeto e o 
empreendimento 

Mailing de contatos 

Definição das informações básicas sobre o avanço das obras e 
os programas ambientais 

Site da UCP/PROMABEN 

Prover espaços apropriados para divulgação do empreendimento 
e programas ambientais 

UCP/PROMABEN 

Elaboração dos instrumentos bases de comunicação 

Confecção de peças 
publicitárias, tais como: folders, 
cartazes, cartilhas, vídeos, 
entre outros. 

Reuniões públicas (abertas) 

Release; 

Mailing list de imprensa; e  

Carro de som 

Reuniões internas 

Palestra; 

Capacitação; e 

Treinamento 

Divulgação de início das obras 

Mídia de alcance regional 
(impressa, televisionada e 
radiofônica); 

Plataformas digitais; 

Spots em rádios locais e carros 
de som; 

Folders e cartazes. 

Fase de Implantação  

Informativos 

Boletins impressos; 

Mailing list de imprensa; e 

Plataformas digitais. 
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ATIVIDADE 
FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO 

Divulgação de avanço de obra (o que inclui a atividade de pré-
operação), interdições de vias e demais esclarecimentos  

Mídia de alcance regional 
(impressa, televisionada e 
radiofônica); 

Plataformas digitais; 

Spots em rádios locais e carros 
de som; 

Folders e cartazes. 

Canal de comunicação – Ouvidoria 

Telefone; 

E-mail exclusivo; 

Carta, bilhete, formulário; 

Endereço físico para 
atendimento presencial; e 

Caixa de reclamações 

Fase de Operação 

Informativos (resultado de monitoramentos) 

Boletins impressos; 

Mailing list de imprensa; e 

Plataformas digitais. 

Divulgação de manutenção do sistema, com necessidade de 
interdição de vias públicas; 

Ações de esclarecimentos à população quanto a necessidade de 
conexão ao sistema, entre outros; e  

Demais ações voltadas à população decorrentes da operação do 
sistema. 

Mídia de alcance regional 
(impressa, televisionada e 
radiofônica); 

Plataformas digitais; 

Folders e cartazes. 

Canal de comunicação – Ouvidoria 

Telefone; 

E-mail exclusivo; e 

Endereço físico para 
atendimento presencial 

Após a conclusão das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, na pré-

operação do sistema, o Programa de Comunicação Social deverá divulgar 

largamente, através de campanha informativa específica, sobre o término das obras 

e de imediato iniciar a divulgação das informações sobre a necessidade de 

interligação do esgoto doméstico na rede de esgotamento sanitário e da operação do 

empreendimento. 

Na fase de operação do SES Bacia da Estrada Nova, deverá ser providenciada a 

transição e atualização do programa voltado às atividades de operação do sistema, o 

qual será operacionalizado pela COSANPA, assim, a definição das atividades do 

Programa de Comunicação Social para a fase de operação do sistema deverá atender 

a ampla divulgação dos monitoramentos a serem realizados, bem como as ações 
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sociais a serem desenvolvidas junto à comunidade, tendo o formato compatibilizado 

com o sistema de gestão da companhia. 

7.3.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Comunicação Social estará relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Educação Ambiental;  

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; 

 Programa de Geração Local de Empregos; e 

 Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas. 

7.3.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Comunicação Social 

deverá ser composta por 01 (um) educador ambiental (engenheiro ambiental, ou 

engenheiro sanitarista e ambiental, ou sociólogo), 01 (um) técnico de meio ambiente, 

auxiliado por 01 (um) jornalista ou técnico em comunicação audiovisual, para a 

produção dos materiais e 01 (um) motorista. 

7.3.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Para apresentação dos resultados ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) serão 

elaborados e encaminhados relatórios de monitoramento com periodicidade anual, 

também serão encaminhados relatórios mensais para a Supervisora da 

UCP/PROMABEN, contendo as informações das atividades do programa, durante 

toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as 

seguintes informações: 

 Descritivo das ações realizadas no período, contendo informações referente ao 

público alvo pretendido em cada ação e o atingido; 

 Análise crítica de cada ação realizada no período; 

 Cópia de lista de presença de treinamentos ou outra ação/evento realizado no 

período; 
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 Cópia do material utilizado na divulgação do evento realizado no período 

(clipping de informação, spots, registros virtuais, comprovantes de veiculação 

de informação em rádio e televisão, cópia de folhetos, folders, entre outros); 

 Cópia do material utilizado no treinamento ou outra ação realizada no período 

(cartilhas, cópia das apresentações, entre outros); 

 Registro fotográfico (datado) das ações realizadas no período; 

 Lista da equipe técnica envolvida nas ações realizadas no período e o 

responsável pela implementação do programa. 

7.3.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em duas etapas, a primeira iniciando na etapa de 

planejamento, antes do início das obras do sistema, estendendo-se até a fase de pré-

operação do SES Bacia da Estrada Nova. A segunda etapa contempla a fase de 

operação do SES Bacia da Estrada Nova até o final de sua operacionalização. 

7.3.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa na primeira etapa de execução é a 

UCP/PROMABEN, enquanto que a segunda etapa de execução ficará a cargo da 

COSANPA, concessionária que irá operar o SES Bacia da Estrada Nova. 

7.3.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados nos custos da UCP/PROMABEN até 

o final da primeira fase de execução. Na segunda fase de execução do programa os 

custos de implementação serão da COSANPA. 

7.3.14. CRONOGRAMA 

A implementação do Programa de Comunicação Social, será realizada durante toda 

a fase de execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova e de 

sua pré-operação, sendo que após este período, para a fase de operação do sistema, 

o programa deverá ser ajustado e complementado aos moldes da gestão da 

COSANPA. 
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7.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

7.4.1. INTRODUÇÃO  

O IBAMA por meio da Instrução Normativa nº 02, de março de 2012, estabelece as 

diretrizes e os procedimentos para orientar e regular a elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação de programas e projetos de educação ambiental. A 

normativa ainda determina que devam ser priorizadas ações educativas de caráter 

não formal, voltadas à qualificação e organização dos sujeitos da ação educativa para 

proposição e/ou formulação e implementação dos projetos socioambientais de 

mitigação e/ou compensação, bem como o monitoramento e avaliação da sua 

efetividade. 

O Programa de Educação Ambiental – PEA apresenta-se voltado para a população 

diretamente afetada pelo empreendimento, bem como os trabalhadores da obra, e 

consiste na criação de ações de educação ambiental para aumentar o nível de 

conhecimento e proteção ambiental dos ecossistemas regionais e maximizar os 

benefícios socioambientais necessários à conservação, proteção e preservação 

ambiental. 

7.4.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Levar ao conhecimento da população, a importância do SES Bacia da Estrada Nova, 

conscientizando a comunidade e tornando-a parceira na solução de problemas 

decorrentes das obras e na melhoria da qualidade ambiental da área de influência do 

empreendimento. 

b) Objetivos Específicos 

 Promover processos que visem à construção de valores sociais, 

conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conservação do meio 

ambiente, correlacionando com a importância da universalização do 

saneamento; 

 Realizar ações com abordagem articulada com as condições ambientais locais, 

em respeito à cultura local; 
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 Sensibilizar a população diretamente afetada pelas obras do SES Bacia da 

Estrada Nova, através da conscientização da comunidade para torná-la 

parceira na solução de problemas que eventualmente possam surgir em 

decorrência das atividades das obras; e 

 Alcançar melhorias na qualidade ambiental nas áreas de influência do 

empreendimento, através de ações direcionadas a criação de um repertório de 

boas práticas ambientais para buscar a construção de uma sociedade mais 

justa e ecologicamente equilibrada. 

7.4.3. JUSTIFICATIVA 

A educação ambiental é fundamental para a construção do desenvolvimento sob uma 

ótica integradora, fator primordial para a constituição de uma sociedade sustentável. 

A atual legislação ambiental brasileira utiliza deste princípio indicando que, através de 

ações de educação ambiental, se disseminem novos conhecimentos, hábitos e 

valores capazes de transformar o modo de vida da população, criando uma 

convivência harmoniosa com o meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos 

naturais disponíveis. 

Desse modo, o presente Programa de Educação Ambiental será uma ação estratégica 

complementar ao gerenciamento ambiental do empreendimento. Para tanto, atuará 

na mobilização e participação da população afetada pelas obras do SES Bacia da 

Estrada Nova, bem como os trabalhadores das obras, otimizando os impactos 

positivos e minimizando os impactos negativos. 

Trata-se, portanto, de um esforço maior do que o simples repasse de informações e 

incentivo à adoção de hábitos e posturas ambientalmente corretos e socialmente 

adequados, visando a execução e avaliação de um processo que possa produzir 

conhecimentos com os habitantes locais, face ao ambiente a ser modificado, tendo 

em vista a melhoria de sua qualidade de vida. 
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7.4.4. METAS 

 Realização de ações de educação ambiental voltadas para a proteção 

ambiental de área de preservação e de interesse da população diretamente 

atingida pelo empreendimento; 

 Realização de ações e treinamentos sobre educação ambiental aos 

trabalhadores das obras do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Desenvolvimento de material educativo específico para o público alvo de cada 

ação; e 

 Avaliação dos resultados alcançados em cada ação de educação ambiental 

desenvolvida, com proposta de adequação e melhoria para um maior alcance 

dos resultados pretendidos. 

7.4.5. INDICADORES 

 Detalhamento do programa de educação ambiental, antecedente ao início das 

obras, para encaminhamento e aprovação da Supervisão Socioambiental, 

contendo o quantitativo de palestras, oficinas, treinamentos e ações de 

divulgação, com a apresentação do calendário com as data pré-definidas de 

cada evento, por segmento de atuação; 

 Quantitativo de material informativo distribuído por período, e por linha de ação 

prevista no PEA, apresentando análise crítica quanto ao público pretendido e 

alcançado nas ações de comunicação; 

 Quantitativo e registro (atas, listas de presenças, registro fotográfico, vídeos, 

entre outros) das ações de educação ambiental (palestras, reuniões, 

treinamentos, oficinas, entre outros), por linha de ação prevista no PEA, 

apresentando a análise crítica de cada ação desenvolvida; 

 Elaboração do Código de Conduta em conjunto com a equipe técnica do 

Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; 

 Treinamento (01 (um)), antecedente ao início das obras, para todos os 

trabalhadores envolvidos na implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Reuniões internas periódicas, com a equipe do Programa de Comunicação 

Social, para análise conjunta do material educativo a ser utilizado nas ações; e 
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 Relatórios mensais, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.4.6. METODOLOGIA 

O Programa de Educação Ambiental deverá ser implantando sempre em 

concordância com o Programa de Comunicação Social. Será executado com base em 

metodologia dialógica e participativa que busque agrupar, formar e acompanhar 

atores sociais e lideranças formadoras e multiplicadoras. 

O Programa de Educação Ambiental será estruturado a partir das seguintes ações: 

 Elaborar um diagnóstico participativo com a identificação da percepção dos 

colaboradores/comunidade sobre as demandas socioambientais da área do 

empreendimento; 

 Desenvolver um processo de aprendizagem, com adesão de ações 

participativas e de cunho inclusivo voltadas a realidade da comunidade da área 

de influência do empreendimento; 

 Promover a reflexão em torno da recíproca dependência econômica, social, 

política e ambiental da região; 

 Estimular o desenvolvimento de uma postura ecológica individual e coletiva da 

comunidade e dos trabalhadores, para que seja incentivada a produção de 

reflexos de comportamento em questões cotidianas e até nas mais 

abrangentes, onde seja possível observar a maior conservação e preservação 

do meio ambiente, se comparado ao período anterior à implantação do PEA; e 

 Colaborar para a minimização e prevenção dos potenciais impactos ambientais 

e sociais decorrentes da implantação e operação do empreendimento. 

Para a realização das atividades propostas, ainda devem ser desenvolvidos:  

 Material impresso para fins de comunicação, com linguagem simples e direta; 

 Organização de encontros e palestra para abordagem dos temas indicados, em 

períodos com restrições de atividades que geram aglomeração em virtude da 

pandemia de COVID-19, utilizando-se de plataformas digitais (Google meet, 

Zoon, Skype, WhatsApp, entre outros), cabendo à equipe técnica do programa 
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as providências quanto ao suporte adequado para o acesso de todos os atores 

envolvidos;  

 Dispositivos e equipamentos de comunicação adequados para cada tipo de 

público, frente as ações propostas; e  

 Canal de comunicação/mobilização, por meio de plataformas de diversos 

formatos, para o alcance da informação a todos os públicos envolvidos. 

Em todas as atividades presenciais a serem desenvolvidas em época de pandemia, 

deverão ser tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para a preservação da 

saúde da população, tais como: disponibilização de álcool gel, distanciamento mínimo 

entre os participantes, utilização de material descartável, realização de ações 

preferencialmente em ambientes abertos, quando em ambientes fechados, restringir 

à quantidade máxima de utilização do local em 50% da capacidade, proibição de 

utilização de aparelhos de refrigeração de ar, restringir à participação de pessoas 

somente com a utilização de máscaras e redução do período de duração da ação. 

O material pedagógico a ser produzido e utilizado pelo PEA, assim como os 

respectivos conteúdos, deverão ser concebidos a partir da perspectiva do público alvo 

a que se destina, em linguagem e forma adequada e, acima de tudo, respeitando as 

características sociais e culturais dos destinatários. 

A equipe de educação ambiental deverá estar articulada com a equipe do Programa 

de Comunicação Social para adequar os conteúdos dos materiais a serem 

elaborados. A produção gráfica e a reprodução dos materiais educativos estarão a 

cargo do Programa de Comunicação Social.  

Além de atividades educativas/informativas com a população afetada pelo 

empreendimento, deverão ser realizados treinamentos com os trabalhadores das 

obras, buscando capacitá-los para que, no desenvolvimento de suas atividades, sejam 

adotadas medidas de prevenção da poluição e degradação do meio ambiente. 
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7.4.7. ATIVIDADES  

As atividades do PEA deverão seguir três linhas de conhecimento, a educação 

ambiental para a proteção de APPs e áreas de interesse da população afetada pelo 

empreendimento; a educação ambiental local, voltada à população diretamente 

afetada nas áreas onde serão realizadas as obras de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova e seu entorno; e a educação ambiental para os trabalhadores das obras 

do empreendimento.  

a) Educação Ambiental para a Proteção de APPs e Áreas de Interesse da 

População 

O público alvo dessas atividades é a população que utiliza da infraestrutura urbana na 

região ao entorno da área do empreendimento. As ações apresentadas no Quadro 

7.3, visam promover a comunicação, divulgação e intercâmbio de informações e 

iniciativas nas áreas sanitária e ambiental do SES Bacia da Estrada Nova. 

Quadro 7.3 - Educação Ambiental para a Proteção de APPs e Áreas de 
Interesse da População 

AÇÕES LOCAL OBJETIVO CONTEÚDO PÚBLICO 

Palestras 
educativas 
nas 
instituições 
públicas de 
ensino 

Instituições 
públicas de 
ensino da 
área de 
interesse 

Conscientizar 
sobre a 
importância da 
conservação do 
meio ambiente 
regional 

- O que são e quais os 
tipos de APPs; 

- Como conservar uma 
APP; 

- Componentes do 
Saneamento Básico; 

-Importância do 
Saneamento Básico e 
índices de saúde; e 

- Cuidados com a rede 
coletora de esgoto. 

Crianças entre o 6º 
e 9º ano do ensino 
fundamental II; 

Adolescentes do 1º 
ao 3º do ensino 
médio; e 

Jovens e adultos do 
programa de 
educação EJA. 

Oficinas nas 
instituições 
públicas de 
ensino da 
região 

Instituições 
públicas de 
ensino 

Reutilização de 
resíduos para a 
preservação do 
meio ambiente  

- Desenvolver com as 
crianças trabalhos 
práticos de reciclagem 
e reutilização de 
resíduos, para 
promover a importância 
da preservação 
ambiental. 

Crianças do 1º ao 
5º ano do ensino 
fundamental I. 
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AÇÕES LOCAL OBJETIVO CONTEÚDO PÚBLICO 

Calendário 
de eventos 
ambientais 

Áreas 
públicas da 
região  

Celebrar datas 
comemorativas 
levando 
informação e 
propondo ações 
ambientais a 
serem 
desenvolvidas na 
área 

- Dia mundial da água 
(22/03); 

- Dia mundial da 
biodiversidade (02/05); 

- Dia do Meio Ambiente 
(05/06); 

- Dia da Amazônia 
(05/07); 

- Dia da árvore (21/09); 

- Os temas 
apresentados durante a 
data comemorativa, 
não necessariamente 
devem abordar apenas 
o evento, mas sim 
experiências 
ambientais de forma 
geral. 

População da área 
de influência do 
empreendimento. 

Plantão 
Ambiental 

Áreas 
verdes, 
semáforos e 
canteiros 
centrais de 
vias públicas 
da região. 

Levar informação 
básica através de 
panfletos e 
cartilhas 

- Informações 
ambientais da região; 

- Números das 
autoridades 
competentes para 
denúncia de 
agravos/crimes 
ambientais; 

- Junto a entrega de 
panfletos e cartilhas 
educativas também 
podem ser entregues 
mudas de árvores, 
sementes e outros 
atrativos que 
despertem na 
população o ‘cuidar’ do 
meio ambiente. 

População da área 
de influência do 
empreendimento e 
pessoas 
frequentadoras da 
região 

As ações devem ser elaboradas e desenvolvidas de modo a abranger a maior 

quantidade de público possível. Todas as atividades, desde ações para a elaboração 

até a sua execução, deverão ser registradas e apresentadas nos relatórios de 

monitoramento a serem encaminhados à Supervisão do programa, constando sempre 

a análise crítica das ações desenvolvidas.  

b) Educação Ambiental Local para a População Diretamente Afetada pelas Obras  

As ações de educação ambiental para a população diretamente afetada pelas obras 

do SES Bacia da Estrada Nova (Quadro 7.4) visa divulgar as ações vinculadas aos 

aspectos de educação sanitária e ambiental relacionadas às obras do sistema, 
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incorporando novos hábitos relativos à conservação dos sistemas de drenagem, 

disposição de resíduos, conservação de áreas interesse público, entre outros. 

Quadro 7.4 - Educação Ambiental para a População Diretamente Afetada pelas 
Obras do SES Bacia da Estrada Nova 

Ações Local Objetivo Conteúdo Público 

Ciclo de palestras 
para a comunidade 

Espaços 
públicos dentro 
da área de 
intervenção 

Levar informação e 
estabelecer laços 
com a comunidade 

- Importância do 
SES Bacia da 
Estrada Nova; 
- O que é e como 
serão implantadas 
as redes coletoras 
de esgoto; 
- Cuidados com a 
rede coletora de 
esgoto;  
Funcionamento da 
Estação de 
Tratamento, 
benefícios e 
transtornos; 
- Melhorias da 
saúde púbica em 
virtude do 
saneamento; 
- Momento para 
esclarecer dúvidas. 

Comunidade 
diretamente 
afetada 

Promoção da 
qualidade de vida 

Áreas públicas 
da região 
(praças, 
parques, 
bosque). 

Promover ações de 
educação 
ambiental voltadas 
à melhoria da 
qualidade de vida 

- Mudanças de 
hábitos e 
qualidade de vida; 
- Descarte correto 
de resíduo sólido e 
saúde da 
população; 
- Doenças 
relacionadas a 
águas 
contaminadas; 
- Meio ambiente 
limpo = população 
saudável 

Comunidade 
diretamente 
afetada 

Visitas às áreas de 
implantação 
empreendimento 

Canteiro de 
obras da 
Estação de 
Tratamento de 
Esgoto e 
Estações 
Elevatórias 
de Esgoto 

Aproximar a 
população do 
empreendimento, 
promovendo a 
conscientização 
ambiental e 
contribuir para a 
minimização de 
conflitos gerados 
em decorrência 
dos transtornos 
causados pela 
construção do 
sistema. 

- Apresentar de 
perto o sistema de 
tratamento de 
esgoto que será 
implantado; 
- Informar sobre os 
benefícios da 
implantação do 
sistema à toda a 
população. 

Aqueles que 
durante o ciclo 
de palestras 
demostrarem 
interesse em 
visitar. 
Grupos de no 
máximo 20 
moradores por 
visita.  
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Ações Local Objetivo Conteúdo Público 

Plantões 
informativos e 
distribuição de 
material gráfico 

Área 
diretamente 
afetada 

- Colaborar com 
informações para o 
Programa de 
Comunicação 
Social e agir em 
conjunto para levar 
informação a 
comunidade. 

- Preparar material 
gráfico e 
audiovisual 
abordando 
informações sobre 
saneamento 
básico; 
- Conscientização 
sobre a 
necessidade de 
interligação do 
esgoto doméstico 
na rede de esgoto 
sanitário; 
- Informações 
referente aos 
canais de 
comunicação com 
o empreendedor. 

Comunidade 
diretamente 
afetada 

 

c) Educação Ambiental para os Trabalhadores das Obras  

O público alvo dessas atividades são todos os trabalhadores das obras do SES Bacia 

da Estrada Nova, visando a capacitação para o desenvolvimento de suas atividades, 

além de serem disseminadores de boas práticas da educação ambiental junto a 

população afetada pelo empreendimento, bem como na comunidade em que 

convivem (familiares, amigos entre outros). As ações apresentadas no Quadro 7.5, 

visam promover ações que não sejam nocivas ao meio natural, o bom relacionamento 

com as comunidades locais, a redução de riscos de acidentes na execução das 

atividades e o controle de doenças de veiculação hídrica. 

Quadro 7.5 - Educação Ambiental para os Trabalhadores das Obras do SES 
Bacia da Estrada Nova 

AÇÕES LOCAL OBJETIVO CONTEÚDO PÚBLICO 

Palestras 
educativas  

Canteiro 
de obras 

Conscientizar sobre a 
importância da 
conservação do meio 
ambiente  

- Uso racional da 
água; 
- Proteção e 
conservação dos 
recursos hídrico; 
Drenagem urbana 
e lixo; 
- Resíduos 
domiciliares; 
- Reciclagem; 
- Meio ambiente 
limpo = população 
saudável 

Trabalhadores das 
obras 
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AÇÕES LOCAL OBJETIVO CONTEÚDO PÚBLICO 

Treinamentos 
de segurança, 
saúde e higiene 

Canteiro 
de obras e 
Frentes 
de Serviço 

Reduzir os riscos de 
acidentes e melhoria 
nas condições de 
saúde ocupacional e 
individual dos 
trabalhadores 

- Uso de 
equipamentos de 
segurança; 

- Normas de 
saúde e higiene 

Trabalhadores das 
obras 

Treinamento de 
conduta dos 
trabalhadores 

Canteiro 
de obras e 
Frentes 
de Serviço 

Conscientizar os 
trabalhadores sobre a 
necessidade de se 
manter uma relação 
de respeito com a 
comunidade local 

- Código de 
conduta 

Trabalhadores das 
obras 

Calendário de 
eventos 
ambientais 

Áreas 
públicas 
da região  

Celebrar datas 
comemorativas 
levando informação e 
propondo ações 
ambientais a serem 
desenvolvidas na área 

- Dia mundial da 
água (22/03); 

- Dia mundial da 
biodiversidade 
(02/05); 

- Dia do Meio 
Ambiente (05/06); 

- Dia da Amazônia 
(05/07); 

- Dia da árvore 
(21/09); 

Todo o contingente 
envolvido nas 
atividades de obras 
do empreendimento. 

 

7.4.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa Educação Ambiental estará relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; e 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada. 

7.4.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Educação Ambiental 

deverá ser composta por 01 (um) educador ambiental (engenheiro ambiental, ou 

engenheiro sanitarista e ambiental, ou sociólogo), 01 (um) técnico de meio ambiente, 

auxiliado por 01 (um) jornalista ou técnico em comunicação audiovisual, para a 

produção dos materiais e 01 (um) motorista. 
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7.4.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

O relatório de acompanhamento do Programa de Educação Ambiental será 

encaminhado para o órgão ambiental anualmente e mensalmente para a Supervisão 

Socioambiental até o final da fase de pré-operação do sistema, contendo no mínimo 

os seguintes dados: 

 Memória fotográfica das atividades desenvolvidas no período; 

 Cópia de todo o material de divulgação utilizado no período;  

 Número de pessoas abrangidas e atingidas em cada ação, com apresentação 

da cópia das listas de presença;  

 Análise crítica do resultado de cada ação realizada no período; 

 Cópia das Atas de reuniões realizadas no período;  

 Registro das ações realizadas em plataformas digitais, quando realizadas; e 

 Lista da equipe técnica envolvida nas ações realizadas no período e o 

responsável pela implementação do programa. 

 Cópia do material utilizado na divulgação do evento realizado no período 

(clipping de informação, spots, registros virtuais, comprovantes de veiculação 

de informação em rádio e televisão, cópia de folhetos, folders, entre outros); 

 Cópia do material utilizado no treinamento ou outra ação realizada no período 

(cartilhas, cópia das apresentações, entre outros); 

 Registro fotográfico (datado) das ações realizadas no período; e 

 Lista da equipe técnica envolvida nas ações realizadas no período e o 

responsável pela implementação do programa. 

7.4.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em duas etapas, a primeira iniciando na pré-obra, um 

mês antes do início das atividades de obra do sistema, estendendo-se até a fase de 

pré-operação do SES Bacia da Estrada Nova. A segunda etapa contempla a fase de 

operação do SES Bacia da Estrada Nova até o final de sua operacionalização. 
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7.4.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa na primeira etapa de execução é a 

UCP/PROMABEN, enquanto que a segunda etapa de execução ficará a cargo da 

COSANPA, concessionária que irá operar o SES Bacia da Estrada Nova. 

7.4.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados nos custos da UCP/PROMABEN até 

o final da primeira fase de execução. Na segunda fase de execução do programa os 

custos de sua implementação serão da COSANPA. 

7.4.14. CRONOGRAMA 

A implementação do PEA, aqui proposto, será realizada durante toda a fase de 

execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, incluindo sua 

pré-operação, sendo que após este período, para a fase de operação do sistema, o 

programa deverá ser ajustado e complementado aos moldes da gestão da COSANPA, 

devendo ser encaminhado ao órgão licenciador para aprovação. 

7.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RUÍDOS 

7.5.1. INTRODUÇÃO  

O ruído caracteriza-se como um som desagradável e indesejável, ou como um 

estímulo que não contém informações úteis à tarefa em execução. Portanto, o som 

passa a ser considerado ruído quando causa ao homem a sensação de desconforto 

e mal-estar, afetando a saúde e a produtividade. 

Independente da fonte de ruído, ela só se constitui em um problema de poluição 

sonora se o som atingir um ponto receptor em um nível que provoque incomodo ou 

danos à saúde. Além dos efeitos sobre a saúde humana, a poluição sonora também 

afeta os animais, por processos similares. 

Este fato está diretamente relacionado a fatores como distância da fonte sonora, 

duração do som e intensidade do som, além de características individuais de cada 

pessoa, como sensibilidade auditiva e concentração. 
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Os níveis de ruído de um determinado local são diretamente relacionados com o tipo 

e a densidade de ocupação do solo. No Brasil a legislação que trata dos níveis de 

ruído é a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 01/1990, 

que determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em sua norma técnica NBR 10151 (revisão 

de 2019) – “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade”, para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas. 

A movimentação de maquinário e equipamentos, bem como o aumento da circulação 

de pessoas para a implantação do empreendimento são atividades potencialmente 

geradoras de ruídos, que podem causar um aumento nos níveis de emissão de ruídos. 

Logo, a possível interferência no conforto acústico das comunidades circunvizinhas 

ao empreendimento remete a necessidade da implementação do presente programa. 

7.5.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Avaliar a interferência de ruído gerado pela implantação do sistema nas 

comunidades circunvizinhas ao empreendimento, visando tanto o conforto 

acústico da população do entorno do empreendimento, como dos 

trabalhadores da obra. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Conscientizar a empreiteira e empresas terceirizadas quanto a necessidade da 

realização de manutenção preventiva da frota de veículos utilizados nas obras;  

 Adotar medidas de controle ambiental visando o acompanhamento de 

parâmetros indicadores de vibrações e da manutenção da qualidade do ruído 

de fundo nas áreas de implantação do empreendimento, incluindo suas 

instalações operacionais do sistema/canteiro de obras;  

 Estabelecer diretrizes para medições periódicas e sistemáticas para 

acompanhamento dos níveis de ruído na área de entorno do empreendimento 

e nas proximidades das áreas afetadas; 
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 Avaliar se os níveis de pressão sonora emitidos estão de acordo com o limite 

permitido na NBR 10151/2019 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento; 

 Assegurar a adequada especificação técnica e a manutenção preventiva e 

corretiva de máquinas, veículos e equipamentos geradores de ruído; 

 Assegurar a adoção de sistemas de controle ambiental e medidas preventivas 

de geração de ruído para equipamentos e/ou atividades específicas; e 

 Elaborar relatórios durante a obra de implantação do empreendimento, para o 

órgão ambiental licenciador (SEMMA). 

7.5.3. JUSTIFICATIVA 

Obras de construção civil, tem como característica da atividade a alta proporção de 

ruído impulsivo, decorrente de vários processos, tais como: trânsito veículos e de 

caminhões e maquinário de grande porte, atividade de bate-estacas, movimentação 

de materiais, processos de perfurações e retirada de entulhos, processos percussivos, 

entre outros. 

Assim, as atividades de implantação do SES Bacia da Estrada Nova tendem a elevar 

os níveis de pressão sonora da região do seu entorno, podendo causar desconforto a 

comunidade circunvizinha. Dessa forma, torna-se necessário o monitoramento da 

emissão de ruído, a implementação de medidas de controle que reduzam a emissão 

de ruídos e que permitam acompanhar a eficiência das medidas adotadas, caso estas 

venham a ser executadas. 

7.5.4. METAS 

 Realização de ações de monitoramento e controle de ruídos no canteiro de 

obras e frentes de obras (serviços); 

 Medição dos níveis de pressão sonora emitidos de acordo com o limite 

permitido na NBR 10151/2019; 

 Atendimento as denúncias e registros de reclamação de desconforto acústico, 

decorrentes das atividades de obras de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova; 
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 Verificação/controle do programa de manutenção preventiva da frota de 

veículos e equipamentos geradores de ruído; 

 Análise dos resultados dos monitoramentos e medições de ruídos realizados 

nos equipamentos e frota de veículos utilizados nas atividades de obras do 

empreendimento; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos. 

7.5.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos, 

antecedente ao início das obras, para encaminhamento e aprovação da 

Supervisão Socioambiental, contendo a malha amostral da área a ser 

monitorada mensalmente para atendimento da NBR 10151/2019, a 

programação de treinamento dos trabalhadores das obras, a informação e 

documentação (certificados) dos equipamentos a serem utilizados nas 

medições de ruído e apresentação da equipe técnica responsável contratada 

para a implementação do programa; 

 Treinamento (01 (um)), referente a emissão de ruídos, antecedente ao início 

das obras, para os trabalhadores envolvidos nas obras de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova; 

 Quantitativo das denúncias e reclamações de desconforto acústico, 

apresentando o número de registros resolvidos, por período, informando as 

ações adotadas para o atendimento de cada registro; 

 Quantitativo das medições e demais ações de monitoramento e controle de 

ruídos realizadas no período; 

 Controle mensal do programa de manutenção preventiva dos veículos e 

equipamentos geradores de ruído, apresentando o levantamento da frota 

efetiva do período; 

 Quantitativo de fichas dos monitoramentos e vistorias realizadas, com registro 

fotográfico, por período; 

 Quantitativo de fichas das medições de ruído mensais, com registro fotográfico, 

por período; 
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 Laudos técnicos das medições de ruído realizadas, por período, apresentando 

o índice de atendimento ao preconizado pela NBR 10151/2019 e legislação 

ambiental em vigor, e as medidas a serem adotadas no caso de registros acima 

do limite permitido, assinado pelo técnico responsável; e 

 Relatórios mensais, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.5.6. METODOLOGIA 

A avaliação dos níveis de pressão sonora emitidos durante a implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova se baseará na NBR 10151/2019. Esta norma fixa as condições 

exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, recomendando 

a obtenção do Nível de Pressão Sonora Equivalente - LAeq, em decibéis ponderados 

em "A" chamado dB(A), como forma de quantificação dos níveis de ruído. 

A metodologia do Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos se divide em 

duas etapas. A primeira etapa trata das medidas de controle na emissão dos ruídos e 

a segunda define a metodologia para o monitoramento dos ruídos gerados pela 

implantação do sistema. 

Ainda antes do início das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova será 

definido o Nível de Critério de Avaliação – NCA, a ser utilizado na avaliação do ruído, 

conforme determinação da NBR 10151/2019, com base nas características gerais do 

zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Belém, referente a cada frente 

de obra.  

A seguir serão detalhadas as duas etapas deste programa ambiental, sendo que, a 

primeira são as medidas de controle e a segunda o monitoramento dos níveis de 

pressão sonora. 

a) Medidas de Controle 

Para este programa, deverão ser adotadas medidas de controle durante toda a 

implantação do empreendimento, com o intuito de minimizar a emissão de ruídos e 

reduzir os seus impactos ambientais, sendo estas: 
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 Levantamento mensal da frota de veículos, máquinas e equipamentos, da 

empreiteira e subempreiteira, utilizados nas obras; 

 Inspeção periódica da frota de veículos, máquinas e equipamentos utilizados 

nas obras; 

 Priorização da escolha de equipamentos que apresentem baixos índices de 

ruídos; 

 Fixação rígida de motores e equipamentos ruidosos, de forma a atenuar as 

vibrações transmitidas às estruturas 

 Realização de treinamentos para os funcionários referente a emissão de 

ruídos; 

 Implantação de programa de manutenção preventiva dos veículos, máquinas e 

equipamentos utilizados nas obras, tanto da empreiteira, quanto das 

subempreiteiras, para que sejam minimizadas as emissões de ruídos; 

 Manutenção de proteção acústica dos equipamentos; 

 Lubrificação adequada das peças dos equipamentos onde há atrito; 

 Operação que tenha alta emissão de ruídos só poderá ser executada no 

período diurno, conforme horário definido pela NBR 10151/2019 ou legislação 

estadual ou municipal mais restritiva; e 

 Realizar medições nas áreas onde há frente de obra (serviço), próximas às 

residências, dos limites de emissão sonora de acordo com o estabelecido pela 

NBR 10151/2019, ou por legislação estadual ou municipal mais restritiva. 

b) Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora 

O monitoramento dos níveis de pressão sonora deverão ser realizados conforme os 

procedimentos estabelecidos pela NBR 10151/2019 e os resultados serão 

comparados com o NCA da área em questão, determinado previamente pela equipe 

técnica pela execução do programa.  

Medições de nível de pressão sonora ocorrerão mensalmente durante a implantação 

do empreendimento, sendo os relatórios de monitoramento encaminhados 

anualmente ao órgão ambiental contemplando os resultados obtidos. 
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Para cada medição deverá ser preenchida uma ficha para o registro dos dados 

coletados pelo medidor de nível sonoro, bem como as condições observadas em 

campo, sendo estas fichas encaminhadas junto aos relatórios de monitoramento. 

O Quadro 7.6 apresenta um modelo de ficha com as informações que são necessárias 

para preenchimento durante a medição in loco dos níveis de pressão sonora. 

Quadro 7.6 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova 
Modelo de Ficha para Preenchimento in loco Durante a Execução da Medição 

dos Níveis de Pressão Sonora 

Nº DO PONTO 

Coordenada planas (UTM), zona ____-Modelo GPS:  

Referência de localização:  

 

PERÍODO DIURNO PERÍODO NOTURNO 

Data:  Data:  

Início: Término:  Início:  Término:  

Condições meteorológicas:  

Vento:  

Condições meteorológicas:  

Vento:  

Contagem de veículos:  

 

 

Contagem de veículos:  

 

 

Observações:  

 

 

Observações:  

 

Registro Fotográfico 

 

Registro Fotográfico 

 

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac – Geohidro (2021) 

Relatórios mensais de acompanhamento das atividades deverão ser enviados para 

Supervisão Socioambiental do PCA. 
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b.1) Pontos de Monitoramento 

As medições dos níveis de pressão serão realizadas nas áreas onde haverá atividade 

de frente de obra (serviço), com abertura de valas para implantação da rede de esgoto, 

principalmente próximas à residências, sendo estas selecionadas aleatóriamente sem 

prévio comunicado. Além das frentes de obra, serão realizadas medições também nas 

áreas das EEEs e da ETE, quando da implantação destas unidades. Serão realizados 

monitoramentos periódicos dos níveis de ruído gerados durante o período de 

implantação do sistema, na área do canteiro de obras, sendo a malha amostral 

definida após o encaminhamento do layout, na fase de pré-obra, e validada após a 

instalação. 

7.5.7. ATIVIDADES  

As ações a serem realizadas pela equipe técnica responsável pela implementação do 

programa são as apresentadas na sequência: 

 Providenciar os laudos de vistorias dos veículos de propulsão a óleo diesel a 

serem utilizados nas atividades de obra, incluindo os terceirizados; 

 Implantar as medidas de controle de poluição sonora; 

 Providenciar, e se fazer cumprir, o plano de manutenção dos veículos utilizados 

nas atividades de obra, incluindo os terceirizados; 

 Realizar o monitoramento de ruído nas frentes de obras (serviços) e no canteiro 

de obras, adotando as medidas necessárias quando cabíveis, tipo, substituição 

de equipamentos/veículos, antecipação de manutenção de 

equipamentos/veículos, treinamentos, interrupção das atividades, entre outros.  

7.5.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Educação Ambiental; e 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada. 
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7.5.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento e 

Controle de Ruídos deverá ser composta por 01 (um) engenheiro sanitarista ou 01 

(um) engenheiro ambiental capacitado para tal atividade técnica e 01 (um) auxiliar 

técnico. 

7.5.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Para apresentação dos resultados ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) serão 

elaborados e encaminhados relatórios de monitoramento com periodicidade anual, 

também serão encaminhados relatórios mensais para a Supervisora da 

UCP/PROMABEN, durante toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de medição 

utilizados; 

 Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento de 

medição; 

 Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição; 

 Horário e duração das medições do ruído; 

 Metodologia utilizada; 

 Valor do Nível Critério de Avaliação (NCA) de ruído aplicado para a área e o 

horário da medição;  

 Resultado do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) em decibels 

ponderados em “A” [dB(A)] avaliados conforme o limite estabelecido pelo NCA 

em questão; 

 Apresentação do nível de ruído ambiente (Lra), se necessário; 

 Referências à norma NBR 10151/2019; 

 Condições climáticas presenciadas nos momentos das medições; e 

 Registros fotográficos das medições nos pontos amostrais (datadas); 

 Cópia da ficha de monitoramento preenchida em campo, assinada pelo técnico 

responsável pela medição; 
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 Medidas de controle adotadas no período, com apresentação de 

documentação comprobatória; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica do técnico responsável pela execução 

do Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos. 

7.5.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na pré-obra, um mês antes do 

início das atividades de obra do sistema, continuando durante toda a fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.5.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras. 

7.5.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.5.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação, ficando a cargo da empreiteira a responsabilidade da 

apresentação do cronograma detalhado das atividades do Programa de 

Monitoramento e Controle de Ruídos. 

 

 



  99 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

7.6. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC 

7.6.1. INTRODUÇÃO  

Durante a implantação do SES Bacia da Estrada Nova, como em qualquer obra de 

construção civil, há a geração de resíduos provenientes das atividades de implantação 

do empreendimento. A obra em si gera resíduos específicos denominados de 

Resíduos da Construção Civil – RCC, porém além deles, são gerados resíduos 

consequentes das atividades das equipes de trabalho. 

O crescimento consolidado do setor da construção civil está transformando a 

realidade dos canteiros de obras. Já se verifica o grande avanço na qualidade da 

construção civil, que passa a investir em tecnologias e qualificação como forma de 

aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios. Saber as dimensões dos riscos e 

impactos depende de um maior conhecimento sobre os resíduos, dos seus 

componentes, das estimativas de produção, da sua trajetória da geração ao destino 

final e das formas de manuseio e tratamento ao longo do curso, o que contribui para 

um gerenciamento adequado dos resíduos e preservação ambiental. 

Segundo a Resolução do CONAMA nº 307/2002, Artigo 2,  “Resíduos da construção 

civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 

colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha.” 

Diversos são os impactos identificados e correlacionados com a geração de resíduos 

por parte da implantação do sistema, conforme apresentado no RCA deste processo 

de licenciamento ambiental. O manejo adequado desses resíduos diminui a 

possibilidade dos impactos provenientes das ações de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova. 
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O presente programa consiste no detalhamento das atividades necessárias para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, previsto para a fase de implantação do SES Bacia 

da Estrada Nova. Entre elas destacam-se a coleta, a segregação, o armazenamento, 

o transporte e a disposição final dos resíduos, permitindo assim, a identificação de 

ações corretivas, caso faça-se necessário. 

Para classificação dos resíduos gerados durante a implantação do sistema de 

esgotamento sanitário serão utilizadas as Resoluções do CONAMA nº 307/2002, nº 

275/2001 e nº 469/2015, as normas da NBR 10004/2004 e NBR 15113/2004, e a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12305/2010). 

7.6.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Gerenciar e reduzir, adequadamente, o volume de resíduos gerados na implantação 

do empreendimento, visando disseminar as informações entre os trabalhadores para 

reduzir ao máximo os impactos ambientais a serem causados pelas obras do SES 

Bacia da Estrada Nova. 

b) Objetivos Específicos 

 Implantar a segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte externo e destinação final adequada dos resíduos sólidos, 

obedecendo aos critérios técnicos da legislação ambiental em vigor;  

 Promover a conscientização dos trabalhadores quanto à importância da 

minimização e gerenciamento dos resíduos, fornecendo treinamentos e 

instruções técnicas; 

 Propor soluções para redução da produção dos resíduos sólidos, objetivando 

a melhoria da qualidade ambiental e a redução de custos relacionados com o 

desperdício de materiais; 

 Realizar reuniões periódicas de controle do programa a fim de garantir a 

manutenção da qualidade ambiental e sanitária na área do empreendimento; e 

 Protocolar no órgão ambiental relatórios anuais do empreendimento com os 

resultados do programa, e com os Controles de Transporte de Resíduos – CTR 

e Certificado de Destinação Final – CDF. 
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7.6.3. JUSTIFICATIVA 

Os resíduos sólidos gerados a partir de obras civis constituem uma problemática 

ambiental, haja vista os efeitos deletérios que podem causar ao meio ambiente, 

quando não há uma gestão adequada dos mesmos. Tais efeitos podem ser verificados 

pela poluição do solo e da água, além da contribuição para o assoreamento de corpos 

hídricos, quando lançados em locais inadequados. 

A implantação das obras do SES Bacia da Estrada Nova contará com a movimentação 

de máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais, além da manutenção do 

canteiro de obras, ou seja, atividades que geram resíduos de diferentes tipologias. 

O gerenciamento de resíduos da construção civil abrangerá medidas que visam 

melhorar a eficiência dos procedimentos repassados a todos os trabalhadores, assim 

como medidas de intervenção nos procedimentos de coleta de resíduos, segregação 

e prováveis medidas de intervenção física nos locais apropriados para o 

desenvolvimento dos trabalhos de segregação para reciclagem, além da adequação 

das áreas de armazenamento. 

Nesse sentido, torna-se necessária a implementação do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, a fim de reduzir o volume de resíduos e 

entulhos gerados durante a execução da obra e promover o devido tratamento e 

disposição final para todo o resíduo gerado. 

7.6.4. METAS 

 Realização de ações de gerenciamento dos resíduos da construção civil, e 

monitoramento das atividades de obras do empreendimento, no canteiro de 

obras e frentes de obras (serviços); 

 Atendimento aos registros denúncias e/ou reclamação quanto a gestão dos 

resíduos da construção civil, decorrentes das atividades de obras de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Análise dos resultados do gerenciamento do programa; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil – PGRCC. 
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7.6.5. INDICADORES 

 Detalhamento do PGRCC, antecedente ao início das obras, para 

encaminhamento e aprovação da Supervisão Socioambiental, contendo a 

programação dos treinamentos dos trabalhadores das obras, o 

dimensionamento e a localização das baias de RCC, cópia das licenças e 

certificados ambientais necessários para o programa e apresentação da equipe 

técnica responsável contratada para a implementação do PGRCC; 

 Treinamento (01 (um)), referente as questões dos resíduos da construção civil, 

antecedente ao início das obras, para os trabalhadores envolvidos nas obras 

de implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Quantitativo das denúncias e/ou reclamações referente ao não atendimento 

dos procedimentos preconizados no PGRCC, por período, informando as 

ações adotadas para o atendimento de cada registro; 

 Quantitativo dos treinamentos periódicos realizados e registro (atas, listas de 

presenças, registro fotográfico, vídeos, entre outros); 

 Quantitativo de fichas de campo do gerenciamento das atividades e vistorias 

realizadas, com registro fotográfico, por período; 

 Quantitativo de resíduos produzidos nas atividades de implantação do 

empreendimento, por tipo de resíduo, origem e destinação final, por período; 

 Quantitativo dos comprovantes de Controle de Transporte de Resíduos – CTR 

e da destinação final (Certificado de Destinação Final – CDF), por período; e 

 Relatórios mensais, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período para o atendimento 

do programa. 

7.6.6. METODOLOGIA 

Nas obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da 

Estrada Nova as atividades de obras civis representarão a principal fonte geradora de 

resíduos no empreendimento. Portanto, recomenda-se que os resíduos sejam 

segregados e gerenciados conforme a classificação dada pela Resolução do 

CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. Ressalta-se ainda que o gerenciamento dos  
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resíduos na fase de implantação deve ser realizado mensalmente para garantir a 

qualidade na segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte 

externo e destinação final dos resíduos. 

A Figura 7.2, apresenta o gerenciamento de resíduos da construção civil proposto 

para o programa em tela. 

 

Figura 7.2 - Fluxograma de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RCC 

As fases podem ser resumidas em: separação na fonte (após as possibilidades de 

redução), acondicionamento, coleta, armazenamento temporário externo, transporte 

e destinação final. 

Outro resíduo que deverá ser devidamente coletado e encaminhado é o efluente 

sanitário da equipe de trabalho, tanto no canteiro de obras como nas frentes de 

serviço. Fazendo-se necessária a instalação de banheiros químicos provisórios. Esse 

resíduo não é caracterizado conforme a descrição apresentada para os resíduos  
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sólidos, da mesma maneira que o seu manejo. Seu encaminhamento deve ser 

realizado por empresa devidamente licenciada em local, da mesma forma, 

devidamente regularizado. 

Ressalta-se que as diretrizes deste programa referentes à coleta de resíduos também 

devem ser seguidas nas áreas de vivência das frentes de serviço. 

7.6.7. ATIVIDADES  

a) Treinamentos aos Trabalhadores 

Serão realizadas reuniões periódicas para repassar aos trabalhadores noções básicas 

dos procedimentos de acondicionamento de resíduos, procurando despertar a 

consciência ambiental dos mesmos para a necessidade de preservação do meio 

ambiente e saúde pública e da relação dos resíduos sólidos com estas questões. 

O conteúdo apresentado também deve abranger a importância do reaproveitamento 

de materiais, como uma ação que contribui para a conservação de recursos naturais 

(na medida em que se economizam matérias primas) e minimização de impactos (na 

medida em que se reduz a quantidade de resíduo gerado a ser tratado e disposto). 

Estas instruções poderão fazer parte, inclusive, dos Diálogos Semanais de Segurança 

– DSS. 

Nesta etapa, serão distribuídos aos trabalhadores materiais de divulgação como 

folhetos e cartazes para melhor esclarecimento dos procedimentos corretos referente 

ao manuseio e destinação final dos resíduos da construção civil. 

 

Tanto os treinamentos, como a elaboração e distribuição de cartazes e materiais de 

apoio serão orientadas pela equipe de supervisão socioambiental. 

Ressalta-se que, antes do início das obras, haverá uma apresentação do PGRCC 

para todos os trabalhadores envolvidos. 
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b) Caracterização dos Resíduos 

b.1) Unidades Geradoras de Resíduos 

A geração de resíduos sólidos e líquidos oriundos da implantação do sistema ocorrerá 

no canteiro de obras e ao longo das áreas previstas para as frentes de obra, como a 

implantação da rede de esgotamento, das estações elevatórias e da ETE. 

No Quadro 7.7 apresentam-se as unidades geradoras de resíduos na área do canteiro 

de obra, bem como nas frentes de obra (conforme item b.2 deste programa) que cada 

pertence. 

Quadro 7.7  Unidade Geradora de Resíduos e Respectiva Classe do Resíduos 
Gerado 

UNIDADES GERADORAS CLASSE DOS RESÍDUOS 

Escritório B e C 

Depósito e almoxarifado A e B 

Depósito de material perigoso, material 
contaminado e resíduo de material perigoso 

D 

Refeitório e área de vivência  B e C 

Frente de trabalho (Implantação da rede, 
Estações Elevatórias de Esgotos - EEE e 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE). 

A e B 

 

b.2) Classificação dos Resíduos da Construção Civil 

Os resíduos sólidos da construção civil, segundo a Resolução do CONAMA nº 

307/2002, com a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da 

Estrada Nova podem ser classificados em: 

Classe A - são os resíduos reutilizáveis como agregados ou recicláveis, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
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b) de construção, demolição, reformas e reparos e edificações: componentes de 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos, etc.) argamassa de 

concreto; e 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e 

gesso; 

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros bem como, telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

c) Segregação e Acondicionamento dos Resíduos 

A segregação dos resíduos tem como finalidade evitar a mistura daqueles 

incompatíveis, visando garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a 

segurança no manuseio. A mistura de resíduos incompatíveis pode causar: geração 

de calor; fogo ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases 

inflamáveis; solubilização de substâncias tóxicas, dentre outros. 

O acondicionamento consiste no ato de embalar corretamente os resíduos 

segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

ruptura, preparando para a coleta de forma sanitariamente adequada e compatível 

com o tipo e a quantidade de resíduos. 

Segundo a Resolução do CONAMA n° 307/2002, os geradores deverão ter como 

objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final. Dessa forma, os resíduos sólidos serão  



  107 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

gerenciados de acordo com sua classificação, e as cores dos recipientes para 

acondicionamento dos resíduos devem ser, preferencialmente, com as cores e 

simbologia definidas pela Resolução do CONAMA n° 275/2001, conforme Quadro 7.8. 

Quadro 7.8 - Cores Estabelecidas pela Resolução do CONAMA Nº 275/2001 
para a Segregação e o Acondicionamento de Resíduos 

 COR DESCRIÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO 

R
E

C
IC

L
Á

V
E

IS
 

PAPEL 
Papel, papelão e sacos de papel, não contaminados 
com óleo e produtos químicos; 

PLÁSTICO Plástico, borrachas; garrafas PET, copos descartáveis; 

VIDRO Vidro não contaminado com óleo e produtos químicos; 

METAL 
Metais, latas e latas de refrigerante, material 
enferrujado, sucatas, aço, alumínio, ferro, fios, aço 
inoxidável, correntes usadas, grilhões; 

MADEIRA Madeira e serragem não contaminadas com óleo; 

RESÍDUOS ORGÂNICOS Restos de alimentos, cascas de frutas; 

N
Ã

O
 R

E
C

IC
L

Á
V

E
IS

 RESÍDUOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

Resíduos de enfermaria / ambulatoriais; 

RESÍDUOS RADIOATIVOS Baterias para radares, rádio, lítio, alcalinas; 

RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS 
Resíduos gerais não recicláveis ou misturados, 
contaminados e não passíveis de separação; 

RESÍDUOS PERIGOSOS 
Todos os resíduos contaminados com óleo e/ou 
produtos químicos. 

Fonte: Adaptado Resolução do CONAMA nº 275/2001 

d) Coleta e Movimentação Interna  

A coleta interna deve ser realizada diariamente por pessoas previamente designadas, 

providenciando o encaminhamento para o armazenamento externo dos resíduos. O 

encaminhamento à destinação final ocorre em um intervalo de tempo periódico, no 

intuito de evitar o aparecimento de vetores de doenças nos canteiros de obras 

(roedores e insetos).  

O transporte de resíduos é realizado por meio de equipamentos adequados, em boas 

condições de conservação, de forma que não permita vazamento ou derramamento 

dos resíduos em locais públicos ou dispersem pelo canteiro. 
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e) Armazenamento Temporário Externo 

O armazenamento dos resíduos, além de promover a sua organização, permite 

estocar os materiais em período que atenda à regularidade de coleta das empresas 

que serão responsáveis pelo transporte externo dos resíduos. 

O local de armazenamento temporário externo deverá receber todos os resíduos 

recicláveis e não recicláveis provenientes das obras e operação do empreendimento, 

onde permanecerão até serem encaminhados para tratamento e/ou destinação final 

adequada. O depósito deverá ser submetido a procedimentos de limpeza e 

desinfecção, após cada operação de coleta ou transferência de resíduos. 

Sugere-se que as baias de armazenamento temporário sejam implementadas dentro 

do canteiro de obras, em local de fácil acesso para os veículos coletores de resíduos.  

A área destinada ao armazenamento temporário de resíduos deve ser mantida em 

perfeitas condições de higiene e limpeza, assim como todos os recipientes de 

acondicionamento de resíduos nesta área, evitando desta forma a proliferação de 

vetores de doenças, estando assim em conformidade com a NBR 11174/1990 

(Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes – Procedimento) e 

NBR 12235/1992 (Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento). 

f) Coleta e Transporte Externo  

A coleta para o transporte é específica para cada grupo de resíduo, evitando a mistura 

entre tipos diferentes. As normas da ABNT mais relevantes para a etapa de coleta e 

transporte de resíduos sólidos são ABNT 13463/1995 (Coleta de resíduos sólidos) e 

NBR 13221/2021 (Transporte de resíduos). 

A empreiteira responsável pela obra deverá realizar o recolhimento dos resíduos em 

um intervalo de tempo curto, a fim de evitar o aparecimento de vetores de doenças na 

obra (roedores e insetos), e encaminhar as cópias do Controle de Transporte de 

Resíduos – CTR, conforme anexo da norma NBR 15113/2004. Ressalta-se que as 

empresas responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos sólidos perigosos 

devem obrigatoriamente possuir a Licença de Operação – LO vigente. 
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g) Destinação Final 

A destinação final dos resíduos previamente separados deverá estar de acordo com 

a natureza do produto em questão, sabendo-se que, de acordo com a Resolução do 

CONAMA nº 307/2002, Art. 4º, § 1º, os Resíduos de Construção Civil – RCC não 

poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota-fora”, 

em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.  

As empresas responsáveis pela destinação final e o tratamento dos resíduos deverão 

ser devidamente licenciadas pelo órgão ambiental licenciador responsável, atendendo 

às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Essas empresas 

deverão emitir o CDF (Certificado de Destinação Final) dos resíduos, que deverá ser 

anexado nos relatórios de monitoramento.  

Os resíduos orgânicos (resíduos produzidos durante as refeições) deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos, de acordo com a norma NBR 9191/2008 da 

ABNT. Os sacos devem ser colocados nos locais e horários previstos pela empresa 

concessionária de limpeza pública, sendo ela responsável pela coleta, transporte, e 

destinação final destes resíduos. 

h) Reaproveitamento de resíduos Classe A 

Os resíduos da construção civil de Classe A gerados durante a implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova deverão ter seu reuso ou reciclagem previstos pela empreiteira 

responsável pelas obras, conforme prevê a Resolução do CONAMA nº 307/2002. 

A reutilização de materiais e a reciclagem de resíduos deve levar em consideração a 

viabilidade econômica de cada caso. O manejo adequado dos resíduos durante as 

obras facilita a identificação dos materiais reutilizáveis, gerando economia por 

dispensar a necessidade de compra de novos materiais. No Quadro 7.9 são 

apresentadas sugestões de procedimentos e cuidados requeridos no manejo de 

materiais reutilizáveis. 
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Quadro 7.9 - Sugestão de Reutilização de RCC 

RESÍDUOS 
CUIDADOS 

REQUERIDOS 
PROCEDIMENTOS SUGESTÕES DE USO 

Painéis de madeira 
provenientes de 

formas de 
concretagem, 

pontaletes, sarrafos, 
etc. 

Identificar eventual 
necessidade do 

aproveitamento na 
própria obra para 

reaterros 

Manter as peças 
empilhadas, organizadas 

e disponíveis o mais 
próximo possível dos 

locais de 
reaproveitamento. 

Caixarias, escoras, 
contentores para 

separação de resíduos, 
guarda-corpo, doação 
para terceiros (lenha). 

Blocos de concreto e 
demais resíduos 

gerados pela 
construção ou 

demolição. 

Separar material que 
ofereça possibilidade de 

reuso para evitar 
descarte 

Formar pilhas que 
podem ser deslocadas 

para utilização em 
outras frentes de 

trabalho ou destinadas a 
outra finalidade 

Aterros licenciado, 
terraplanagem de áreas 

habitacionais, 
preencher vigas 

baldrame, 
melhoramento de vias 
internas no canteiro de 

obra. 

Solo misturado com 
entulho 

Identificar eventual 
necessidade do 

aproveitamento na 
própria obra para 

reaterros 

Planejar execução da 
obra compatibilizando 

fluxo de geração e 
possibilidades de 

estocagem e reutilização 

Aterros licenciado, 
terraplanagem de áreas 

habitacionais. 

Caso não seja possível reciclar ou reutilizar os resíduos Classe A dentro das obras do 

SES Bacia da Estrada Nova, a empreiteira responsável poderá repassar estes 

resíduos para uma outra empresa que, comprovadamente, realize a reciclagem ou 

reutilização. Como última opção, os resíduos poderão ser destinados para aterros 

devidamente licenciados. 

i) Armazenamento de Produtos e Resíduos Perigosos 

Os produtos e resíduos perigosos gerados durante as obras de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova deverão ser armazenados em um local adequado, que possua 

uma bacia de contenção de vazamentos, a fim de evitar a contaminação do solo e da 

água do entorno. O local deverá ser definido pela empreiteira responsável pelas obras, 

optando-se preferencialmente para uma área dentro do canteiro de obras. As bacias 

de contenção devem ter solo impermeabilizado, possuir canaletas que direcionem 

eventuais vazamentos para caixas impermeáveis de armazenamento temporário, e 

devem possuir cobertura para evitar a interferência de água da chuva. O resíduo 

armazenado nas caixas impermeáveis deve ter destinação final adequada em local 

licenciado. 



  111 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

Os resíduos armazenados deverão ser coletados por uma empresa habilitada, que 

possua licença ambiental para coleta, transporte destinação final dos produtos e 

resíduos perigosos. 

j) Impermeabilização de Tubos de PV  

Está previsto que os serviços de impermeabilização dos tubos de PV serão realizados 

dentro do canteiro de obras, sobre uma plataforma impermeável. Ressalta-se que a 

execução deste serviço deve ser realizada em locais com impermeabilização 

adequada, a fim de evitar a contaminação do solo e da água no entorno. 

k) Logística Reversa 

Deverá ser adotada ações de logística reversa, dando destaque para as sacarias de 

cimento, devendo estas serem segregadas e acondicionadas em locais específicos e 

protegidos contra intempéries. Logo a aquisição deste material de obra deverá ser 

realizada somente com empresas que praticam o processo de logística reversa com 

seus produtos comercializados. 

7.6.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC estará 

relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Educação Ambiental; e 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada. 

7.6.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC deverá ser composta por 01 (um) engenheiro 

sanitarista e ambiental ou 01 (um) engenheiro ambiental e 01 (um) auxiliar técnico 

ambiental. 
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7.6.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC serão enviados anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e 

mensalmente para a Supervisora da UCP/PROMABEN, durante toda a fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes 

informações: 

 Registros de monitoramento dos resíduos gerados no empreendimento, 

contendo planilhas e gráficos por tipologia de resíduos gerados; 

 Registros fotográficos (datado) da implantação e execução do programa; 

 Registro dos treinamentos realizados para os colaboradores no período, com 

lista de presença, registro fotográfico e cópia de material apresentado e/ou 

distribuído;  

 Informação da destinação final dos resíduos, com a apresentação das 

respectivas licenças de operação; 

 Comprovantes (CTR/CDF) da coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

por empresas licenciadas;  

 Registro da geração (quantitativo) de resíduos nas frentes de serviço e canteiro 

de obra, conforme modelo apresentado na Figura 7.3; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 
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Figura 7.3 - Gerenciamento de RCC 
Modelo de Ficha de Controle de Resíduos 

 

7.6.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na pré-obra, anterior a 

implantação do canteiro de obras, um mês antes do início das atividades de obra do 

sistema com a apresentação do detalhamento PGRCC, contendo o cronograma das 

atividades compatibilizado com o cronograma das atividades de obra do SES Bacia 

da Estrada Nova, continuando durante toda a fase de implantação do 

empreendimento. 

7.6.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa contratada para a 

execução das obras. 

7.6.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 
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7.6.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil – PGRCC estará vinculado ao cronograma físico de execução da 

obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até o início de 

sua operação. 

7.7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS 
EROSIVOS 

7.7.1. INTRODUÇÃO  

Este programa tem a finalidade de prevenir a formação de processos erosivos ao 

longo da implantação da obra, no intuito de minimizar os impactos ambientais 

causados nas etapas construtivas do empreendimento, onde serão implantadas a 

rede coletora de esgoto, as Estações Elevatórias de Esgotos – EEEs e a Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE. 

A implantação do SES Bacia da Estrada Nova envolverá atividades de execução de 

obra, ou seja, escavação de solo para abertura de valas para assentamento de rede 

coletora e terraplanagem para a implantação das EEEs e da ETE. Neste sentido, 

essas atividades envolverão a movimentação de solo e o seu acondicionamento 

provisório, até sua destinação final de acordo com a definição do projeto. 

Portanto, a exposição desses materiais pode acarretar a formação do fenômeno de 

processos erosivos, caso não sejam devidamente manejados, no sentido de 

acondicionamento e proteção (cobertura), principalmente nos dias de precipitação 

intensa. 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos terá como foco as condições 

ambientais dos terrenos expostos, que sofrerão alterações no relevo e no sistema 

natural de drenagem. As ações de retirada da vegetação protetora e movimentação 

de solos e rochas resultam em alterações no meio físico, principalmente em locais 

sensíveis, que podem se manifestar em erosões laminares e lineares. O programa 

será desenvolvido nas áreas de execução das obras, possíveis áreas de bota-fora, 

área de canteiro de obra, caminhos de serviço, dentre outras. Nesse sentido, serão  
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acompanhadas todas as fases e frentes das obras para diagnosticar indícios de 

formação de processos erosivos e o consequente carreamento de materiais para a 

drenagem da região. 

7.7.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Monitorar o comportamento das áreas mais suscetíveis à erosão durante a 

implantação do empreendimento, sendo estas: área de implantação da ETE e das 

EEEs e depósitos temporários de materiais. 

b) Objetivos Específicos 

 Orientar ações preventivas para combater a ocorrência de processos erosivos; 

 Adotar medidas preventivas de controle de formação de focos de erosão e 

carreamento de solos; 

 Acompanhar todas as fases da obra, no sentido de realizar o monitoramento 

efetivo das obras que envolvam a movimentação de solo; 

 Propor, quando necessário, medidas de caráter provisório para o controle de 

processos erosivos, bem como, fazer o acompanhamento de todas as medidas 

de recuperação das áreas degradadas constante do projeto executivo; 

 Evitar o carreamento de materiais e o consequente assoreamento dos canais 

de drenagem; 

 Promover a proteção das bocas de lobo próximas às frentes de serviço para 

evitar carreamento do solo escavado para a drenagem pública de águas 

pluviais; 

 Reduzir a perda de solo e de outros materiais das áreas trabalhadas na 

implantação da obra; e 

 Colaborar com o planejamento adequado da execução das obras, evitando 

dessa forma a exposição prolongada dos solos às intempéries. 
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7.7.3. JUSTIFICATIVA 

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos do SES Bacia da Estrada 

Nova, tem como justificativa a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, advindo dos efeitos negativos da implantação do empreendimento, 

preconizado na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938 de 31/08/1981, Art. 

2º) e a Lei Federal n.º 9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O efeito negativo do empreendimento relativo à justificativa para a execução do 

programa tem como premissa básica para a sua efetivação, as atividades de obra a 

serem executadas pela empreiteira, ou seja: 

 Atividades de mobilização do canteiro de obra; 

 Atividades de limpeza de terrenos; 

 Escavação de solo para abertura de valas para assentamento de rede; 

 Terraplanagem para a implantação da ETE e elevatórias; e 

 Atividades de desmobilização do canteiro de obra. 

Estas atividades demandarão a degradação de áreas, seja para a execução das 

escavações, da terraplanagem necessária para a implantação da ETE, e o descarte 

de materiais inservíveis (bota-fora). 

Áreas degradadas geram impactos visuais, assoreamentos, alteração da qualidade 

das águas, entre outros. 

É justo que esse empreendimento de significativa importância social, leve em 

consideração que a sociedade necessita deste, mas ao mesmo tempo a sua 

implantação deverá manter a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade 

ambiental. Por isso deve-se minimizar e compensar os possíveis impactos, podendo 

ser através das atividades propostas para a execução do programa. 

Neste sentido o programa se justifica pelo compromisso ético e obrigatoriedade legal 

do empreendedor com a sociedade e a natureza. 
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Desta forma, justifica-se a adoção do Programa de Monitoramento de Processos 

Erosivos a fim de evitar e minimizar os impactos ambientais gerados, e ainda, propor 

medidas de controle de erosão nas áreas afetadas pelo empreendimento. 

7.7.4. METAS 

 Realização de ações de monitoramento de processos erosivos, na realização 

das atividades de obras para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova, 

evitando o surgimento de degradação ambiental; 

 Adoção de medidas preventivas para que as atividades de obras do 

empreendimento não ocasionem impactos significativos à degradação do solo; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa e das medidas 

adotadas na implantação do SES Bacia da Estrada Nova; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento de Processos 

Erosivos. 

7.7.5. INDICADORES 

 Quantitativo de fichas de campo do gerenciamento das atividades e vistorias 

realizadas, com registro fotográfico, por período; 

 Quantitativo das medidas preventivas e de controles adotados no período, para 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, com análise crítica quanto ao 

resultado da adoção de cada medida e/ou controle; 

 Quantitativo dos registros de ocorrências ambientais (caso ocorram), por 

período, informando as medidas adotadas e sua eficiência, respeitando os 

níveis de magnitude, e o tempo de correção; e 

 Relatórios mensais do Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, a 

serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das 

atividades e ações realizadas no período. 

7.7.6. METODOLOGIA 

As ações a serem adotadas em cada ponto crítico identificado na área de implantação 

do empreendimento, dependerão das características físicas específicas de cada local. 
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As medidas preventivas e de controle da deflagração e desenvolvimento de processos 

erosivos consideram, principalmente, o escoamento das águas superficiais, evitando 

fluxos concentrados, e dissipando a energia da água em superfície. 

O controle do escoamento das águas superficiais evita concentrações de fluxos e 

permite a dissipação da energia da água, conduzindo-a para locais adequadamente 

protegidos. Essa é uma medida corretiva e de controle fundamental para evitar a 

ocorrência e/ou a intensificação de possíveis focos de erosão. Sistemas de drenagem 

superficial e proteção dos taludes de corte e aterro com gramíneas evitam que esses 

processos ocorram. 

O assoreamento ocorre pela movimentação de terra, principalmente durante o período 

de obras, podendo estar associado, tanto ao transporte do material escavado, quanto 

a rupturas e instabilidade de taludes decorrentes das descontinuidades hídricas 

subsuperficiais, provocadas pelos próprios cortes.  

Dentre as medidas preventivas de erosão e de controle de assoreamento, podemos 

citar para este tipo de empreendimento a aplicação das seguintes metodologias: 

 Instalação de barreiras físicas de contenção (tapume), para retenção de solo; 

 Controle de armazenamento de solo (material de obra), com instalação de 

calha perimetral; 

 Recobrimento do solo escavado com lona (proteção superficial artificial), para 

evitar carreamento de material, bem como formação de sulcos e ravina; 

 Fechamento das valas com o solo escavado imediatamente após concluída a 

atividade de assentamento da tubulação e posterior repavimentação; 

 Drenagem superficial, subterrânea de obra de rebaixamento de lençol freático; 

 Proteção superficial natural na área do bota-fora quando atingir a cota máxima 

ou ao final das atividades de obra; 

 Utilização de jazidas de empréstimo que são operadas com gradiente de 

declividade suficiente para promover o escoamento das águas pluviais e, 

quando necessário, possuírem sistema de drenagem; 
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 Instalação no canteiro de obras, de sistema de drenagem provisório (canaletas, 

caixas de contenção, saídas d’água, terraços), logo após as atividades de 

terraplenagem e limpeza de terreno, com respectiva manutenção;  

 Em taludes de corte e aterro, construir descidas d’água, dissipadoras de 

energia, caixas coletoras, entre outros dispositivos, para reduzir a energia da 

água de escoamento superficial, onde for necessário; 

 Instalação de muro de gravidade, aterro reforçado (caso aplicável) e 

estabilização de blocos, principalmente para a área da ETE; e 

 Adequar o cronograma de obras de modo a evitar maiores movimentações de 

terra em época de chuvas intensas 

7.7.7. ATIVIDADES  

a) Planejamento do Programa 

Nessa fase a equipe do programa, a partir do projeto executivo elaborado para o 

sistema, realizará o planejamento das ações a serem realizadas em todo período 

definido para o monitoramento dos processos erosivos. Nesse sentido, todas as peças 

gráficas e memoriais que compõem o projeto serão analisados, tendo como objetivo, 

a montagem do cronograma de atividades do programa em consonância com o 

cronograma das obras. 

Ainda na fase de planejamento são levantados e analisados, todos os elementos 

caracterizadores da região na área da obra, em termos de componentes climáticos, 

de relevo, do solo, do sistema hídrico e de drenagem.  

b) Execução do Programa 

A partir do planejamento elaborado para o programa, dar-se-á propriamente a 

execução das atividades do programa, que ocorrerão através dos seguintes aspectos: 

 Acompanhamento da instalação do canteiro de obras - mapeamento 

georreferenciado em escala compatível com as atividades de campo, da área 

prevista para a instalação do canteiro de obras. Nesse sentido será feito o 

acompanhamento do volume de material proveniente da provável limpeza e da 

terraplanagem da área, tendo como objetivo o monitoramento do volume a ser 
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estocado de maneira provisória e definitiva, de acordo com o cronograma 

estabelecido no cronograma das obras. Para a estocagem provisória, a equipe 

do programa estabelecerá medidas para o controle do material a ser estocado, 

sendo que o grau de proteção será em função do componente do sistema 

hídrico localizado próxima da área de intervenção; 

 Acompanhamento das atividades de limpeza de área - será realizado o 

acompanhamento do volume de material proveniente da limpeza, tendo como 

objetivo o monitoramento do volume a ser estocado de maneira provisória e 

definitiva, de acordo com o cronograma estabelecido no cronograma das obras. 

Para a estocagem provisória, a equipe do programa estabelecerá medidas para 

o controle do material a ser estocado, sendo que o grau de proteção será em 

função do componente do sistema hídrico/drenagem que localizado próximo da 

área de intervenção. Para a estocagem definitiva, a equipe do programa 

acompanhará e fiscalizará todas as medidas previstas no projeto executivo; 

 Acompanhamento das atividades de escavação de solo para abertura de valas 

para assentamento de rede e emissário - mapeamento georreferenciado e em 

escala compatível com as atividades de campo, de todas as áreas previstas 

para a abertura de valas. Nesse sentido, será feito o acompanhamento do 

volume de material proveniente da escavação e reaterro, tendo como objetivo 

o monitoramento do volume excedente a ser estocado de maneira provisória e 

definitiva, de acordo com o cronograma estabelecido no cronograma das obras. 

Para a estocagem provisória, a equipe do programa estabelecerá medidas para 

o controle do material a ser estocado, sendo que o grau de proteção será em 

função do componente do sistema hídrico/drenagem que localizado próximo da 

área de intervenção. Para a estocagem definitiva, a equipe do programa 

acompanhará e fiscalizará todas as medidas previstas no projeto executivo; 

 Acompanhamento da terraplanagem para a implantação da ETE - mapeamento 

georreferenciado e em escala compatível com as atividades de campo, da área 

prevista para a implantação da ETE. Nesse sentido, será feito o 

acompanhamento do volume de compensação do material proveniente da 

terraplanagem, tendo como objetivo o monitoramento do volume excedente a 

ser estocado de maneira provisória e definitiva, de acordo com o cronograma 

estabelecido no cronograma das obras. Para a estocagem provisória, a equipe 
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do programa estabelecerá medidas para o controle do material a ser estocado, 

sendo que o grau de proteção será em função do componente do sistema 

hídrico localizado no limite da área de intervenção (rio Guamá). Para a 

estocagem definitiva, a equipe do programa acompanhará e fiscalizará todas 

as medidas previstas no projeto executivo; 

 Acompanhamento das atividades de desmobilização da obra – nessa etapa a 

equipe do programa, fará o acompanhamento de todas as medidas definitivas 

para a recuperação das áreas; 

 Elaboração dos relatórios mensais durante a implantação do empreendimento 

para a supervisão socioambiental da obra com os registros das atividades 

desenvolvidas pelo programa. Salienta-se que o relatório de monitoramento a 

ser elaborado, será acompanhado de documentação fotográfica datada e 

fichas de acompanhamento, quando do registro de processos erosivos 

(contendo as coordenadas geográficas) como forma de comprovação das 

atividades realizadas; e 

 Finalização do relatório referente ao programa em relação ao encerramento 

das obras. 

Durante a fase de obras serão realizadas vistorias de campo diárias pelos técnicos 

ambientais do empreendedor e da empreiteira em todos os pontos em que estiverem 

ocorrendo atividades de obra. 

7.7.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Controle de Processos Erosivos estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC; 

 Programa de Educação Ambiental; e 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada. 
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7.7.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do programa de monitoramento dos 

processos erosivos deverá ser composta por 01 (um) engenheiro florestal, ou 01 (um) 

agrônomo ou 01 (um) geólogo ou 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental e 01 

(um) técnico agrícola ou florestal. 

7.7.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Controle de Processos Erosivos serão enviados 

anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a 

Supervisora da UCP/PROMABEN, apontando as medidas de controle adotadas e 

demais atividades do programa, durante toda a fase de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Descrição das atividades realizadas no período; 

 Descrição das medidas de controle de erosão implantadas no período;  

 Registros fotográficos; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.7.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será implementado a partir da identificação de processo erosivos, no 

monitoramento e prevenção em áreas suscetíveis a este processo, ocorrerão no 

decorrer das atividades das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.7.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa contratada para a 

execução das obras. 

7.7.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 
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7.7.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação. 

7.8. PROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO 

7.8.1. INTRODUÇÃO  

Devido ao histórico de colonização da região e da adaptabilidade das sociedades pré-

coloniais aos ambientes costeiros, abundantes em alimentos, a área de implantação 

do SES Bacia da Estrada Nova apresenta indícios potenciais para a presença de 

estruturas arqueológicas do tipo sítios arqueológicos, ou seja, patrimônio cultural, os 

quais devem ser preservados. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN institui na Portaria nº 

230/2002 que deverão ser realizados trabalhos de salvamento arqueológico nos sítios 

arqueológicos que venham a ser identificados na área do empreendimento. 

Logo, o Programa de Salvamento Arqueológico consistirá em preservar os sítios 

arqueológicos, caso sejam identificados vestígios destes na superfície do solo ou no 

subsolo, na ADA do empreendimento e repassar ao público local conhecimentos em 

relação ao patrimônio arqueológico e histórico da região. 

7.8.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Manter a integridade dos sítios arqueológicos que por ventura venham a ser 

identificados/prospectados na ADA do SES Bacia da Estrada Nova, promovendo a 

difusão do conhecimento sobre o patrimônio cultural, reconstruindo as etapas de 

ocupação humana, e a importância de manter o patrimônio preservado. 

b) Objetivo Específico 

 Atendimento ao Ofício Nº 336/2021/IPHAN-PA-IPHAN, em referência ao 

Processo nº 01492.000049/2021-73 (Figura 7.4); 



  124 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

 Acompanhamento das atividades de obra, a ser realizado por arqueólogo, para 

a identificação de evidências arqueológicas e, se for o caso, estabelecer 

procedimentos de registro, salvamento e armazenamento do patrimônio 

arqueológico; e 

 

 Em caso de verificação de indício de artefatos e/ou sítios arqueológicos, 

providenciar a suspenção das atividades de obra para a devida identificação e 

no caso de confirmação, realizar as devidas providencias em atendimento as 

normativas do IPHAN. 

7.8.3. JUSTIFICATIVA 

O principal impacto possível sobre o patrimônio cultural arqueológico é a destruição 

total ou parcial de sítios e paisagens de valor e patrimônio cultural coletivo, devido a 

atividades das obras de implantação do sistema, que poderão vir a pôr em risco 

estruturas arqueológicas em superfície e subsuperfície, caso estas venham a ocorrer 

na ADA do empreendimento. 

Logo, justifica-se a aplicação do Programa de Salvamento Arqueológico, pois, visa 

resguardar e divulgar a importância da preservação patrimônio histórico-cultural da 

região, assim, como também apresentar os bens patrimoniais materiais que compõem 

o contexto étnico-histórico que compõe o município de Belém. 

7.8.4. METAS 

 Realização de ações de monitoramento arqueológico durante as atividades de 

obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, para a identificação de 

sítios e/ou artefatos arqueológicos, com adoção de procedimentos de 

salvamento (caso aplicável); 

 Análise dos resultados do monitoramento arqueológico, com emissão de 

parecer técnico assinado pelo técnico responsável pelo programa, em 

atendimento às normativas do IPHAN, no caso de identificação de indícios 

arqueológicos; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Salvamento Arqueológico. 
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7.8.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Salvamento Arqueológico, antecedente ao 

início das obras, para encaminhamento e aprovação da Supervisão 

Socioambiental, contendo a programação das atividades durante todo o 

período de obras do empreendimento, bem como as ações a serem adotadas 

no caso de identificação de artefatos e/ou sítio arqueológico; 

 Treinamento (01 (um)), referente a questões de identificação de artefatos e 

preservação do patrimônio arqueológico, antecedente ao início das obras, para 

os trabalhadores envolvidos nas obras de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova; 

 Quantitativo de fichas de campo do gerenciamento das atividades e vistorias 

realizadas, com registro fotográfico, por período; 

 Parecer técnico, referente ao resultado do monitoramento e dos levantamentos 

técnicos realizados, por período, apresentando as medidas necessárias a 

serem adotadas (caso aplicável), assinado pelo técnico responsável do 

programa; e 

 Relatórios mensais do Programa de Salvamento Arqueológico, a serem 

submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das atividades e 

ações realizadas no período. 

7.8.6. METODOLOGIA  

Para atendimento ao determinado no Ofício Nº 336/2021/IPHAN-PA-IPHAN, em 

referência ao Processo nº 01492.000049/2021-73 (Figura 7.4), será realizado o 

acompanhamento/monitoramento arqueológico das atividades de execução de obra 

do SES Bacia da Estrada Nova. Tal monitoramento, consiste no acompanhamento de 

atividades que envolvam a movimentação de solo (abertura de valas para 

assentamento da rede de esgoto, corte de solo para instalação de base estruturais de 

unidades da ETE e EEEs, e atividade de terraplanagem) e locais onde não foram 

identificados sítios arqueológicos.  

 



  126 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

A poligonal na qual será realizado o monitoramento arqueológico restringe-se a área 

prevista para assentamento da rede coletora de esgoto, as áreas da Estações 

Elevatórias de Esgoto – EEEs e a área de implantação da ETE. 

O monitoramento será realizado a partir de vistorias in loco, executadas por 

arqueólogo credenciado, por meio de caminhamentos sistemáticos e eventuais 

prospecções subsuperficiais, seguindo os procedimentos discriminados apresentados 

na sequência1: 

 Realização de caminhamentos sistemáticos para verificação superficial do 

terreno e avaliação do potencial arqueológico da área; 

 Todas as atividades realizadas no âmbito das obras de instalação, que 

envolvam revolvimento de solo (terraplanagem e estaqueamento), serão 

registradas por meio de fotografias e de anotações de campo, as quais 

subsidiarão a elaboração de fichas de acompanhamento arqueológico; 

 Realização de coleta de dados primários a respeito das características 

geomorfológicas, geológicas, pedológicas e de vegetação das áreas que serão 

impactadas. Tais dados serão utilizados na composição de relatórios e s fichas 

de acompanhamento arqueológico; 

 Memória fotográfica das áreas impactadas antes, durante e após a realização 

das atividades de obra; 

 Realização de palestra de capacitação com funcionários das empresas 

responsáveis pela implantação do empreendimento (operadores de máquinas, 

serralheiros, marceneiros, pedreiros, etc.), com o intuito de instruí-los sobre a 

importância de preservar o patrimônio arqueológico; 

 Caso seja identificado algum sítio arqueológico na área diretamente afetada 

pelo empreendimento, sobre ele serão tomadas as seguintes providências: 

o delimitação horizontal e vertical do sítio através da escavação de poços-

teste; 

o preenchimento da Ficha de Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos; 

 

1 Procedimentos propostos por Bastos e Souza (2010). 
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o quando necessário, cercamento da área do sítio, acrescentando-se um 

entorno de 10 a 50 metros, dependendo do tamanho e características 

do sítio; e 

o comunicação sobre a identificação do sítio arqueológico ao IPHAN por 

meio de ofício a ser remetido à superintendência do estado do Pará e 

aguardo de manifestação do IPHAN sobre as medidas a serem 

adotadas. 

Em caso de salvamento de sítios arqueológico deverão ser aplicadas as técnicas 

descritas a seguir: 

 Identificação de material arqueológico disperso em superfície; 

 Coleta controlada de vestígios arqueológicos localizados em superfície; 

 Execução de malha amostral de unidades de escavação de 1 m², equidistantes 

10 metros entre si, abrangendo as áreas de maior concentração de material 

arqueológico no interior da poligonal do sítio. As unidades serão escavadas por 

meio de níveis artificiais de 10 centímetros; 

 Descrição das estruturas e coleta de materiais arqueológicos capazes de 

contribuir para a melhor compreensão do processo de formação do registro 

arqueológico; e 

 Análise das características ambientais das áreas diretamente relacionadas aos 

sítios arqueológicos.  
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Figura 7.4 - Ofício 336/2021/IPHAN-PA-IPHAN 
Processo nº 01492.000049/2021-73 

SES Bacia da Estrada Nova 
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7.8.7. ATIVIDADES 

O Programa de Salvamento Arqueológico ocorrerá na fase de implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova.  

Para preservação e recuperação dos sítios arqueológicos, que venham a ser 

encontrados, prevê-se a realização das seguintes atividades: 

 Realização de caminhamentos na ADA do empreendimento a fim de identificar 

as áreas mais propícias para a existência de sítios arqueológicos; 

 Prospecção intensiva no transecto na ADA do empreendimento; 

 Intensificação no detalhamento prospectivo e levantamento de perfis 

estratigráficos na ADA, considerando a ocorrência de sítios arqueológicos; 

 Registro das informações obtidas dos locais prospectados, incluindo tipologia 

do solo e sua composição estrutural, estratigrafia, presença de ocorrências 

arqueológicas e características paisagísticas e de uso e ocupação do solo na 

área de entorno; 

 Descrição das entrevistas realizadas com moradores da comunidade; 

 Obtenção de coordenadas UTM por meio do uso de aparelho de GPS; e 

 Registro das informações quantitativas, de localização, delimitação 

georreferenciada e caracterização em caso de identificação de sítios 

arqueológicos. 

7.8.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Salvamento Arqueológico estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Educação Ambiental; e 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada. 
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7.8.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica do Programa de Salvamento Arqueológico deverá ser composta por 

01 (um) arqueólogo credenciado e 01 (um) técnico de arqueologia. 

7.8.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Salvamento Arqueológico serão enviados anualmente 

ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a Supervisora da 

UCP/PROMABEN, contendo as informações das atividades do programa, durante 

toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as 

seguintes informações: 

 Memória fotográfica do período; 

 Registros das atividades realizadas no período, por meio de Fichas de 

Acompanhamento Arqueológico;  

 Cópia da lista de presença da palestra de capacitação realizada com os 

trabalhadores; e 

 Metodologia utilizada para as ações de preservação ou resgate de sítios 

arqueológicos, quando realizado. 

7.8.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando e finalizando na fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, podendo se estender em caso de 

identificação de sítio arqueológico. 

7.8.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a UCP/PROMABEN.  

7.8.13. CUSTOS  

Os custos para a implementação do Programa de Salvamento Arqueológico estão 

incluídos nos custos de gerenciamento da UCP/PROMABEN. 
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7.8.14. CRONOGRAMA 

O Programa de Salvamento Arqueológico ocorrerá durante a implantação do sistema, 

seguindo o cronograma das obras, podendo se estender em caso de ocorrência de 

sítios arqueológicos. 

7.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS 

7.9.1. INTRODUÇÃO  

O programa de monitoramento das águas superficiais introduz uma ferramenta de 

controle e vigilância contínua, possibilitando o conhecimento das características 

ambientais do corpo receptor antes e durante a implantação, bem como as suas 

alterações após a operacionalização do sistema de esgotamento sanitário, de acordo 

o disposto na legislação. 

Neste programa ambiental será apresentada a metodologia de monitoramento da 

qualidade das águas superficiais dos canais de drenagem da ADA pela implantação 

do SES Bacia da Estrada Nova e do rio Guamá, corpo receptor dos efluentes tratados 

na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Será apresentado ainda o subprograma 

denominado Sistema de Monitoramento Integrado, o qual terá como foco o 

monitoramento e a avaliação das condições ambientais do rio Guamá, 

especificamente em função do lançamento do efluente tratado, tendo este o objetivo 

de subsidiar a necessidade de execução da segunda etapa do processo de tratamento 

da ETE do sistema. 

O enquadramento dos corpos hídricos do município de Belém adota a classificação 

estabelecida pela Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, estando desta forma, o rio Guamá enquadrado como classe 2, em função 

dos usos de suas águas. 
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7.9.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Acompanhar e avaliar a qualidade das águas dos canais de drenagem, da área 

diretamente afetada pela implantação do empreendimento e do rio Guamá, por meio 

das análises dos parâmetros de qualidade das águas, ao longo do período de 

implantação e operação do SES Bacia da Estrada Nova. 

b) Objetivos Específicos 

 Avaliar os resultados dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos das 

amostras, quanto ao atendimento à Resolução do CONAMA nº 357/2005 

verificando, durante as obras de implantação do empreendimento e durante a 

operação do sistema; 

 Formar um banco de dados através do acompanhamento contínuo da 

qualidade das águas superficiais e realizar reuniões periódicas para discussão 

dos dados; 

 Acompanhar a evolução das alterações das características das águas 

superficiais da região do empreendimento, após a sua implementação, 

auxiliando na adoção de medidas de controle para o efetivo ganho ambiental; 

 Monitoramento das características do rio Guamá e controle das condições de 

lançamento do efluente tratado e seus efeitos no rio Guamá, para corroborar 

com o processo de tratamento implementado, ou subsidiar a análise decisória 

para a implementação da segunda etapa da ETE. 

7.9.3. JUSTIFICATIVA 

O monitoramento ambiental pressupõe o acompanhamento da evolução de um 

determinado processo, gerando subsídios para a realização de alterações 

necessárias para a garantia da qualidade ambiental. 

O processo de monitoramento ambiental apresenta como premissa básica a 

possibilidade de detecção de falhas no sistema de proteção ambiental. Esta detecção 

permite que sejam adotadas medidas corretivas, de maneira que sejam evitados 

impactos ambientais significativos, ou ainda, que venham a se formar passivos  
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ambientais no entorno do empreendimento, ou na sua região de influência direta. 

A possibilidade de contaminação das águas superficiais se dá no caso do processo 

de tratamento instalado na ETE não proporcionar o nível adequado de eficiência para 

não causar impactos ao seu corpo receptor, causando a degradação ambiental do 

mesmo. Logo, a execução deste programa se justifica também uma vez que, a ETE 

será implementada em etapas, sendo a segunda etapa condicionada aos resultados 

das avaliações sistemáticas do monitoramento integrado das águas do rio Guamá. 

Ainda, o programa de monitoramento das águas superficiais além de controlar a 

eficiência da ETE, é fundamental para que se tenha o conhecimento da real condição 

atual dos corpos hídricos da área do empreendimento e o rígido controle da qualidade 

de suas águas superficiais após a implementação do SES Bacia da Estrada Nova, 

verificando assim a efetividade de ganho ambiental. 

7.9.4. METAS 

 Contratação e treinamento das equipes técnicas responsáveis pela 

implementação do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e 

Subprograma de Monitoramento Integrado; 

 Aquisição do material para a implementação do Subprograma de 

Monitoramento Integrado; 

 Emissão da autorização da Capitania dos Portos para instalação dos 

equipamentos no rio Guamá, referente ao Subprograma de Monitoramento 

Integrado; 

 Realização de ações de monitoramento da qualidade das águas superficiais 

dos canais de drenagem na área diretamente afetada pela implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova e do rio Guamá, quanto a execução das atividades de 

obras do empreendimento, evitando o surgimento de ocorrências ambientais; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa; 

 Adoção de medidas preventivas para que as atividades de obras do 

empreendimento não ocasionem impactos significativos à degradação das 

águas superficiais; 
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 Avaliação das condições ambientais do rio Guamá para subsidiar a execução 

da segunda etapa do processo de tratamento da ETE do sistema; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento das Águas 

Superficiais. 

7.9.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais, para ser 

submetido à aprovação da Supervisão Socioambiental, antes do início das 

atividades de obra do SES Bacia da Estrada Nova, contendo a lista da 

contratação de equipe técnica, informação e documentos (certificados) dos 

equipamentos a serem utilizados no monitoramento, informação e documentos 

(certificados) do laboratório que realizará as análises das amostras, previsão e 

detalhamento dos treinamentos técnicos; 

 Treinamentos da equipe técnica que implementará o Subprograma de 

Monitoramento Integrado nas fases de pré-obra, implantação e pré-operação 

do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Quantitativo de fichas de campo das atividades de coleta das amostras, com 

registro fotográfico, por período; 

 Laudos laboratoriais das análises das amostras de água superficial, trimestrais, 

contendo parecer técnico com os seus resultados comparados com os limites 

estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas doce 

classe 2, e o Índice de Qualidade das Águas (com apresentação dos resultados 

em série histórica), assinado pelo técnico responsável; e 

 Parecer técnico, referente ao resultado do monitoramento e dos levantamentos 

técnicos realizados no período, apresentando as medidas necessárias a serem 

adotadas (caso aplicável), assinado pelo técnico responsável do programa; 

 Relatórios mensais do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais, a 

serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das 

atividades e ações realizadas, bem como os resultados do monitoramento e 

medições executados no período; e 
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 Treinamento (01 (um)), referente a procedimentos, informações e 

comissionamento, para a equipe técnica da COSANPA que assumirá a 

operação do SES Bacia da Estrada Nova, bem como a continuidade da 

execução do Subprograma de Monitoramento Integrado. 

7.9.6. METODOLOGIA 

Este programa de monitoramento deverá ser executado considerando metodologias 

distintas para o monitoramento da qualidade das águas superficiais e o subprograma 

de monitoramento integrado. 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais  

As coletas de amostras de água deverão ser realizadas trimestralmente, tanto na fase 

de implantação, quanto na fase de operação do sistema.  

a) Pontos de Monitoramento 

Considerando a realidade atual de lançamento de efluente sanitário nos canais de 

drenagem da região do empreendimento e no corpo receptor do efluente tratado na 

ETE do SES Bacia da Estrada Nova, foram definidos 05 (cinco) pontos de 

monitoramento de águas superficiais conforme apresentado no Quadro 7.10 e Figura 

7.5. 

Quadro 7.10 - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 
Malha Amostral 

PONTOS DESCRIÇÃO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS¹ 

LATITUDE (S) LONGITUDE (O) 

P01 
Canal da Quintino Bocaiúva, próximo 
a travessa Carlos de Carvalho 

1°28'26.20" 48°29'8.03" 

P02 
Rio Guamá, saída do canal da 
Quintino Bocaiúva 

1°28'41.20" 48°29'12.74" 

P03 
Avenida Bernardo Sayão, esquina 
com a rua Timbiras 

1°28'28.08" 48°29'43.27" 

P04 
Avenida Bernardo Sayão, esquina 
com a rua das Caripunas 

1°28'24.27" 48°29'47.48" 

P05 Portal da Amazônia 1°28'23.07" 48°30'9.95" 
Nota 1: Datum WGS 84 
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Figura 7.5 - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 
Localização dos Pontos de Monitoramento 

b) Parâmetros de Monitoramento 

Em campo, serão determinadas as variáveis temperatura do ar, temperatura da água, 

pH, condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido, turbidez e salinidade, com o auxílio 

de equipamentos portáteis e sonda multiparamétrica. As condições do tempo e a 

ocorrência de chuvas (nas 24 horas anteriores ou durante a coleta), também serão 

registradas. 

A metodologia para a coleta e processamento das amostras, em relação aos 

parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, serão baseados na norma da ABNT 

NBR 9897/1987 – Procedimento e Planejamento de Amostragem de Efluentes 

Líquidos e Corpos Receptores e no Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras (CETESB/ANA, 2011). Serão também adotadas as terminologias indicadas 

pela NBR 9896/1993 e as disposições sobre preservação e técnicas de amostragem 

de efluentes líquidos e corpos receptores descritos na NBR 9898/1987 – Preservação 

e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores – 

Procedimento. 
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A análise e a preservação das amostras coletadas se darão de acordo com o 

preconizado no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA-AWWA-WPCI, 2005), bem como com as diretrizes do Guia Nacional de Coleta 

e Preservação de Amostras (CETESB/ANA, 2011). Os parâmetros físicos, químicos e 

bacteriológicos do monitoramento da qualidade da água superficial estão 

apresentadas no Quadro 7.11, sendo os seus resultados comparados com os limites 

estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005, para águas doce classe 2. 

Quadro 7.11 - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 
Parâmetros para Análise das Amostras 

PARÂMETRO UNIDADE 

Carbono Orgânico Total mg/L 

Cloreto Total mg/L Cl 

Condutividade µS/cm 

DBO5,20°C mg/L O2 

pH ... 

Fósforo Total mg/L 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L N 

Nitrato mg/L N 

Nitrito mg/L N 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 

Óleos e Graxas totais mg/L 

Ortofosfato total mg/L PO4 

Coliformes Termotolerantes ufc/100 mL 

Coliformes Totais ufc/100 mL 

Salinidade ‰ 

Sólidos Dissolvidos totais mg/L 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Sólidos Totais mg/L 

Temperatura ºC 

Cor Verdadeira mgPt/L 

Turbidez UNT 

Temperatura da amostras °C 

 

c) Registro de Coleta 

Durante a coleta, a equipe deve registrar todas as informações de campo, 

preenchendo uma ficha de coleta por amostra ou conjunto de amostras da mesma 

característica, contendo os seguintes dados: 
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 Nome do programa de amostragem e do coordenador, com telefone para 

contato; 

 Nome dos técnicos responsáveis pela coleta; 

 Número de identificação da amostra; 

 Identificação do ponto de amostragem: código do ponto, endereço, 

coordenadas geográficas, etc. 

 Data e hora da coleta; 

 Natureza da amostra (rio, canal natural, efluente, etc.); 

 Tipo de amostra (simples, composta ou integrada); 

 Medidas de campo (temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido); 

 Dados meteorológicos: temperatura ambiente, umidade do ar, velocidade e 

direção do vento, radiação solar, pressão atmosférica; 

 Condições meteorológicas nas últimas 24 horas que possam interferir com a 

qualidade da água (chuvas);  

 Indicação dos parâmetros a serem analisados nos laboratórios envolvidos;  

 Equipamento utilizado com especificação; e 

 Outras informações relevantes. 

 
Subprograma de Monitoramento Integrado 

As coletas de amostras de água deverão ser realizadas trimestralmente para as 

medições de qualidade da água superficial e medições diárias de vazão e nível, tanto 

na fase de implantação, quanto na fase de operação do SES Bacia da Estrada Nova. 

a) Pontos de Monitoramento 

O monitoramento integrado será realizado em 05 (cinco) pontos no rio Guamá 

conforme apresentado no Quadro 7.12 e Figura 7.6.  
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Quadro 7.12 - Subprograma de Monitoramento Integrado 
Malha Amostral 

PONTOS DESCRIÇÃO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS¹ 

LATITUDE (S) LONGITUDE (O) 

BM-E1 Monitoramento em balsa 1°29'19.96" 48°29'20.04" 

E2 
Coleta por meio de embarcação 
motorizada 

1°29'24.31" 48°26'45.76" 

E3 
Coleta por meio de embarcação 
motorizada 

1°27'22.53" 48°24'5.54" 

BM-E4 Monitoramento em balsa 1°26'48.36" 48°31'0.70" 

BM-E5 Monitoramento em balsa 1°28'8.44" 48°24'59.19" 
Nota 1: Datum WGS 84 

 

 

Figura 7.6 - Subprograma de Monitoramento Integrado 
Localização dos Pontos de Monitoramento 

 

Destes monitoramentos em 03 (três) pontos serão realizados por boias/balsas 

controladas por drones que realizarão leituras contínuas (diárias), de varredura de 

superfície a fundo do rio, utilizando equipamentos telemétricos. Os 03 (três) pontos de 

monitoramento remoto estão descritos com a nomenclatura BM_E“x”, estando o 

primeiro ponto localizado no final da tubulação do emissário subaquático, ou seja, no 

ponto de lançamento do efluente tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova. 
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Todos os dados serão obtidos por sistema de telemetria, com transmissão em tempo 

real para central de comando a ser instalada no prédio administrativo da ETE, a qual 

contará com infraestrutura necessária para receber, ingerir, decodificar, processar, 

exibir e armazenar os dados, através de uma plataforma de hospedagem de dados. 

As boias/balsas telemétricas (Figura 7.7) estão equipadas com sistema de 

monitoramento composto por sondas paramétricas, sistema datalogger, sinalização, 

modem, bateria, lanterna náutica, bateria e protetor de surto. 

Antes da instalação das boias para o início do monitoramento, a equipe responsável 

pela implementação do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais deverá 

solicitar a autorização da Capitania dos Portos para a obtenção de autorização, tendo 

em vista de tratar-se de águas de regulação do referido órgão. 

 

Figura 7.7 - Modelo de Boia Telemétrica a ser Utilizada no Monitoramento 
Integrado 

b) Parâmetros de Monitoramento da Qualidade da Água 

Nos 05 (cinco) pontos de monitoramento apresentados no Quadro 7.12 e na Figura 

7.6, serão realizadas coletas de amostras de água para análise da qualidade da água 

do rio Guamá. 

Em campo, serão determinadas as variáveis temperatura do ar, temperatura da 

amostra de água coletada, pH, condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido, turbidez e 
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salinidade, com o auxílio de equipamentos portáteis e sonda multiparamétrica. As 

condições do tempo e a ocorrência de chuvas (nas 24 horas anteriores ou durante a 

coleta), também deverão ser registradas. 

A metodologia para a coleta e processamento das amostras, em relação aos 

parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, serão baseados na norma da ABNT 

NBR 9897/1987 – Procedimento e Planejamento de Amostragem de Efluentes 

Líquidos e Corpos Receptores e no Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras (CETESB/ANA, 2011). Serão também adotadas as terminologias indicadas 

pela NBR 9896/1993 – Glossário de Poluição das Águas – Terminologia, e as 

disposições sobre preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores descritos na NBR 9898/1987 – Preservação e Técnicas de 

Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores – Procedimento. 

A análise e a preservação das amostras coletadas se darão de acordo com o 

preconizado no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA-AWWA-WPCI, 2005), bem como no Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras (CETESB/ANA, 2011). Os parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos 

do monitoramento da qualidade da água superficial estão apresentadas no Quadro 

7.13, sendo os seus resultados comparados com os limites para águas doces classe 

2 estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 357/2005. 

Quadro 7.13 - Subprograma de Monitoramento Integrado 
Parâmetros para Análise das Amostras 

PARÂMETRO UNIDADE 

Carbono Orgânico Total mg/L 

Cloreto Total mg/L Cl 

Condutividade µS/cm 

DBO5,20°C mg/L O2 

pH ... 

Fósforo Total mg/L 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L N 

Nitrato mg/L N 

Nitrito mg/L N 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 

Óleos e Graxas totais mg/L 

Ortofosfato total mg/L PO4 

Coliformes Termotolerantes ufc/100 mL 
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PARÂMETRO UNIDADE 

Coliformes Totais ufc/100 mL 

Salinidade ‰ 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Sólidos Totais mg/L 

Temperatura ºC 

Cor Verdadeira mgPt/L 

Turbidez UNT 

Temperatura da amostras °C 

 

c.1) Registro de Coleta das Amostras de Água 

Para as amostras de água coletadas a equipe deverá registrar todas as informações 

de campo, preenchendo uma ficha de coleta por amostra, contendo os seguintes 

dados: 

 Nome do programa de amostragem e do coordenador, com telefone para 

contato; 

 Nome dos técnicos responsáveis pela coleta; 

 Número de identificação da amostra; 

 Identificação do ponto de amostragem: código do ponto, coordenadas 

geográficas, etc.; 

 Data e hora da coleta; 

 Natureza da amostra (rio, canal natural, efluente, etc.); 

 Medidas de campo (temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido); 

 Dados meteorológicos: temperatura ambiente, umidade do ar, velocidade e 

direção do vento, radiação solar, pressão atmosférica; 

 Condições meteorológicas nas últimas 24 horas que possam interferir com a 

qualidade da água (chuvas);  

 Indicação dos parâmetros a serem analisados nos laboratórios envolvidos;  

 Equipamento utilizado com especificação; e 

 Outras informações relevantes quando necessário. 
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d) Monitoramento de Vazão e Nível 

Nos 03 (três) pontos de monitoramento remoto, realizados pelas boias/balsas 

telemétricas (BM_E1, BM_E4 e BM_E5), serão executados diariamente, por meio de 

equipamentos paramétricos, as medições de vazão, nível para uso de curva chave, 

velocidade e profundidade pra registro de altura da maré e correntes de maré. Para o 

monitoramento destas variáveis, deverão ser adotadas as diretrizes preconizadas no 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, capítulo 10 (CETESB/ANA, 

2011), necessitando ser apresentado o detalhamento do método, atividades e 

equipamentos, anteriormente ao início das atividades, para a equipe de Supervisão 

Socioambiental, para aprovação da UCP/PROMABEN.  

Todos esses dados serão analisados e conjuntamente avaliarão as condições do rio 

Guamá na Zona de Mistura, quando do lançamento do efluente da ETE neste corpo 

d’água, servindo de balizador para a tomada de decisão quanto a execução da 

segunda etapa do processo de tratamento da ETE, que inclui reator UASB com filtro 

anaeróbio, desaguamento de lodo e desinfecção do efluente tradado com hipoclorito 

de sódio com geração in loco. 

Índice de Qualidade da Água - IQA 

Para todos os resultados das análises laboratoriais das amostras de qualidade da 

água, de todos os pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento das 

Águas Superficiais, incluindo o Subprograma de Monitoramento Integrado, será 

realizado o cálculo do Índice de Qualidade da Água – IQA  

O IQA é calculado a partir das variáveis temperatura da amostra, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes 

termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, sólido total e turbidez, de acordo com 

os critérios estabelecidos pela CETESB (2011), onde será utilizada e seguinte 

Equação: 
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Onde: 

IQA = Índice de Qualidade da Águas, um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

"curva média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou 

medida; 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

n : número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é 

indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme Quadro 7.14 a seguir. 

Quadro 7.14 – Índice de Qualidade da Água 

NÍVEL DE QUALIDADE FAIXA COR DE REFERÊNCIA 

Ótima 79 > IQA ≤ 100 Azul 

Boa 51 > IQA ≤ 79 Verde 

Regular 36 > IQA ≤ 51 Amarela 

Ruim 19 > IQA ≤ 36 Vermelha 

Péssima IQA ≤ 19 Preta 

 

e) Tratamento dos Dados de Monitoramento 

Para os dados coletados, deverão ser apresentados mensalmente as análises 

estatísticas de modo descritivo, analítico e multivariado, para a efetiva consistência 

dos dados coletados e validação de sua utilização como subsidio de possíveis 

processos decisórios de ações a serem executadas quanto a operacionalização do 

SES Bacia da Estrada Nova. 
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As análises estatísticas constituem modelos teóricos para interpretação do 

comportamento dos resultados de medidas de uma determinada variável. As 

propriedades das distribuições são utilizadas nos testes de significância para 

fundamentar a interpretação científica dos resultados encontrados numa série de 

medidas sobre amostras, possibilitando a extrapolação de conclusões para uma 

população correspondente.  

Dentre as análises multivariadas, citam-se as técnicas que analisam a dependência 

(variável dependente a ser predita ou explicada por outras variáveis conhecidas como 

variáveis independentes) entre as variáveis são: modelagem da correlação estrutural, 

análise da correlação canônica, análise multivariada de variância, correlação canônica 

com variáveis dammy, regressão múltipla e ou análise conjunta e análise 

discriminante múltipla (HAIR Jr. et al., 2005). Com relação às técnicas que analisam 

a interdependência (as variáveis não podem ser classificadas como dependentes ou 

independentes) têm-se as seguintes: análise fatorial, análise de conglomerados, 

escala multidimensional e análise de correspondência (HAIR Jr. et al., 2005). 

Assim, para o programa em tela, deverão ser descritas as metodologias adotadas, 

contendo a informação das correlações utilizadas, justificativas de descarte de dados 

levantados e análises efetuadas, apresentando toda a estatística descritiva, 

resumindo os dados descrevendo-os em formato de tabelas e gráficos, sobre o 

conjunto de dados de cada período. 

7.9.7. ATIVIDADES  

Para o Programa de Monitoramento das Águas Superficiais do SES Bacia da Estrada 

Nova são previstas as seguintes atividades: inicialmente o detalhamento do programa, 

principalmente do Subprograma de Monitoramento Integrado, para ser aprovado pelo 

Programa de Supervisão Socioambiental, antes do início das obras de implantação 

do empreendimento; instalação dos pontos de monitoramento remoto no rio Guamá; 

background; execução da conferência diária dos dados das leituras telemétricas; 

tratamento e validação dos dados das leituras telemétricas; manutenção preventiva e 

corretiva dos pontos de monitoramento remoto (boias/balsas telemétricas); coleta de 

amostras e análises físicas, químicas e bacteriológicas das águas superficiais; 

interpretação dos resultados; e encaminhamento dos relatórios ao órgão ambiental. 
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Outra atividade que deverá ser realizada, após a coleta e análises dos dados 

coletados, de uma quantidade significativa de informações tratadas e consolidadas, é 

a revisão dos parâmetros de monitoramento, bem como a frequência de coleta, 

justificado ponto a ponto, com embasamento técnico e científico, havendo a 

possibilidade de supressão ou inclusão de parâmetros para monitoramento. 

7.9.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento das Águas Superficiais estará relacionado aos 

seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Monitoramento da Biota Aquática; 

 Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento; e 

 Programa de Emergência e Contingência. 

7.9.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento das 

Águas Superficiais, será composta por 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental, 01 

(um) oceanógrafo e 01 (um) técnico de informática, além da equipe de coleta das 

amostras que deve ser obrigatoriamente do laboratório que fará as análises 

trimestrais. 

7.9.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

A apresentação e consolidação dos dados do monitoramento se dará pela elaboração 

de relatórios técnicos que serão encaminhados ao órgão licenciador (SEMMA) 

anualmente, incluindo as seguintes informações: 

 Cópia dos laudos laboratoriais das amostras coletadas, comparados aos limites 

determinados pela legislação ambiental adotada; 

 Registro fotográfico das campanhas de coletas de amostras; 
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 Fichas de coleta, assinada pelo técnico responsável; 

 Mapa de localização dos pontos de monitoramento na área do 

empreendimento; 

 Descrição das campanhas de monitoramento, informando período de seca e 

período de chuva, apresentando os resultados em formato de tabelas e 

gráficos, considerando a série histórica, com análise e interpretação dos dados, 

com o objetivo de detectar as modificações ocorridas no ambiente ao longo do 

período monitorado; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.9.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Este programa contará com as seguintes etapas: 

 Planejamento das ações para a implementação do programa, tais como, 

contratação de laboratório certificado para as análises laboratoriais, solicitação 

de autorização da Capitania dos Portos para a instalação das boias/balsas de 

monitoramento remoto no rio Guamá, aquisição de equipamentos, entre outros; 

 Instalação dos pontos de monitoramento remoto; 

 Treinamento da equipe técnica que implementará o Programa de 

Monitoramento das Águas Superficiais, incluindo o Subprograma de 

Monitoramento Integrado; 

 Execução de coleta de amostra de qualidade da água em todos os pontos de 

monitoramento antes do início das obras de implantação do empreendimento 

(background); 

 Implementação do programa na fase de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova; e 

 Comissionamento com o repasse de todos os procedimentos, informações e 

treinamento para a equipe técnica da COSANPA, que assumirá a operação do 

SES Bacia da Estrada Nova, bem como a continuidade de execução do 

programa. 
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7.9.12. RESPONSABILIDADE  

Para a fase de pré-obra, ao longo de toda a fase de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova e durante a pré-operação do sistema, a responsabilidade pela 

implementação do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais é do 

empreendedor (UCP/PROMABEN), com subsídio do órgão financiador (BID) para a 

aquisição dos equipamentos do Subprograma de Monitoramento Integrado, podendo 

tanto contratar uma empresa especializada para a sua execução, como incluir, em seu 

quadro de funcionários, pessoal técnico qualificado para esse trabalho. 

Ao final da pré-operação e o início da operação do sistema, com o repasse da 

operacionalização do SES Bacia da Estrada Nova para a COSANPA, a 

responsabilidade de execução do programa durante todo o período de operação 

passa a ser da companhia. 

7.9.13. CUSTOS  

Os custos de implementação deste programa estão a cargo UCP/PROMABEN, 

incluindo o comissionamento para a COSANPA, com subsídio do órgão financiador 

(BID) para a aquisição dos equipamentos do Subprograma de Monitoramento 

Integrado. Na fase de operação SES Bacia da Estrada Nova, durante todo a sua vida 

útil, os custos serão da COSANPA.  

7.9.14. CRONOGRAMA 

As atividades do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais se iniciarão em 

fase de pré-obra, serão executados durante toda a fase de implantação do 

empreendimento, acompanhando o cronograma das obras, e continuará ao longo de 

todo a fase de operação do sistema. 
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7.10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

7.10.1. INTRODUÇÃO  

Em um sistema de esgotamento sanitário a possibilidade de contaminação das águas 

subterrâneas está associada a falha de operação, ações de vandalismo/sabotagem, 

catástrofes climáticas, entre outros, mesmo assim as águas subterrâneas 

permanecem mais protegidas de contaminação do que no caso da ausência do 

sistema. Pela razão de uma possível possibilidade de contaminação, faz-se 

necessário o acompanhamento das condições das águas subterrâneas para a 

identificação da ocorrência de contaminação ou não. Assim, o Programa de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas é uma das ferramentas utilizadas para o 

controle e proteção desse ambiente. Seu foco está na área da ETE, sendo este um 

ambiente vulnerável, por ser área lindeira ao rio Guamá e a proximidade da zona de 

amortecimento da APA da Ilha do Combu. 

O monitoramento ambiental pressupõe o acompanhamento da evolução de um 

determinado processo, gerando subsídios para a realização de alterações 

necessárias para a manutenção da qualidade ambiental. O processo de 

monitoramento ambiental apresenta como premissa básica à possibilidade da 

detecção de falhas na operação do sistema de esgotamento sanitário. Esta detecção 

permite que sejam adotadas medidas corretivas rapidamente, de maneira que sejam 

evitados impactos ambientais significativos. Esse acompanhamento deve ocorrer 

durante a pré-operação e toda a operação do sistema. 

Com este monitoramento, este programa permite diagnosticar possíveis problemas 

decorrentes das atividades da operação da ETE, monitorando as alterações da 

qualidade das águas subterrâneas. 

 

 

 



  150 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

7.10.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O objetivo deste programa é monitorar a qualidade das águas subterrâneas, a partir 

das características físicas e químicas, identificando contaminações ambientais, pré-

existentes ou futuramente possíveis, decorrente da operacionalização da ETE do SES 

Bacia da Estrada Nova, permitindo uma avaliação do processo auxiliando na tomada 

de decisões relacionadas a seus impactos. 

b) Objetivos Específicos 

 Diagnosticar a situação original das águas subterrâneas, antes da implantação 

da ETE do SES Bacia da Estrada Nova e suas condições de enquadramento, 

considerando a possibilidade de sua qualidade já estar em desacordo com as 

exigências legais (Resolução do CONAMA nº 396/2008), uma vez que a região 

em questão não apresenta coleta e tratamento de efluentes sanitários; 

 Instalar 02 (dois) poços de monitoramento da qualidade da água subterrânea; 

 Avaliar a ocorrência de gradientes de qualidade da água subterrânea devido a 

possíveis fontes de contaminação; 

 Efetuar até ao final do primeiro ano de operação da ETE, coleta trimestral de 

amostras de águas subterrâneas para análise laboratorial; 

 Avaliar os resultados dos parâmetros físico-químicos e biológicos das 

amostras, quanto ao atendimento à Resolução do CONAMA nº 396/2008, 

formando um banco de dados; e 

 Auxiliar nas decisões de ações mitigadoras ou corretivas. 

7.10.3. JUSTIFICATIVA 

Na área da ETE, a contaminação das águas subterrâneas pode ocorrer em caso de 

falhas no sistema de tratamento. Logo, justifica-se o monitoramento da qualidade da 

água subterrânea possibilita avaliar se alterações na qualidade destas águas podem 

ou não estar relacionadas às atividades exercidas na área da estação, ou em função 

de possíveis vazamentos, falhas nos equipamentos e unidades, ou acidentes 

envolvendo o sistema de tratamento, comparando os resultados com os limites 

estabelecidos pelas normativas ambientais. 
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7.10.4. METAS 

 Instalação dos poços de monitoramento da qualidade da água subterrânea; 

 Realização de ações de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

nos poços instalados na área diretamente afetada pela implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova, quanto a operação do empreendimento; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa; 

 Avaliação de ocorrência de gradientes de qualidade da água subterrânea 

devido a possíveis fontes de contaminação já existentes; 

 Adoção de medidas preventivas e/ou corretivas para que a operação do SES 

Bacia da Estrada Nova não ocasione impactos significativos à degradação das 

águas subterrâneas; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas. 

7.10.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas, para 

ser submetido à aprovação da Supervisão Socioambiental, contendo a 

informação e documentos (certificados) do laboratório que realizará as análises 

das amostras, procedimentos de coleta das mostras, análise da área da ETE 

com as estruturas finalizadas/instaladas para a definição da localização do 

poço de monitoramento, previsão e detalhamento dos treinamentos técnicos; 

 Memorial descritivo, a ser elaborado ao final da construção dos poços de 

monitoramento, para encaminhamento à Supervisão Socioambiental; 

 Treinamento (01 (um)) da equipe técnica que implementará o Monitoramento 

das Águas Subterrâneas nas fases de pré-operação e operação do SES Bacia 

da Estrada Nova; 

 Quantitativo de fichas de campo das atividades de coleta das amostras, com 

registro fotográfico, por período; 

 Laudos laboratoriais das análises das amostras de água subterrânea, 

trimestrais, contendo parecer técnico com os seus resultados comparados com 

os limites estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 396/2008 (com 
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apresentação dos resultados em série histórica), assinado pelo técnico 

responsável; e 

 Relatórios trimestrais do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas, 

a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das 

atividades e ações realizadas, bem como os resultados do monitoramento e 

medições executados no período. 

7.10.6. METODOLOGIA 

Serão instalados 02 (dois) poços de monitoramento para o registro da variação do 

nível d’água e avaliação da qualidade da água subterrânea, seguindo as diretrizes da 

a norma ABNT NBR 15495-1/2009 – Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

em Aquíferos Granulados Parte 1: Projeto e Construção; NBR 15495-2/2008 – Poços 

de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aquíferos Granulares Parte 2: 

Desenvolvimento (Figura 7.8). 

A perfuração de poços deve ser supervisionada por profissional habilitado. 

Os poços de monitoramento serão do tipo simples, com profundidades de cerca de 10 

m ou mais, dependendo da profundidade do nível freático. A instalação dos poços de 

monitoramento deverá ser realizada preferencialmente na época de seca, quando o 

nível freático está mais profundo. 
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Figura 7.8 - Esquemático de Poço de Monitoramento 
Fonte: NBR 15495-1/2009 

Após o término da construção dos poços de monitoramento, deverá ser elaborado 

memorial descritivo da construção dos poços de monitoramento contendo os 

seguintes elementos para cada poço: 

 data de conclusão construção; 

 método de perfuração utilizado e tipo de fluido de perfuração, se utilizado; 

 localização real dos poços, em planta topográfica e coordenadas cartesianas; 

 cota do solo, no ponto do poço; 

 diâmetro da perfuração e diâmetro interno do revestimento; 

 profundidade total do poço; 
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 descrição do perfil geológico; 

 materiais utilizados no revestimento, filtro, pré-filtro, junções, selo e 

preenchimento; 

 dimensões e distribuição das ranhuras ou furos; 

 no caso de se usar tela, especificar o tipo de material e abertura da malha; 

 volume do pré-filtro utilizado; 

 volume do selo utilizado; 

 método de colocação do selo; e 

 procedimento utilizado para o desenvolvimento do poço. 

 

a) Pontos de Monitoramento 

Para o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será realizada a 

amostragem em 02 (dois) pontos de monitoramento, sendo 01 (um) na área onde será 

implantada a ETE e o segundo fora da área da ETE.  

A localização dos pontos de monitoramento consta no Quadro 7.15 e na Figura 7.9. 

Quadro 7.15 - Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
Malha Amostral 

PONTOS 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS¹ 

LATITUDE (S) LONGITUDE (O) 

P01 1°28'40.46" 48°29'10.44" 

P02 1°28'35.24" 48°29'7.96" 
Nota 1: Datum WGS 84 
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Figura 7.9 - Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
Localização dos Pontos de Monitoramento 

b) Parâmetros de Monitoramento  

Para o monitoramento da qualidade da água, deverão ser observados os seguintes 

apontamentos em campo: 

 Prever a medição do nível estático de cada poço antes de cada operação de 

esgotamento; 

 Realizar a medição a profundidade da água no poço para calcular o volume de 

água estagnada e verificar as condições do filtro do poço (identificar problemas 

de turvação); 

 O equipamento utilizado para medição de nível deverá ser suficientemente 

sensível, podendo ser uma trena de aço, recomenda-se um equipamento 

eletrônico; 

 Deve-se tomar cuidado para que o equipamento não contamine a amostra de 

água; 

 O equipamento de medição de nível deverá ser construído de material inerte 

para facilitar a limpeza; 
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 A água parada no poço pode não ser representativa da qualidade da água do 

local. Portanto, o técnico deve remover a água estagnada no poço e no pré-

filtro, de tal forma que a água da formação substitua a água estagnada; e 

 O procedimento de esgotamento deve assegurar que toda a água estagnada 

seja substituída por água de formação. 

Em campo, serão determinadas as variáveis temperatura do ar, pH, condutividade 

elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Oxigênio Dissolvido, saturação de oxigênio, 

turbidez e temperatura da água com o auxílio de equipamentos portáteis e sonda 

multiparamétrica. As condições do tempo e a ocorrência de chuvas (nas 24 horas 

anteriores ou durante a coleta) também serão registradas. 

A metodologia para a preservação das amostras deverá ser fornecida pelo laboratório 

responsável pelas análises. Todos os procedimentos de campo que envolvem a 

coletas das amostras, transporte e preservação até o recebimento no laboratório 

deverão ser rastreáveis mediante a cadeia de custódia. O programa de qualidade 

analítica e garantia da qualidade seguidos pelo laboratório acreditado pelo INMETRO 

responsável pelas análises devem estar disponíveis para consulta se requisitado. 

Além do método para a preservação das amostras, o laboratório responsável pelas 

análises deverá indicar o tipo de recipiente para o acondicionamento (vidro, ou 

polietileno, quantidade necessária, etc.). A preservação das amostras se dá de acordo 

com o preconizado no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005). As variáveis físicas e químicas do monitoramento da 

qualidade da água subterrânea estão apresentadas no Quadro 7.16. 
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Quadro 7.16 - Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
Parâmetros para Análise das Amostras 

PARÂMETRO UNIDADE 

Alcalinidade µg/L 

Cor  

Cloreto µg/L 

DBO5 mg/L 

Escherichia coli UFC/100 ml 

Coliformes totais  

Fósforo total mg/L 

Nitrato (expresso em N) µg/L 

Nitrito (expresso em N) µg/L 

Nitrogênio total mg/L 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 

pH - 

Sólidos dissolvidos totais µg/L 

Sólidos sedimentáveis ml/L.h 

Surfactantes mg/L 

Sulfato mg/L 

Temperatura da amostra °C 

Turbidez  

Substâncias que comuniquem gosto e odor - 

Corantes provenientes de fontes antrópicas - 

Resíduos sólidos objetáveis - 

 

7.10.7. ATIVIDADES  

Para o monitoramento das águas subterrâneas na área da ETE do SES Bacia da 

Estrada Nova são previstas as seguintes atividades: elaboração do Plano de 

monitoramento, incluindo treinamento da equipe e detalhamento pormenorizado das 

atividades de campo e laboratório; análise da área da ETE com as estruturas 

finalizadas/instaladas, instalação/execução dos poços de monitoramento; 

background; execução das leituras de nível d’água; coletas de amostras e análises 

físicas e químicas das águas subterrâneas; interpretação dos resultados; e 

encaminhamento dos relatórios ao órgão ambiental. 
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7.10.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas estará relacionado aos 

seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento; 

 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; e 

 Programa de Emergência e Contingência. 

7.10.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento das 

Águas Subterrâneas, será alocada por empresa especializada na realização das 

ações previstas, sendo composta por 01 (um) hidrogeólogo ou 01 (um) geólogo ou 01 

(um) químico e 01 (um) técnico laboratorista, além da equipe de coleta das amostras 

que deve ser obrigatoriamente do laboratório que fará as análises trimestrais. 

7.10.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas serão enviados 

anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA), contendo a análise e 

interpretação dos dados e resultados obtidos nas campanhas, incluindo as seguintes 

informações: 

 Cópia dos laudos laboratoriais das amostras coletadas; 

 Registro fotográfico das campanhas de coletas de amostras; 

 Fichas de coleta, assinada pelo técnico responsável; 

 Mapa de localização dos pontos de monitoramento na área do 

empreendimento; 

 Descrição das campanhas de monitoramento, informando período de seca e 

período de chuva, apresentando os resultados em formato de tabelas e 

gráficos, considerando a série histórica, com análise e interpretação; e 
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 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

Para o primeiro relatório deverá ser encaminhado o memorial descritivo da construção 

dos poços de monitoramento, os perfis construtivos, registro fotográfico da execução 

dos poços, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pelo 

projeto e execução/acompanhamento dos poços de monitoramento. 

7.10.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas iniciará no final da fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova com a elaboração do Plano de 

Monitoramento pelo técnico responsável pela implementação do programa, afim de 

detalhar todas as atividades a serem realizadas, bem como confirmar ou ajustar a 

locação dos poços para o monitoramento, ou mesmo, no caso de vistoria in loco, após 

as unidades da ETE finalizadas, observar a necessidade de instalação de mais poços. 

Nesta fase será realizada a instalação dos poços de monitoramento e realizada as 

coletas de background, para a caracterização da situação inicial. 

Com os poços de monitoramento já instalados, iniciará o monitoramento na fase de 

pré-obra, com coletas trimestrais, sendo esta periodicidade continuada até o final do 

primeiro ano de operação da ETE, após este período deverá ser feita uma avaliação 

dos resultados do programa e encaminhado ao órgão ambiental licenciador que irá 

avaliar a continuidade desta periodicidade. 

7.10.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa na fase de pré-operação está a cargo 

da empresa contratada para a execução das obras da ETE, sendo que na fase de 

operação a responsabilidade da continuidade da implementação do Programa de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas é da concessionária responsável pela 

operação de todo o SES Bacia da Estrada Nova, ou seja, COSANPA. 
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7.10.13. CUSTOS  

Os custos deste programa na fase de pré-operação estarão incorporados na proposta 

comercial da empresa contratada para a execução das obras de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova. Na fase de operação estarão embutidos nos custos de 

operação da COSANPA, aplicados na tarifa de água da população atendida e interliga 

à rede de abastecimento de água.  

7.10.14. CRONOGRAMA  

A implementação do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas, iniciará 

na pré-operação, e após um ano de monitoramento, na fase de operação, seu 

cronograma será submetido ao órgão licenciador (SEMMA) para análise de 

periodicidade para execução durante toda a operacionalização do SES Bacia da 

Estrada Nova. 

7.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO 

7.11.1. INTRODUÇÃO  

O tratamento do efluente sanitário pode ser entendido como um conjunto de ações 

capazes de controlar os impactos que a atividade humana e a urbanização podem 

causar no meio ambiente. Porém, os benefícios de qualquer sistema de esgotamento 

sanitário somente serão alcançados de forma otimizada, se uma sequência lógica de 

ações for monitorada. Os principais benefícios alcançados com o tratamento de 

efluente sanitário se constituem na proteção à saúde da população e a preservação 

ao meio ambiente, sendo esses, somente atingidos se o projeto do sistema for 

corretamente concebido, implantado, e a Estação de Tratamento de Esgoto for 

corretamente operada, garantido sua eficiência através do monitoramento. 

Uma estação de tratamento de esgoto doméstico deve ser entendida como uma 

indústria transformando uma matéria-prima (esgoto bruto) em produto final (esgoto 

tratado) e os mesmos cuidados e busca a otimização e qualidade dos serviços das 

indústrias modernas devem estar presentes nesta indústria de tratamento de esgotos 

(VON SPERLING e CHERNICHARO, 1996 apud LA RAVORE, 2002). 
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Partindo desta premissa, o presente programa visa garantir que o efluente final tratado 

na ETE do SES Bacia da Estrada Nova esteja dentro dos padrões permitidos pela 

Resolução do CONAMA n° 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Este Programa deve ser complementado com os resultados 

obtidos pelo Programa de Monitoramento de Águas Superficiais, uma vez que é 

necessário que a qualidade do efluente respeite a resolução citada e também as 

condições de enquadramento do corpo receptor. 

A partir da pré-operação do sistema de esgotamento sanitário, rede coletora, estações 

elevatórias de esgotos, interceptores, emissário e Estação de Tratamento de Esgoto 

– ETE, deverão ser implementados os procedimentos de monitoramento de todo o 

sistema, principalmente da ETE. 

Ainda para garantir a eficiência de todo o processo de tratamento, quando da 

implantação da segunda etapa da ETE, deverão ser analisados o lodo gerado no 

processo além do gás. 

Com o presente programa será possível monitorar e avaliar a eficiência do tratamento 

de esgoto implementado para o sistema, bem como a qualidade de sua 

operacionalização. 

A seguir, serão apresentados os detalhes do Programa de Monitoramento do Sistema 

de Tratamento relacionado à qualidade do efluente tratado no SES Bacia da Estrada 

Nova, que será lançado no rio Guamá. 

7.11.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Monitorar a eficiência do tratamento pela qualidade do efluente tratado na ETE, 

avaliando e promovendo o nível de tratamento previsto em projeto e exigido pela 

legislação ambiental vigente, prevenindo impactos ambientais negativos que estão 

associados a este tipo de empreendimento, para garantir o ganho ambiental, o qual é 

o objetivo principal da implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 
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b) Objetivos Específicos 

 Estabelecer a metodologia de monitoramento do sistema de tratamento de 

esgoto da ETE; 

 Efetuar coletas diárias e mensais do efluente e do lodo para análises 

laboratoriais; 

 Efetuar coletas diárias e mensais do lodo para análises laboratoriais; 

 Avaliar os resultados obtidos a partir dos laudos das análises laboratoriais das 

amostras de efluentes referentes aos parâmetros pré-determinados pela 

legislação ou exigidos pelo órgão ambiental licenciador (SEMMA); 

 Correlacionar os resultados obtidos a partir do Programa de Monitoramento das 

Águas Superficiais; 

 Realizar reuniões de controle da eficiência de todo sistema, ao longo do período 

de sua operação; 

 Obter um banco de dados, podendo propor ações corretivas em caso de não 

conformidades ambientais; e 

 Divulgar os resultados das análises mensais para a população. 

7.11.3. JUSTIFICATIVA 

A possibilidade de contaminação das águas superficiais se dá no caso da Estação de 

Tratamento de Esgoto, em função de questões operacionais e de manutenção que 

possam causar a não remoção adequada dos poluentes presentes nos esgotos 

domésticos, lançando o efluente, após a passagem por todo o processo na estação, 

no corpo receptor com parâmetros acima dos limites permitidos pela legislação. 

Além disso, com o programa de monitoramento do sistema de tratamento é possível 

manter os registros e controle das atividades realizadas no processo. Assim, caso seja 

necessário, podem ser implantadas ações preventivas e/ou corretivas para o controle 

da qualidade ambiental. 

Desta forma, justifica-se a implantação do programa de monitoramento do sistema de 

tratamento, pois, além de controlar a eficiência da estação de tratamento, é 

fundamental que seja adotado um rígido controle da qualidade das águas do corpo 

receptor. 
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7.11.4. METAS 

 Contratação e treinamento das equipes técnicas responsáveis pela 

implementação do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento; 

 Aquisição do material e equipamento para a implementação do programa; 

 Realização de ações de monitoramento do efluente sanitário tratado na ETE 

do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa correlacionado com o 

Subprograma de Monitoramento Integrado do Programa de Monitoramento das 

Águas Superficiais; 

 Adoção de medidas preventivas e/ou corretivas para que a operação do SES 

Bacia da Estrada Nova não ocasione impactos significativos à degradação 

ambiental; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento do Sistema de 

Tratamento. 

7.11.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento, para 

ser submetido à aprovação da Supervisão Socioambiental, antes do início das 

atividades de pré-operação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo a 

informação e documentos (certificados) dos equipamentos a serem utilizados 

no monitoramento, informação e documentos (certificados) do laboratório que 

realizará as análises das amostras, equipe técnica contratada para a 

implementação do programa, previsão e detalhamento dos treinamentos 

técnicos, bem como procedimentos e rotinas de coletas e análises das 

amostras; 

 Treinamento (01 (um)) da equipe técnica da equipe técnica que implementará 

o Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento nas fases de pré-

operação e operação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Quantitativo de fichas de campo das atividades de coleta das amostras, com 

registro fotográfico, por período; 
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 Laudos laboratoriais das análises das amostras, por período, contendo parecer 

técnico com os seus resultados comparados com os limites estabelecidos pela 

Resolução do CONAMA n° 430/2011, correlacionando com os resultados das 

análises da qualidade das águas do rio Guamá, do Subprograma de 

Monitoramento Integrado do Programa de Monitoramento das Águas 

Superficiais (com apresentação dos resultados em série histórica), assinado 

pelo técnico responsável; e 

 Relatórios mensais, na fase de pré-operação, a serem submetidos à 

Supervisão Socioambiental, com a informação das atividades e ações 

realizadas, bem como os resultados do monitoramento e medições executados 

no período; e 

 Treinamento (01 (um)), referente a procedimentos, informações e 

comissionamento, para a equipe técnica da COSANPA que assumirá a 

operação do SES Bacia da Estrada Nova, bem como a continuidade da 

execução do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento. 

7.11.6. METODOLOGIA 

As coletas dos efluentes previstas neste programa de monitoramento serão realizadas 

diariamente e mensalmente durante a operação do empreendimento, seguindo as 

diretrizes da norma NBR 9898/1987 (Preservação e Técnicas de Amostragem de 

Efluentes Líquidos e Corpos Receptores – Procedimento) e o Guia Nacional de Coleta 

e Preservação de Amostras, CETESB/2011. 

Os resultados obtidos no monitoramento serão avaliados com base na Resolução do 

CONAMA n° 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, para atendimento a Lei Estadual nº 5887, de 09 de maio de 1995 (Política 

Estadual do Meio Ambiente). 

A este programa incorpora-se o manual de operação do sistema, o qual apresenta 

detalhamentos operacionais dos equipamentos, específicos para os técnicos de 

operação, a ser adotado em seu dia a dia.  
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Além do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento, do Manual de 

Operação da ETE sugere-se a implementação de treinamentos e simulados aos 

funcionários envolvidos diretamente com a operação do sistema. 

Para o monitoramento da qualidade do efluente da ETE deverá ser seguida as 

orientações descritas a seguir. 

a) Pontos de Monitoramento  

a.1) ETE - Primeira Etapa de Implantação 

Com o objetivo de avaliar a qualidade do efluente após a implantação da primeira 

etapa da ETE, sendo esta referente ao tratamento preliminar, o monitoramento da 

Estação do SES Bacia da Estrada Nova será realizado em 02 (dois) pontos: o primeiro 

localizado antes do gradeamento e o segundo ponto localizado na calha Parshall. 

Com este monitoramento pretende-se acompanhar também a operacionalidade e 

manutenção dos equipamentos da ETE. 

a.2) ETE - Segunda Etapa de Implantação 

Para avaliar a eficiência do tratamento secundário será analisado o efluente na saída 

do UASB e após a desinfecção, ou seja, na implantação da segunda etapa do sistema 

de tratamento da ETE serão 05 (cinco) pontos de monitoramento, os 02 (dois) pontos 

do tratamento preliminar mais os 03 (três) para o tratamento secundário, para a fase 

líquida. Além do efluente líquido serão analisados o lodo e o gás gerados no 

tratamento secundário, assim, realiza-se o monitoramento não somente do 

componente líquido lançado no rio Guamá, como também o componente sólido (lodo), 

bem como o componente gasoso emitido na atmosfera, ou seja, todas os elementos 

do meio físico que por ventura possam ser impactados pela operação da ETE. 

O Quadro 7.17 auxilia no entendimento da malha amostral de monitoramento do 

sistema de tratamento da ETE quando da implantação das unidades da primeira e 

segunda fase de implantação da estação de tratamento.  
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Quadro 7.17 - SES Bacia da Estrada Nova 
Estação de Tratamento de Esgoto 
Malha Amostral de Monitoramento  

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

TIPO DE AMOSTRA PONTO DE COLETA 

Primeira 
Líquido Antes do gradeamento 

Líquido Na calha Parshall 

Segunda 

Líquido Entrada do reator UASB 

Líquido Saída do reator UASB 

Líquido Saída da desinfecção 

Lodo Após processo de desague 

Gás Sistema queimador de gases 
Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021) 

A Figura 7.10 ilustra a projeção de localização dos pontos de monitoramento do 

processo de tratamento da ETE, onde as siglas apresentadas correspodem ML: 

Monitramento de Amostra Líquida; MLo: Monitramento de Amostra de Lodo; e MGa: 

Monitoramento de Gás. 

 

Figura 7.10 - Perspectiva das Unidades de Tratamento da ETE com Projeção 
dos Pontos de Monitoramento 

 

 



  167 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

b) Parâmetros de Monitoramento e Periodicidade 

Para o monitoramento serão analisados os parâmetros apresentados no Quadro 7.18 

e os seus resultados obtidos serão comparados com os Valores Máximos Permitidos 

– VMP definidos na Resolução do CONAMA nº 430/2011. 

Conforme apresentado também no Quadro 7.18, o monitoramento da estação será 

contínuo com coletas de amostras para análises laboratoriais diárias (realizadas na 

própria ETE), e mensais, a serem realizadas por laboratório acreditados pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO2, sendo 

estes divulgados para a população. 

 

Quadro 7.18 - SES Bacia da Estrada Nova 
Estação de Tratamento de Esgoto 
Parâmetros para Monitoramento 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

TIPO DE 
AMOSTRA 

PONTO DE 
COLETA 

PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

Primeira Líquido 
Antes do 
gradeamento 

pH 

Duas vezes ao 
dia 

e 
Mensal 

Cor 

Turbidez 

Alcalinidade 

DBO 

DQO 

OD 

Coliformes 
Totais 

Coliformes 
Fecais 

Sólidos Totais 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Dissolvidos 
(suspensos e 
voláteis) 

 

2 Artigo 26, da Resolução do CONAMA nº 430/2011. 
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FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

TIPO DE 
AMOSTRA 

PONTO DE 
COLETA 

PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

Sólidos 
Sedimentáveis 

Óleos e 
Graxas 

Líquido 
Calha 
Parshall 

Sólidos Totais 
(suspensos e 
voláteis) 

Duas vezes ao 
dia  

e 
Mensal 

Sólidos 
Dissolvidos 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Sedimentáveis 

Segunda Líquido 
Entrada do 
reator UASB 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Duas vezes ao 
dia 

e 
Mensal 

Nitrito 

Nitrato 

Segunda Líquido 
Saída do 
reator UASB 

pH 

Duas vezes ao 
dia 

e 
Mensal 

Cor 

Turbidez 

Alcalinidade 

DBO 

DQO 

OD 

Coliformes 
Totais 

Coliformes 
Fecais 

Sólidos Totais 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Dissolvidos 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Sedimentáveis 

Óleos e 
Graxas 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrito 

Nitrato 
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FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

TIPO DE 
AMOSTRA 

PONTO DE 
COLETA 

PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

Segunda Líquido 
Saída da 
desinfecção 

Cloro residual 

Duas vezes ao 
dia 

e 
Mensal 

Segunda Lodo 
Após 
processo de 
desague 

pH 

Uma vez ao 
dia 

e 
Mensal 

Alcalinidade 

DBO 

DQO 

OD 

Coliformes 
Totais 

Coliformes 
Fecais 

Sólidos Totais 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Dissolvidos 
(suspensos e 
voláteis) 

Sólidos 
Sedimentáveis 

Segunda Gás 

Saída do 
sistema de 
queimador 
de gases 

H2S 
Sulfeto 
(Cromatógrafo) 

CO 

CO2 

SOX 

NOX  

Mensal 

  Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021) 

c) Registro de Coleta 

Durante as coletas, a equipe deve registrar todas as informações de campo, 

preenchendo uma ficha de coleta por amostra, contendo os seguintes dados: 

 Nome do programa de amostragem e do coordenador, com telefone para 

contato; 

 Nome dos técnicos responsáveis pela coleta; 

 Número de identificação da amostra; 
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 Identificação do ponto de amostragem: (código do ponto, coordenadas 

geográficas, entre outros); 

 Data e hora da coleta; 

 Tipo da amostra (efluente bruto, efluente tratado, outros); 

 Medidas de campo (temperatura); eventuais observações de campo; 

 Condições meteorológicas nas últimas 24 horas;  

 Equipamento utilizado com especificação; e 

 Outras informações relevantes. 

A Figura 7.11 apresenta um modelo de ficha de coleta contendo as informações 

supracitadas. 

 

Figura 7.11 - Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento 
Modelo de Ficha de Monitoramento 
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7.11.7. ATIVIDADES  

As atividades a serem desenvolvidas para a implementação do programa são: 

 Elaboração de rotina e periodicidade na realização das coletas e análise das 

amostras; 

 Comparação dos resultados das análises do efluente tratado com os resultados 

das análises de água do programa de Programa de Monitoramento das Águas 

Superficiais; 

 Divulgação dos resultados para a população; e 

 Encaminhamento dos resultados ao órgão ambiental licenciador. 

7.11.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento estará relacionado aos 

seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 

 Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas;  

 Programa de Monitoramento da Biota Aquática; e  

 Programa de Emergência e Contingência. 

7.11.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento do 

Sistema de Tratamento deverá ser composta por 01 (um) engenheiro químico ou 01 

(um) engenheiro sanitarista e 01 (um) técnico laboratorista, além da equipe de coleta 

das amostras que deve ser obrigatoriamente do laboratório que fará as análises 

mensais. 
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7.11.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento serão 

enviados anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA), contendo no mínimo 

as seguintes informações: 

 Tabelas e gráficos apresentando os resultados de todas as análises mensais 

realizadas, comparando com os resultados anteriores e análises estatísticas; 

 Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores máximos 

preconizados na Resolução do CONAMA nº 430/2011; 

 Apresentação de análise comparativa com os resultados das amostras de 

qualidade de água do rio Guamá (Programa de Monitoramento das Águas 

Superficiais) para o mesmo período; 

 Registro fotográfico (datado) do monitoramento do período; 

 

 Cópia dos relatórios de análises emitidos pelo laboratório que realizou as 

análises, devidamente assinados pelo responsável técnico; e  

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.11.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em duas etapas, a primeira na pré-operação do sistema, 

fase onde ocorrem os ajustes de equipamentos/maquinários, treinamentos, entre 

outras ações. A segunda etapa na operação, quando a operacionalização tem seu 

comando/responsabilidade repassada para a COSANPA. 

7.11.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa na fase de pré-operação está a cargo 

da empresa contratada para a execução das obras da ETE, sendo que na fase de 

operação a responsabilidade da continuidade da implementação do Programa de 

Monitoramento do Sistema de Tratamento é da concessionária responsável pela 

operação de todo o SES Bacia da Estrada Nova, ou seja, COSANPA. 
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7.11.13. CUSTOS  

Os custos deste programa na fase de pré-operação estarão incorporados na proposta 

comercial da empresa contratada para a execução das obras de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova. Na fase de operação estão embutidos nos custos de operação 

da COSANPA, aplicados na tarifa de água da população atendida e interliga à rede 

de abastecimento de água.  

7.11.14. CRONOGRAMA 

A implementação do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento, iniciará 

na pré-operação, e seu cronograma na fase de operação deverá desenvolvido aos 

moldes da gestão da COSANPA e encaminhado para ser analisado e aprovado pelo 

órgão licenciador (SEMMA). 

7.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 
PGRS 

7.12.1. INTRODUÇÃO  

Segundo a Lei nº 12305/2010, resíduo sólido é qualquer “material, substância, objeto 

ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.” 

Diversos são os impactos relacionados com a geração de resíduos por parte da 

operação de um sistema de esgotamento sanitário, dentre eles podemos citar a 

degradação da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e solo, dentre outros. 

O manejo adequado desses resíduos diminui a possibilidade dos impactos apontados. 

O programa visará à destinação correta dos resíduos resultantes do processo de 

tratamento preliminar, na remoção dos resíduos grosseiros, da desidratação dos lodos 

gerados no processo de tratamento secundário, definido para o sistema de 
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esgotamento previsto e demais resíduos oriundos da operação e manutenção do 

sistema. 

O presente programa consiste no detalhamento das atividades necessárias para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, previsto para a fase de operação do SES Bacia 

da Estrada Nova. Entre elas destacam-se a coleta, a segregação, o armazenamento, 

o transporte e a disposição final dos resíduos, permitindo assim, a identificação de 

ações corretivas, caso faça-se necessário. 

Para classificação dos resíduos gerados durante a operação do sistema de 

esgotamento sanitário serão utilizadas a Resolução do CONAMA nº 275/2001, a 

norma da NBR 10004/2004, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12305/2010). 

7.12.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Minimizar a geração dos resíduos administrativos e de operação na fonte, adequar a 

segregação na origem, assegurar o correto manuseio dos resíduos, disposição final 

correta do resíduo removido no tratamento preliminar, do lodo gerado no processo de 

tratamento secundário da ETE e demais resíduos oriundos da operação e 

manutenção do SES Bacia da Estrada Nova. 

b) Objetivos Específicos 

 Implantar a segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte externo e destinação final adequada dos resíduos sólidos, 

obedecendo aos critérios técnicos da legislação ambiental em vigor;  

 Promover a conscientização dos trabalhadores quanto à importância da 

minimização e gerenciamento dos resíduos, fornecendo treinamentos e 

instruções técnicas; 

 Minimizar risco e impactos ambientais; e 

 Propor soluções para redução da produção dos resíduos sólidos, objetivando 

a melhoria da qualidade ambiental e a redução de custos relacionados com o 

desperdício de materiais. 
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7.12.3. JUSTIFICATIVA 

Os resíduos sólidos gerados durante a operação do SES Bacia da Estrada Nova 

constituem uma problemática ambiental, haja vista os efeitos deletérios que podem 

causar ao meio ambiente, quando não há uma gestão adequada dos mesmos. Tais 

efeitos podem ser verificados pela poluição do solo e da água, além da contribuição 

para o assoreamento de corpos hídricos, quando lançados em locais inadequados. 

Durante a operação do SES Bacia da Estrada Nova serão gerados resíduos sólidos 

grosseiros removidos do efluente sanitário retirados no processo de tratamento 

preliminar da ETE, lodo gerado no processo de tratamento secundário, além de outros 

resíduos relacionados a atividades de manutenção e operação do sistema. 

O gerenciamento de resíduos sólidos abrangerá medidas que visam melhorar a 

eficiência dos procedimentos, repassados a todos os trabalhadores, assim como 

medidas de intervenção nos procedimentos de coleta de resíduos, segregação e 

prováveis medidas de intervenção física nos locais apropriados para o 

desenvolvimento dos trabalhos de segregação para reciclagem, além da adequação 

das áreas de armazenamento. 

Nesse sentido, torna-se necessária a implementação do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, a fim de promover o devido tratamento e disposição final para 

todo o resíduo gerado na operacionalização do sistema, incluindo a sua parte 

administrativa. 

Nesse sentido, torna-se necessária a implementação do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, a fim de promover o devido tratamento e disposição final para 

todo o resíduo gerado na operacionalização do sistema, incluindo a sua parte 

administrativa, respeitando a hierarquia no manejo dos resíduos, conforme disposto 

na Lei Federal nº 12305/2010 (Figura 7.12). 
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Figura 7.12 - Hierarquia no Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

7.12.4. METAS 

 Realização de ações de gerenciamento dos resíduos sólidos, gerados nas 

atividades de pré-operação e operação do empreendimento, incluindo os 

resíduos da manutenção do sistema; 

 Análise dos resultados gerenciamento do programa; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

7.12.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para ser 

submetido à aprovação da Supervisão Socioambiental, antes do início das 

atividades de pré-operação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo a 

programação dos treinamentos dos trabalhadores, o dimensionamento e a 

localização das áreas de armazenamento temporário dos resíduos, os 

procedimentos e rotinas das atividades de gerenciamento dos resíduos e cópia 

das licenças e certificados ambientais necessários para a implementação do 

programa; 

 Quantitativo dos treinamentos periódicos realizados e registro (atas, listas de 

presenças, registro fotográfico, vídeos, entre outros); 
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 Quantitativo de fichas de campo do gerenciamento das atividades e vistorias 

mensais realizadas, com registro fotográfico, por período; 

 Quantitativo de resíduos produzidos nas atividades de operação e manutenção 

do empreendimento, por tipo de resíduo, origem e destinação final, por período; 

 Quantitativo dos comprovantes de Controle de Transporte de Resíduos – CTR 

e da destinação final (Certificado de Destinação Final – CDF), por período; e 

 Relatórios trimestrais, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, na 

fase de pré-operação do empreendimento, e relatórios anuais, durante toda a 

operacionalização do sistema, a serem entregues ao órgão ambiental 

licenciador, com a informação das atividades e ações realizadas no período 

para o atendimento do programa. 

7.12.6. METODOLOGIA 

Durante a operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada 

Nova, os resíduos provenientes do processo de tratamento do efluente sanitário, 

atividades da operação e administração da ETE e manutenção do sistema, seguirão 

classificação conforme a norma da ABNT NBR 10004/2004. 

O gerenciamento deverá ser realizado seguindo as seguintes fases: classificação, 

segregação/separação na fonte (após as possibilidades de redução), 

acondicionamento, coleta, armazenamento temporário externo, transporte e 

destinação final correta. 

7.12.7. ATIVIDADES  

a) Instrução aos Trabalhadores 

Deverão ser realizadas reuniões periódicas para repasse aos trabalhadores de 

noções básicas dos procedimentos de acondicionamento de resíduos, procurando 

despertar a consciência ambiental dos mesmos para a necessidade de preservação 

do meio ambiente e saúde pública e da relação dos resíduos sólidos com estas 

questões. 
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O conteúdo apresentado também deverá envolver a importância do reaproveitamento 

de materiais, como uma ação que contribui para a conservação de recursos naturais 

e minimização de impactos. 

Nesta ação, serão distribuídos aos trabalhadores materiais de divulgação, como 

folhetos e cartazes, para melhor esclarecimento dos procedimentos corretos referente 

ao manuseio e destinação final dos resíduos gerados na operação e manutenção do 

SES Bacia da Estrada Nova. 

b) Caracterização dos Resíduos Gerados 

b.1) Unidades Geradoras de Resíduos 

A geração de resíduos sólidos e líquidos oriundos da operação do sistema ocorrerá, 

principalmente, na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, além de outras unidades 

geradoras, conforme apresentado no Quadro 7.19. 

Quadro 7.19 - Unidades Geradoras de Resíduos e as Respectivas Classes de 
Resíduos Gerados 

UNIDADES GERADORAS CLASSE DOS RESÍDUOS 

Escritório Classes I, II A e II B 

Laboratório Classe II B 

Tratamento preliminar Classes I, II A e II B 

Tratamento de lodo Classe I e II A 

Manutenção da rede e elevatórias Classes I e II A e II B 

 

b.2) Classificação dos Resíduos 

Os resíduos sólidos, segundo a norma ABNT NBR 10004/2004, podem ser 

classificados em: 

Classe I - Resíduos que apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade; 

Classe II A – Possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores 

ao preconizado no Anexo G da NBR 10004/2004; 
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Classe II B – Resíduos que não se enquadram em nenhuma das outras duas classes. 

c) Segregação e Acondicionamento dos Resíduos  

A segregação dos resíduos deverá ser realizada para evitar a mistura daqueles 

incompatíveis, visando garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a 

segurança no manuseio. A mistura de resíduos incompatíveis pode causar: geração 

de calor; fogo ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases 

inflamáveis; solubilização de substâncias tóxicas, dentre outros. 

Os resíduos sólidos devem ser armazenados em saco de material resistente e 

impermeável, normalmente plástico, de acordo com a NBR 9191/2008 da ABNT. 

O acondicionamento consiste no ato de embalar corretamente os resíduos 

segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

ruptura, preparando para a coleta de forma sanitariamente adequada e compatível 

com o tipo e a quantidade de resíduos. 

d) Armazenamento Temporário 

O armazenamento dos resíduos, deverá ser realizada afim de promover a sua 

organização, permitindo a estocagem dos materiais em período que atenda à 

regularidade de coleta das empresas que serão responsáveis pelo transporte externo 

dos resíduos. 

O local de armazenamento temporário deverá receber todos os resíduos recicláveis e 

não recicláveis provenientes da operação do empreendimento, onde permanecerão 

até serem encaminhados para tratamento e/ou destinação final adequada. O depósito 

deverá ser submetido a procedimentos de limpeza e/ou desinfecção, após cada 

operação de coleta ou transferência de resíduos. 

A área destinada ao armazenamento temporário de resíduos deve ser mantida em 

perfeitas condições de higiene e limpeza, assim como todos os recipientes de 

acondicionamento de resíduos nesta área, evitando desta forma a proliferação de 

vetores de doenças. 
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e) Coleta e Transporte Externo 

A coleta para o transporte é específica para cada grupo de resíduo, evitando a mistura 

entre tipos diferentes. As normas da ABNT mais relevantes para a etapa de coleta e 

transporte de resíduos sólidos são NBR 13463/1995 (Coleta de resíduos sólidos) e 

NBR 13221/2021 (Transporte de resíduos). 

O recolhimento dos resíduos deverá ser realizado em um intervalo de tempo que evite 

o aparecimento de vetores de doenças na área. Devem ser solicitadas as cópias do 

Controle de Transporte de Resíduos – CTR. Ressalta-se que as empresas 

responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos sólidos perigosos devem 

obrigatoriamente possuir a Licença de Operação – LO vigente. 

f) Destinação Final 

A destinação final dos resíduos previamente separados deverá estar de acordo com 

a natureza do produto em questão.  

As empresas responsáveis pela destinação final e o tratamento dos resíduos deverão 

ser devidamente licenciadas pelo órgão ambiental licenciador competente, atendendo 

às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Essas empresas 

deverão emitir o CDF (Certificado de Destinação Final) dos resíduos, sendo estes 

anexados aos relatórios a serem protocolados na SEMMA.  

Os resíduos orgânicos deverão ser acondicionados em sacos plásticos próprios para 

este fim, de acordo com a NBR 9191/2008 da ABNT. Os sacos devem ser colocados 

nos locais e horários previstos pela empresa concessionária de limpeza pública, 

sendo ela responsável pela coleta, transporte, e destinação final destes resíduos. 
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7.12.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS estará relacionado aos 

seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Comunicação Social; e 

 Programa de Educação Ambiental. 

7.12.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS deverá ser composta por 01 (um) engenheiro sanitarista e 

ambiental e 01 (um) auxiliar técnico. 

7.12.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

O primeiro relatório do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 

será encaminhado ao órgão ambiental licenciador após a fase de pré-operação, tendo 

durante a fase de operação do SES Bacia da Estrada Nova periodicidade anual, 

contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Registros de monitoramento dos resíduos gerados no empreendimento por 

meio de planilhas e gráficos; 

 Registros fotográficos da implantação e execução do programa; 

 Registros dos treinamentos, palestras e ações de conscientização dos 

funcionários do SES Bacia da Estrada Nova, referente ao PGRS; 

 Indicação da destinação final dos resíduos com apresentação das licenças 

ambientais de operação dos locais;  

 Comprovantes (CTR/CDF) da coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

por empresas licenciadas; e  

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 
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7.12.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na pré-operação, 

permanecendo durante todo período de operação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.12.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a concessionária responsável pela 

operação de todo o SES Bacia da Estrada Nova, ou seja, COSANPA. 

7.12.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estão embutidos nos custos de operação da COSANPA, 

aplicados na tarifa de água da população atendida e interliga à rede de abastecimento 

de água.  

7.12.14. CRONOGRAMA 

A implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS será 

realizada, durante toda a fase de pré-operação e ao longo de toda a operação do SES 

Bacia da Estrada Nova, este cronograma deverá ser desenvolvido aos moldes da 

gestão da COSANPA, em conjunto com a UCP/PROMABEN (na fase de pré-

operação) e deverá ser aprovado pelo órgão ambiental licenciador (SEMMA). 

7.13. PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

7.13.1. INTRODUÇÃO  

O aumento do tráfego de veículos leves e de caminhões, decorrentes das obras do 

SES Bacia da Estrada Nova, principalmente sobre áreas de solo exposto e/ou vias 

sem pavimentação, a movimentação de solo decorrente de atividades de 

terraplenagem, aberturas de valas para execução da rede de esgoto, movimentação 

de solo e demais atividades construtivas, poderão vir a provocar a suspensão de 

material pulverulento nos dias em que não houver precipitação pluviométrica. O 

componente ambiental, neste caso denomina-se Partículas Totais em Suspensão 

(PTS), cujos limites legais constam da Resolução do CONAMA nº 491/2018. Tais 

materiais particulados serão constituídos, predominantemente, do mesmo material  
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que o solo da região. Enquanto os particulados finos permanecem por mais tempo em 

suspensão, as frações pesadas depositam-se mais rapidamente sobre o solo, tendo, 

portanto, alcance reduzido. 

Motores movidos a óleo diesel dos equipamentos de terraplenagem e dos caminhões 

provocarão a emissão de particulados inaláveis (PI) e de gases à atmosfera. 

Logo, a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova 

ocasionará aos moradores, trabalhadores e transeuntes da região, impactos 

relacionados ao aumento da geração de gases, poeiras e outros poluentes aéreos que 

representam uma queda na qualidade ambiental local. 

Portanto, há de se prever meios de controle e monitoramento de emissão de material 

particulado através do planejamento de ações e fiscalização das atividades e 

cumprimento de normas. O objetivo deste plano é evitar que algumas ações e a 

operação de máquinas e equipamentos geradores de material particulado interfiram 

prejudicialmente na região e na saúde da população e dos trabalhadores do 

empreendimento. 

7.13.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Este programa visa estabelecer diretrizes para o monitoramento e mitigação dos 

impactos gerados pelas emissões atmosféricas decorrentes das atividades de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, para a manutenção da qualidade do ar 

nos padrões exigidos pela legislação ambiental em vigor. 

b) Objetivos Específicos 

 Realizar inspeção veicular antes e durante as obras, em atendimento aos 

padrões de emissões exigidos pela Resolução do CONAMA nº 418/2009, em 

todo a frota de veículos a propulsão a diesel a ser utilizada nas atividades das 

obras; 

 Adotar medidas de controle ambiental visando o acompanhamento de 

parâmetros indicadores de emissão de material particulado nas áreas afetadas 
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pela implantação e operação do empreendimento, incluindo suas instalações 

operacionais; 

 Estabelecer diretrizes para medições periódicas e sistemáticas para 

acompanhamento dos níveis de emissão na área de entorno do 

empreendimento e nas proximidades das áreas afetadas; 

 Assegurar que todos os procedimentos de obras civis sejam realizados 

conforme as normativas pertinentes; 

 Assegurar a adequada especificação técnica e a manutenção preventiva e 

corretiva de máquinas, veículos e equipamentos; 

 Assegurar a adoção dos sistemas de controle ambiental e medidas preventivas 

de emissão de material particulado para equipamentos e/ou atividades 

específicas; e 

 Propor medidas mitigadoras, caso fique demonstrado que as emissões de 

poluentes estão acima dos limites permitidos pela legislação. 

7.13.3. JUSTIFICATIVA 

Material particulado é caracterizado pela mistura de partículas sólidas ou líquidas 

encontradas no ar. Algumas destas partículas podem ser vistas a olho nu, como é o 

caso das poeiras ou resíduos, outras somente com uso de microscópios eletrônicos. 

O material particulado pode ser emitido diretamente na atmosfera ou se formar na 

atmosfera a partir de emissões primárias de gases. As poeiras de construção, por 

exemplo, são emitidas diretamente no ar. Já os sulfatos são formados a partir, por 

exemplo, da emissão de SO2 (dióxido de enxofre) pelas indústrias. As partículas MP10 

(material particulado menos que 10 µm) ou de diâmetro menor, são partículas que 

representam riscos à saúde humana e que recebem maior atenção de órgãos 

nacionais e internacionais ligado ao meio ambiente. Tais partículas têm facilidade em 

penetrar nas vias respiratórias e pulmões e estão relacionadas a várias doenças nos 

pulmões e coração, levando muitas vezes à morte. Muitos problemas de saúde estão 

relacionados à longa exposição ou ainda exposição diária ou de picos (1 hora, por 

exemplo); são exemplos: asma, bronquites, alergias, arritmia cardíaca e ataques do 

coração. As crianças e idosos são os mais afetados. Além de ser um problema de 

saúde pública, o material particulado também causa outros impactos ao meio 

ambiente como a redução de visibilidade, impactos à vegetação e ecossistemas, 
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danos a edificações, incômodos a vizinhos, poluição dos solos e das águas, entre 

outros. A emissão de material particulado está relacionada há algumas fontes como 

emissão dos escapamentos de veículos, gases emitidos por indústrias, queimadas, 

solos expostos, canteiros de obras, pulverização de pesticidas, ou ainda, causas 

naturais como erupções de vulcões, água do mar, decomposições biológicas, entre 

outras (ALMEIDA, 1999). 

Por essas razões, o empreendimento visa o controle e monitoramento da emissão do 

material particulado. 

7.13.4. METAS 

 Realização de ações de controle de emissões atmosféricas, no canteiro de 

obras e frentes de obras (serviços), para que as atividades de obras do 

empreendimento não ocasionem impactos significativos à degradação da 

qualidade do ar; 

 Medição dos níveis de emissão de fumaça preta, na frota de veículos utilizados 

nas atividades de obras de implantação do empreendimento; 

 Controle da realização de inspeção veicular, na frota de veículos utilizados nas 

atividades de obras de implantação do empreendimento, em atendimento aos 

padrões de emissões exigidos pela Resolução do CONAMA nº 418/2009; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa e das medidas 

adotadas na implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Atendimento as denúncias e registros de reclamação de desconforto em 

relação ao material particulado em suspensão, decorrentes das atividades de 

obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Verificação/controle do programa de manutenção preventiva da frota de 

veículos geradores de emissões atmosféricas; 

 Análise dos resultados dos monitoramentos dos testes de opacidade, 

realizados nos equipamentos e frota de veículos utilizados nas atividades de 

obras do empreendimento; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas. 
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7.13.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas, 

antecedente ao início das obras, para encaminhamento e aprovação da 

Supervisão Socioambiental, contendo a programação de treinamento dos 

trabalhadores das obras, detalhamento das ações de monitoramento e 

apresentação da equipe técnica responsável contratada para a implementação 

do programa; 

 Quantitativo das medições e demais ações de controle de emissões 

atmosféricas realizadas no período; 

 Quantitativo de fichas dos monitoramentos e vistorias realizadas, com registro 

fotográfico, por período; 

 Quantitativo das medidas preventivas e de controles adotados, para 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, por período, com análise crítica 

quanto ao resultado da adoção de cada medida e/ou controle; 

 Laudos técnicos das medições de fumaça preta realizadas, por período, 

apresentando o índice de atendimento ao preconizado pela NBR 6016/2015 e 

as medidas necessárias a serem adotadas, levando à manutenção corretiva 

aqueles que apresentarem emissões acima do grau 2 da referida escala, 

assinado pelo técnico responsável;  

 Quantitativo das ocorrências ambientais (caso ocorram), apresentando o 

número de registros resolvidos, por período, informando as ações adotadas 

para o atendimento de cada registro, sua eficiência e o tempo de correção; e 

 Relatórios mensais do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas, a 

serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das 

atividades e ações realizadas no período. 
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7.13.6. METODOLOGIA 

a) Controle de fonte de emissão 

Deverão ser realizadas vistorias periódicas para observação das medidas adotadas 

para controle da emissão de material particulado. 

Os impactos gerados pela emissão de material particulado durante as obras poderão 

ser mitigados mediante as seguintes ações: 

 O controle do nível de poeira em suspensão nas frentes de obra em solo 

exposto, na ocorrência de movimentação de solo, em aberturas de valas e 

cavas, nas vias de acesso, principalmente as sem pavimentação, será 

realizado pela umectação do solo, com a periodicidade necessária, a depender 

do tipo de solo e das condições climáticas no período. A perspicácia do inspetor 

será fundamental na decisão do momento adequado para a aspersão de água 

nas vias e áreas, antes que se agrave a emissão de poeira e em quantidade a 

se evitar a formação de poças e atoleiros; 

 Durante os períodos secos, poderão ser estabelecidos limites de velocidade 

para os veículos de obra, de maneira a reduzir a suspensão de material 

particulado (poeira) durante a circulação; 

 As áreas de estocagem de materiais, bem com as pilhas de materiais de obra 

(agregados) serão protegidas (cobertas), a fim de prevenir a dispersão de 

particulados; 

 As áreas internas dos canteiros de obras terão sua superfície livre de materiais 

soltos inconsolidados, passíveis de sofrer suspensão durante a circulação 

regular de veículos e máquinas; 

 O transporte de solo e material agregado será controlado, sendo realizado 

somente com a utilização correta de lona para cobertura do volume 

transportado; e 

 Lavagens periódica serão realizadas na frota dos veículos utilizados nas obras 

para minimizar a emissão de material particulado e dispersão de sedimentos 

para as vias públicas. 
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b) Emissão de Gases 

Para o controle das emissões de gases serão realizadas as seguintes ações:  

 Inspeções veiculares, na frota de motores de propulsão a diesel, realização do 

teste de opacidade (Resolução do CONAMA nº 418/2009), antes do início das 

obras (fase de pré-obra) e a cada 12 meses, a ser realizada por empresa 

certificada; e 

 Medições periódicas de fumaça preta, para o monitoramento do nível de 

material particulado (teor de fuligem) em toda a frota de motores a diesel, 

aplicando a Escala de Ringelmann (NBR 6016/2015). 

 

 

Figura 7.13 - Programa de Controle de Emissões Atmosféricas 
Modelo da Escala de Ringelmann a ser Utilizada nas Medições de Fumaça 

Preta 

Durante as inspeções para o monitoramento da fumaça preta será registrada ainda a 

correta utilização de EPI, pelos funcionários. De mesma forma, os resultados obtidos 

serão utilizados para ajuste de programas e treinamentos. 

 



  189 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

7.13.7. ATIVIDADES  

As ações a serem realizadas pela equipe técnica responsável pela implementação do 

programa são as apresentadas na sequência: 

 Providenciar as inspeções veiculares e os laudos de vistorias dos veículos de 

propulsão a óleo diesel a serem utilizados nas atividades de obra, incluindo os 

terceirizados; 

 Implantar e monitorar as medidas de controle de fonte de emissão; 

 Providenciar, e se fazer cumprir, o plano de manutenção dos veículos utilizados 

nas atividades de obra, incluindo os terceirizados; 

 Realizar o monitoramento contínuo das emissões atmosféricas nas frentes de 

obras (serviços) e no canteiro de obras, adotando as medidas necessárias 

quando cabíveis, tipo umidificação das vias públicas, treinamentos, entre 

outros.  

7.13.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Controle de Emissões Atmosféricas estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental;  

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; e 

 Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos. 

7.13.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Controle de Emissões 

Atmosféricas deverá ser composta por 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental ou 

01 (um) engenheiro ambiental e 01 (um) técnico ambiental. 
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7.13.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas serão enviados 

anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a 

Supervisora da UCP/PROMABEN, contendo as informações das atividades do 

programa, durante toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, 

contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Cópia dos testes de opacidade de todos os veículos utilizados nas atividades 

de obras do SES Bacia da Estrada Nova, no período; 

 Cópia do certificado da(s) empresa(s) que realizou (aram) os testes de 

opacidade; 

 Cópia das fichas de monitoramento de fumaça preta, de todos os veículos de 

propulsão a diesel utilizados nas obras no período, assinadas pelo técnico 

responsável pelo programa, com apresentação de registro fotográfico datado; 

 Descrição das ações realizadas no período, com apresentação de registro 

fotográfico datado; 

 Análise dos resultados obtidos; 

 Medidas de controle adotadas no período, com apresentação de 

documentação comprobatória; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

execução do programa. 

7.13.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, durante toda a fase de implantação do 

SES Bacia da Estrada Nova. 

7.13.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras. 

 



  191 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

7.13.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.13.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação. 

7.14. PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DOS TRANSTORNOS À 
POPULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO 

7.14.1. INTRODUÇÃO  

A execução das atividades de obras para a implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova, implicarão na intensificação tráfego e na necessidade de interdição parcial ou 

total do trânsito de veículos nas vias públicas da área de intervenção, causando 

transtorno à população residente, bem como aos que necessitam transitar no entrono 

em função do comércio e outras atividades econômicas, exigindo cuidados 

específicos para se evitar a ocorrência de acidentes. Neste sentido, a prevenção é 

fundamental no que tange as questões de alerta nas vias públicas e segurança nas 

áreas em obras e seu entorno. 

7.14.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Acompanhar a execução das medidas de proteção e segurança adotadas durante a 

execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, afim de evitar 

transtornos e acidentes com a população diretamente afetada pelo empreendimento, 

transeuntes e trabalhadores da obra. 

b) Objetivos Específicos 

 Estabelecer e consolidar ações que permitam a efetiva minimização dos 

transtornos e a sinalização na obra;  
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 Proteger a obra, os trabalhadores, os moradores da área do empreendimento 

e os usuários das vias públicas; 

 Promover treinamento, sinalização e divulgação de informações sobre a 

identificação dos riscos no canteiro de obras, visando à prevenção de 

acidentes; 

 Orientar trabalhadores, diretos e terceirizados, quanto a utilização das vias 

públicas, sobre o risco relativo ao tráfego de veículos pesados e quanto as 

aglomerações urbanas na área do empreendimento e seu entorno; 

 Orientar os funcionários quanto ao risco de acidentes nas frentes de obra 

(implantação da rede de esgoto) nas atividades de abertura de valas, 

escavações, montagem de equipamentos, entre outros; 

 Orientar os motoristas de veículos e pedestres que utilizam as vias públicas da 

área do empreendimento, e seu entorno, sobre a segurança no trânsito; 

 Comunicar com antecedência toda a população atingida pelas obras d 

empreendimento, quando da interdição de vias públicas; e 

 Avaliar a eficiência e eficácia das medidas mitigadoras propostas. 

7.14.3. JUSTIFICATIVA 

Com as atividades de obras para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova e o 

pleno funcionamento do canteiro de obras, haverá um aumento no volume do tráfego 

de veículos, grande movimentação de maquinário pesado de obra na área do 

empreendimento, bem como, muitas vezes, haverá a necessidade de interrupção total 

ou parcial do transito de veículos nas vias públicas, fazendo-se necessário a proteção 

e sinalização dos locais críticos a serem identificados e recomendados no plano de 

ação da obra da empreiteira 

Para tanto, ações de segurança preventiva e sinalização de advertência para a 

mitigação dos transtornos causados à população serão necessárias, para que se evite 

acidentes envolvendo a população local, transeuntes e os trabalhadores das obras. 

Tais medidas deverão ser executadas e monitoradas para a garantida de sua 

eficiência e eficácia. 
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7.14.4. METAS 

 Realização de ações de minimização dos transtornos à população e instalação 

de dispositivos de sinalização de tráfego, no canteiro de obras e frentes de 

obras (serviços); 

 Adoção de ações para a proteção dos trabalhadores, dos moradores da área 

do empreendimento e os usuários das vias públicas; 

 Análise dos resultados do monitoramento do programa e das medidas 

adotadas na implantação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Atendimento as denúncias e registros de reclamação de condições de 

transtornos causados à população da área diretamente afetada pela 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, decorrentes da execução das 

atividades de obras do empreendimento; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Minimização dos Transtornos à 

População e Sinalização de Tráfego. 

7.14.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Minimização dos Transtornos à População e 

Sinalização de Tráfego, antecedente ao início das obras, para 

encaminhamento e aprovação da Supervisão Socioambiental, contendo a 

programação de treinamento dos trabalhadores das obras, detalhamento das 

ações de monitoramento, material de divulgação/comunicação de interdição de 

vias públicas e/ou desvio de tráfego e apresentação da equipe técnica 

responsável contratada para a implementação do programa; 

 Quantitativo das ações preventivas e de proteção realizadas, por período, com 

análise crítica quanto ao resultado atingido; 

 Quantitativo de fichas dos monitoramentos e vistorias realizadas, com registro 

fotográfico, por período; 

 Quantitativo de material informativo distribuído, por período, apresentando 

análise crítica quanto ao público pretendido e alcançado nas ações; 
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 Quantitativo das ações periódicas de divulgação/comunicação de interdição de 

vias públicas e/ou desvio de tráfego (palestras, reuniões, entre outros), com os 

registros por meio de atas, listas de presenças, registro fotográfico, 

apresentando a análise crítica de cada ação desenvolvida; 

 Quantitativo de reuniões internas periódicas, com a equipe do Programa de 

Comunicação Social, para análise do material informativo e ação conjunta das 

atividades de divulgação/comunicação de interdição de vias públicas e/ou 

desvio de tráfego), com os registros por meio de atas, listas de presenças, 

registro fotográfico, por período; e 

 Relatórios mensais do Programa de Minimização dos Transtornos à População 

e Sinalização de Tráfego, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, 

com a informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.14.6. METODOLOGIA 

O aspecto metodológico deste programa deverá ser alinhado conjuntamente com a 

equipe técnica de planejamento e execução da obra, sendo muito dinâmica como as 

atividades das obras. 

Deverá ser considerada a observância dos requisitos técnicos e normas aplicáveis à 

sinalização, bem como a relação existente entre a comunidade e o local de 

implantação do empreendimento, características e proximidade das populações a 

serem afetadas pela intensificação do fluxo de veículos e equipamentos na área de 

influência direta do empreendimento. 

Requisitos técnicos e normas legais: 

 Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997 - Código Nacional de Trânsito. 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2017);  

 Norma NBR 14644/2007 – Sinalização Vertical Viária; 

 Norma Regulamentadora a Nº 18 – NR-18 – Condições e Meio Ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção, com redação dada pela Portaria do 

Ministério do Trabalho Nº 4, de 04 de julho de 1995; e 

 Normativas municipais de sinalização de obra e trânsito. 



  195 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

Serão instaladas placas de regulamentação, de advertência, educativas e obra, 

devendo os materiais a serem utilizados estar em conformidade com as Normas da 

ABNT para chapas, estruturas de sustentação, tintas, películas e dispositivos 

auxiliares (taxas e elementos refletivos). 

Quanto a padronização das cores, os sinais serão identificados seguindo a sua 

categoria funcional, conforme apresentado:  

 Sinal de regulamentação – cor vermelha; 

 Sinal de advertência – cor amarela; 

 Sinal de educação – cor branca; e 

 Sinal de obra – cor laranja. 

Ainda quanto a padronização da sinalização, além das cores, estes deverão possuir 

formas próprias para facilitar sua identificação, considerando: 

 Sinais de regulamentação: utilizam predominantemente a forma circular, a cor 

branca em seu fundo e a cor vermelha em sua borda;  

 Sinais de advertência: têm a forma quadrada, com posicionamento definido por 

diagonal na vertical, e fundo na cor amarela; 

 -Sinais educativos: predominantemente retangulares, com posicionamento do 

lado maior na horizontal e fundo na cor branca; e 

 Sinais de obras: forma quadrada, com posicionamento definido por diagonal na 

vertical, e fundo na cor laranja. 

A Figura 7.14 apresenta modelos de placas de sinalização a serem adotadas nas 

obras do SES Bacia da Estrada Nova. 
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Figura 7.14 - Modelos de Placas de Sinalização 

 

Para a garantia da eficiência da sinalização, os dispositivos deverão atender os 

seguintes critérios: 

 

 Estar em bom estado de conservação e limpeza; 

 Apresentar-se em sua forma e cor inalteradas; 

 Apresentar-se com seu dimensionamento e elementos gráficos em 

atendimento aos padrões e normas; 

 Estarem instaladas atendendo a critérios e uniformidade;  

 Realizar a total retirada quando da finalização da etapa da obra que ela se 

refere; e 

 Realizar o devido armazenamento quando não estiverem em uso, sendo 

proibido o seu descarte e abandono. 

Em relação ao desvio de tráfego, esta ação deverá atender as seguintes diretrizes: 
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 Preservação, sempre que possível, das áreas residenciais e das vias que 

contenham instituições de ensino, hospitais e outros polos de atração de 

pedestres; 

 Utilização de vias de mesmas características das vias bloqueadas;  

 Preservação, sempre que possível, do itinerário original dos ônibus e seus 

pontos de embarque e desembarque, ou ao menos, o não afastamento 

demasiado; 

 Realização de ações de comunicação social e divulgação, em veículos de 

grande abrangência, da programação das obras e bloqueios de vias públicas. 

7.14.7. ATIVIDADES  

Para se garantir a minimização dos transtornos à população da área de 

implementação do empreendimento e prevenir acidentes, deverão ser instalados 

dispositivos de proteção e sinalização adequados nos locais onde haverão as 

intervenções ocasionadas pelas atividades de obras, adotando as seguintes 

recomendações: 

 Instalação de cerca provisória em tela plástica, servindo de delimitação das 

áreas trabalhadas, de circulação de pedestres e faixa de rolamento de veículos; 

 Desvio de fluxo de pedestres, utilizando fita sinalizadora, devendo permanecer 

completamente livre de materiais de construção e quaisquer tipos de resíduos; 

 Passagens de pedestres com largura mínima de 90 cm, garantindo o trânsito 

de carrinhos de bebê e cadeiras de roda, e ser mais largas em obstruções de 

comprimento superior a 30 m ou em áreas de grande volume de pedestres; 

 Sinais e equipamentos de controle de tráfego não podem constituir obstáculos 

aos pedestres; 

 Instalação de passarela provisória de madeira sobre valas que ficarem 

temporariamente abertas; 

 Na impossibilidade de instalação de passagem adequada, os pedestres 

deverão ser orientados a utilizar outro caminho (calçada oposta, contorno da 

obra, outra quadra) por sinalização e equipamentos apropriados; 

 Utilização de placas indicadoras de local de obras e de acesso permitido 

somente a pessoas autorizadas; e 
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 Garantia de acesso de veículos e pessoas às suas casas e moradias, devendo-

se manter um caminho suficientemente amplo para passagem de um veículo e 

passagem de pedestre com no mínimo 1,5 metros de largura. 

A equipe do programa deverá realizar ações junto aos órgãos municipais competentes 

quando da necessidade da realização de desvios de vias públicas, bem como realizar 

articulação nos órgãos controladores, antes do início das obras, para obter instruções 

quanto as sinalizações a serem utilizadas, procedimentos quanto as interdições de 

vias e da comunicação do início das obras e as áreas de intervenção. 

Deverá ser realizada a capacitação dos trabalhadores das obras de implantação do 

SES Bacia da Estrada Nova, por meio de treinamento e cursos de segurança, direção 

defensiva, controle e sinalização de tráfego, tendo uma periodicidade constante ao 

longo da execução das obras. 

Para a população geral, deverão ser realizadas ações articuladas com a equipe do 

Programa de Comunicação Social para a divulgação da obra e comunicação das 

áreas a sofrerem intervenção. 

7.14.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização de Tráfego 

estará relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; 

 Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas; e 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 

7.14.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Minimização dos 

Transtornos à População e Sinalização de Tráfego deverá ser composta por 01 (um) 

engenheiro de segurança do trabalho e 01 (um) técnico segurança do trabalho. 
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7.14.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização 

de Tráfego serão enviados anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e 

mensalmente para a Supervisora da UCP/PROMABEN, durante toda a fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes 

informações: 

 Registro fotográfico (datado) do monitoramento; 

 Localização em mapa das áreas de intervenção do período; 

 Registro de ocorrências (caso houverem) com registro fotográfico, localização 

e informação das ações realizadas; 

 Descrição das observações de campo, tipo ficha de acompanhamento; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.14.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na pré-obra, um mês antes do 

início das atividades de obra do sistema, com o planejamento das ações, articulação 

junto aos órgãos competentes para obtenção de diretrizes quanto a sinalização e 

desvios de tráfego e comunicação sobre o início das obras e confecção e aquisição 

de material, continuando durante toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova. 

7.14.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras. A empresa poderá buscar, por sua própria 

iniciativa, responsabilidade e custas, o apoio e a participação da Polícia Militar. 

7.14.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 
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7.14.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação. 

7.15. PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA CONTRATADA 

7.15.1. INTRODUÇÃO  

O treinamento e a capacitação são as ferramentas responsáveis por manifestar as 

habilidades de um trabalhador em uma determinada função. A capacitação é o 

processo de assimilação de conhecimentos com a finalidade de realizar uma certa 

atividade, ou seja, tornar o indivíduo apto a desempenhar atividades, enquanto o 

treinamento consiste em um processo por meio do qual habilidades e conhecimentos 

são adquiridos e desenvolvidos, a partir de exercícios simulados podendo ser teórico 

ou prático com o objetivo de preparar um indivíduo de fato para a execução de uma 

atividade já definida. 

Para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova faz-se necessário capacitar e 

treinar as equipes de trabalhadores das empreiteiras contratadas, para o exercício de 

suas tarefas já planejadas e definidas para a obra, prevenindo-se assim ações 

indevidas, evitando-se acidentes e impactos ao meio ambiente, além de se agregar 

valor à mão de obra contratada, bem como conhecimento para a vida pessoal do 

trabalhador. 

7.15.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O objetivo deste programa é capacitar os empregados das empresas construtoras 

para que todos tenham conhecimento das práticas gerais de gestão ambiental 

associada às suas atividades. Assegura que todos realizem suas atividades de acordo 

com os procedimentos adequados, considerando os cuidados com o meio ambiente, 

a comunidade e o patrimônio. 
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b) Objetivos Específicos 

 Assegurar a execução das atividades de obra de forma ambientalmente 

adequada; 

 Reduzir os impactos socioambientais decorrentes das intervenções e minimizar 

conflitos entre os trabalhadores e a comunidade;  

 Sensibilizar os colaboradores da importância e a necessidade de seguir os 

programas ambientais; e 

 Facilitar a implementação das atividades de educação ambiental. 

7.15.3. JUSTIFICATIVA 

O Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada se justifica 

diante da necessidade de construção de um processo de aprendizagem, capaz de 

permitir aos trabalhadores compreender a lógica, relação e importância dos diversos 

processos ambientais envolvidos na obra. Para que o processo de aprendizagem 

tenha o sucesso esperado e atenda aos objetivos propostos, os conteúdos 

programáticos dos cursos de capacitação devem multiplicar e integrar o conhecimento 

dos trabalhadores. 

7.15.4. METAS 

 Realização de ações de capacitação de mão de obra, voltadas para a proteção 

ambiental, segurança do trabalhador, igualdade de gênero, bem como sobre os 

programas ambientais integrantes do PCA; 

 Desenvolvimento de material específico, de fácil entendimento, a ser utilizado 

nas ações de capacitação; 

 Avaliação dos resultados alcançados em cada ação de capacitação de mão de 

obra desenvolvida, com proposta de adequação e melhoria para a obtenção de 

resultados efetivos; e  

 Elaboração de relatório do Programa de Treinamento e Capacitação de Mão 

de Obra Contratada. 
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7.15.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra 

Contratada, antecedente ao início das obras, para encaminhamento e 

aprovação da Supervisão Socioambiental, contendo o quantitativo das 

capacitações (palestras, oficinas, treinamentos e ações de divulgação), com a 

apresentação do calendário com as datas pré-definidas de cada evento; 

 Quantitativo de reuniões internas periódicas, com a equipe do Programa de 

Comunicação Social, para análise conjunta do material informativo a ser 

utilizado nas ações, com os registros por meio de atas, listas de presenças, 

registro fotográfico, por período; 

 

 Quantitativo de material informativo utilizado nos treinamentos/capacitação, por 

período; 

 Quantitativo das ações periódicas de capacitação (palestras, reuniões, 

treinamentos, oficinas, entre outros), com os registros por meio de atas, listas 

de presenças, registro fotográfico, vídeos, entre outros, apresentando a análise 

crítica quanto ao resultado atingido em cada ação desenvolvida; 

 Elaboração do Código de Conduta em conjunto com as equipes técnicas do 

Programa de Comunicação Social e do Programa de Educação Ambiental; 

 Treinamento (01 (um)) do Código de Conduta, antecedente ao início das obras, 

para todos os trabalhadores envolvidos na implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova; e 

 Relatórios mensais do Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de 

Obra Contratada, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.15.6. METODOLOGIA 

A realização do treinamento e capacitação fará parte do treinamento admissional 

obrigatório, em módulo padrão de duas horas de duração. Para complementar e 

aprimorar o processo, deverão ser realizados treinamentos e capacitações periódicos, 

de forma que o período entre a realização dos encontros não exceda 03 (três) meses. 

 



  203 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

A realização dos encontros deve ocorrer com o auxílio de: 

 Exposição audiovisual utilizando equipamento de Datashow e caixa de som; 

 Panfletos informativos; e 

 Cartilha do código de conduta, orientações sobre igualdade de gênero e 

diretrizes. 

A qualquer momento poderá ser solicitado reuniões de emergência, que devem ser 

orientadas de acordo com o nível de instrução e de responsabilidade do público alvo. 

7.15.7. ATIVIDADES  

O conteúdo a ser abordado nos treinamentos a serem realizados pela empreiteira 

executara das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, devem abranger 

os seguintes temas:  

 Noções sobre legislação ambiental 

Informar sobre a legislação ambiental referente ao empreendimento, com foco nas 

obrigações da empreiteira quanto à preservação e manutenção do meio ambiente, 

assim como as penalidades, multas e sanções em caso de descumprimento da 

legislação vigente. 

 Importância quanto a prevenção e controle da erosão, poluição e danos ao 

meio ambiente 

Abordar o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e as medidas de 

controle de poluição desenvolvidas para o SES Bacia da Estrada Nova.   

 Destinação correta dos resíduos sólidos 

Apresentar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

do empreendimento e orientar sobre os procedimentos de redução de geração de 

resíduos, manuseio e disposição dos resíduos, reutilização e reciclagem de material, 

além das diretrizes para o transporte e destinação final ambientalmente correta. 
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 Instruções de controle ambiental 

Capacitar sobre as medidas de controle ambiental apresentadas no PCA, que estejam 

relacionadas às atividades e ao comportamento dos trabalhadores.  

 Procedimentos de supervisão e monitoramento ambiental 

Apresentar o Programa de Supervisão Socioambiental e os mecanismos de 

monitoramento ambiental do empreendimento, elencando a relação dos 

colaboradores com cada procedimento.  

 Código de Conduta e normas de relacionamento com a comunidade 

Entregar o código de conduta dos trabalhadores e orientar a respeito das informações 

internas da empresa, relacionamento com os colegas, cuidados com equipamentos, 

recursos e mobiliários, uso dos espaços comuns, incluindo sanitários, dentre outros. 

Por se tratar de uma obra com impacto direto sobre a comunidade que envolve a 

desapropriação de áreas/edificações, os colaboradores devem ser treinados quanto 

as abordagens com a comunidade, reforçando os princípios morais, éticos e de 

respeito, para evitar conflitos.  

 Reconhecimento de animais peçonhentos e procedimentos em caso de 

acidentes 

Informar sobre os tipos de animais peçonhentos característico da região, 

apresentando as características físicas dos animais e os perigos que oferecem a 

saúde humana, principalmente das espécies de comum ocorrência em canteiros de 

obras (serpentes, aranhas, abelhas, dentre outros). No caso de acidentes o 

trabalhador deve procurar atendimento médico imediato, caso o animal persista no 

local do acidente, a autoridade competente (corpo de bombeiro, policial ambiental e 

outros) deverá ser acionada imediatamente para fazer a captura e a remoção segura 

do animal para o hábitat natural da espécie. 

 Procedimentos de acionamento em caso de acidentes ambientais 

Inicialmente informar o que são acidentes ambiental e realizar treinamentos, 

possibilitando que os trabalhadores tenham condições de agir de formar correta e 

eficiente em caso de ocorrência ambiental.  
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Além dos temas citados, a empreiteira será responsável por implementar em sua 

cultura operacional e também nos treinamentos e capacitações, diretrizes para 

promover a igualdade de gênero e estabelecer conduta de pessoal das obras, 

abordando os tópicos apresentados a seguir: 

 Considerar a igualde de gênero na contratação de mão de obra, os currículos 

solicitados para o processo seletivo não deverão possuir fotos; 

 Não devem ser contratados candidatos com antecedentes criminais vinculados 

a delitos sexuais, assédio sexual, prostituição e maltrato de pessoas; 

 Deverá ser elaborado e implementado pela empreiteira o código de conduta 

dos trabalhadores das obras (incluindo as empresas terceirizadas), para 

contemplar medidas capazes de evitar a geração de conflitos de gênero, 

sociais, políticos e culturais e prevenir tumultos e desordens por parte dos 

trabalhadores vinculados às obras, assim como para a manutenção da ordem, 

além disso é importante para a proteção da comunidade das áreas de influência 

e a integridade dos bens públicos e privados; 

 O código de conduta deve conter sanções, multas e quesitos de demissão, para 

casos de descumprimento. A penalidade deve ser estabelecida de acordo com 

o nível de gravidade da ação; 

 As interações entre trabalhadores, transeuntes e comunidade devem ocorrer 

com respeito e sem discriminação por qualquer motivo; 

 Todos os trabalhadores, independentemente do nível hierárquico deverão 

praticar o código de conduta; e 

 Toda e qualquer violação ao código de conduta será registrada, sendo proibida 

represálias ao trabalhador que informar da violação. 

O treinamento e capacitação dos colaboradores deverá definir procedimento para 

prevenir e atuar diante da situação de assédio sexual e moral, estabelecendo medidas 

preventivas de combate ao assédio em todos os âmbitos da empresa e os 

procedimentos de controle, incluindo canais de denúncia e meios de investigação e 

rápida resolução das denúncias com as sanções correspondentes. 

Dentro do treinamento de capacitação das atividades a serem executadas, a 

empreiteira (incluindo suas terceirizadas) deverá promover: 
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 Treinamento do trabalhador contratado, passando a este todas as informações 

básicas pertinentes à função que irá desempenhar, ao equipamento que irá 

manusear e a área de execução da sua função; e 

 Disponibilizar aos trabalhadores a oportunidade de realização de cursos 

correlativos as suas atividades ou às atividades da empresa como forma de 

reciclagem do contratado para o melhor desempenho das suas atividades. 

 

Dentro do treinamento de segurança, a empreiteira deverá atender as seguintes 

orientações: 

 Todos os trabalhadores contratados deverão passar por treinamento básico de 

segurança do trabalho antes de ter acesso às áreas de frente de obra; e 

 Todos os trabalhadores contratados deverão receber orientação quanto aos 

riscos inerentes aos serviços a serem executados, riscos próprios das 

atividades que exercerão, bem como procedimentos de trabalho e medidas 

preventivas a serem adotadas. 

7.15.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada estará 

relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; e 

 Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas. 

7.15.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Treinamento e 

Capacitação de Mão de Obra Contratada deverá ser composta por 01 (um) engenheiro 

de segurança do trabalho, 01 (um) técnico ambiental, 01 técnico da área social, 01 

(um) analista de recursos humanos da área de seleção e recrutamento e 01 (um) 

membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
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7.15.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada 

serão enviados anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente 

para a Supervisora da UCP/PROMABEN, durante toda a fase de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Comprovante de entrega do Código de Conduta ao trabalhador, devidamente 

assinado; 

 Registro fotográfico (datado) das ações realizadas no período; 

 Cópia das listas de presença dos treinamentos realizados no período; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.15.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na contratação dos 

trabalhadores, continuando durante toda a fase de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova. 

7.15.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras. 

7.15.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.15.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação. 
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7.16. PROGRAMA DE SAÚDE DOS TRABALHADORES E 
COMUNIDADES ENVOLVIDAS 

7.16.1. INTRODUÇÃO  

Durante o período das obras um contingente de pessoas pode ser atraído para a 

região, em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, fato este que 

pode alterar as condições de saúde da população local e provocar a concorrência 

pelos serviços de saúde ofertados pelo poder público municipal.  

O Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas foi criado para 

assegurar a promoção à saúde e segurança dos trabalhadores do SES Bacia da 

Estrada Nova, garantindo assim o acesso da população ao sistema público de saúde 

da região do empreendimento, mesmo considerando o eventual número de pessoas 

que venham a ser atraídas para a área do empreendimento. 

7.16.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O objetivo principal do programa é assegurar aos trabalhadores contratados para 

instalação e operação do empreendimento, condições adequadas de saúde e 

atendimento médico-sanitário, estabelecendo padrões mínimos de atendimento à 

legislação de controle e saúde e segurança operacional, não sobrecarregando desta 

forma o sistema de saúde público local, o qual foi previsto para atender a população 

residente da região. 

Para assegurar o objetivo do programa, a empreiteira responsável pela execução das 

obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova deverá adotar cuidados 

especiais para minimizar os riscos de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e 

transmissão de doenças infectocontagiosas, além de tratar adequadamente as que 

eventualmente possam vir a ocorrer. 
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b) Objetivos Específicos 

 Proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores no local de trabalho; 

 Oferecer, especificar, controlar e fiscalizar a utilização e uso correto do 

Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção 

Coletiva – EPCs; 

 Redução da ocorrência de acidentes e problemas de saúde do trabalho; 

 Estabelecimento de diretrizes de segurança do trabalho e saúde ocupacional 

que deverão ser exigidas contratualmente e sistematicamente adotadas 

durante a execução da obra; 

 Determinação das exigências mínimas de segurança do trabalho a serem 

atendidas pela empreiteira; 

 Implantação de uma sistemática de auto monitoramento, de maneira que todos 

os serviços executados sejam rotineiramente inspecionados e avaliados; 

 Estabelecimento de procedimentos eficazes de atendimento das ações 

corretivas e notificações de não conformidades, relacionadas ao Trabalho 

Seguro; 

 Treinamento dos trabalhadores na observância dos Procedimentos de 

Trabalho Seguro e nas Normas Regulamentadoras do Trabalho; 

 Avaliação e monitoramento da saúde da mão de obra contratada, mediante 

exames admissionais e periódicos para o diagnóstico de doenças virais, 

bacterianas, parasitárias e outras, assim como a verificação das condições 

auditivas, de visão e outros aspectos relevantes para a atividade a ser realizada 

pelos trabalhadores; 

 Manutenção das condições sanitárias favoráveis aos trabalhadores; 

 Esclarecimento e orientação aos trabalhadores sobre doenças sexualmente 

transmissíveis e doenças infectocontagiosas em geral; 

 Assistência médica emergencial aos trabalhadores em caso de acidentes; 

 Encaminhamento aos serviços de saúde conveniados dos casos que requeiram 

assistência médica hospitalar; e 

 Notificação às autoridades competentes no caso de ocorrência de doenças de 

notificação compulsória. 
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7.16.3. JUSTIFICATIVA 

Nas atividades que serão desenvolvidas para a implantação do empreendimento, é 

comum a exposição dos trabalhadores a agentes físicos, químicos, biológicos e 

mecânicos, com riscos ambientais a saúde dos trabalhadores. Em função da sua 

natureza, concentração ou intensidades e tempo de exposição a estes agentes (ruídos 

e vibrações, poeira, fumaças e gases, bactérias, fungos, vírus e protozoários), pode 

ocorrer danos à integridade física e psíquica dos trabalhadores podendo vir a 

sobrecarregar o sistema de saúde público da área do empreendimento, especialmente 

no caso de emergências médicas, eventuais acidentes de trabalho ou contração de 

doenças infectocontagiosas. 

Para a prevenção de acidentes, no Brasil o Controle de Segurança do Trabalho é 

definido por Normas Regulamentadoras, Leis especificas e complementares, como 

portarias, NBRs e decretos que primam sempre pela salvaguarda da integridade física 

e mental dos trabalhadores. 

Dessa forma, condições adequadas proporcionam ao trabalhador maior segurança na 

execução de suas atividades, bem como direcionam toda a sua potencialidade ao 

trabalho, minimizando assim, os riscos e a potencialidade de acidentes. 

7.16.4. METAS 

 Realização de ações de promoção da saúde dos trabalhadores, bem como da 

comunidade da área de implantação do empreendimento, voltadas aos 

procedimentos de segurança do trabalho, doenças sexualmente transmissíveis 

e infectocontagiosas em geral, condições sanitárias e assistência médica 

emergencial aos trabalhadores; 

 Desenvolvimento de material específico, de fácil entendimento, a ser utilizado 

nas ações do programa;  

 Avaliação dos resultados alcançados em cada ação realizada, com proposta 

de adequação e melhoria para a obtenção de resultados efetivos; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Saúde dos Trabalhadores e 

Comunidades Envolvidas. 
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7.16.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades 

Envolvidas, antecedente ao início das obras, para encaminhamento e 

aprovação da Supervisão Socioambiental, contendo o quantitativo das ações 

(palestras, oficinas, treinamentos, dentre outros, com a apresentação do 

calendário com as data pré-definidas de cada evento), levantamento das ações 

e programas de análise de risco, bem como do detalhamento dos 

subprogramas predeterminados em atendimento a legislação e normas do 

trabalho vigentes; 

 Quantitativo de reuniões internas periódicas, com a equipe do Programa de 

Comunicação Social, para análise conjunta do material informativo a ser 

utilizado nas ações, com os registros por meio de atas, listas de presenças, 

registro fotográfico, por período; 

 Quantitativo de material informativo utilizado nas ações do programa, por 

período; 

 Quantitativo das ações periódicas do Programa de Saúde dos Trabalhadores e 

Comunidades Envolvidas (palestras, reuniões, treinamentos, oficinas, entre 

outros), com os registros por meio de atas, listas de presenças, registro 

fotográfico, vídeos, entre outros, apresentando a análise crítica quanto ao 

resultado atingido em cada ação desenvolvida; e 

 Quantitativo das ocorrências registradas, por período, com a informação das 

ações realizadas para atendimento e sua efetividade; e 

 Relatórios mensais do Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades 

Envolvidas, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, com a 

informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.16.6. METODOLOGIA 

As atividades voltadas à saúde e segurança da mão de obra envolvida nas atividades 

de obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, deverão ser executadas em 

conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 

Previdência e demais orientações e exigências das autoridades de saúde (Ministério 

da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde) e de meio ambiente.  
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Destacam-se nesta modalidade de atividades e ações aquelas que deverão estar 

contidas no Programa de Gerenciamento de Riscos (NR-1), Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (NR-7), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(NR-9) e Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (NR-

18). 

7.16.7. ATIVIDADES  

Na sequência são apresentadas as atividades pertencentes ao programa em tela. 

a) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA  

Deverá ser implementada, coordenada e estruturada a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme determinação da NR-5 da Portaria nº 

3214/1978 do MTE, formada por empregados da empresa que executará as obras do 

SES Bacia da Estrada Nova, a qual será responsável pela definição dos EPIs, 

segundo a NR-6, a serem utilizados pelas diferentes áreas da obra. 

A CIPA do empreendimento deverá ainda ter as seguintes atribuições: 

 Observar e relatar as condições de risco nas frentes de obra/serviço e canteiro 

de obra; 

 Solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes e/ou 

neutraliza-los; 

 Discutir os acidentes ocorridos, encaminhando ao gestor do empreendimento 

o resultado da discussão; 

 Solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes; e 

 Orientar os funcionários quanto a prevenção de acidentes. 

 

b) Análise Preliminar de Risco -APR 

Deverá ser elaborado o Mapa de Riscos da área do canteiro de obra e realizada a 

Análise Preliminar de Riscos – APR, tanto do canteiro de obras, quanto das frentes 

de obra/serviço. 
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Para todas as atividades que apresentarem elevado grau de complexidade e risco na 

execução, deverão ser utilizadas técnicas de APR, com a elaboração prévia 

obrigatória de instrução prevencionista de segurança e meio ambiente, identificando 

os riscos existentes em cada etapa ou fase de trabalho e sugerindo procedimento 

eficiente e seguro de execução, com distribuição de cópias para todos os 

trabalhadores envolvidos. A Figura 7.15 apresenta uma proposta de análise de risco 

a ser adotada. 

 

Figura 7.15 - Proposta Metodológica para Análise de Risco 

Deverão ser considerados na APR todos os procedimentos que contrariam as normas 

de prevenção de acidentes como atos inseguros e como situação insegura às 

circunstâncias externas de que dependem as pessoas para realizar seu trabalho, que 

sejam incompatíveis ou contrárias com as normas de segurança e prevenção de 

acidente. A APR resulta em um inventário de ações, em ordem de prioridade, para 

recomendar, manter ou melhorar os controles previamente existentes. As ações 

devem ser definidas considerando: 

 Eliminar completamente os perigos, se possível, ou combater os riscos na 

fonte;  

 Procurar adaptar o trabalho ao indivíduo, buscando obedecer a parâmetros da 

NR-17 – Ergonomia; 

 Aproveitar os progressos técnicos para melhorar os controles; 
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 Adotar medidas que protejam cada um dos indivíduos; 

 Introduzir a manutenção programada das proteções de máquinas; e 

 Considerar o desenvolvimento de planos de emergência e evacuação, e o 

fornecimento de equipamentos para emergências, conforme os perigos da 

atividade. 

 

c) Programa de Gerenciamento de Risco – PGR  

Em atendimento a nova versão (redação 2020) da NR-1, a empreiteira deverá elaborar 

e implementar o Programa de Gerenciamento de Risco – PGR contendo os 

procedimentos básicos necessários ao gerenciamento dos riscos identificados e as 

ações preventivas e de atendimento de emergência dos cenários considerados na 

Análise de Riscos Ambientais, que deve ser realizada previamente a este programa, 

conforme aplicação do método de Análise Preliminar de Riscos – APR e com foco nas 

instalações, atividades e meio socioambiental da área de influência do 

empreendimento, possuindo uma relação direta com os demais Planos e Programas. 

O programa deverá conter: 

 Apresentação com justificativa, finalidade, objetivos e metas; 

 Alocação de responsabilidades e atribuições; 

 Caracterização das instalações; 

 Apresentação da análise de riscos de acidentes; 

 Gerenciamento de riscos e acidentes; 

 Plano de prevenção de riscos e acidentes; 

 Plano de ação de emergência; 

 Plano de monitoramento da saúde ocupacional; e 

 Registro, avaliação, manutenção e comunicação. 
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d) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA  

Caberá a empreiteira responsável pela implantação do SES Bacia da Estrada Nova 

elaborar e implantar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

segundo a NR-9, visando à preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores, 

incluindo as seguintes etapas: 

 Antecipação e reconhecimentos dos riscos; 

 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

 Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

 Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

 Monitoramento da exposição aos riscos; e 

 Registro e divulgação dos dados. 

 

e) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT  

Deverá ser elaborado e implantado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, o qual deverá contemplar os aspectos 

da NR-18 e outros dispositivos complementares de segurança. O PCMAT, a ser 

desenvolvido e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança 

do trabalho, deverá considerar as exigências contidas na NR-9 – Programa de 

Prevenção e Riscos Ambientais e ser mantido no estabelecimento à disposição do 

órgão regional do trabalho. 

Nas atividades e locais com emprego de líquidos combustíveis e inflamáveis deverão 

ser observadas as orientações previstas no PCMAT, NBR-7505/2013 – 

Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis e demais Normas 

Regulamentadoras pertinentes. 

f) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO  

Deverá ser elaborado e implantado o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, de acordo com a NR-7, que executa as avaliações clínicas e 

exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, 
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demissionais e exames complementares diversos, mantendo os registros dos 

empregados.  

Deverá ser incluído ao PCMSO um Plano de Contingência para Emergências Médicas 

e Primeiros Socorros, contendo a implantação de convênios com os serviços 

hospitalares do município, para a garantia do pronto atendimento de casos 

emergenciais, quando a remoção vier a ser necessária. 

g) Diálogo Semanal de Segurança – DSS  

O Diálogo Semanal de Segurança – DSS e Meio Ambiente é uma instrução de 

trabalho que deverá ser realizada semanalmente pelo técnico de segurança da obra, 

antes do início da jornada, aos trabalhadores, alertando-os sobre os riscos de 

segurança e meio ambiente inerentes atividades da obra, orientando-os sobre as 

medidas de prevenção e a utilização dos EPIs obrigatórios. 

h) Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI  

E empreiteira responsável pela implantação do SES Bacia da Estrada Nova deverá 

disponibilizar para todos os trabalhadores, e toda a pessoa autorizada a entrar na área 

de obra e canteiro de obra, o EPI condizente aos riscos detectados, conforme NR-6. 

Os trabalhadores deverão ser treinados, através de palestras especificas, quanto à 

maneira correta de utilizar e conservar o EPI, sendo obrigados a usar o EPI somente 

para finalidade a que se destina, tendo a empreiteira a responsabilidade da 

distribuição, fiscalização do seu uso e substituição quando se fizer necessário. 

A Figura 7.16 apresenta uma exemplificação dos EPIs necessários para a execução 

da obra.    
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Figura 7.16 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI  

i) Sinalização de Segurança do Trabalho 

As áreas de obras (frente de obra/serviço), bem como o canteiro de obra deverão ser 

munidos de sinalização de segurança para instrução e orientação dos trabalhadores 

e demais pessoas que frequentarem as áreas, com a finalidade de prevenção a 

possíveis acidentes. 

A Figura 7.17 apresenta uma exemplificação de sinalização de segurança a serem 

utilizados nas áreas da obra. 

 

Figura 7.17 - Sinalização de Segurança 
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j) Protocolo de Combate a COVID-19 

A empreiteira deverá apresentar à UCP/PROMABEN, para aprovação e 

implementação no canteiro de obra, um protocolo com medidas de combate à 

pandemia do coronavírus. O conteúdo do protocolo deverá atender as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS e conter as informações 

básicas descritas a seguir. 

Distanciamento Social 

 Apresentar o layout do canteiro de obra, áreas de vivencia e frentes de 

obra/serviço, relacionando a área disponível e número de colaboradores; 

 Apresentar mecanismo de restrição da circulação de pessoas; 

 Promover o rodízio dos colaboradores no horário das refeições; 

 Evitar aglomeração entre os funcionários; 

 Coordenar a execução das atividades com o distanciamento social dos 

colaboradores; 

 No caso de transporte de trabalhadores, prover veículo com assepsia e 

respeitar a capacidade de lotação, informar a quantidade de veículos pelo total 

de trabalhadores que utilizarão o transporte; e 

 Evitar reuniões presenciais e sempre que possível utilizar de plataformas 

digitais para reduzir o contato social. 

Higiene3 

 Procedimento contínuo de higienização das mãos; 

 Proporcionar local adequado para higiene; 

 Disponibilização de álcool em gel 70% e manter precauções com o uso por se 

tratar de material inflamável; 

 Higienização dos ambientes de uso coletivo com sanitizantes; 

 Desinfetar regularmente os veículos e ferramentas; e 

 

3 Descrever o detalhamento de cada procedimento. 
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 Descarte adequado dos EPIs descartáveis. 

Comunicação e Monitoramento 

 Medição de temperatura dos trabalhadores; 

 Incluir nos treinamentos pautas sobre os riscos da COVID-19, apresentando a 

proposta dos temas e planilha contendo as datas previstas; 

 Planejamento das entregas de materiais e equipamentos, apresentando 

planilha com datas e materiais propostos; e 

 Procedimento de afastamento e controle para colaboradores contaminados 

pela COVID-19 e aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas. 

O uso de máscara de proteção deverá ser obrigatório durante todo o período de 

pandemia. A utilização de máscara e a sua devida substituição, deverá ser reforçada 

e incentivada em todas as reuniões, diálogos e outras ações de cunho informativo. 

Vale destacar que todas as ações se estendem as empresas terceirizadas pela 

empreiteira, sendo de responsabilidade compartilhada o não cumprimento das ações 

a serem implementadas para atendimento deste programa.  

7.16.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas estará 

relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada;  

 Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização de 

Tráfego; e 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 
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7.16.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Saúde dos 

Trabalhadores e Comunidades Envolvidas deverá ser composta por 01 (um) 

engenheiro de segurança do trabalho, 01 (um) técnico ambiental ou 01 (um) técnico 

de segurança do trabalho ou 01 técnico da área social, e membros da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

7.16.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas 

serão enviados anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente 

para a Supervisora da UCP/PROMABEN, durante toda a fase de implantação do SES 

Bacia da Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Cópia das fichas de entrega de EPIs do período; 

 Registro fotográfico (datado) das ações realizadas no período; 

 Análise crítica das ações realizadas; 

 Cópia das listas de presença dos treinamentos realizados no período; 

 Registros de ocorrências do período e ações realizadas para atendimento; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.16.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, iniciando na fase de pré-obra com a 

elaboração e encaminhamento à Supervisora e/ou UCP/PROMABEN para aprovação 

dos programas apresentados no item 7.16.5, continuando durante toda a fase de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.16.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras. 
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7.16.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.16.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova até 

o início de sua operação. 

7.17. PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

7.17.1. INTRODUÇÃO  

Conforme a Resolução do CONAMA Nº 001/1986, “considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: 

I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II. As atividades sociais e econômicas; 

III. A biota; 

IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V. A qualidade dos recursos ambientais.” 

Para minimizar a probabilidade de ocorrência dessas situações críticas, deverão ser 

adotados princípios para orientar os responsáveis pelas atividades que possam 

representar potencial risco de impacto. 

O capítulo IV, da Lei 11445/2007, versa sobre o planejamento dos planos de 

saneamento básico. Entre os aspectos requeridos, figura a exigência de estudos que 

tratem de ações para emergências e contingências. 

Para tanto, apresentam-se as diretrizes para a elaboração do Programa de 

Emergência e Contingência do SES Bacia da Estrada Nova, que deverá ser 

implementado durante a pré-operação e operação do sistema.  
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O Programa de Emergência e Contingência visa definir as responsabilidades de cada 

elemento que atua na operação do SES Bacia da Estrada Nova, subsidiando o 

processo de tomada de decisão com elementos previamente planejados no caso de 

ocorrer alguma emergência no sistema, seja ela de caráter ambiental ou não.  

7.17.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

Fornecer um conjunto de diretrizes e informações para elaboração do Programa de 

Emergência e Contingência visando à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e 

administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rápida e eficiente em 

situações emergenciais. 

b) Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos têm-se: 

 Apresentar metodologia para implementação do Programa de Emergência e 

Contingência; 

 Restringir ao máximo os impactos dos riscos potenciais identificados no 

sistema; 

 Evitar que os aspectos ambientais se transformem em impactos e extrapolem 

os limites de segurança estabelecidos; e 

 Antecipar que situações externas ao evento contribuam para o seu 

agravamento. 

7.17.3. JUSTIFICATIVA 

O sistema de esgotamento sanitário engloba as unidades que vão desde a redes de 

esgoto, passando por elevatórias e emissários que conduzirão o esgoto coletado até 

a estação de tratamento e posterior lançamento do efluente tratado no corpo receptor 

por meio do emissário subaquático.  

Os possíveis eventos que afetarão esta sistemática, levando a possíveis focos de 

contaminação, estão vinculados ao comprometimento dos dispositivos e 
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equipamentos pertencentes ao sistema, seja por condições climáticas ou por ações 

antrópicas. 

As ações mitigadoras deverão levar em consideração possíveis obras de reparo 

emergenciais em equipamentos e instalações que porventura venham a ser 

danificadas. Além disso, é importante tornar parceiros a população e os órgãos 

ambientais que colaborem no sentido de gerenciar possíveis danos ao meio ambiente 

ocasionados pela operação do sistema. 

Os principais benefícios da implementação do Programa de Emergência e 

Contingência são: 

 Tornar mais ágil a tomada de decisões; 

 Melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na operação do sistema e 

a comunidade do entorno; 

 Aumentar a capacidade gerencial para a tomada de decisões; 

 Promover uma consciência coletiva; 

 Proporcionar uma visão de conjunto; 

 Orientar programas de qualidade; e 

 Melhorar o relacionamento da organização com seu ambiente interno e 

externo. 

7.17.4. METAS 

 Realização das ações de emergência e de contingência, que antecedam as 

situações emergências de diferentes áreas, afim evitar e controlar os eventos 

previstos, bem como restringir os impactos de riscos potenciais; 

 Avaliação dos resultados alcançados em cada etapa do programa e ação 

realizada, com proposta de adequação e melhoria para a obtenção de 

resultados efetivos; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Emergência e Contingência. 
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7.17.5. INDICADORES 

 Definição de comissão técnica e realização de reuniões periódicas para o 

desenvolvimento de diretrizes, metodologias e treinamentos; 

 Quantitativo de material informativo utilizado nos treinamentos, por período; 

 Quantitativo das ações periódicas do Programa de Emergência e Contingência 

(palestras, reuniões, treinamentos, entre outros), com os registros por meio de 

atas, listas de presenças, registro fotográfico, vídeos, entre outros, bem como, 

análise crítica continua; 

 Quantitativo das ocorrências registradas, por período, com a informação das 

ações realizadas para atendimento, tempo de resposta e eficiência dos 

envolvidos e sua efetividade; e 

 Relatórios mensais do Programa de Emergência e Contingência, durante o 

período de pré-operação, a serem submetidos à Supervisão Socioambiental, 

com a informação das atividades e ações realizadas no período. 

7.17.6. METODOLOGIA 

O planejamento de situações críticas é a ação de visualizar um cenário final desejado 

e determinar meios efetivos para concretizar esta situação, auxiliando o tomador de 

decisão em ambientes incertos e limitados pelo tempo.  

O detalhamento das medidas a serem adotadas deverá possuir um contexto simples, 

técnico, objetivo e de prática execução. 

Para desenvolver o Programa de Emergência e Contingência deverá ser formada uma 

comissão técnica e a partir de reuniões periódicas, cada membro da comissão 

identificará possíveis eventos ou situações de risco potencial no sistema, que são 

capazes de provocar prejuízos ao meio ambiente, ao trabalhador e à comunidade local 

ou ao próprio sistema. 

O documento deve ser desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, 

facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e 

combate às ocorrências anormais e deve incluir também, medidas para reestabelecer 

o sistema com seu processo em pleno funcionamento, ou num estado minimamente 

essencial, com a maior brevidade possível.  
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Sua aprovação deve ser de forma participativa e a atualização desta documentação 

deve ser revista sempre que necessário e com prazo pré-definido. Depois da 

identificação dos eventos a comissão técnica realizará a análise dos riscos utilizando 

escalas de probabilidade e impacto.  

Testes periódicos através de simulados também são necessários para verificar se o 

processo continua válido. É essencial que o programa seja revisto regularmente para 

que sejam feitos os ajustes que se fizerem necessários para a melhoria contínua. 

Visando evitar hesitações ou perdas de tempo que possam causar maiores problemas 

em situação de crise, todos os agentes em grau de responsabilidade devem estar 

familiarizados com as ações. A equipe responsável deverá ter a possibilidade de 

decidir perante situações imprevistas ou inesperadas, devendo estar previamente 

definido o limite desta possibilidade de decisão. 

O Programa de Emergência e Contingência deve se concentrar principalmente nos 

incidentes de maior probabilidade e não nos catastróficos que normalmente são 

menos prováveis de acontecer, porém, não os descartando.  

Um ponto importante a ser considerado, é a definição do fluxo de informações e 

responsabilidades entre as pessoas envolvidas nas diversas ações. O programa deve 

incluir as seguintes atividades: 

 Identificar todos os processos funcionais e operacionais do sistema;  

 Avaliar os impactos nos referidos processos, ou seja, para cada processo 

identificado, avaliar o impacto que a sua falha representa. Com o resultado 

deste trabalho será possível identificar todas as questões críticas;  

 Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para todo o processo, 

levando em consideração a probabilidade de ocorrência de cada falha, 

provável, duração dos efeitos, consequências resultantes, custos inerentes e 

os limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da 

respectiva medida de contingência e/ou emergência;  

 Identificar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem 

aplicadas caso a falha aconteça;  
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 Definir ações necessárias para operacionalização das medidas, cuja 

implementação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos;  

 Definir forma de monitoramento após eventuais falhas;  

 Definir critérios de ativação do programa, como tempo máximo aceitável de 

permanência da falha; e 

 Identificar o responsável pela ativação do programa, normalmente situado em 

um alto nível hierárquico. 

O planejamento das ações de emergências em sistemas de saneamento básico 

apresenta-se com alto grau de complexidade, tendo em vista suas características 

intrínsecas.  

As inspeções rotineiras, bem como os planos de manutenção preventivos que 

possibilitam antecipar a detecção de situações e condições que favoreçam as 

ocorrências anormais evitando que as falhas se concretizem, devem ser exercitadas 

incansavelmente. Contudo, sabe-se que a possibilidade de que venha acontecer um 

evento potencialmente danoso ocasionado por falha humana, ou de acessórios, ou 

por ações de terceiros, continuará existindo, mesmo que com baixa probabilidade. 

É nesse momento que as ações deverão estar perfeitamente delineadas e as 

responsabilidades bem definidas, para minimizar as consequências da ocorrência e o 

restabelecimento da normalidade das operações, em um pequeno intervalo de tempo.  

As ações para o Programa de Emergência e Contingência são subdivididas nos 

seguintes tipos: 

 Preventivas: Desenvolvida no período de normalidade, consistindo na 

elaboração de planos e aperfeiçoamento do sistema e também, no 

levantamento de ações necessárias para a minimização de acidentes; 

 Emergenciais: As ações são concentradas no período da ocorrência, por meio 

do emprego de profissionais e equipamentos necessários para o reparo dos 

danos, objetivando a volta da normalidade. Nesta fase, os trabalhos são 

desenvolvidos em parceria com órgãos municipais e estaduais, além de 

empresas especializadas; e 
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 Corretivas: Ações concentradas no período, e após o evento, com o objetivo de 

se adequar à nova situação, aperfeiçoando o sistema e tornando tal ação como 

preventiva. 

O sucesso da implantação do Programa de Emergência e Contingência vincula-se 

também aos seguintes aspectos: 

 Comunicação clara e objetiva quanto às características dos trabalhos 

(natureza, objetivo, enfoque, periodicidade, etc.);  

 Atuação focada na definição das melhores práticas de controle, 

comprometimento com o processo de implementação das recomendações;  

 Independência na execução dos trabalhos;  

 Apresentação de resultados práticos de curto prazo (processo de 

implementação); e 

 Visão macro e entendimento do processo. 

7.17.7. ATIVIDADES  

a) Identificação de Riscos Potenciais 

A elaboração do Programa de Emergência e Contingência exige um real 

reconhecimento das suas vulnerabilidades. Este reconhecimento proporcionará uma 

análise dos riscos levantados, enquadrando a probabilidade de ocorrência e seu 

respectivo impacto para a comunidade. A minimização da perda só será ocasionada 

com a projeção das dificuldades a serem enfrentadas. 

As situações emergenciais na operação do sistema ocorrem em partes deste (ramal, 

rede coletora de esgoto, coletores tronco, interceptores, estações elevatórias de 

esgoto, estação de tratamento de esgoto e emissário subaquático), as quais podem 

apresentar falhas devido aos mesmos serem submetidos a condições adversas 

durante o seu funcionamento. 
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b) Identificação e Análise de Cenários para Emergências e Contingências 

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário 

comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do 

ambiente externo, através da contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas podendo causar graves danos ambientais na região. 

Diante das condições apresentadas, deverão ser identificadas situações que se 

caracterizem como anormalidades aos serviços de esgotamento sanitário e as 

respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar esta condição. Os 

eventos emergenciais previamente identificados estão listados a seguir. 

- Precipitações intensas; 

- Enchentes; 

- Falha mecânica; 

- Falha humana; 

- Interrupção de fornecimento de energia elétrica; 

- Rompimento de tubulações; 

- Obstrução de tubulações e orifícios; 

- Represamento; 

- Escorregamento; 

- Erosão; 

- Impedimento de acesso; 

- Acidente ambiental; 

- Vazamento de efluente; 

- Lançamento indevido de águas pluviais em rede de esgotamento sanitário; 

- Greve; 

- Falta ao trabalho; 

- Sabotagem; 

- Vandalismo; e 

- Incêndio. 
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Ressalta-se que, em relação à interrupção de fornecimento de energia elétrica, o 

projeto da ETE do SES Bacia da Estrada Nova prevê a instalação de um gerador de 

energia elétrica que visa suprir as necessidades da estação em momentos de 

emergência. A Figura 7.18 apresenta o local previsto para instalação do gerador. 

 

Figura 7.18 - SES Bacia da Estrada Nova 
Estação de Tratamento de Esgoto 

Localização em Projeto do Gerador de Energia Elétrica 

O Quadro 7.20, apresenta a descrição de medidas emergenciais previstas quanto aos 

eventos emergenciais previamente identificados. 

Quadro 7.20 - Medidas Emergenciais 

ORDEM DESCRIÇÃO 

1 Paralisação completa da operação 

2 Paralisação parcial da operação 

3 Sinalização e isolamento/interdição de área 

4 Comunicação ao responsável técnico/controle operacional 

5 Comunicação a direção operacional da companhia 

6 Comunicação à concessionária de energia elétrica 

7 Comunicação à administração pública – secretaria ou órgão responsável 

8 
Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros e/ou Capitania dos 
Portos 

9 Comunicação aos órgãos ambientais e polícia 
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ORDEM DESCRIÇÃO 

10 Comunicação à população 

11 Reparação/substituição de equipamento 

12 Substituição de pessoal 

13 Execução dos trabalhos de limpeza e desinfecção 

14 Manutenção corretiva 

15 Utilização de equipamento ou veículo reserva 

16 Manobra operacional 

17 Instalação de equipamentos de reserva 

18 Recomposição dos taludes e canais 

19 Contenção e controle dos impactos causados ao meio ambiente 

20 Realocação provisória das famílias afetadas 

21 
Acompanhamento e campanha de avaliação das condições de saúde das 
famílias afetadas 

As situações de contingenciamento, tratam-se de eventualidades que podem ser 

minimizadas mediante planejamento preventivo de ações na maioria das vezes 

vinculadas à manutenção periódica e à proteção de equipamentos. 

No Quadro 7.21, constam as ações contingenciais previstas para a prestação de 

serviço de esgotamento sanitário. 

Quadro 7.21 - Ações para Situações Contingenciais 

ORDEM DESCRIÇÃO 

1 Elaboração de Plano de Alerta de Risco 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de cadastro de sistema implantado 

5 Elaboração de cadastro de sistema em operação 

6 
Elaboração de Plano de Monitoramento da Qualidade dos Corpos 
Receptores após ocorrência de sinistros 

7 Aquisição de fontes alternativas de energia 

8 Aquisição de equipamentos reserva 

9 Programa de Manutenção Preventiva dos Equipamentos  

10 Programa de Manutenção Preventiva na EEEs e ETE  

11 
Programa de Manutenção Preventiva na rede coletora, linhas de recalque, e 
emissários 
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ORDEM DESCRIÇÃO 

12 
Programa de Manutenção Preventiva da Sinalização do Emissário 
Subaquático 

13 Programa de Cursos de Capacitação para Funcionários 

14 Programa de Cursos de Capacitação/Sensibilização para a Comunidade 

15 Programa de Fiscalização de Ligações Irregulares 

16 Mapa de Risco das Áreas de Influência dos Agentes Poluidores 

17 
Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

Visando sistematizar as informações, deverá ser elaborada a matriz de inter-relação 

dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais 

elementos que compõe as estruturas de saneamento. Essa matriz de interação deverá 

ser de conhecimento de todos os funcionários que atuam na operação do SES Bacia 

da Estrada Nova. 

A implementação do Programa de Emergência e Contingência deverá ser executada 

por uma equipe técnica “Gestores” designada pela COSANPA, uma vez que esta será 

responsável pelo cumprimento das ações previstas no programa; promover ações de 

planejamento conjunto, conscientização e treinamento; fomentar a realização de 

simulados de emergências; realizar articulações com os demais agentes envolvidos 

no programa; coordenar e aprovar o relatório anual, dentre outras atividades. 

c) Validação e Manutenção do Programa de Emergência e Contingência 

As atividades relativas à manutenção do Programa de Emergência e Contingência são 

aquelas previstas para garantir a efetiva execução do programa, bem como aquelas 

que preveem as adequações identificadas ao longo do processo. Para a validação do 

Programa de Emergência e Contingência estão previstas as seguintes atividades: 

 Programa de treinamento para as equipes de operação do SES Bacia da 

Estrada Nova; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação dos simulados e ajustes no Programa de Emergência e 

Contingência; e 

 Avaliação e aprovação do Programa de Emergência e Contingência. 



  232 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

Para uma adequada aplicação e gestão deste programa, é fundamental que a 

comunicação entre todos os funcionários envolvidos na operação do sistema e os 

gestores do programa esteja finamente alinhada. Além disso, o fluxo de comunicação 

dos possíveis eventos emergenciais deve ser claro e de fácil acesso a todos 

colaboradores. 

Anualmente, os Gestores do Programa de Emergência e Contingência serão 

responsáveis pela elaboração do Relatório Anual contendo: 

 Quantificação de todos os eventos emergenciais registrados no período, bem 

como os resultados das ações previstas no programa e adotadas; 

 Treinamentos, simulados e demais atividades desenvolvidas; 

 Análises críticas das atividades desenvolvidas no período; e 

 Recomendações e propostas de alterações, para o próximo período, visando a 

melhoria contínua dos procedimentos do programa. 

O Programa de Emergência e Contingência deverá ser revisado e atualizado com 

periodicidade a ser definida no programa, e deverão ser considerados todos os 

documentos gerenciais do programa.  

A periodicidade da atualização do Programa de Emergência e Contingência deverá 

ser definida pela Comissão Técnica no programa, quando da sua elaboração, ou 

quando se fizer necessário onde deverão ser consideradas: 

 As análises críticas dos resultados das ações desenvolvidas; 

 As adequações de procedimentos que se fizeram necessárias, a partir dos 

resultados das análises críticas; e 

 As revisões de procedimentos. 

Após as devidas revisões, os colaboradores envolvidos na operação do SES Bacia da 

Estrada Nova devem ser devidamente informados e os treinamentos iniciados. 

 

 



  233 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

7.17.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Emergência e Contingência estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Comunicação Social; e 

 Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento. 

7.17.9. EQUIPE TÉCNICA 

O Programa de Emergência e Contingência deverá ser elaborado por uma comissão 

de técnicos composta por engenheiros ambientais e sanitaristas, técnicos em 

saneamento, bem como técnicos integrantes da Gerencia Operacional da COSANPA. 

Sua aprovação deve ocorrer de forma participativa e a atualização desta 

documentação deve ser revista regularmente de acordo com o definido pela comissão 

técnica, descrito anteriormente. 

7.17.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

O Programa de Emergência e Contingência deverá ser protocolado junto ao órgão 

ambiental, quando da solicitação da Licença de Operação – LO do empreendimento.  

Na eventualidade de ocorrência de algum evento emergencial que comprometa e/ou 

contamine os recursos naturais da região, deverão ser encaminhados relatórios 

extraordinários ao órgão ambiental licenciador. 

7.17.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O Programa de Emergência e Contingência para o SES Bacia da Estrada Nova será 

elaborado durante a pré-operação e implementado na operação do sistema, até o final 

da operacionalização do SES Bacia da Estrada Nova.  
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7.17.12. RESPONSABILIDADE  

A responsabilidade da execução/implementação deste programa fica a cargo da 

COSANPA.  

7.17.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estão incorporados nos custos de operação da COSANPA, 

aplicados na tarifa de água da população atendida e interligada à rede de 

abastecimento de água.  

7.17.14. CRONOGRAMA 

O cronograma para elaboração do Programa de Emergência e Contingência deverá 

ser desenvolvido aos moldes da gestão da COSANPA, e deverá ser aprovado pelo 

órgão ambiental licenciador (SEMMA) para a obtenção da Licença de Operação. 

7.18. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 

7.18.1. INTRODUÇÃO  

A biota aquática é um componente essencial de ambientes estuarinos, possuindo 

espécies adaptadas às variações de salinidade decorrente das marés. Os principais 

táxons da biota aquática estuarina incluem peixes, bentos, zoo e fitoplanctons. Esses 

grupos estão distribuídos em diferentes reinos, filos e classes da árvore da vida, 

incluindo bactérias, protozoários, animais invertebrados e vertebrados. 

Essa diversidade de grupos biológicos implica em diferentes funções ecossistêmicas 

desempenhadas por cada um. O fitoplâncton é base da cadeia trófica nos 

ecossistemas aquáticos e são responsáveis pelo fornecimento de oxigênio para 

diferentes ecossistemas, devido ao seu poder fotossintético. O zooplâncton e os 

bentos também são fonte alimentar para diferentes organismos, incluindo a classe de 

vertebrados mais abundante e diversificado no ambiente aquático: os peixes. Além 

disso, muitos desses organismos são filtradores e auxiliam na manutenção da 

qualidade da água e na sedimentação de componentes poluidores, acelerando 

processos biológicos, como a decomposição. A ictiofauna (composta pelos peixes, 

basicamente pelas classes Osteichthyes – peixes ósseos e; Chondrichthyes – peixes 
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cartilaginosos) é o grupo de vertebrados mais abundante e diverso (em número de 

espécies) do mundo. Devido a sua radiação adaptativa, os peixes possuem 

variedades de formas e estruturas, podendo ocupar os mais diferentes ambientes 

aquáticos: águas doces, salobras, rasas ou profundas. Os peixes são fonte de 

alimento para diversos grupos de vertebrados aquáticos e terrestres, como répteis, 

aves e mamíferos, principalmente de animais de topo de cadeia, como jacarés e 

onças. Além da importância ecológica, os peixes possuem relação intrínseca com o 

ser humano, sendo fonte proteica e de renda financeira para diversas comunidades 

humanas. 

O rio Guamá, como evidenciado também por estudos de fitoplâncton e da qualidade 

de água, é influenciado pelas marés, que modificam as características físico-químicas 

das águas, o que afeta a comunidade zooplanctônica, permitindo a presença de 

espécies tipicamente estuarinas (FREITAS, 2017). 

Dentre os bentos, a baixa riqueza e diversidade do grupo, e a dominância dos 

anelídeos (Polichaeta e Oligochaeta) são provavelmente relacionadas ao estresse 

ambiental derivado da variação da salinidade e forte hidrodinâmica da região 

estuarina, sendo, portanto, um resultado esperado de acordo com a literatura (SILVA, 

2006). As espécies mais abundantes do grupo são generalistas quanto à dieta e são 

em geral, resistentes a variações ambientais. 

A comunidade fitoplanctônica da área de estudo é dominada por espécies do grupo 

das diatomáceas, típico de regiões estuarinas. Apesar da grande mistura e variação 

ambiental, a comunidade fitoplanctônica é considerada altamente rica em espécies e 

biodiversa, provavelmente devido às altas descargas fluviais, impedindo que o grau 

de salinidade aumente consideravelmente, caracterizando o ambiente como 

oligohalino (baixa salinidade). 

Da mesma forma que a fauna zooplânctonica, espécies de peixe estuarinas foram 

encontradas no rio Guamá e seus afluentes, como espécies de anchovas e sardinhas 

(Anchoa surinamensis, Anchoa spinifer, Anchoviella guianensis, Anchoviella 

cayennensis), pescadas (Plagioscion squamosissimus e P. surinamensis) e baiacu 

(Colomesus psittacus). Dentre 160 espécies avaliadas quanto ao uso do habitat, 72 

espécies foram encontradas exclusivamente nos canais principais dos rios Guamá ou 
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da baía de Guajará/Marajó, 52 espécies exclusivamente em igarapés e 56 ocupavam 

ambos os habitats. Esses resultados evidenciam a importância da preservação 

desses habitats para a conservação das espécies e a manutenção das comunidades 

da ictiofauna no estuário amazônico. 

7.18.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O programa tem por objetivo gerar informações sobre a biota aquática (ictiofauna, 

bentos, fito e zooplâncton), de modo a possibilitar o acompanhamento de alterações 

na composição e estrutura das comunidades durante a fase de operação do 

empreendimento, com especial atenção às espécies bioindicadoras, visando a 

inferência de impactos do empreendimento sobre a comunidade. 

b) Objetivos Específicos 

 Estimar os padrões de distribuição, estrutura e abundância das comunidades 

da ictiofauna, bentos, fito e zooplâncton em diferentes ambientes e ao longo 

das fases de operação do empreendimento; 

 Monitoramento das populações de espécies bioindicadoras e relacionar com 

características das águas superficiais da região do empreendimento, após a 

sua implementação, auxiliando na adoção de medidas de controle para o 

efetivo ganho ambiental; e 

 Monitoramento da biota aquática do rio Guamá para corroborar com o processo 

de tratamento implementado, ou subsidiar a análise decisória para a 

implementação da segunda etapa da ETE. 
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7.18.3. JUSTIFICATIVA 

Apesar das diversas fontes de poluição hídrica no rio Guamá, as espécies da biota 

aquática presentes aparentam ser resistentes e/ou resilientes às mudanças 

ambientais ocasionadas. As condições naturais de alta turbidez do rio Guamá limitam 

o crescimento de algas, o que não afeta a disponibilidade de oxigênio a longo prazo 

para a fauna aquática. Os despejos industriais parecem ser mais prejudiciais à 

ictiofauna, quando comparado com os despejos domésticos, potencialmente menos 

tóxicas. Mas como o descarte de esgoto bruto é uma condição histórica no rio Guamá, 

é importante que se monitore a longo prazo a ictiofauna e a biota associada 

(fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos) para avaliar como a comunidade e as 

populações biológicas podem se modificar com o ponto de despejo mais ao centro da 

calha do rio Guamá. Muitas espécies de peixes são pescadas e consumidas na área 

de influência do empreendimento, sendo importante monitorar se a operação afetará 

de alguma forma os recursos pesqueiros da área. O monitoramento de espécies 

bioindicadoras também auxiliará na qualificação e eficiência do despejo do 

esgotamento sanitário. 

7.18.4. METAS 

 Contratação e treinamento das equipes técnicas responsáveis; 

 Emissão da autorização de captura e transporte de material biológico no rio 

Guamá pelo órgão ambiental responsável; 

 Realização dos levantamentos de coleta de material biológico; 

 Análise dos resultados do monitoramento da biota aquática realizado no 

período, com emissão de parecer técnico assinado pelo técnico responsável 

pelo programa; e 

 Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento da Biota. 

7.18.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa de Monitoramento da Biota, contendo a lista da 

contratação de equipe técnica, para ser submetido à aprovação da Supervisão 

Socioambiental, antes do início das atividades de pré-obra do SES Bacia da 

Estrada Nova; 
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 Treinamento (01 (um)), da equipe técnica que implementará o programa nas 

fases de pré-obra, implantação e pré-operação do SES Bacia da Estrada Nova; 

 Quantitativo de fichas de campo das atividades realizadas, com registro 

fotográfico, por período; 

 Parecer técnico, referente ao resultado do monitoramento realizado no período, 

apresentando as medidas necessárias a serem adotadas (caso aplicável), 

assinado pelo técnico responsável do programa; 

 Variação temporal e espacial da abundância relativa, frequência de ocorrência, 

captura por unidade de esforço (CPUE), densidade e biomassa de espécies 

bioindicadoras; 

 Variação temporal e espacial da composição, riqueza e diversidade de 

espécies;  

 Relatórios trimestrais do Programa de Monitoramento da Biota, a serem 

submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das atividades e 

ações realizadas no período; e 

 Treinamento (01 (um)), referente a procedimentos, informações e 

comissionamento, para a equipe técnica da COSANPA que assumirá a 

operação do SES Bacia da Estrada Nova, bem como a continuidade da 

execução do Programa de Monitoramento da Biota. 

7.18.6. METODOLOGIA 

a) Pontos de Monitoramento 

Foram selecionados 07 (sete) pontos de amostragem da biota aquática (Quadro 7.22 

e Figura 7.19). Para aumentar a representatividade das assembleias e habitats 

estudados, em cada ponto, serão amostrados o canal principal e o igarapé ou canal 

de maré mais próximo, visto que existe uma diferença na composição das espécies 

entre esses dois tipos de habitats. Os pontos de amostragem nos igarapés ou canais 

de maré devem ser selecionados e marcados geograficamente para serem visitados 

periodicamente, conforme cronograma trimestral. Recomenda-se que as amostragens 

sejam realizadas nos seguintes meses: março (período chuvoso), junho (final do 

período chuvoso), setembro (período seco) e dezembro (final do período seco). 
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Quadro 7.22 - Programa de Monitoramento da Biota Aquática 
Malha Amostral 

PONTOS CURSO D’ÁGUA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS¹ 

LATITUDE (S) LONGITUDE (O) 

F1 
Furo do Combu (Igarapé Combu) – 
Ilha do Combu 

1° 29' 22,68" 48° 27' 41,73" 

F2 
Furo da Paciência – entre rio Guamá 
e Furo do Benedito 

1° 29' 24,31" 48° 26' 45,76" 

P0 
Rio Guamá – saída do canal da 
Quintino Bocaiúva 

1° 28' 41,23" 48° 29' 12,78" 

P1 
Rio Guamá – próximo ao ponto de 
lançamento do efluente 

1° 29' 19,96" 48° 29' 20,04" 

P2 Rio Acará - Baía do Guajará 1° 26' 48,36" 48° 31' 0,70" 

P3 Rio Guamá 1° 28' 8,44" 48° 24' 59,19" 

P4 Rio Guamá – próximo ao igarapé Orar 1° 27' 22,53" 48° 24' 5,54" 
Nota 1: Datum WGS 84 

 

Figura 7.19 - Programa de Monitoramento da Biota Aquática 
Localização dos Pontos de Monitoramento 
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b) Métodos de Amostragem 

Para coletar os diferentes táxons (ictiofauna, bentos, fito e zooplâncton), será 

necessário utilizar diferentes métodos de captura. Para a ictiofauna, serão utilizados 

os métodos de rede de emalhe, rede de arrasto e rede de tapagem. A rede de emalhe 

possuirá monofilamento de nylon com malhas de 25, 30, 40 e 50 mm. Em áreas mais 

largas e profundas, malhas de 60 e 70 mm podem também ser utilizadas. As redes 

serão unidas e cada malha deve possuir no mínimo 20 m de comprimento e 5 m de 

altura. Para cada ponto, a rede será lançada 03 (três) vezes por um período de 1 h e 

30 min. A rede de arrasto possuirá malha de 5 mm entre nós adjacentes, terá 5 m de 

comprimento, altura de 0,6 cm e abertura de boca de 1,5 m. Para cada ponto de 

amostragem, serão realizados 03 (três) lances de pesca com duração de 30 min e 

velocidade média de 4 m/s. A rede de tapagem será de nylon monofilamento e terá 

malha de 25 mm entre nós adjacentes, comprimento de 35 m e altura de 7 m. A rede 

de emalhe e de arrasto serão utilizadas somente nos canais principais, enquanto a 

rede de tapagem somente nos igarapés ou canais de maré, de forma a bloquear 

completamente a passagem dos animais durante o período da maré vazante 

(aproximadamente 5 h). 

Para os bentos, será utilizado o pegador de fundo do tipo Petersen (0,039 m²) de 

forma a coletar 04 (quatro) amostras biológicas em cada ponto e período de 

amostragem. Posteriormente, as amostras serão filtradas por uma malha de nylon de 

0,3 mm de abertura. O material filtrado será acondicionado em sacos plásticos com a 

devida identificação, fixado com formol a 5%, corado com Rosa de Bengala e levado 

para análise em laboratório. A triagem e a identificação ao menor nível taxonômico 

serão realizadas com auxílio de microscópio estereoscópico e os indivíduos 

identificados serão conservados em álcool etílico de concentração 70%. 
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Para o fito e zooplâncton, serão usadas redes de arrasto cônicas com 60 cm de 

abertura de boca, 150 cm de comprimento e com malhas de abertura de 20, 40, 45, 

64 e 120 μm. Os arrastos serão realizados em profundidades subsuperficiais por 3 

min em cada ponto de amostragem, somente no canal principal. Para medir o volume 

de água filtrada pelas redes, será acoplado um fluxômetro mecânico nas redes. Os 

organismos serão fixados com formol a 4% e acondicionados em recipientes plásticos 

de 250 mL. O material coletado será corado com Rosa de Bengala e os indivíduos 

serão identificados ao menor nível taxonômico com auxílio de microscópio 

estereoscópico (aumento de 400 x). Para coletar larvas de peixes (ictioplâncton), será 

utilizada a mesma metodologia anteriormente citada, mas com a diferença que a 

malha de abertura da rede de arrasto será de 330 μm. As larvas serão fixadas e 

acondicionadas similarmente aos outros plânctons e além da identificação até o menor 

nível taxonômico, serão classificadas quanto ao estágio de desenvolvimento larval 

(saco-vitelino, pré-flexão, flexão e pós-flexão). 

c) Amostragem dos Dados Ambientais 

A profundidade do ponto de coleta será registrada em todas as amostragens dos 

referidos táxons. Além disso, os dados coletados no Programa de Monitoramento das 

Águas Superficiais serão utilizados como variáveis explanatórias das variáveis 

relacionadas às comunidades bióticas. Os seguintes parâmetros serão mensurados: 

1. Carbono Orgânico Total 

2. Cloreto Total 

3. Condutividade 

4. DBO5,20°C 

5. pH 

6. Fósforo Total 

7. Nitrogênio Amoniacal Total 

8. Nitrato 

9. Nitrito 

10. Nitrogênio Kjeldahl 

11. Oxigênio Dissolvido 

12. Óleos e Graxas Totais 

 



  242 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

13. Ortofosfato Total 

14. Coliformes Termotolerantes 

15. Coliformes Totais 

16. Salinidade 

17. Sólidos Dissolvidos totais 

18. Sólidos Suspensos Totais 

19. Sólidos Totais 

20. Temperatura 

21. Cor Verdadeira 

22. Turbidez 

23. Temperatura das amostras 

Para maiores detalhes, veja o item 7.9 (Programa de Monitoramento das Águas 

Superficiais). 

d) Análises Estatísticas 

Diferentes estatísticas descritivas serão calculadas para resumir os padrões das 

comunidades bióticas estudadas, tais como abundância relativa, frequência de 

ocorrência, captura por unidade de esforço (CPUE), densidade, biomassa e 

quantificação de clorofila α (para fitoplâncton). Essas métricas podem ser comparadas 

entre os períodos sazonais, entre os pontos de amostragem e ao longo do tempo do 

monitoramento para avaliar o efeito do empreendimento sobre as comunidades da 

biota aquática. Além do número de espécies (riqueza de espécies), serão calculados 

diferentes índices de diversidade alfa (Shannon-Wiener, Simpson e Margalef), beta 

(Sorensen, Jaccard e/ou Simpson para dados binários; Horn-Morisita e Cao para 

dados de abundância) e de equitabilidade (Pielou). Curvas de acumulação de 

espécies e de rarefação serão construídos para diagnosticar o esforço amostral e a 

riqueza de espécies observadas. Estimadores de riqueza também serão computados, 

como Chao, Jacknife, ACE e Bootstrap. As espécies serão caracterizadas quanto à 

dieta, características ecológicas, período de atividade, habitat, microhabitat, 

endemismo e ameaça de extinção (nacional MMA 2018; internacional IUCN 2020). 

Serão apresentados os impactos negativos locais que as espécies sofrem, como caça, 

sobrepesca, desmatamento, competição com espécies exóticas, entre outros. 
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Diferentes testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos poderão ser utilizados 

para atender aos objetivos, o que vai depender da distribuição dos dados coletados. 

Para relacionar os dados ambientais com os dados da comunidade, diferentes 

análises multivariadas podem ser realizadas, como: análise de componentes 

principais (PCA); escalonamento não-métrico multidimensional (NMDS); análise de 

correspondência (CA); análise de correspondência canônica (CCA), entre outros. 

Modelos lineares (generalizados; de efeitos mistos; aditivos generalizados) também 

podem ser ferramentas úteis para relacionar as variáveis ambientais com dados das 

comunidades. 

7.18.7. ATIVIDADES  

Para o Programa de Monitoramento da Biota Aquática do SES Bacia da Estrada Nova 

são previstas as seguintes atividades: inicialmente o detalhamento do programa e 

contratação de equipe técnica, para ser aprovado pela Programa de Supervisão 

Socioambiental, antes do início das obras de implantação do empreendimento; coleta 

de amostras e análises físicas, químicas e bacteriológicas das águas superficiais (item 

7.9 - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais); coleta de material 

biológico; triagem e identificação do material biológico; análise e interpretação dos 

resultados; e encaminhamento dos relatórios ao órgão ambiental. 

7.18.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento; e 

 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais. 
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7.18.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento da Biota 

Aquática, será composta por, no mínimo 04 (quatro) biólogos, 01 (um) engenheiro de 

pesca e 04 (quatro) técnicos, além da equipe de coleta das amostras que deve ser 

obrigatoriamente do laboratório que realizará as análises trimestrais. 

7.18.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Monitoramento da Biota Aquática serão enviados 

anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a 

Supervisora da UCP/PROMABEN, durante toda a fase de implantação do SES Bacia 

da Estrada Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Registro fotográfico das campanhas de coletas de amostras e principais 

espécimes amostrados; 

 Fichas de coleta, assinada pelo técnico responsável; 

 Mapa de localização dos pontos de monitoramento na área do 

empreendimento; 

 Descrição das campanhas de monitoramento, informando período de seca e 

período de chuva, apresentando os resultados em formato de tabelas e 

gráficos, considerando a série histórica, com análise e interpretação dos dados, 

com o objetivo de detectar as modificações ocorridas no ambiente ao longo do 

período monitorado; e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

implementação do programa. 

7.18.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Este programa contará com as seguintes etapas: 

 Planejamento das ações para a implementação do programa, tais como, 

contratação da equipe técnica, aquisição de material e equipamentos para a 

execução das atividades; solicitação de autorização de captura e transporte de 

material biológico no rio Guamá para o órgão ambiental responsável; 
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solicitação de autorização para realização de pesquisa ao Comitê de Ética 

(caso seja necessário), entre outros; 

 Treinamento da equipe técnica que executará o Programa de Monitoramento 

da Biota Aquática; 

 Execução de coleta de material biológico em todos os pontos de monitoramento 

antes do início das obras de implantação do empreendimento (background); 

 Implementação do programa na fase de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova; e 

 Comissionamento com o repasse de todos os procedimentos, informações e 

treinamento para a equipe técnica da COSANPA, que assumirá a operação do 

SES Bacia da Estrada Nova, bem como a continuidade da execução do 

programa. 

7.18.12. RESPONSABILIDADE  

Para a fase de pré-obra, ao longo de toda a fase de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova e durante a pré-operação do sistema, a responsabilidade pela 

implementação do Programa de Monitoramento da Biota Aquática é do empreendedor 

(UCP/PROMABEN), com subsidio do órgão financiador (BID) para a aquisição dos 

equipamentos, podendo tanto contratar uma empresa especializada para a sua 

execução, como incluir, em seu quadro de funcionários, pessoal técnico qualificado 

para esse trabalho. 

Ao final da pré-operação e o início da operação do sistema, com o repasse da 

operacionalização do SES Bacia da Estrada Nova para a COSANPA, a 

responsabilidade de execução do programa durante todo o período de operação 

passa a ser da companhia. 

7.18.13. CUSTOS  

Os custos de implementação deste programa estão a cargo UCP/PROMABEN, 

incluindo o comissionamento para a COSANPA, com subsídio do órgão financiador 

(BID) para a aquisição dos equipamentos do Programa de Monitoramento da Biota 

Aquática. Na fase de operação SES Bacia da Estrada Nova, durante toda a 

operacionalização do sistema, os custos serão da COSANPA. 
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7.18.14. CRONOGRAMA 

A implementação do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, será realizada 

durante toda a fase de execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova e de sua pré-operação, sendo que após este período, para a fase de operação 

do sistema, o programa deverá ser ajustado aos moldes da gestão da COSANPA e 

encaminhado para o órgão ambiental licenciador (SEMMA) para aprovação e 

obtenção da Licença de Operação. 

7.19. PROGRAMA LOCAL DE EMPREGOS 

7.19.1. INTRODUÇÃO  

As obras de implantação de empreendimentos de infraestrutura básica como é caso 

do SES Bacia da Estrada Nova demandam, a mobilização de um contingente 

considerável de trabalhadores. Esta demanda por mão de obra, por um período 

determinado, gera o aquecimento temporário do mercado de trabalho nas áreas de 

influência do empreendimento 

As contratações de mão de obra, para atender à demanda da obra de implementação 

do empreendimento, deverão acontecer por meio de processo seletivo, de forma 

coordenada e considerando a qualificação dos candidatos. Para auxiliar no processo 

de contratação poderão ser firmadas parcerias com o Sistema Nacional de Empregos 

– SINE do Pará, com as entidades do sistema “S”, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC, com associações comerciais locais, sindicatos e com a própria Prefeitura 

Municipal de Belém-PA. 

É importante considerar a contratação de colaboradores que residam nas áreas 

afetadas pelo empreendimento e no seu entorno, principalmente para reforçar o 

desenvolvimento social do programa e ainda, possibilitar a melhoria da qualidade de 

vida da população da área de influência através da geração de renda, essencial para 

a comunidade residente nos bairros de Batista Campos e principalmente Jurunas, por 

se tratar de uma população que apresenta vulnerabilidade econômica. 
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7.19.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O objetivo deste programa visa fomentar a contratação de mão de obra direta e 

indireta (compra de materiais/insumos, aluguel de equipamentos e máquinas, 

terceirização de serviços de alimentação transporte, entre outros) para as atividades 

envolvidas na fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, com vistas a 

potencializar, ao máximo, os efeitos positivos da geração de emprego para as áreas 

de influência do empreendimento. 

b) Objetivos Específico 

 Potencializar o desenvolvimento socioeconômico da região; 

 Estabelecer estratégias para a inserção da mão de obra desmobilizada em 

outras obras da empreiteira, ou do programa, ou no mercado de trabalho da 

região; e 

  Promover a contratação de mão de obra do sexo feminino. 

7.19.3. JUSTIFICATIVA 

Obras de implantação de sistemas de esgotamento sanitário demandam de 

contratação de um contingente de trabalhadores potencialmente significativo, para o 

SES Bacia da Estrada Nova é prevista a contratação de mão de obra direta e indireta 

no período de implantação, o que pode vir a gerar um aquecimento temporário do 

mercado de trabalho nas áreas de influência do empreendimento.  

A demanda prevista será de um total de 175 trabalhadores diretos, dos quais espera-

se que a grande maioria possa ser contratada na própria região. 

Em relação aos empregos indiretos, estima-se que as áreas mais beneficiadas serão 

o comércio (vendas, locação, alimentação e/ou hotelaria) e serviços (consertos, 

domésticos e/ou transporte). 
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7.19.4. METAS 

 Realização de ações de divulgação de oferta de emprego, parcerias com 

agentes locais, voltados para o setor de empregos e incentivo quanto a 

utilização de serviços e consumo local, pela empresa responsável pelas obras 

de implantação do sistema e subcontratadas;  

 Desenvolvimento de material específico, de fácil entendimento, a ser utilizado 

nas ações do programa; 

 Avaliação dos resultados alcançados em cada ação, com proposta de 

adequação e melhoria para a obtenção de resultados efetivos; e  

 Elaboração de relatório do Programa Local de Empregos. 

7.19.5. INDICADORES 

 Detalhamento do Programa Local de Empregos, antecedente ao início das 

obras, para encaminhamento e aprovação da Supervisão Socioambiental, com 

a apresentação do calendário das ações e datas pré-definidas; 

 Quantitativo de reuniões internas periódicas, com a equipe do Programa de 

Comunicação Social e do Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de 

Obra Contratada, para definição de ações conjuntas de divulgação, captação e 

capacitação de mão de obra local, com os registros por meio de atas, listas de 

presenças, registro fotográfico, por período;  

 Quantitativo das ações periódicas realizadas (palestras, reuniões, 

treinamentos, oficinas, entre outros), com os registros por meio de atas, listas 

de presenças, registro fotográfico, vídeos, entre outros, apresentando a análise 

crítica quanto ao resultado atingido em cada ação desenvolvida; e 

 Relatórios mensais do Programa Local de Empregos, a serem submetidos à 

Supervisão Socioambiental, com a informação das atividades e ações 

realizadas no período. 
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7.19.6. METODOLOGIA 

A política de recrutamento da empreiteira deverá promover a contratação de grande 

parte da mão de obra, a ser mobilizada para as atividades de obra do SES Bacia da 

Estrada Nova, na própria região. 

As diretrizes básicas que irão nortear a implementação deste programa estão 

fundamentadas no princípio de que, para cumprir o propósito de potencializar os 

efeitos positivos da geração de emprego, com o máximo de absorção de mão de obra 

local, é essencial promover um trabalho de parceria com a prefeitura do município 

onde será implantado o empreendimento ou sindicatos e lideranças locais. 

Assim, para se efetivar os propósitos deste programa deverão ser realizadas parcerias 

com a comunidade onde será implantado o empreendimento, adotando uma postura 

atuante, tornando a interação com a comunidade uma relação de mutualidade, em 

que ambas as partes assumem responsabilidades. 

Para a implementação do Programa Local de Empregos deverão ser desenvolvidas 

ações de acordo com as fases apresentadas no Quadro 7.23. 

Quadro 7.23 - Programa Local de Empregos 
Fases de Execução 

FASE DESCRIÇÃO 

Divulgação 

A divulgação deve ser feita pelo Departamento 
de Recursos Humanos da empreiteira, pode 
contar com o apoio da prefeitura, bem como de 
meios de comunicação local. Durante a 
divulgação deverá ser incentivado a adesão de 
mulheres no processo seletivo. 

Cadastramento 

O cadastramento dos candidatos interessados 
na oferta de vagas deverá ser realizado antes do 
início das obras, com antecedência sugeria de 
pelo menos 45 dias, de forma a coordenar esse 
período contratação ao período de treinamento e 
capacitação para o início das atividades. A 
empreiteira deverá divulgar pontos/locais para 
entrega do cadastro, que deverá conter: nome, 
idade, sexo, escolaridade, experiências 
anteriores, deficiência, área de interesse de 
atuação de acordo com a atividade, renda 
familiar e situação profissional atual. 
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FASE DESCRIÇÃO 

Seleção dos candidatos 

Será realizado o levantamento estatístico do 
perfil dos candidatos, a partir dos quesitos do 
cadastramento, possibilitando a classificação 
dos candidatos através da comprovação das 
qualificações e outros aspectos de interesse da 
empresa. A empreiteira deverá oferecer 
oportunidades iguais a homens e mulheres, e 
utilizar critérios para equiparar as experiências 
profissionais independente do gênero do 
candidato(a). Os selecionados serão submetidos 
aos exames médicos admissionais e posterior 
treinamento e capacitação. 

Os candidatos, durante a seleção e recrutamento 
devem ser informados quanto à duração prevista 
das obras. 

Treinamento e capacitação 

Os treinamentos devem conter orientações sobre 
os principais aspectos do projeto, de sua 
estrutura de gestão, de seu código de conduta 
relativo ao relacionamento com residentes nas 
áreas de influência do empreendimento, de suas 
obrigações quanto aos aspectos de saúde e 
segurança no trabalho, incluindo o uso de EPIs. 
As capacitações devem preparar o contratado 
para exercer suas funções e disponibilizar aos 
trabalhadores a oportunidade de realização de 
cursos correlativos as suas atividades.  

As palestras de orientação devem se estender 
durante toda a execução das obras, em função 
da maior necessidade. 

Desmobilização de mão de obra 

A desmobilização dos trabalhadores deve 
ocorrer progressivamente até a conclusão das 
obras, levando em conta a possibilidade de 
indicação dessa mão de obra para outras 
eventuais frentes de trabalho na região. Deverá 
ser realizado um trabalho integrado com 
prefeituras municipais, com órgãos de classe, 
sindicatos e com empreendedores de outras 
obras da região. 

 

7.19.7. ATIVIDADES  

As atividades previstas para o Programa Local de Empregos com contratação de mão 

de obra direta compreendem: 

 Divulgação de vagas; 

 Inclusão mínima de 20% de mão de obra feminina; 

 Realização de capacitação; 

 Realização de treinamentos para os colaboradores; e 
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 Realizar ações de redirecionamento da mão de obra a ser desmobilizada em 

eventuais obras da empreiteira, caso seja da região, ou obras do projeto 

PROMABEN. 

Para a implementação do programa serão utilizados recursos e equipamentos 

audiovisuais, equipe técnica especializada para ministrar as capacitações e 

treinamentos, estrutura física compatível com as atividades e EPIs. 

É importante frisar que desde a seleção dos candidatos, será proibido qualquer tipo 

de favorecimento em decorrência do gênero do candidato (a), situações de qualquer 

tipo de assédio, tanto dos participantes, quanto dos candidatos e desigualdade de 

gênero. 

Para fomentar a geração de emprego e renda indiretos, empreiteira e terceirizados 

devem adotar as seguintes medidas apresentadas no Quadro 7.24. 

Quadro 7.24 - Programa Local de Empregos 
Medidas Potencializadoras de Empregos Indiretos 

MEDIDAS DESCRIÇÃO 

Alimentação 

Favorecer a contratação de restaurantes locais 
para fornecimento da alimentação dos 
trabalhadores e utilizar os mercados e 
mercearias da região para aquisição de 
alimentos, água e outros produtos. 

Prestadores de serviço 
Buscar contratar prestadores de serviço 
disponíveis na região. 

Materiais de construção 

Utilizar do comércio local para a compra dos 
materiais para a implantação do SES Bacia da 
Estrada Nova (material agregado, tubulação, 
entre outros). 

Transporte 
Contratar serviço de transporte, combustível, 
veículos e equipamentos dos estabelecimentos 
da região. 

Comércio em geral 
Aquisição no comércio local de uniformes, EPIs, 
EPCs, material de escritório e insumos, material 
de higiene pessoal e limpeza. 
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7.19.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa Local de Empregos estará relacionado aos seguintes programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; e 

 Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas. 

7.19.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa Local de Empregos deverá 

ser composta por no mínimo 01 (um) especialista da área social e 01 (um) analista de 

recursos humanos da área de seleção da empreiteira. 

7.19.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa Local de Empregos serão enviados anualmente ao órgão 

ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a Supervisora da 

UCP/PROMABEN, durante toda a fase de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Comprovante de entrega do Código de Conduta do trabalhador contratado no 

período, devidamente assinado; 

 Descrição das ações realizadas no período; 

 Lista dos trabalhadores efetivos no período, contendo nome e função; 

 Registro fotográfico (datado) das ações realizadas no período; 

 Informações de contratação e dispensa de trabalhadores do período; 

 Cópia das listas de presença dos treinamentos e capacitações realizados no 

período; 

 Cópia das fichas de entrega de EPI no período; e 

 Lista da equipe técnica do programa e do técnico responsável pela 

implementação do programa. 
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7.19.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O programa será executado em etapa única, deverá iniciar no mínimo 45 antes do 

início das obras, continuando durante toda a fase de implantação do SES Bacia da 

Estrada Nova. 

7.19.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

contratada para a execução das obras do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.19.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.19.14. CRONOGRAMA 

O cronograma de execução deste programa estará vinculado ao cronograma físico de 

execução da obra, durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.20. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 

7.20.1. INTRODUÇÃO  

Para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova faz-se necessário a utilização de 

áreas para instalação de estruturas de apoio às obras, como o canteiro de obras, 

áreas de jazidas para material de empréstimo à ser utilizado nas obras e área de bota-

fora, além de intervenções em áreas e vias públicas para a instalação da rede de 

esgoto. 

A utilização destas áreas provocará uma alteração no ambiente original gerando, de 

alguma forma, uma degradação ambiental a qual necessita ser recuperada ao final 

das atividades, a fim de possibilitar a retomada da atividade anteriormente realizada 

ou permitindo a realização de novo uso para área, assim, para a garantia do retorno 

das características anterior a implantação do empreendimento aplica-se o Programa 

de Recuperação de Área Degradada. 
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7.20.2. OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral 

O Programa de Recuperação de Área Degradada tem como objetivo a recuperação 

das áreas degradadas decorrentes da implementação do SES Bacia da Estrada Nova. 

b) Objetivos Específicos 

 Recuperação das características da área ao fim das atividades de obra, 

retornando a sua atividade anterior ou à nova atividade definida; e 

 Recuperação imediata de áreas degradas, caso venham a ocorrer, de forma a 

impedir o desenvolvimento de processos de degradação, tais como: erosão, 

assoreamento e alteração da qualidade de águas superficiais. 

7.20.3. JUSTIFICATIVA 

Após a utilização de áreas como canteiro de obra, frentes de obra (serviço), áreas de 

empréstimo e bota-fora, estas podem vir a apresentar grau variado de degradação, 

sendo necessário a implementação de um programa para recuperação, em 

consonância com o meio onde se encontram. 

7.20.4. METAS 

 Realização de ações de recuperação e recomposição ambiental nas áreas 

impactadas por intervenções causadas pelas atividades de obra de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova;  

 Monitoramento e avaliação dos resultados alcançados, com proposta de 

adequação e melhoria para a obtenção de resultados efetivos; e  

 Elaboração de relatório do Programa de Recuperação de Área Degradada. 

7.20.5. INDICADORES 

 Quantitativo e fichas de campo das atividades e vistorias realizadas, com 

registro fotográfico, por período; 

 Quantitativo das medidas preventivas e de controles adotados no período, para 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, com análise crítica quanto ao 

resultado da adoção de cada medida e/ou controle; 
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 Detalhamento do Projeto de Recuperação de Área Degredada, por área 

caracterizada degradada, em função das atividades de obra para implantação 

do SES Bacia da Estrada Nova; e 

 Relatórios mensais do Programa de Recuperação de Área Degredada, a serem 

submetidos à Supervisão Socioambiental, com a informação das atividades e 

ações realizadas no período. 

7.20.6. METODOLOGIA 

a) Canteiro de obra 

O canteiro de obra está previsto para ser instalado na área da ETE, área que de 

acordo com o projeto executivo prevê a instalação, além das unidades de tratamento 

e da estrutura administrativa, de drenagem, pavimentação, paisagismo, bem como 

recomposição do talude do lote quanto à margem do rio Guamá. 

Porém, serão realizadas as seguintes ações após a desmobilização do canteiro de 

obra: 

 Limpeza geral de todas as áreas afetadas, inclusive com a remoção de restos 

de obra, entulho, materiais contaminados, entre outros; 

 Encaminhamento de todo o material oriundo das atividades de limpeza e 

demolição para locais de destinação final adequado e devidamente licenciado; 

 Limpeza e desobstrução de valetas, caixas, bueiros e outros, que por ventura 

venham a ocorrer, nas adjacências da área, proveniente das atividades do 

canteiro de obra;  

 Recuperação da via de acesso; e  

 Execução de paisagismos, com utilização de mudas de ipês (parceria 

UCP/PROMABEN – SENAR) com canteiros públicos nas proximidades da área 

da ETE, como ação de compensação ambiental aos transtornos causados 

durante a fase de implantação do empreendimento. 

 
 
 
 
 
 



  256 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA 

b) Áreas de Jazidas 

Para a obtenção de materiais de empréstimos tipo saibro, argila, areia, a empreiteira 

deverá contratar fornecedores devidamente licenciados, cujas licenças ambientais de 

operação estejam vigentes, estando suas condicionantes devidamente atendidas 

perante ao órgão ambiental licenciador. A utilização dos materiais de jazidas, fica 

condicionada ao encaminhamento e aprovação das licenças ambientais para a equipe 

do Programa de Supervisão Socioambiental. 

Caso o transporte do material seja realizado por empresa subcontratada, deverá ser 

por empresa devidamente legalizada, mediante a apresentação da documentação 

emitida pelo órgão ambiental licenciador e atendendo as diretrizes contidas no 

Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos e no Programa de Controle de 

Emissões Atmosféricas deste PCA. 

c) Bota-fora 

Em relação a áreas de descarte de resíduos, sendo estes provenientes das atividades 

de obra de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, tais como materiais 

inservível, resíduo de abertura de vias para implantação de rede de esgoto, 

destocamento e limpeza do terreno e resíduos sólidos do canteiro de obra, deverão 

ser encaminhados somente para áreas devidamente licenciadas para os devidos fins. 

Caso não haja local licenciado nas áreas de influências do empreendimento, é de 

responsabilidade da empreiteira providenciar o licenciamento de uma área para bota-

fora antes do início das obras. E igualmente para as áreas de jazidas de material de 

empréstimo o início das atividades somente será autorizado após o encaminhamento 

das licenças de operação para a equipe do Programa de Supervisão Socioambiental 

e a aprovação das áreas após vistoria das equipes técnicas de Supervisão 

Socioambiental e Gerenciamento Ambiental das Obras. 
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d) Vias públicas danificadas 

 As vias danificadas pelas atividades de execução das obras de implantação do 

SES Bacia da Estrada Nova deverão ser recompostas, incluindo a drenagem 

quando cabível, conforme as suas características anteriores e devolvidas a 

normalidade;  

 A sinalização de obra será removida, reinstalando-se ou recuperando-se a 

sinalização original nos casos pertinentes; e 

 Execução de paisagismos, quando cabível, com utilização de mudas de ipês 

(parceria UCP/PROMABEN – SENAR) com canteiros públicos nas vias 

públicas do traçado da rede de esgoto do SES Bacia da Estrada Nova, como 

ação de compensação ambiental aos transtornos causados durante a fase de 

implantação do empreendimento. 

7.20.7. ATIVIDADES  

Deverá ser realizado o acompanhamento das atividades de execução das obras de 

implantação do SES Bacia da Estrada Nova, principalmente das frentes de obra 

(serviço) da rede de esgoto, para o devido controle e execução da recomposição 

imediata da área após a finalização das obras em cada frente. 

Deverão ser realizadas ainda as seguintes atividades: 

 Acompanhamento e monitoramento das ações do programa para a garantia do 

atendimento às suas especificações ou ajustes necessários; 

 Monitoramento das áreas após a execução das obras; 

 Monitoramento de áreas que necessitaram de recomposição após as 

atividades de execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada 

Nova; 

 Controle das licenças ambientais das áreas de jazidas e bota-fora; e 

 Inspeções regulares das áreas de jazidas e bota-fora para verificação do 

atendimento às condicionantes de suas respectivas licenças. 
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7.20.8. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Recuperação de Área Degradada estará relacionado aos seguintes 

programas: 

 Programa de Supervisão Socioambiental; 

 Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras; 

 Programa de Comunicação Social;  

 Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra Contratada; e 

 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos. 

7.20.9. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Recuperação de Área 

Degradada deverá ser composta por 01 (um) engenheiro sanitarista e ambiental e 01 

(um) engenheiro agrônomo e equipe técnica com treinamento adequado para a 

execução do item 7.20.9. 

7.20.10. RELATÓRIOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL 

Os relatórios do Programa de Recuperação de Área Degradada serão enviados 

anualmente ao órgão ambiental licenciador (SEMMA) e mensalmente para a 

Supervisora da UCP/PROMABEN, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 Descrição das atividades realizadas e metodologia detalhada das ações 

aplicadas em cada área, com a localização geográfica da mesma; 

 Registro fotográfico das ações realizadas; 

 Cópia das licenças ambientais das áreas de jazidas e bota-fora; 

 Fichas de controle/monitoramento das áreas recuperadas; 

 Ocorrência de processos erosivos nas áreas recuperadas (no caso de 

ocorrência); e 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico responsável pela 

execução do programa. 
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7.20.11. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

As etapas de execução se iniciarão após a desativação da área de apoio e na 

finalização das atividades das frentes de obra (serviço), podendo ser realizadas as 

seguintes etapas: 

 Reafeiçoamento do solo; 

 Formação de talude; 

 Implantação de drenagem superficial; 

 Implantação de cobertura vegetal; 

 Revegetação com plantio de mudas arbustivas e arbóreas;  

 Repavimentação de via púbica com reinstalação de sinalização e readequação 

da drenagem, quando cabível;  

 Readequação de área utilizada como área de vivência das frentes de obra 

(serviço); e 

 Monitoramento das áreas restauradas e ações de manutenção por 12 meses. 

Cabe ressaltar que nem todas as etapas mencionadas, necessariamente serão 

executadas. A implementação destas ações será avaliada pela equipe técnica do 

programa em tela, em conjunto com as equipes técnicas do Programa de Supervisão 

Socioambiental e do Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras. 

Este programa é aplicado notadamente no canteiro de obra, o qual está previsto para 

ser instalado na área da ETE, bem como na própria área de implantação da Estação 

de Tratamento de Esgoto, após a finalização das atividades de obra de execução do 

SES Bacia da Estrada Nova. 

7.20.12. RESPONSABILIDADE  

O responsável pela implementação do programa é a empresa vencedora do certame, 

ou seja, a empreiteira contratada para a execução das obras do SES Bacia da Estrada 

Nova. 
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7.20.13. CUSTOS  

Os custos deste programa estarão incorporados na proposta comercial da empresa 

contratada para a execução das obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova. 

7.20.14. CRONOGRAMA 

As efetivas atividades do programa se iniciarão com a finalização das atividades de 

obra em cada frente de obra (serviço), na desmobilização do canteiro de obra e no 

encerramento da fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, vinculado 

diretamente ao cronograma físico de execução da obra, prologando-se por mais 12 

meses para o monitoramento das ações realizadas na área da ETE. É de 

responsabilidade da empreiteira a apresentação do cronograma detalhado das 

atividades de recuperação de áreas degradadas. 
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ANEXO I – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
- ARTs 
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ANEXO II – LICENÇA PRÉVIA – LP nº 33/2021 

 

 

 


