Setores
Censitárrios

P
Primário Se
ecundário Terciário

0,00%
3550308
860000133 0
0
3550308
860000134 0,00%

2,50%

3,07%

2,08%

2,67%

0,00%
3550308
860000135 0
14,29%
3550308
860000136 1

3,75%

3,87%

1,67%

2,33%

0,00%
3550308
860000137 0
0,00%
3550308
860000138 0

2,50%

2,73%

1,67%

4,04%

0,00%
3550308
860000140 0
0,00%
3550308
860000186 0

0,42%

0,97%

0,83%

2,10%

0,00%
3550308
860000187 0
0
3550308
860000199 0,00%

0,42%

0,97%

0,00%

0,40%

7,14%
3550308
860000214 7
0,00%
3550308
860000218 0

1,67%

1,02%

1,25%

3,30%

ados pode
e-se consta
atar que o setor terrciário posssui distribu
uição maiss
Por meio destes da
ea entre os setores
s
cen
nsitários, differentemente do que ocorre
o
com os setores primários e
homogêne
secundário
os da econo
omia, que apresentam
a
nsitários qu
ue concentraam estas attividades, e
setores cen
outros que
e não possu
uem nenhum
m registro d
delas. Esta distribuição
d
ou concenntração espa
acial é uma
a
característtica inerente
e ao tipo de
e atividade, e relaciona
a-se com a demanda e com o público a que
e
atende.

9.2.7 GER
RENCIAMEN
NTO DE ÁR
REAS CON TAMINADA
AS
De acordo com CETE
ESB (1999),, uma área contaminad
da é definida como um
m local ou te
erreno onde
e
o ou conttaminação causada pela introddução de quaisquerr
há comprrovadamentte poluição
substância
as ou resííduos que nela tenh
ham sido depositado
os, acumuulados, arm
mazenados,,
enterradoss ou infiltrados de form
ma planeja
ada, acidental ou até mesmo naatural. Ness
sa área, oss
poluentes ou conttaminantes podem concentrarr-se em subsuperffície nos diferentess
ão-saturada e saturada
a como, no solo, nos sedimentos,
s
,
compartimentos do ambiente nas zonas nã
eriais utiliza
ados para a
aterrar os terrenos,
t
na
as águas ssubterrânea
as, além de
e
nas rochass, nos mate
poderem cconcentrar-sse nas pare
edes, nos piisos e nas estruturas
e
de
d construçõões (CETES
SB, 1999).
er transporta
ados a parttir desses m
meios, prop
pagando-se
e
Os poluentes ou contaminantes podem se
ntes vias, como o arr, o solo, a
as águas subterrânea
s
s e superfficiais, alterrando suass
por diferen
característticas natura
ais de qualidade e de
eterminando
o impactos negativos e/ou riscos sobre oss
bens a proteger, localizados na
a própria á
área ou em
m seus arre
edores. Os bens a prroteger são
o
pela Política
a Nacional do Meio Am
mbiente (Le
ei 6.938/81) como a saaúde e o be
em-estar da
a
definidos p
população, a fauna e a flora, a qualidade
q
d o solo, das
s águas e do
o ar, os inteeresses de proteção à
paisagem, a ordenação territorial e planejam
mento regio
onal e urbaano, e a se
egurança e
natureza/p
ordem púb
blica.
a como áre
ea contamin
nada (AC), área susppeita de con
ntaminação
o
Uma área pode ser classificada
otencial de
e contamina
ação/potenc
cialmente contaminada
c
a (AP). As definiçõess
(AS) ou área com po
nceitos segundo o Man
nual de Ge renciamentto de Áreas
s Contaminaadas (CETE
ESB, 1999))
destes con
e a Lei 13..577, de 8 de
d Julho 20
009 – “Dispõ
õe sobre dirretrizes e procedimenttos para a proteção
p
da
a
qualidade do solo e gerenciame
g
ento de área
as contamiinadas, e dá outras prrovidências correlatas”
são aprese
entadas no Quadro 9.2
2.7-1.
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Qu
uadro 9.2.7
7-1
Diferenc
ciação dos
s Conceitos
s Utilizados
s no Geren
nciamento de Áreas C
Contaminad
das pelo
Manual d
de Gerencia
amento de Áreas Con
ntaminadas
s (CETESB
B, 1999) e p
pela Lei Nº 13.577/09
Conce
eito

Definição
CETESB, 19
999

Lei Nº 13.577

Área
a
Potenciallmente
Contamin
nada /
Área com P
Potencial
de Contam
minação

Terrenos onde foram ou
u estão send
do
desenvolvida
d
as atividadess potencialme
ente
c
contaminada
as, que podem
m causar da
anos
e/ou risc
cos aos benss a proteger

Área, terreno, locaal, instalação
o, edificação
o
ou
o benfeitoriaa onde são ou
o foram
dese
envolvidas attividades que, por suas
característicaas, possam acumular
a
ações de
quantidades oou concentra
atéria em conndições que a tornem
ma
conntaminada

Área Susp
peita de
Contamin
nação

Local onde existe s uspeita de
ação do solo e das águas
s
contamina
subterrâneas e/ou outros compartimentos
do meio ambiente, não ttendo sido fe
eito
e
ensaios
e esttudos para su
ua comprova
ação

Área, terreno, locaal, instalação
o, edificação
o
ou benfeitoria
b
coom indícios de
d ser uma
área ccontaminada
a

Área Conta
aminada

Terreno em
m que foi com
mprovada po
or
e
ensaios
a ex
xistência de ccontaminaçõ
ões,
que podem provocar dan
nos e/ou risc
cos
aos bens existentes
e
na
a própria área
investigad
da ou em seu
us arredores
s

Área, terreno, locaal, instalação
o, edificação
o
ou be
enfeitoria quee contenha quantidades
q
ou
o concentraações de mattéria em
co
ondições quee causem ou
u possam
caus
sar danos à ssaúde human
na, ao meio
am
mbiente ou a outro bem a proteger

Fonte: Manuall de Gerenciam
mento de Áreas
s Contaminada
as (CETESB, 19
999) e Lei Nº 13
3.577 de 8 de JJulho de 2009

A metodo
ologia utilizzada para o diagnósstico das áreas
á
contaminadas e com po
otencial de
e
contaminação, dos im
móveis que poderão se
er afetados pelas obras
s, ou seja, ddos imóveis
s que serão
o
r
da na Figura
a 9.2.7-1 a seguir.
desapropriiados está representad
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Figura 9.2
2.7-1: Esqu
uema da metodologia
m
a utilizada
m potencial de contam
minação foi realizado através da
a
O processso de prioriização das áreas com
classificaçã
ão das atividades ex
xercidas pe
elos estabe
elecimentos
s, segundoo dois crité
érios, quaiss
sejam: lista
a de ativida
ades industriais e com erciais do IBGE, contida no Manuual de Gere
enciamento
o
de Áreas C
Contaminad
das (CETES
SB, 1999) e Lei Municip
pal 13.885/04.

 Listta de Atividades Pote
encialmente
e Contamin
nadoras do
o Manual dde Gerenciamento de
e
Áre
eas Contam
minadas da CETESB
C
enciamento de Área
as Contam
minadas (C
CETESB, 1999),
1
são
o
Segundo o Manuall de Gere
das atividad
des potenc
cialmente ccontaminado
oras aquela
as listadas no capítulo 3101 do
o
considerad
referido m
manual – “Lista de
d
atividad
des indus
striais/ com
merciais IB
BGE pote
encialmente
e
contaminadoras do so
olo e águas
s subterrân
neas”, confo
orme Quadrro 9.2.7-2, apresentad
do a seguir..
digo IBGE a
apresentad
do no referido quadro não corre
esponde ao
o
Cabe aqui destacar que o cód
e utilizado (CNAE 2.1),, devido à d
data de publicação do manual.
m
atualmente
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Qu
uadro 9.2.7
7-2
Atividade
es Potencia
almente Co
ontaminad oras, segu
undo Manua
al de Geren
nciamento de Áreas
C
Contamiinadas da CETESB.
CÓDIGO IB
BGE

DESCRIÇÃ
ÃO

00
010000 a 0019999
00
020000 a 002
29999
00
030000 a 003
32999

Ex
xtração de m
minerais metá
álicos
Ex
xtração de m
minerais não metálicos
Ex
xtração de co
ombustíveis minerais
Pe
elotização d
de minerais - inclusive outros benneficiamento
os de
minerais, asso
ociados ou não à extraçã
ão
Fa
abricação d
de canos, manilhas, tubos, coneexões, ladrrilhos,
mosaicos e pa
astilhas cerâmicas, e arte
efatos de cree.
Fa
abricação de
e azulejos
Fa
abricação de
e material sa
anitário, arteffatos de porc
rcelana, faian
nça e
ce
erâmica artísstica - exclusive louça para
p
serviço de mesa (g
grupo
10
0.45)
Fa
abricação de
e louça para serviço de mesa
m
Fa
abricação de
e material re
efratário para
a fins industrriais (aluminosos,
silicosos,
ssílico-aluminosos,
gra
afitosos,
micos,
pós-exotérm
“c
chamote”, etcc.)
Fa
abricação de
e clinquer e de
d cimento
Fa
abricação de
e artefatos de
e fibrocimentto
abricação d e artefatos de amianto
o ou asbesttos - exclusive
Fa
arrtefatos do vvestuário e para segurança industri al (grande grupo
g
25
5.60)
Fa
abricação e e
elaboração de
d vidro e crristal
Be
eneficiamentto e preparação de gess
so ou gipsita - inclusive gesso
g
crre
Be
eneficiamentto ou preparação de amianto ou asbeestos - exclusive
a fabricação d
de artefatos (grupo
(
10.65)
Metalúrgica
Mecânica
Material elétricco e de comu
unicações
Material de tra
ansporte
De
esdobramen
nto da madeira
Prrodução de casas de madeira
m
pré
é-fabricadas e fabricaçã
ão de
es
struturas de m
madeira e arrtigos de carpintaria
abricação d
de chapas e placas de
d madeira aglomerada
a ou
Fa
prrensada, e m
madeira com
mpensada, re
evestida ou nnão com ma
aterial
plástico
Prrodução de l enha e carvã
ão vegetal
Fa
abricação de
e móveis mad
deira, vime e junco
Fa
abricação de
e móveis de metal
m
Fa
abricação de
e móveis de material
m
plás
stico
Fa
abricação de
e artefatos de
e colchoaria
Fa
abricação, m
montagem e acabamento de artefaatos diverso
os do
mobiliário
Fa
abricação de
e celulose, pa
asta mecânic
ca e de polpaa de madeira
a
Fa
abricação de
e papel, pape
elão, cartolina e cartão
Bo
orracha
Se
ecagem, sa lga, curtime
ento e outras preparaçõões de courros e
pe
eles - inclusivve subprodutos
Química
Prrodutos farm
macêuticos e veterinários
Fa
abricação de
e produtos de
e perfumaria
Fa
abricação de
e sabões e detergentes
Prrodutos de m
matérias plás
sticas
Be
eneficiamentto de fibra
as têxteis, fabricação de estopa
a, de

00
050000 a 005
59999
10
042000 a 104
42999
10
043000 a 104
43999
10
044000 a 104
44999
10
045000 a 104
45999
10
046000 a 104
46999
10
050001 a 105
52999
10
063000 a 106
63999
10
065000 a 106
65999
10
070000 a 107
79999
10
081100 a 108
81199
10
081700 a 108
81799
11
100000 a 119
99999
12
200000 a 129
99999
13
300000 a 139
99999
14
400000 a 149
99999
15
510000 a 1519999
15
520000 a 152
29999
15
530000 a 153
39999
15
580000 a 158
89999
16
610000 a 1619999
16
620000 a 162
29999
16
630000 a 163
39999
16
640000 a 164
49999
16
690000 a 169
99999
17
710000 a 1719999
17
720000 a 172
29999
18
800000 a 189
99999
19
910000 a 1912999
20
000000 a 209
99999
21
100000 a 219
99999
22
210000 a 2219999
22
220000 a 222
29999
23
300000 a 239
99999
24
410000 a 2419999

373
3

CÓDIGO IB
BGE
24
420000 a 242
29999
24
460000 a 246
69999
25
570000 a 257
79999
26
691000 a 269
91999
26
698000 a 269
98999
29
990000 a 299
99999
31
110000 a 319
99999

31
121000 a 312
21199

31
121500 a 312
21599
31
121600 a 312
21699
31
121755 a 312
21755
31
121950 a 312
21959
31
140030 a 314
40039
32
210000 a 3210999
32
215200 a 3215209
32
215210 a 3215219
32
216314 a 3216314
32
220000 a 322
20999
32
230000 a 323
30999
40
011000 a 4011999
40
012000 a 4012999
40
021000 a 402
21999
40
022000 a 402
22999
40
040000 a 404
40999
50
011000 a 5011999
50
012000 a 5012999
50
030000 a 503
39999
50
040000 a 504
47999
50
048000 a 504
48999
50
050000 a 505
59999
50
099000 a 509
99999
53
321000 a 532
21999
53
322000 a 532
22999
54
410000 a 5419999
55
512000 a 5512999
55
539000 a 553
39999
60
015000 a 6015999

DESCRIÇÃ
ÃO
materiais para
a estofos, e recuperação
r
de resíduos têxteis
Fiação, fiação
o e tecelagem
m, e tecelage
em
Ac
cabamento d
de fios e tecidos
Tingimento, e stamparia, e outros aca
abamentos eem roupas, peças
p
do
o vestuário e artefatos diversos de tecidos
Re
efinação e p
preparação de
d óleos e gorduras
g
veggetais e prod
dutos
do
o beneficiam
mento do caca
au destinado
os à alimentaação
abricação de
e rações balanceadas, de alimentos preparados para
Fa
an
nimais e a fa
abricação de farinhas de carne, sanguue, osso e pe
eixe
Prrodução de m
matrizes para
a impressão
Uttilidade públiica
Se
erviços de ccontrole de qualidade, corte de chhapas metá
álicas,
re
ecuperação e classifica
ação de suc
cata metálicca - inclusive a
lim
mpeza de forrnos siderúrg
gicos; limpez
za, seleção e classificaçã
ão de
grrãos, fibrass, etc.; moagem,
m
embalagem,, envasam
mento,
ac
condicionam ento e empacotamento
o de produutos alimenttícios,
be
ebidas e co
ondimentos; e tratamento de ressíduos indus
striais
po
oluentes do m
meio ambien
nte
Re
ecuperação de sucata metálica
m
- in
nclusive a lim
mpeza de fo
ornos
industriais
Se
erviços de sseleção, imunização e preparação d e sementes para
plantio
Se
erviço de en
nvasamento de
d produtos químicos (gglp, desinfeta
antes,
inseticidas e ssimilares)
ecuperação de resíduos industriais
s, através dde tratamentto de
Re
po
oluentes (sod
da cáustica, vinhoto, merrcúrio, etc.)
Incineradores
Co
onstrução civvil
De
epósito da in
ndústria quím
mica
De
epósito de in
ndústria de produtos
p
farm
macêuticos e veterinários
s
De
epósito de u
unidades aux
xiliares de ap
poio (utilidad es) e de serrviços
de
e natureza in
ndustrial
Pa
avimentação
o, terraplenag
gem e constrrução de esttradas
Co
onstrução de
e viadutos, pontes,
p
miran
ntes, etc
Ag
gricultura, be
eneficiamentto de sementtes
Ex
xtração vege
etal
Criação anima
al - exclusive
e bovinocultura
Bo
ovinocultura
Florestamento
o e refloresta
amento
Trransportes a quaviários de passageiro
os e cargas
Trransportes fe
erroviários
Trransportes ro
odoviários de
e passageiro
os e cargas
Trransportes urbanos de
e passageiros e carg
rgas - inclusive
metroviários
Garagens e pa
arqueamento
os de veículo
os
Trransportes a éreos de pas
ssageiros e cargas
c
e resíduos só
ólidos e outro
os serviços dde transporte
e não
Trransporte de
es
specificados ou não class
sificados
eparação de
e veículos - exclusive embarcaçõees, aeronav
ves e
Re
ve
eículos ferrovviários (14.13.10-4, 14.13.50-3, 14.772.99-2, 14.2
23.991))
Manutenção e conservaçã
ão de veículo
os em geral
Se
erviços de hiigiene - barb
bearias, saun
nas, lavanderrias, etc
Arrmazéns gerrais e trapich
hes
Se
erviços de co
onservação, limpeza e se
egurança
Co
omércio ataccadista de prrodutos quím
micos e farmaacêuticos
374
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CÓDIGO IB
BGE

DESCRIÇÃ
ÃO

60
016000 a 6016999
60
033000 a 603
33999

Co
omércio ataccadista de co
ombustíveis e lubrificantees
Co
omércio ataccadista de arrtigos usados
s e sucatas
Co
omércio vare
ejista de com
mbustíveis e lubrificantess e gás lique
efeito
de
e petróleo
Queima ao ar livre e dispo
osição de res
síduos

61
109000 a 6110999
99
999010 a 999
99021

 Lei Municipal 13.885,
1
de 25 de Agossto de 2004
Municipal estabelece
e
normas co
omplementa
ares ao Pla
ano Diretor e disciplin
na o uso e
Esta Lei M
ocupação do solo no
o município
o de São P
Paulo. Em seus artigo
os 164 a 1170, são definidas ass
e usos indusstriais, confo
orme Quad
dro 9.2.7-3, apresentad
do a seguir.
classes de
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Quadro 9.2.7-3
Classes de Usos Industriais – Lei 13885/2004
Classe

Definição

Atividades que podem adequar-se aos
mesmos padrões dos usos não residenciais
Ind-1a
- nR1 em termos de níveis de incomodidade e
Usos
condições de instalação e funcionamento
industrais
caracterizam-se pelo seu baixo potencial de
compatíveis poluição ambiental, não gerando efluentes
líquidos industriais, emissões atmosféricas,
emanações odoríferas e resíduos sólidos

Atividades incluídas
I - confecção de artigos de vestuário e acessórios: confecções que não utilizem processos de
tingimento de fibras ou tecidos;
II - fabricação de artefatos de papel: indústrias potencialmente geradoras de ruídos e vibração
compatíveis com o uso residencial;
III - fabricação de equipamentos de comunicações: indústrias cuja incomodidade está vinculada
aos processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de
materiais, tais como anodização e pintura;
IV - fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática: indústrias cuja
incomodidade está vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer
operação de transformação de materiais;
V - fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de
precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios: indústrias
cuja incomodidade está vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer
operação de transformação de materiais.
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Classe

Definição

Atividades que podem adequar-se aos
mesmos padrões dos demais usos não
residenciais nR2 em termos condições de
instalação e funcionamento caracterizados
Ind-1b
- pelo seu baixo potencial de poluição
ambiental, não gerando efluentes líquidos
Usos
industriais, emissões atmosféricas e resíduos
industrais
sólidos, cuja incomodidade potencial está
toleráveis
vinculada aos processos e operações
utilizados e à possível geração de ruídos e
emanações
odoríferas
passíveis
de
tratamento e medidas mitigadoras

Atividades incluídas
I - fabricação de produtos alimentícios e bebidas: estabelecimentos destinados à fabricação de
produtos de padaria, confeitaria, pastelaria, rotisserie, dentre outros, com área construída
máxima de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), cujo potencial poluidor, em especial de
odores seja passível de controle tecnológico;
II - fabricação de produtos têxteis: indústrias sem operações de fiação, tecelagem,
beneficiamento e tingimento de fibras têxteis ou tecidos; preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos de viagem e calçados: indústrias de artefatos de couro, sem
operações de curtimento e preparação de couros e peles, inclusive subprodutos;
III - fabricação de produtos de plástico: estabelecimentos destinados à fabricação de laminados
plásticos, artefatos diversos de material plástico, potencialmente geradoras de emissão de
odores, ruídos e efluentes líquidos, passíveis de tratamento;
IV - fabricação de produtos de madeira: indústrias com potencial de emissão de ruídos e poeiras,
passíveis de tratamento;
V - fabricação de peças e acessórios para veículos automotores: indústrias de montagem, que
não envolvem transformação de matéria-prima;
VI - fabricação de móveis: indústrias com baixo potencial de poluição do meio ambiente, com
área construída máxima de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), com geração de material
particulado, emissão de ruídos e de incômodos ao uso residencial passíveis de serem
controlados.
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Classe

Definição

Atividades que envolvam processo produtivo
que implique na fixação de padrões
específicos em termos de localização, grau
de incomodidade e de poluição ambiental
Ind-2
- caracterizados pelo seu alto potencial
Usos
poluidor do meio ambiente pela emissão de
industrais
ruídos, gases, vapores, material particulado,
incômodos odores, efluentes líquidos e resíduos sólidos,
cujos
incômodos
possuem
soluções
tecnológicas economicamente viáveis para
seu tratamento e/ou implantação de medidas
mitigadoras

Atividades incluídas
I - fabricação de produtos alimentícios e bebidas: estabelecimentos destinados à preparação de
alimentos, conservas, produtos de cereais, bebidas, dentre outros;
II - fabricação de produtos do fumo: indústrias potencialmente incômodas pela emissão de
odores;
III - fabricação de produtos têxteis: estabelecimentos destinados ao beneficiamento e tecelagem
de fibras têxteis, estamparia e texturização, alvejamento e tingimento de tecidos, dentre outros;
IV - fabricação de papel e produtos de papel: indústrias destinadas à fabricação de papel,
papelão, cartolina e cartão;
V - edição, impressão e reprodução de gravações: indústrias potencialmente incômodas pela
emissão de odores, ruídos e vibração, podendo tornar-se insalubres e com riscos de
periculosidade pelo uso de solventes em operações de impressão, pela emissão de poluentes
atmosféricos e manipulação de substâncias inflamáveis;
VI - fabricação de produtos químicos: indústrias destinadas à fabricação de produtos químicos,
que envolvem processos e operações com potencial de insalubridade, periculosidade e
incomodidade, passíveis de tratamento;
VII - fabricação de artigos de borracha: estabelecimentos destinados à fabricação de fios de
borracha, espuma de borracha, dentre outros, que não utilizem processos de regeneração de
borracha;
VIII - fabricação de produtos de minerais não metálicos: estabelecimentos destinados à
fabricação de vidro, artigos de vidro, artefatos de concreto, cimento e estuque, dentre outros;
IX - metalurgia básica: estabelecimentos destinados à produção de laminados de aço,
metalurgia de diversos metais, fundição;
X - fabricação de produtos de metal: exclusive máquinas e equipamentos: estabelecimentos que
utilizem processos de forja, galvanoplastia, usinagem, solda, têmpera, cementação e tratamento
térmico de materiais, dentre outros;
XI - fabricação de máquinas e equipamentos: estabelecimentos destinados à fabricação de
motores, bombas, tratores, armas, dentre outros, potencialmente poluidores das águas, do ar e
do solo;
XII - fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: estabelecimentos destinados à
fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos, fios e cabos, dentre outros;
XIII - fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias: indústrias
potencialmente incômodas pela natureza da atividade e porte do empreendimento, que exigem
soluções tecnológicas e condições de instalação adequados;
XIV - fabricação de outros equipamentos de transporte: indústrias potencialmente incômodas
pela natureza da atividade e porte do empreendimento, que exigem soluções tecnológicas e
condições de instalação adequados;
XV - Indústria extrativista.
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§ 1º - Ficam enquadrados na categoria de uso industrial Ind-2, os estabelecimentos industriais
nos quais houver processo de fundição de metais, ferrosos ou não ferrosos, necessário ou não
ao desempenho da atividade na qual está classificado o estabelecimento.

Classe

Definição

atividades cujo desenvolvimento possa
causar prejuízo à saúde, à segurança, ao
bem-estar público e à integridade da flora e
Ind-3
- fauna regionais caracterizam-se pelo seu alto
Usos
potencial poluidor das águas, da terra ou do
industrais
ar ou por envolverem alta periculosidade,
especiais
riscos de incêndio e explosões, que exigem
soluções tecnológicas complexas e onerosas
para seu tratamento e/ou implantação de
medidas mitigadoras

Atividades incluídas
I - fabricação de produtos alimentícios: estabelecimentos destinados à produção de óleos,
gorduras, beneficiamento de arroz, fabricação de rações balanceadas, dentre outros, que
exigem soluções tecnológicas complexas ou onerosas para seu tratamento;
II - curtimento e outras preparações de couro: indústrias com alto potencial de poluição do meio
ambiente, tanto pelas emanações odoríferas, como pela qualidade dos efluentes e resíduos
sólidos industriais gerados, que, em geral, necessitam de pré-condicionamentos para
disposições conjuntas em sistemas de tratamento públicos ou privados;
III - fabricação de celulose e pastas para fabricação de papel;
IV - fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares: indústrias
com alto potencial de poluição das águas e do ar, gerando resíduos sólidos, que exigem
tratamento e/ou disposição final complexa e onerosa, além de possuírem alta periculosidade,
riscos de incêndios e explosões, e causarem sérios incômodos à população;
V - fabricação de produtos químicos: indústrias com processos e operações com potencial de
insalubridade, periculosidade e incomodidade, podendo gerar emissões atmosféricas, efluentes
líquidos e resíduos sólidos altamente nocivos para a saúde pública e ao meio ambiente;
VI - fabricação de borracha: indústrias com operações de beneficiamento ou regeneração de
borracha;
VII - fabricação de produtos de minerais não metálicos: estabelecimentos destinados à
fabricação de cimento, cal, telhas, tijolos, dentre outros;
VIII - metalúrgica básica: estabelecimentos destinados à produção de gusa, ferro e aço,
metalurgia dos metais não ferrosos, dentre outros, com alto potencial de poluição do ar, emitindo
material particulado, gases tóxicos e incômodos, ruídos e vibrações, além de poluir as águas e
gerar resíduos sólidos que exigem soluções tecnológicas complexas e onerosas para o seu
tratamento.
§ 1º - Ficam também classificados como Ind-3, os estabelecimentos industriais nos quais houver
processos de:
I - redução de minérios de ferro;
II - beneficiamento e preparação de minerais não-metálicos não associados em sua localização
às jazidas minerais;
III - qualquer transformação primária de outros minerais metálicos não associados em sua
localização às jazidas minerais, excetuado o caso de metais preciosos;
V - regeneração de borracha.
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No Artigo 201 da mesma lei são
s
definida
as como su
uspeitos de
e contamin ação os im
móveis que
e
tenham ab
brigado, a qualquer tem
mpo, qualqu
uer das segu
uintes ativid
dades:
a química;
I - indústria
II - indústria petroquím
mica;
gica;
III - indústrria metalúrg
IV - indústrria farmacêutica;
V - montad
doras;
VI - indústrria têxtil/ tinturaria;
VII - depóssitos de resíduos;
VIII - depósito de materiais radioativos;
nientes de i ndústria química;
IX - depósiito de materiais proven
X - aterro ssanitário;
XI - cemité
ério;
XII - minerração;
XIII - hospiital;
XIV - posto
o de abaste
ecimento de
e combustívvel.
L não conttêm o nível de detalhees de algun
atividades fornecidas
f
pelo SIPOL
ns itens da
a
Como as a
classificaçã
ão, tais com
mo área co
onstruída, p rocessos de produção
o e produtoos finais, as
s atividadess
foram classsificadas de maneira mais conse
ervadora, de forma que algumas delas pode
em ter sido
o
enquadrad
das em cate
egorias indu
ustriais maiss restritivas que as que
e pertencem
m de fato.
go 201 foi mais objetiva, pois essta tem critérios maiss
A classificação entre as atividad
des do artig
nto das ativiidades.
específicoss para o enquadramen
A seguir é apresenta
ada a Figura 9.2.7-2, o
onde esta indicado o potencial dde contamin
nação e ass
áreas conttaminadas da
d ADA.
q nenhum
m dos imóve
eis a serem
m desaproprriados consstam nos ca
adastros da
a
Cabe aqui destacar que
da CETESB
B como imó
óveis contam
minados ou suspeita de contaminaação.
SVMA ou d
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Figura 9.2.7-2: Árreas Conta
aminadas na
n ADA.
Qu
uadro 9.2.7
7-4
Informações do
os dois estabelecime ntos Come
erciais/Serv
viços inserridos na árrea de
de
esapropriaç
ção
E
Estabelecime
ento Industria
al e/ou
Comerrcial/Serviço

Endere
eço +
Ocupa
ação
Predom
minante
do Enttorno

Atiividade Princcipal +
Potencial
Con
ntaminante/P
Passivo
Ambientall

Classificação
Se
egundo a
Lista
L
do
IBGE

Rua Miiranda
de Aze
evedo

pósito de Mateerial de
Dep
Construção – M
Médio
Potencial

Comércio
C
atacadista de
material de
onstrução
co

D
Deposito Mate
erial de Cons
strução

381

E
Estabelecime
ento Industria
al e/ou
Comerrcial/Serviço

Endere
eço +
Ocupa
ação
Predom
minante
do Enttorno

Atiividade Princcipal +
Potencial
Con
ntaminante/P
Passivo
Ambientall

Classificação
Se
egundo a
Lista
L
do
IBGE

Rua Miiranda
de Aze
evedo

cina mecânicaa – Alto
Ofic
Potencial
(óleos e graxaas)

nutenção e
Man
con
nservação
de
e veículos
em
e geral

Oficin
na Mecânica
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10. IDENT
TIFICAÇÃO E AVALIA
AÇÃO DE IM
MPACTOS AMBIENTA
AIS
entificação e avaliaçã
ão de impa
actos ambie
entais prop
põe-se a iddentificação
o de forma
a
Para a ide
sistêmica dos impacctos decorre
entes das diversas ações
a
do empreendim
e
mento, pote
encialmente
e
as de modificações am
mbientais, be
em como qualificar
q
e quantificar (quando pa
assíveis de
e
causadora
mensuraçã
ão) estes im
mpactos.
s cumprida
as as seguiintes princip
pais etapas:
Para tanto, deverão ser
ão do rol de
e fatores e/o
ou ações ge
eradoras de
e potenciais impactos aambientais;
- a definiçã
definição do
os atributos
s de avaliaçã
ão dos pote
enciais impa
actos ambieentais;
- a prévia d

ção e avaliação dos po tenciais imp
pactos.
- a análise, mensuraç
ctos observvam estreita correspondência coom as açõe
es e obrass
Os fatoress geradoress de impac
necessária
as à implantação e posteriorme
p
ente à ope
eração das Galerias Complementares doss
Córregos Á
Água Preta e Sumaré.
Assim, a id
dentificação
o e a avalia
ação dos im
mpactos serrão realizad
das relacionnando-se as ações do
o
empreendiimento, nass suas disttintas fasess, considera
adas como geradoras de interferrências em
m
porções te
erritoriais esspecíficas, nos aspecttos ambienttais diagnos
sticados, caada um com
m maior ou
u
menor grau
u de vulnerrabilidade.
o o processso potencial de mudan
nça na qualidade ambiental pré-eexistente, os
o impactoss
Conhecido
serão avaliados segundo um con
njunto de a
atributos, co
onforme esp
pecificados e detalhados adiante,
e todo este
e conjunto de atributo s permitirá classificar a magnituude dos impactos. Na
a
sendo que
avaliação dos impacctos ainda será posssível a me
ensuração de alguns deles, po
or meio de
e
indicadores.
os dos impa
actos, utiliza
ados para o presente estudo,
e
são:
Os atributo

Natureza
- positivo: impacto cujjos efeitos se traduzem
m em benefícios para melhoria daa qualidade
e ambientall
mais aspectos ambientais conside
erados.
de um ou m
s se traduze
em em prejjuízo à qua
alidade ambbiental de um
u ou maiss
- negativo: impacto cujos efeitos
aspectos a
ambientais considerado
c
os.

Probabilid
dade
- Certo: qu
uando se tem
m certeza que
q o impaccto vai ocorrer.
- Provável: quando nã
ão se tem certeza que o impacto vá
v ocorrer.

Prazo
- Curto pra
azo: impacto
o cujo efeito
o se faz sen
ntir imediata
amente apó
ós a geraçãão da ação causadora;
fase de implantação – 3 anos.

prazo: impa
acto cujo efeito
e
se ffaz sentir gradativamente após a geração
o da ação
o
- Médio p
impactante
e; início da operação
o
– 3 a 6 anoss.
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- Longo prrazo: impaccto cujo efe
eito se faz ssentir deco
orrido longo tempo apóós a geraçã
ão da ação
o
impactante
e; na operaçção – mais de 6 anos.

Abrangên
ncia
- Localizad
do: impacto
o cujos efeittos se faze
em sentir em
m local esp
pecífico com
mo nas imediações ou
u
no próprio sítio onde se
s dá a açã
ão.
ujos efeitos
s se fazem ssentir em vá
ários locais..
- Disperso: impacto cu

cia
Forma de Interferênc
- Causado
or: se o emp
preendimen
nto irá caussar impacto novo, que ainda não havia sido constatado
o
na região d
de estudo.
e
mento irá in
ntensificar problemas
p
ambientais
a
jjá em curso
o na região
o
- Intensificcador: se o empreendim
de estudo.

Duração
- Temporá
ário: impaccto cujos efeitos
e
se manifestam
m em um intervalo dde tempo limitado e
conhecido, cessando uma vez elliminada a ccausa da aç
ção impacta
ante.

ente: impaccto cujos efeitos se e
estendem além
a
de um
m horizontee temporal conhecido,
- Permane
mesmo cessando a ca
ausa geradora da ação
o impactantte.
Magnitude
e
A magnitud
de é o atrib
buto que qu
ualifica cada
a um dos im
mpactos ide
entificados,, procurando sintetizarr
sua avaliaçção:
ente as ca
aracterística
as de um determinad
do aspecto
o
- Alta: impacto que altera significativame
c
er a qualida de do ambiiente.
ambiental, podendo compromete
q
altera medianam
mente um determinad
do aspectoo ambienta
al podendo
o
- Média: impacto que
eter parcialm
mente a qua
alidade do a
ambiente.
comprome
mpacto que pouco alterra um deterrminado asp
pecto ambie
ental, sendoo seus efeittos sobre a
- Baixa: im
qualidade do ambientte considera
ados despre
ezíveis.

Grau de R
Resolução
O grau de
e resolução está relacionado à e
eficácia das
s medidas de
d controle sugeridas e a matrizz
instituciona
al responsá
ável pela su
ua impleme
entação. Se
e a medida é considera
rada eficaz e depende
e
somente d
do empreen
ndedor, a chance
c
de sser implanttada com sucesso é m
muito alta, portanto, o
grau de re
esolução da
a medida é alto. Se a medida recomendada
a é consideerada pouco
o eficaz ou
u
depende d
de outros atores (pre
efeituras, ó
órgãos púb
blicos, ONG
G’s, parceriias, etc.), o grau de
e
resolução é baixo. Asssim, o grau
u de resoluçção de uma medida pode ser: altoo, médio ou baixo.

Relevânciia
É o atribu
uto final do
o impacto, ou seja, sse considerada os se
eus demaiss atributos (natureza,
ocorrência
a, forma de
e interferência e du ração) ass
sociado às medidas para sua mitigação,
prevenção
o, compenssação, conttrole e mo
onitoramentto (grau de
e resoluçãoo). Por exemplo, um
m
impacto ne
egativo de grande ma
agnitude, ccujo grau de resolução
o da medidda de contrrole é alto,
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poderá serr classificad
do como de média rele
evância. Ass
sim, um imp
pacto pode ser classificado como
o
de alta, mé
édia ou baixxa relevância.
preendimentto e a identificação doos possíveis impactoss
Considerando-se a caracterização do emp
mbiente, sã
ão propostas
s medidas m
mitigadoras
s / ações de
e controle aambiental, cuja
c
adoção
o
no meio am
visa prevenir, corrigirr e/ou comp
pensar impa
actos de na
atureza neg
gativa e pottencializar aqueles de
e
natureza p
positiva. Asssim, define--se:
as: compree
ende as açções e atividades prop
postas cujaa finalidade
e é atenuarr
- Medidas Mitigadora
actos. Pode
em ser divid
didas em medidas
m
pre
eventivas e corretivas
s, conforme
e
e/ou soluccionar impa
exposto a seguir:




Medida
as Preventtivas: compreende a
as ações e atividade
es proposttas cujo fim
f
é agirr
antecip
padamente evitando a ocorrência de impacto
os negativos
s.
Medida
as Corretiva
as: compree
ende as açõ
ões e ativid
dades propo
ostas com a finalidade
e de agir de
e
modo a corrigir um
ma atividade
e evitando-sse a geraçã
ão ou os efe
eitos de imppactos nega
ativos.

atórias: compreende as ações e atividade
es propostaas para compensar a
- Medidas Compensa
a de impacto
os negativos que não p
podem ser evitados.
e
ocorrência
e as ações
s e atividad
des proposstas para otimizar
o
/ou
u
- Medidas Potencializadoras: compreende
p
ampliar os efeitos doss impactos positivos.

10.1
Identifficação e descriç
ção dos Impactos
s/ Propossição de Medidas
s
Mitigadorras ou Compensató
órias.
10.1.1 Me
eio Físico
Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o
Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Impacto elimina ção de ponto
os de alagam
mento inseriddos na ADA
opulação da A
AID e ADA
- Po
mplantações d
das galerias complementtares dos cóórregos Água
a Preta
- Im
e Su
umaré
eração
Ope
dos em região que apressenta alta inc
cidência
Os córregos esttão localizad
de inundações,
i
especialmente nas prox
ximidades doo Parque An
ntártica,
da avenida Sumaré com
no cruzamento
c
m a praça M
Marrey Júnio
or, e do
Sho
opping Bourb
bon, no cruz
zamento da avenida Frrancisco Ma
atarazzo
com
m a avenid
da Pompeia
a. Entende-se que ass inundaçõe
es são
reco
orrentes nesttes pontos por
p conta do sistema de ddrenagem de
e águas
se apresentar
a
in
nsuficiente e inadequado, havendo sido implem
mentado
em meados d
da década de 60. Pe
elo exposto,, infere-se que a
implantação dass galerias co
omplementares dos córrregos Água Preta e
Sum
maré contrib
buirá positiva
amente para
a o combatee das cheias
s nesta
região.
Este
e impacto é considerad
do positivo, localizado, de longo prazo
p
e
perm
manente. Se
endo conside
erado certo, irreversível, dde alta magn
nitude e
relevância.

Pro
ogramar no
ovos dispos
sitivos de controle dee enchente
es nos
córrregos inserridos na AID/ADA
A
e manter sem
mpre em ação
a
o
Plano de Desa
assoreamen
nto e limpez
za periódicaa das galeriias dos
D/ADA.
córrregos inserridos na AID
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Alte
eração pontu al na qualida
ade do ar
Atm
mosfera
- Im
mplantações d
de canteiros de obras
- Es
scavações
- Trá
áfego/movim
mentação de máquinas e//ou equipam
mentos
- Trá
áfego de veíículos leves
Implantação
No período de
e implantaç
ção das Galerias
G
Com
mplementare
es dos
a Preta e Sumaré,
S
o possível efeeito das ob
bras na
Córregos Água
qualidade do arr, é pontual, limitando-se
e à poeira ssuspensa, re
esultado
de escavações e da movimentação de
d máquinass, equipame
entos e
minhões no local das intervenções
i
s previstas para abertu
ura dos
cam
pontos de ataqu
ue, assim com
mo no perímetro de desaapropriação.
Cab
be aqui espe
ecificar que, neste tipo de
e intervençãoo é predominante a
disp
persão de ma
culado, basic
camente a teerra, a qual é inerte,
aterial partic
e, portanto
p
não
o trará problemas de intoxicação à populaçã
ão que
rece
eberá essa carga de pó, havendo apenas a possibilida
ade de
prob
blemas de m
menor gravidade a pes
ssoas alérgiccas. Além disso,
d
o
diâm
metro médio dessas parttículas é predominantem
mente grande
e, o que
redu
uz bastante a sua agress
sividade à sa
aúde.
Reg
gistra-se que
e, a poeira suspensa
s
no período de obras, limita
a-se ao
ento
orno imedia
ato da interrvenção, co
om tendênciia a se de
epositar
rapidamente no
o solo, cas
so não existam correnntes de ve
ento no
mom
mento.
O efeito
e
da em
missão do trá
áfego de veículos de seerviço na ob
bra não
deverá ter um e
efeito mensu
urável, em re
elação ao traafego atual das
d vias
e av
venidas existtentes, sendo, portanto, desprezíveiss os impacto
os neste
sentido.
e impacto é considerad
do negativo, provável, loocalizado e restrito
Este
exclusivamente à ADA, sendo o empreendim
mento considerado
intensificador d
deste. Por ser de con
ndição tempporária e de
e curta
dura
ação, ele tam
mbém é reve
ersível, havendo rapidam
mente um retorno às
condições anterriores, tão lo
ogo cessem as atividadees de escav
vação e
mov
vimento de m
máquinas. O impacto é de baixa m
magnitude, e, com a
adoção de me
edidas preve
entivas e de controle com alto grau
g
de
reso
olução, é con
nsiderado de
e baixa relevâ
ância.
o aumento da
d concentra
ação de maateriais partic
culados
Os controles do
eiras emitido
os por mottores de ve
eículos,
em suspensão e de poe
quinas e e
equipamento
os devem ser
s
realizaddos por meio do
máq
mon
nitoramento das condiçõ
ões de opera
ação dos meesmos. Além
m disso,
reco
omenda-se, que em perríodos de seca, áreas coom solo descoberto
seja
am mantidass úmidas, diminuindo a suspensão dde poeira po
or ação
do vento
v
ou movvimentação de
d veículos.
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Alte
eração pontu al dos níveis
s de ruídos.
Atm
mosfera
- Im
mplantações d
de canteiros de obras
- Es
scavações
- Trá
áfego/movim
mentação de máquinas e//ou equipam
mentos
- Trá
áfego de veíículos leves
Implantação
O ruído
r
de má
áquinas de escavação, pavimentaçção, transpo
orte de
matterial e de construção, varia muito
o em funçãão da condição de
operação das m
mesmas. Pod
de-se considerar com basse em experriências
ante
eriores com equipamenttos similares
s, que estes equipamenttos não
emitirão ruído e
em níveis ac
cima de 90 dB(A),
d
medi dos a 7 me
etros da
fontte.
Aplicando-se a curva de de
ecaimento logarítmico a este nível máximo,
m
ém-se o resu
ultado aprese
entado no qu
uadro abaixoo, que indica
a o nível
obté
sonoro previsto,, em função da distância das obras.

Descrrição do Imp
pacto

Distânc
cia
(m)
7
10
20
30
40
50
100
150
200
300
400
500
750
1000
1250
1500

Nível de Ruído
(dB(A))
90
87
81
77
75
73
67
63
61
57
55
53
49
47
45
43

Em áreas mista
as com pred
dominância residencial,
r
considera-se
e como
máx
ximo admisssível um ruíd
do de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A)
d
à
noite, enquanto que nas áre
eas com voc
cação comerrcial, os limites são
de 60
6 e 55 dB(A
A), respectiv
vamente para
a os períodoos diurno e noturno.
n
Logo, pelos dad
dos no quadrro observa-se que até um
ma distância de 400
uinas e
m, durante o dia, e 700 m à noite,, a operaçãão de máqu
na obra virá a prejudic
car as conddições de conforto
c
equipamentos n
acústico nas áre
eas de predo
ominância re
esidencial e aaté 400 m à noite e
200 m durante o dia nas áre
eas de vocaç
ção comerciaal. Essas dis
stâncias
são válidas pa ra condiçõe
es de campo
o livre, sem
m obstáculos
s como
morrros, edificaçções, entre outros,
o
repre
esentando, pportanto, a máxima
m
distâ
ância em qu
ue poderá ha
aver quebra de conforto acústico em
m áreas
ocupadas por re
esidências.
be aqui desttacar que, conforme apo
ontado no d iagnóstico do
d meio
Cab
físic
co, no períod
do diurno, o nível de ru
uído existentte já ultrapa
assa os
padrões legais,, de forma que os ru
uídos das oobras serão pouco
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sensíveis junto a
aos receptorres a distâncias da ordem
m de 50 a 15
50 m.
m
efeito,, portanto, será junto aos
a
receptoores localizados na
O maior
prim
meira quadra
a junto às ob
bras, mas ap
penas em loccais com oc
cupação
residencial.

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

a das caraccterísticas da
a poluição so
onora é o seeu imediatismo. Da
Uma
mes
sma maneirra que se inicia tão logo comeccem as ativ
vidades
ruidosas, també
ém cessa no instante que
q
estas teerminarem. Logo,
L
a
reve
ersibilidade d
do impacto ambiental
a
é to
otal e imediaata.
Este
e impacto é consid
derado neg
gativo, proovável, loca
alizado,
intensificado pe
elo empreend
dimento, no curto prazo e temporário
o. Ele é
de baixa
b
magnittude e, com a utilização das medidaas preventiva
as e de
controle de alto
o grau de resolução, pode ser connsiderado de
e baixa
relevância.
o recomenda
adas como medidas
m
prev
ventivas de ggeração de ruídos
r
a
São
insp
peção e man
nutenção do
os equipame
entos e veícculos utilizad
dos nas
obra
as, a dispo nibilização de
d EPIs (protetores auuriculares) para
p
os
trab
balhadores com maio
or proximidade dos ruídos (co
onforme
esta
abelecido na
a legislação trabalhista vigente),
v
e a não execu
ução de
atividades notu rnas ruidosa
as conforme
e estabeleciido pela leg
gislação
nicipal.
mun
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados

Fato
ores Gerado
ores

Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Alte
eração da qu alidade amb
biental das ág
guas superficciais
os/recursos h
hídricos supe
erficiais
Solo
emoção da vvegetação rasteira, indivíd
duos arbóreoos isolados e
- Re
limp
peza da área
a
- Im
mplantação do
o canteiro de
e obras
- Te
erraplenagen
ns e escavaç
ções
- Trá
áfego / movi mentação de
e veículos pe
esados, máqquinas e/ou
equipamentos
- Ma
anutenções ccorretivas / operações
o
de
e abastecimeento dos veíc
culos e
equipamentos
Implantação
A alteração
a
da qualidade das
d
águas superficiais
s
ppor ação an
ntrópica
decorre, princip
palmente, da
d introduçã
ão nos reccursos hídric
cos de
substâncias quíímicas que acarretam em
e alteraçõees nos padrrões de
qualidade deterrminados pe
ela legislação
o vigente. C
Cabe aqui destacar
que, por se tra
atar de área
a urbana co
onsolidada, oos cursos d’
d água
encontram-se m
muito alterad
dos por diverrsos fatores,, como cana
alização
p alteração
o da qualidad
de físico-quím
mica da águaa.
ou por
Poré
ém, geralme
ente, todos os
o serviços típicos
t
de obbras civis, prrevistos
de serem
s
execu
utados durante a fase de implantaçãoo das galerias, terão
a po
otencialidade
e de geração
o de material particuladoo e detritos em geral
em condições d
de serem ap
portados aos
s cursos d’áágua localiza
ados no
ento
orno das obrras projetada
as.
Durante a impl antação e operação
o
do
os canteiros de obras poderão
p
ocorrer atividad
des que pottencializarão o aporte dde sedimenttos aos
curs
sos d’água s ituados nas proximidade
es das obras..
Con
nforme dito a
anteriormente
e no período
o de implantaação é neces
ssário a
utiliz
zação de um
ma frota de veículos
v
(leve
es e pesadoss) e de máquinas e
equipamentos movidos po
or motores à combusstão, passív
veis de
nutenções ccorretivas, be
em como de
e utilização de combusttíveis e
man
óleo
os lubrifican
ntes. Mesmo
o considerando-se que a manutenção e
abastecimento desses veículos ocorrerão em locais espe
ecíficos,
afas
stado dos po
ontos de interferência com
m os corpos d’água supe
erficiais,
ante
eriormente iidentificados
s, poderão ocorrer eveentuais acide
entes /
vaza
amentos com
m óleo comb
bustível e lub
brificantes q ue, se atingirem os
corp
pos hídricos locais, pode
erão alterar pontualmennte a qualida
ade das
águas superficia
ais.
O impacto desscrito é clas
ssificado como de natuureza negattiva, de
ocorrência provvável, intensificado pello empreen dimento, de
e curto
praz
zo, localizad o na ADA, e de duração
o temporária,, sendo class
sificado
iniciialmente com
mo de média magnitude
e. Entendenndo-se, no entanto,
e
que os trabalho
os previstos serão realiz
zados em cuurto período
o e, por
fim, considerand
do-se que se
erão adotada
as medidas dde controle, de alto
grau
u de resoluçção e de responsabilidad
de do empreeendedor, o impacto
foi considerado
c
evância.
de baixa rele
A adoção
a
de medidas prreventivas visando
v
evittar ou conttrolar o
carrregamento d
de sedimento
os e o lançam
mento de deetritos em ge
eral nos
corp
pos hídricos locais é de fundamental
f
importância .
Indica-se a in
nstalação de
e dispositivos de conntenção durante a
realização dos serviços e obras ne
ecessárias à implantaç
ção do
emp
preendimento
o, de tal forrma evitar o fluxo de seedimentos / detritos
em geral para o interior dos canais.
Além
m das mediidas de con
ntrole previsttas na execcução do Plano de
Ges
stão e Contro
ole Ambienta
al das obras.
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
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Descrrição do Imp
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C
Classificação
o
Medid
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oras,
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mpensatórias
s ou
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encializadorras

Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

Oco
orrência de vvibrações no solo
os
Solo
mplantação do
o canteiro de
e obras e das
s frentes de serviços
- Im
- Te
erraplenagen
ns e escavaç
ções
- Trá
áfego / movi mentação de
e veículos pe
esados, máqquinas e/ou
equipamentos
Implantação
ação do emp
preendimentoo serão exec
cutados
Durante a fase de implanta
pontos de ataq
que. Nestas ocasiões, dependendo
d
das condiç
ções de
os mecânico
os, do tipo de fundaçã
ão civil
operação dos equipamento
projetada e dass característticas geológico-geotécniicas (consisttência /
com
mpacidade) d
do substrato local, existe
e o potenciall de serem geradas
g
vibrações que atinjam os
o receptores vizinhoss em inten
nsidade
perc
ceptível e de
e baixa incom
modidade, se
em o potenciial de causar danos
às edificações.. Portanto, caracteriza--se apenas um potencial de
ente de vibra
ações, que nã
ão necessarriamente irá ocorrer,
o
impacto decorre
sendo que o sseu efeito dependerá de diversoss fatores de
e difícil
prev
visão.
m impacto ne
egativo, loca
alizado na A
ADA, de oco
orrência
Tratta-se de um
prov
vável, no currto prazo, ca
ausado pelo empreendim
mento e temporário.
O im
mpacto é de pequena magnitude e, mediante
m
a aadoção de medidas
m
de controle
c
de a
alta resolução
o, foi conside
erado de baiixa relevância.
A im
mplementaçã
ão de mecan
nismos de co
ontrole de geeração de vib
brações
no solo,
s
assim ccomo no pav
vimento, são medidas quee tendem a eliminar
e
tal impacto.

Proc
cessos de e
erosão dos solos e con
nsequentemeente assoreamento
dos córregos insseridos na AID
A e ADA
os/recursos h
hídricos supe
erficiais
Solo
erviços de lim
mpeza de terrrenos
- Se
- Produção de e
entulhos e resíduos
- Se
erviços com m
movimentaçã
ão de terra
Implantação
erosivos são
o impactos decorrentes dda ação das
s águas
Os processos e
viais. Geralm
mente são do
o tipo lamina
ar ou sulcos em solos ex
xpostos
pluv
dura
ante as ativiidades de movimentação
m
o de solos. Registra-se que as
mes
smas podem
m ainda ser relacionada
as à ocorrênncia de disp
posição
inad
dequada de rresíduos e materiais.
m
O trransporte de
e sedimentos
s com eventu
ual assoream
mento dos siistemas
de drenagem superficial e urbano podem ocoorrer na área de
implantação do empreendim
mento, aprese
entando carááter generalizado, o
que significa q ue acarreta na gradativa diminuiçãão das seç
ções de
vala
as, valetas, ccanaletas e galerias.
g
Reg
gistra-se que
e no médio e longo praz
zo, a conseequente redu
ução do
esco
oamento pro
omove alaga
amentos, os quais resulltam na dific
culdade
de circulação d
de pessoas e veículos, tendo com
mo consequê
ência a
satu
uração do so
olo e a redução os parâm
metros de ressistência.
Cab
be aqui desttacar que, a região de inserção ddo empreend
dimento
cara
acteriza-se ccomo uma árrea de baixa ou muito baaixa susceptib
bilidade
dos processos e
erosivos sup
perficiais. Co
om isso, os processos erosivos
e
390
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C
Classificação
o
Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras
Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

nessas áreas e
estão pratica
amente restritos a regiõões onde o solo é
exposto, bem co
omo às marg
gens dos córrregos nelas inseridos.
e impacto é considerad
do negativo, localizado, de curto prazo
p
e
Este
temporário. O e
empreendime
ento é intens
sificador desste processo
o, e sua
ocorrência na fase de im
mplantação é certa. Te m médio grau
g
de
olução, send
do de pequen
na magnitude
e e baixa releevância.
reso
a mitigar ass interferênc
cias na dinâ
âmica superrficial é nec
cessária
Para
insta
alação de d
drenagens provisórias.
p
Além
A
das m
medidas de controle
c
prev
vistas na exe
ecução do Plano
P
de Ge
estão e Conttrole Ambien
ntal das
obra
as.
Risc
co de contam
minação dos solos e água
as subterrânneas.
os/recursos h
hídricos subtterrâneos
Solo
- Se
erviços de lim
mpeza de terrrenos
- Re
etirada de en
ntulhos e resíduos
- Ma
anutenção de
ntos
e máquinas e equipamen
Implantação
No período de implantação é necessárrio a utilizaçãão de uma frota
f
de
veíc
culos (leves e pesados) e de máquina
as e equipam
mentos movidos por
mottores à com
mbustão, pa
assíveis de manutençõees corretivas, bem
com
mo de utiliza
ação de com
mbustíveis e óleos lubrifficantes. Ape
esar de
toda
a precaução
o e prevenção, eventua
ais vazamenntos podem ocorrer
tantto por probl emas com os equipam
mentos, com
mo no mome
ento de
abastecimento d
dos mesmos
s. Assim com
mo nos locai s de estocag
gem de
matteriais sem o devido cuidado e proteç
ção ao armazzenamento.
e impacto é considera
ado negativo
o, localizadoo, de curto prazo,
Este
causado pelo e
empreendime
ento e temporário. Sua ocorrência na
n fase
de implantação
i
é provável, de média magnitude,
m
ggrau de resolução e
relevância.
Rea
alizar treinam
mento dos co
olaboradores
s da obra, ddurante o pro
ograma
de educação ambiental para os trabalhadoores, traba
alhando
especificamente
e a temática
a resíduos sólidos
s
periggosos, e form
mas de
mediação. Além
A
das me
edidas de coontrole previstas na
contenção e rem
ano de Gestã
ão e Controle Ambiental das obras.
execução do Pla

eio Biótico
o
10.1.2 Me
Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto
Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o
Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Sup
pressão de ve
egetação
getação
Veg
mplantações d
de canteiros de obras
- Im
- Es
scavações
Implantação
Con
nforme diagn
nóstico do meio biótico
o na área de intervenção se
iden
ntificou seis indivíduos arbóreos nas
n
calçadaas no entorno dos
terre
enos a serem
m desapropriados.
e impacto é considera
ado negativo
o, localizadoo, de curto prazo,
Este
causado pelo e mpreendime
ento e perma
anente. Sua ocorrência na fase
de implantação
o é certa, de
e média ma
agnitude, graau de resolução e
relevância.
a compensa
ação deste impacto serã
ão necessáriios o plantio
o de ao
Para
men
nos 29 muda
as.
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10.1.3 Me
eio Socioe
econômico
o
Nom
me do Impac
cto
Ambiental

Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados

Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Interferência em
m infraestrutu
ura
- Re
ede de água pluvial/ água
a potável/ ág
gua potável rremanejada
- Re
ede de esgotto/ esgoto remanejado
- Re
ede de Fibra ótica
- Re
ede de Gás
- Re
ede elétrica
- Re
ede de Telefo
onia
- Pla
acas de Sina
alização – Co
ontrole de Trráfego
mplantações d
de canteiros de obras
- Im
- Es
scavações pa
ara instalaçã
ão do túnel
- Trá
áfego/movim
mentação de máquinas e//ou equipam
mentos
- Trá
áfego de veíículos leves
Implantação
nforme apon
ntado na caracterizaçã
c
ão do emprreendimento
o e no
Con
diag
gnóstico da A
ADA, para a implantação
o das galeriaas complementares
dos córregos Ág
gua Preta e Sumaré,
S
oco
orrerá a interrferência na rede de
infra
aestrutura in
nstalada na região, visto que trataa-se de um
ma área
urba
anizada conssolidada.
a interferênc
Tratta-se de uma
cia pontual e temporáriaa, a qual dev
verá ser
informada ante
ecipadamente a popula
ação resideente e usuá
ária da
sma.
mes
Este
e impacto é considerado
o negativo, certo e localizzado, causado pelo
emp
preendimento
o. Por ser de condição temporária e de curta duração,
ele também é reversível, havendo rapidamentte um retorno às
condições anterriores, tão lo
ogo cessem as atividadees de escava
ação. O
impacto é de baixa mag
gnitude, e, com a addoção de medidas
m
prev
ventivas e de
e controle co
om alto grau de resoluçãoo, é considerado de
baix
xa relevância
a.
O empreended
e
dor deverá por meio das ações do Progra
ama de
Com
municação A
Ambiental da
as Obras info
ormar previaamente os usuários
u
de infraestrutura
a da região, as datas e períodos
p
de corte dos se
erviços,
destaca-se que
e esta ação deverá ser realizada em
m conjunto com
c
as
presas e/ou
u concessio
onárias resp
ponsáveis ppor cada um dos
emp
serv
viços.
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto
Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Impacto da desa
apropriação em imóveis de uso residdencial e não
o
residencial
- Po
opulação da A
ADA, proprie
etária e/ou residente
r
noss imóveis a serem
s
desapropriados..
mplantações d
de canteiros de obras
- Im
- Es
scavações pa
ara instalaçã
ão do túnel
- Trá
áfego/movim
mentação de máquinas e//ou equipam
mentos
- Trá
áfego de veíículos leves
Implantação
nforme apon
ntado no diagnóstico da ADA, para a implantaç
ção das
Con
gale
erias comple
ementares do
os córregos Água
Á
Preta e Sumaré, ocorrerá
o
a desapropriaç
d
ção de sette imóveis, sendo 055 residencia
ais, 01
esta
abelecimento
o comercial e 01 de serviço.
e impacto é considerado negativo, certo e locaalizado. É causado
c
Este
pelo
o empreendi mento, perm
manente, de curta duraçãão e irrevers
sível. O
impacto é de média mag
gnitude, e, com a addoção de medidas
m
ventivas e de
e controle co
om alto grau de resoluçãoo, é considerado de
prev
baix
xa relevância
a.
O caso
c
em te
ela caracteriza-se por desapropria ções por utilidade
u
derando em relação ao direito de prropriedade privada,
pública, prepond
p
neste caso justifficada pela im
mplantação de obras parra compleme
entação
das galerias, vissando comb
bater o problema recorreente das enc
chentes
na região.
r
As desapropria
ações por utilidade
u
pública são fuundamentad
das por
dive
ersas normass jurídicas entre
e
às quais se destacaam o Art. 5º (Inciso
XXIV
V) e o Art. 182º da Co
onstituição Federal
F
de 1988, e tam
mbém o
Dec
creto-lei Nº 3
3.365 de 21 de
d junho de 1941.
1
Sendoo assim, as medidas
m
de mitigação
m
de
everão estarr alinhadas a estas norm
mas, bem como aos
instrumentos no
ormativos do IBAPE - Instituto Brasileeiro de Avalia
ações e
Perícias de En
ngenharia e pela ABNT
T – Associaação Brasile
eira de
Normas Técnica
as.
No processo de relocaçã
ão compuls
sória serão realizados vários
proc
cedimentos que visam assegurar
a
a melhor desttinação do dinheiro
d
público e o ju sto ressarcimento do expropriado.. Serão rea
alizados
laud
dos de ava liação, levantamento e cadastrameento do terrreno e
imóvel, benfeittorias e ca
aracterização
o da popuulação diretamente
á incumbênciia do Prograama de Nego
ociação
afettada. Pelo exxposto, será
do Processo
P
de
e Desapropriação dos Im
móveis Afetaddos, auxiliarr todo o
proc
cesso de desapropria
ação dos imóveis conntidos nas áreas
iden
ntificadas
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o
Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Impacto da interrferência das
s obras no trá
áfego local
- Po
opulação da A
AID e ADA
mplantações d
de canteiros de obras
- Im
- Es
scavações pa
ara instalaçã
ão do túnel
- Trá
áfego/movim
mentação de máquinas e//ou equipam
mentos
- Trá
áfego de veíículos leves
Implantação
As obras
o
serão executas em
m região com
m alto fluxo de veículos. Assim
sendo, serão ttomadas alg
gumas provid
dencias paraa que trânsito local
não seja paralissado no perríodo das ob
bras, sempree em conco
ordância
com
m as normas e legislações vigentes.
Durante a impla
antação existe um volum
me de 235.0000 m3 de ma
aterial a
ser escavado, ccomo são prrevistos 660 dias úteis ppara execuçã
ão total
dia de 27 vviagens por dia ao
dos trabalhos, resultaria em uma méd
a.
decorrer da obra
Des
sta forma, se
erá mantida a comunicação com os óórgãos comp
petentes
e po
oderão ser e
elaboradas mudanças
m
de
e rota, caso sseja necessá
ário. Os
loca
ais das obrass estarão de
evidamente sinalizados,
s
dde forma a orientar
o
o trráfego, e ass operações
s serão anu
unciadas coom antecedê
ência à
população.
Os equipamento
os e maquin
nários pesados operarãoo de forma a causar
o menor
m
transto
orno possíve
el ao entorno
o, consideranndo-se as diretrizes
amb
bientais.
Este
e impacto é considerado negativo, certo e locaalizado. É causado
c
pelo
o empreendiimento, temporário, de curta duraçção e revers
sível. O
impacto é de média mag
gnitude, e, com a addoção de medidas
m
prev
ventivas e de
e controle co
om alto grau de resoluçãoo, é considerado de
baix
xa relevância
a.
municação co
ontinua com
m a Companh
hia de Engennharia de Trá
áfego –
Com
CET
T, para verifficação da necessidade
n
de desvioss temporários. Para
gara
antir a segurrança, a obra
a estará bem
m sinalizada,, diferenciando-se a
sina
alização notu
urna da diurn
na. Quando for necessáário, será ado
otado o
siste
ema de tráffego em um
m só sentido
o, por vez, com utilização de
bandeirolas e pllacas PARE e SIGA.
Impacto da melh
horia da qualidade de vid
da da populaação da ADA
A
opulação da A
ADA
- Po
- Im
mplantação da
as galerias complementa
c
ares
eração
Ope
A im
mplantação das obras de
d drenagem
m na ADA é uma expe
ectativa
positiva da pop
pulação resid
dente na região, visto qque alguns anos a
região é impacta
ada pelas recorrentes inu
undações.
A im
mplantação d
das galerias complemen
ntares dos cóórregos Água Preta
e Sumaré contrribuirá positivamente para a melhorria da qualid
dade de
vida
a da populaçção da ADA, que não so
ofrerá mais ccom os reco
orrentes
alag
gamentos.
Este
e impacto é considerad
do positivo, localizado, de longo prazo
p
e
perm
manente. S
Sendo cons
siderado ce
erto, irreveersível, de média
mag
gnitude e rele
evância.
Divu
ulgar os bene
efícios que o empreendim
mento trará ppara a região
o.
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Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Descrrição do Imp
pacto

C
Classificação
o
Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Nom
me do Impac
cto
Ambiental
Co
omponentes
s
ambiientais afeta
ados
Fato
ores Gerado
ores
Fase do
Empreendimen
nto

Impacto da redu
ução das perrdas materiais decorrentees das enche
entes.
opulação da A
ADA e AID
- Po
- Im
mplantação da
as galerias complementa
c
ares
eração
Ope
A im
mplantação d
das galerias complemen
ntares dos cóórregos Água Preta
e Sumaré
S
trarrá o impactto positivo de solucionnar os reco
orrentes
prob
blemas de e nchentes na
a esquina da avenida Pom
mpeia com avenida
a
Fran
ncisco Mata
arazzo e da esquina da
a avenida S
Sumaré com
m a rua
Turiiassu, pontoss muito conh
hecidos pelo problema.
Des
ssa forma, occorrerá a red
dução das pe
erdas materiaais decorren
ntes das
inun
ndações, com
mo de carro
os arrastados pelas águuas das chuvas, os
bens existentes no interior das
d casas inv
vadidas pelaas águas e da
a perda
de mercadoria
as decorre
entes da invasão das águas
s nos
abelecimento
os comerciais.
esta
Este
e impacto é considerad
do positivo, localizado, de longo prazo
p
e
perm
manente. S
Sendo cons
siderado ce
erto, irreveersível, de média
mag
gnitude e rele
evância.
ulgar os bene
efícios que o empreendim
mento trará ppara a região
o.
Divu

Impacto da
enchentes.

rredução

do
os

congestiionamentos

decorrente
es

das

opulação da A
ADA e AID
- Po
- Im
mplantação da
as galerias complementa
c
ares
eração
Ope

Descrrição do Imp
pacto

As enchentes acarretam em
e um pro
oblema crônnico na cida
ade, os
gran
ndes congesstionamentos
s. Desta form
ma a implanntação das galerias
g
com
mplementaress dos córreg
gos Água Preta e Sumaaré trará o impacto
positivo de sollucionar os recorrentes problemas de enchen
ntes na
esquina da ave
enida Pompe
eia com aven
nida Francissco Matarazz
zo e da
esquina da avvenida Sum
maré com a rua Turiasssu, pontos
s muito
conhecidos pello problema
a e como decorrência
d
contribuirá para a
redu
ução dos con
ngestioname
entos decorre
entes das ennchentes.

C
Classificação
o

Este
e impacto é considerado
o positivo, espacializadoo, de longo prazo
p
e
perm
manente. S
Sendo cons
siderado ce
erto, irreveersível, de média
mag
gnitude e rele
evância.

Medid
das Mitigado
oras,
Com
mpensatórias
s ou
Pote
encializadorras

Divu
ulgar os bene
efícios que o empreendim
mento trará ppara a região
o.
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IMPACTO

Físico

Atmosfera

Físico

Atmosfera

Físico

Solo/ Recursos hídricos
superficiais

Físico

Solos

Físico

Solos/ Recursos hídricos
superficiais

- Serviços de limpeza de terrenos
- Produção de entulhos e resíduos
- Serviços com movimentação de terra

Físico

Solos / Recursos hídricos
subterrâneos

- Serviços de limpeza de terrenos
- Retirada de entulhos e resíduos
- Manutenção de máquinas e equipamentos

Biótico

Socioeconômico

Vegetação

- Rede de água pluvial/ água
potável/ água potável
remanejada
- Rede de esgoto/ esgoto
remanejado
- Rede de Fibra ótica
- Rede de Gás
- Rede elétrica
- Rede de Telefonia
- Placas de Sinalização –
Controle de Tráfego

- Implantações das galerias complementares dos córregos Água Preta e Sumaré
- Implantações de canteiros de obras
- Escavações
- Tráfego/movimentação de máquinas e/ou equipamentos
- Implantações de canteiros de obras
- Escavações
- Tráfego/movimentação de máquinas e/ou equipamentos
- Tráfego de veículos leves

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da área
- Implantação do canteiro de obras
- Terraplenagens e escavações
- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos
- Manutenções corretivas / operações de abastecimento dos veículos e equipamentos

- Implantação do canteiro de obras e das frentes de serviços
- Terraplenagens e escavações
- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos

- Implantações de canteiros de obras
- Escavações

- Implantações de canteiros de obras
- Escavações para instalação do túnel
- Tráfego/movimentação de máquinas e/ou equipamentos
- Tráfego de veículos leves

- Implantações de canteiros de obras
- Escavações para instalação do túnel
- Tráfego/movimentação de máquinas e/ou equipamentos
- Tráfego de veículos leves

Grau de Resolução

Drenagem

Responsabilidade

Físico

IDENTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Característica

FATOR GERADOR

X

Programar novos dispositivos de controle de enchentes nos córregos inseridos na AID/ADA e manter sempre em ação
o Plano de Desassoreamento e limpeza periódica das galerias dos córregos inseridos na AID/ADA.

POT

Empreendedor

A

A

X

Monitoramento das condições de operação de motores de veículos, máquinas e equipamentos. Em períodos de seca,
áreas com solo descoberto devem ser mantidas úmidas, diminuindo a suspensão de poeira por ação do vento ou
movimentação de veículos.

MIT

Empreendedor

A

B

Parâmetros de classificação dos níveis de ruído

X

Inspeção e manutenção dos equipamentos e veículos utilizados nas obras, a disponibilização de EPIs (protetores
auriculares) para os trabalhadores com maior proximidade dos ruídos (conforme estabelecido na legislação trabalhista
vigente), e a não execução de atividades noturnas ruidosas conforme estabelecido pela legislação municipal.

MIT

Empreendedor

A

B

M

Parâmetros de classificação da qualidade das águas

X

MIT

Empreendedor

A

B

T

P

Parâmtros de classificação de níveis de vibração

X

Implantação de mecanismos de controle de geração de vibrações no solo, assim como no pavimento.

MIT

Empreendedor

A

B

I

T

P

Velocidade de erosão e concentração de sedimentos

X

Instalação de drenagem provisória no canteiro de obras

MIT

Empreendedor

M

B

L

C

T

M

Parâmetros indicadores de contaminação em solos e
X
águas subterrâneas

Realizar treinamento dos colaboradores da obra, durante o programa de educação ambiental para os trabalhadores,
trabalhando especificamente a temática resíduos sólidos perigosos, e formas de contenção e remediação.

MIT

Empreendedor

M

M

C

L

C

P

M Número de individuos arboreos suprimidos

COM

Empreendedor

M

M

C

C

L

C

T

B

N

C

C

L

C

P

I

N

C

C

L

C

FASE
N

P

Pz

A

I

D

M

Indicador

Impacto eliminação de pontos de
alagamento inseridos na ADA

O

P

L

L

C

I

I

A Redução dos pontos de alagamento na ADA/AID

Alteração pontual na qualidade do
ar

I

N

P

C

L

I

T

B

Alteração pontual dos níveis de
ruídos

I

N

P

C

L

I

T

B

Alteração da qualidade ambiental
das águas superficiais

I

N

P

C

L

I

T

Ocorrência de vibrações no solo

I

N

P

C

L

C

Processos de erosão dos solos e
consequentemente assoreamento
dos córregos inseridos na AID e
ADA

I

N

C

C

L

Risco de contaminação dos solos e
águas subterrâneas

I

N

P

C

Supressão de vegetação

I

N

C

Interferência em infraestrutura

I

N

Impacto da desapropriação em
imóveis de uso residencial e não
residencial

I

Impacto da interferência das obras
no tráfego local

Parâmetros de classificação da qualidade do ar

Qualitativo

COMPONENTE
AMBIENTAL

Quantitativo

MEIO

MEDIDA

Mensuração

Classificação

Relevância (Impacto)

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Descrição

Evitar ou controlar o carregamento de sedimentos e o lançamento de detritos em geral nos corpos hídricos locais.
Indica-se a instalação de dispositivos de contenção durante a realização dos serviços e obras necessárias à
implantação do empreendimento, de tal forma evitar o fluxo de sedimentos / detritos em geral para o interior dos canais.

X

Para compensação deste impacto serão necessários o plantio de ao menos 29 mudas.

Obstáculos encontradas na implantação das galerias

X

O empreendedor deverá por meio das ações do Programa de Comunicação Ambiental das Obras informar
previamente os usuários de infraestrutura da região, as datas e períodos de corte dos serviços. Destaca-se que esta
ação deverá ser realizada em conjunto com as empresas e/ou concessionárias responsáveis por cada um dos
serviços.

MIT

Empreendedor

A

B

M

Diagnóstico com identificação das propriedades a
serem desapropriadas

X

No processo de relocação compulsória serão realizados vários procedimentos que visam assegurar a melhor
destinação do dinheiro público e o justo ressarcimento do expropriado. Serão realizados laudos de avaliação,
levantamento e cadastramento do terreno e imóvel, benfeitorias e caracterização da população diretamente afetada.
Pelo exposto, será incumbência do Programa de Negociação do Processo de Desapropriação dos Imóveis Afetados ,
auxiliar todo o processo de desapropriação dos imóveis contidos nas áreas identificadas

MIT

Empreendedor

A

B

T

M

Instalação do canteiro de obras e escavações de
tuneis e valas

Comunicação continua com a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, para verificação da necessidade de
desvios temporários. Para garantir a segurança, a obra estará bem sinalizada, diferenciando-se a sinalização noturna
da diurna. Quando for necessário, será adotado o sistema de tráfego em um só sentido, por vez, com utilização de
bandeirolas e placas PARE e SIGA.

MIT

Empreendedor

A

B

Socioeconômico

População da ADA,
proprietária e/ou residente
nos imóveis a serem
desapropriados.

Socioeconômico

População da AID e ADA

Socioeconômico

População da ADA

- Implantações das galerias complementares dos córregos Água Preta e Sumaré

Impacto da melhoria da qualidade
de vida da população da ADA

O

P

L

L

C

I

I

M Redução dos pontos de alagamento na ADA/AID

X

Divulgar as informações a respeito do empreendimento e de suas etapas de execução e os benificios que o mesmo
trará para a região.

POT

Empreendedor

M

M

Socioeconômico

População da ADA

- Implantações das galerias complementares dos córregos Água Preta e Sumaré

Impacto da redução das perdas
materiais decorrentes das
enchentes

O

P

L

L

C

I

I

M Redução dos pontos de alagamento na ADA/AID

X

Divulgar as informações a respeito do empreendimento e de suas etapas de execução e os benificios que o mesmo
trará para a região.

POT

Empreendedor

M

M

Socioeconômico

População da ADA

- Implantações das galerias complementares dos córregos Água Preta e Sumaré

Impacto dos congestionamentos
decorrentes das enchentes

O

P

L

L

C

I

I

M Redução dos pontos de alagamento na ADA/AID

X

Divulgar as informações a respeito do empreendimento e de suas etapas de execução e os benificios que o mesmo
trará para a região.

POT

Empreendedor

M

M

- Implantações de canteiros de obras
- Escavações para instalação do túnel
- Tráfego/movimentação de máquinas e/ou equipamentos
- Tráfego de veículos leves

NATUREZA
N - negativo
P - positivo

FORMA DE INTERFERÊNCIA
C -causador
I - intensificador

PROBABILIDADE
C - certo
P - provável

DURAÇÃO
T - temporário
P - permanente

PRAZO
C - curto
M - médio
L - longo

A- alta
M - média
B - baixa

ABRANGÊNCIA
L - localizado
D - disperso

MAGNITUDE

CARACTERÍSTICA
MIT - mitigadora
POT - potencializadora
COM - compensatória

GRAU DE RESOLUÇÃO
A - alto
M - médio
B - baixo
RELEVÂNCIA
A - alta
M - média
B - baixa
FASE DO PROJETO
P - planejamento
I - implantação
O - operação
E - encerramento

11. PLANO
OS E PROG
GRAMAS DE
D AÇÃO A
AMBIENTAL PARA MO
ONITORAM
MENTO
A seguir e
estão apressentados os programa
as ambienttais para monitoramen
m
nto das intterferênciass
decorrente
es da implan
ntação do empreendim
e
mento e pos
sterior opera
ação.

11.1 PROG
GRAMA DE
E SUPERVIISÃO AMBIIENTAL DA
AS OBRAS
ores, entre o
outros, mos
stram-se atu
ualmente faavoráveis à adoção de
e
Os órgãos ambientaiss licenciado
preendimen
ntos em pro
ocesso de im
mplantação
o, tendo em
m
esquemas de superviisão para grandes emp
ossibilidade de obter um
u reforço significativ
vo do acom
mpanhamennto e fiscalização doss
vista a po
aspectos a
ambientais associados
a
à fase de cconstrução.
Sendo asssim, projeta
a-se para a implantaçção das ga
alerias complementarees dos córrregos Água
a
Preta e S
Sumaré um
m sistema de
d “superv isão ambie
ental”, atrellado à equuipe gestorra do SIG,
contemplando basicamente:





P
Procedimenttos para ve
erificação d a implantaç
ção e opera
ação das innstalações de obras e
frrentes de tra
abalho;
P
Procedimenttos para ac
companham
mento dos aspectos am
mbientais em
m cada fase
e das obrass
p
projetadas e para soluç
ção de ocorrrências não
o previstas em
e projeto;
C
Criação e aplicação
a
de instrume ntos técnic
cos de registro das occorrências relativas a
e
eventuais im
mpactos ambientais e d
das correspondentes ações de reccuperação aplicáveis;
a
C
Criação e aplicação
a
de
d instrum entos conttratuais para garantirr o cumprimento dass
e
especificaçõ
ões ambienttais.

 Objetiv
vos
A implanta
ação do Prrograma de
e Supervisã
ão Ambienta
al das Obras (SAO) vvisa, primordialmente,
assegurar o cumprim
mento, pelo
o consórcio
o construtorr, das exigências am bientais co
ontidas nass
etos de con
ntrole ambie
ental que consolidam
c
o PBA e, ao mesmo
o
licenças ambientais e nos proje
uar de forma preventiv
va / corretiva
a (controle e monitoramento) nass diferentes
s frentes de
e
tempo, atu
serviços.

 Estruturração Organ
nizacional, Funções e Atividades Básicas da
a Equipe Téécnica da SA
AO
ntará com uma
u
estrutu
ura de um ttécnico responsável (C
Coordenadoor da SAO)) e de maiss
A SAO con
dois profisssionais Sup
pervisores de Campo,, que se reportarão ao
o primeiro. Recomenda-se que o
técnico Co
oordenador da SAO, possua
p
exp eriência míínima de 3 anos em ssupervisão de obras e
em mitigaçção de impa
actos.
c
serã
ão responssáveis, entrre outros, pelo
p
registro
ro de ocorrrências noss
Os supervvisores de campo
respectivoss relatórios de obras, pela sistem
matização de
d resultado
os de relatóórios, pela emissão
e
de
e
pareceres,, advertências /ou penalidades. E
Entretanto, sempre
s
que
e surgirem pproblemas específicoss
de não co
onformidade
e ambienta
al, que extrrapolem o conhecimento técnicoo da equipe
e da SAO,
deverá serr prevista co
ontratação temporária
t
ores especialistas.
de consulto
es principa
ais da equ
uipe técnic
ca respons
sável peloo desenvolvimento e
Dentre ass atividade
manutençã
ão do SAO, destacam--se:

(a) Fase im
mediatamen
nte anterior ao início da
as obras:


Revvisão e aju
ustes nos diferentes projetos am
mbientais, buscando identificar os trechoss
ambientalmente sensíveis que exi girão cuida
ados espec
cíficos ou métodos construtivos
c
s
erenciados, além de ou
utros eventu
uais condicionantes;
dife
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Aco
ompanhame
ento dos estudos
e
pa
ara localiza
ação das in
nstalações de obra, verificando
o
sem
mpre o aten
ndimento ao
os requisitoss legais e ambientais;
a
Aco
ompanhame
ento das empreiteirras no lic
cenciamentto das innstalações de obra,
auttorizações para
p
eventu
uais supresssões arbóre
eas, etc.;
Deffinição de fo
ormulários para Atesta
ados de Con
nformidade, advertênccias, procedimentos de
e
sup
pervisão e sua
s organização e siste
ematização
o em banco de dados: montagem do sistema
a
de supervisão.




(b) Fase de
e execução
o das obras:


Aco
ompanhame
ento do andamento
o dos serviços, verificando o cumprim
mento dass
esp
pecificaçõess ambienta
ais de proj eto, verific
cando a oc
corrência dde impactos
s ao meio
o
ambiente (qua
alidade da água, polu
uição do arr, nível de ruído, outrros) e às populações
p
s
deiras e aoss usuários dos
d trechos em operaç
ção;
lind
Tre
einamentos / Palestras
Con
de relatórios
s de monitorramento
nsolidação e emissão periódica d
Aco
ompanhame
ento de ativ
vidades gerradoras de resíduos
r
só
ólidos e eflu entes;
Rea
alizar e coordenar
c
upervisores
s ambientaais das em
mpreiteiras,
reuniões ccom os su
ana
alisando a programação das o
obras proje
etadas e as necesssidades de eventuaiss
ade
equações / alterações de procedim
mentos.






(c) Fase de
e conclusão
o das obras
s:


Aco
ompanhame
ento das attividades de
e desativaç
ção das insttalações dee obras e re
ecuperação
o
dass principais frentes de trabalho;
Pre
eparação de
e relatórios específicoss, relaciona
ados ao encerramentoo da obra, indicando o
cum
mprimento de todos os
o requisito
os de proje
eto para effeito de reccebimento da obra e
enccerramento formal do contrato.
c



 Respon
nsabilidadess da Equipe
e da SAO - S
Supervisão
o Ambiental das Obras::
Supervisão Ambiental
A
das
d Obras, a critério do empreend
dedor, podeerá acordarr, aprovar e
A SAO - S
revisar o p
planejamentto e implanttação ambie
ental de obrras, por meio de três innstrumentos
s:




A
Atestados de
d Conformiidade; que registram também as não conforrmidades e servem àss
m
medições e pagamento
os. Os “atesstados de conformidad
c
de” e os rellatórios de andamento
o
o
obedecerão aos padrõe
es estabeleccidos em fo
ormulários definidos
d
pre
reviamente pela SAO;
R
Relatórios de
d Andamen
nto: que serrvem para monitorar
m
a eficiência aambiental da
as obras.

entarmente,, a Supervis
são Ambien
ntal da Obra
a (SAO) dev
verá, ainda::
Compleme







Im
mplementarr contínua e rotineiram
mente “insp
peções amb
bientais de campo”, de tal forma
a
verificar e monitorar
m
o grau de ad
dequação das
d atividades executtadas em relação aoss
re
equisitos am
mbientais previamente estabelecid
dos nos pro
ojetos ambieentais a ela
as ligados;
V
Verificar o atendimento
a
o às exigên
ncias dos órgãos
ó
amb
bientais relaativas ao processo de
e
liccenciamentto do empre
eendimento
o;
In
nspecionar periodicam
mente no ccampo, e sem
s
aviso prévio, as diferentes frentes de
e
serviço, visa
ando acomp
panhar a exxecução das
s obras e su
ua adequaçção ou não ao
a PBA;
S
Sugerir açõe
es e proced
dimentos co
omplementa
ares, de mo
odo a evitaar, minimiza
ar, controlarr
o
ou mitigar evventuais no
ovos impacto
os potencia
ais;
A
Avaliar, no caso de aç
ções que prromovam im
mpactos am
mbientais si gnificativos
s ou, então,
de continuid
dade sistemática de não-confo
ormidades ambientaiss, a neces
ssidade de
e
mediata parralisação da
as obras / ffrentes de serviços
s
de modo a poossibilitar a adoção de
e
im
m
medidas corrretivas;
398
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P
Preparar e apresentar
a
relatórios
r
pe
eriódicos de
e supervisão ambientaal ao empree
endedor.

os apresen
ntados a seguir
s
mosttram de fo
orma conso
olidada o ffoco refere
encial e ass
Os quadro
principais ações de supervisão ambienttal (controle e monittoramento ambiental), a serem
m
as / impleme
entadas pela equipe da
a SAO, no dia
d a dia da
as obras.
observada
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 RUÍDOS – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Garantia do bem estar da população, prioritariamente daquela instalada nas proximidades das obras e, também, daquela população residente nas imediações das
principais vias de acesso da ADA, a serem utilizadas pelos veículos e equipamentos da obra;
- Garantia de condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e operadores de máquinas e equipamentos;
- Controlar / minimizar possíveis interferências na fauna local.
MÉTODOS
Reduzir ao mínimo o ruído decorrente da operação de máquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de:
- Operação de máquinas e equipamentos em horários diurnos pré-determinados, evitando-se turnos noturnos de trabalho;
- Enclausuramento ou “cobertura” de equipamentos fixos;
- Manutenção preventiva, periódica, de equipamentos e máquinas;
- Divulgação, por meio dos meios de comunicação, de números de telefones (empreendedor) para que a população possa registrar eventuais queixas referentes à
poluição sonora.

400

 RUÍDOS – MONITORAMENTO AMBIENTAL
Local a ser
monitorado
- Bairros
residenciais
localizados na
região de
implantação do
empreendiment
o;

Periodicidade

Procedimentos
adotados

quinzenal

Entrevistas com
moradores locais,
dos pontos a serem
monitorados

- Entorno
imediato das
principais
frentes de
serviços
instaladas;

Equipamento

Ficha de
monitoramento /
entrevista

Executor

Medidas
Adotadas

Empreendedor
(equipe da
SAO)

- Constatada a existência de incômodos causados por ruídos da obra, a
Equipe de Monitoramento deverá notificar ao Empreendedor, através
do relatório quinzenal de monitoramento, e indicar as medidas a serem
adotadas para a redução dos ruídos;
- O Empreendedor, em conjunto com os empreiteiros, deverá definir as
ações a serem tomadas para a atenuação do ruído,

Empreendedor
(equipe da
SAO)

- Constatada a não publicação das notas, a Equipe de Monitoramento
deverá notificar o Empreendedor, através do relatório mensal de
monitoramento, a imediata publicação das notas na imprensa local;
- Constatada a publicação de notas incorretas ou insuficientes, a Equipe
de Monitoramento deverá notificar o Empreendedor, através do
relatório mensal de monitoramento, e indicar as correções a serem
realizadas;

Averiguar a
vinculação de notas
de divulgação, nos
meios de
comunicação d.
- Meios de
Comunicação
(imprensa / mídia
em geral)

mensal

No caso de
divulgação de notas
em jornais, estas
deverão ser
copiadas e
arquivadas junto
com as fichas de
monitoramento
ambiental.

Rádios e
Jornais
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 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Garantir o padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor;
- Garantia de condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e operadores de máquinas e equipamentos;
- Controlar / minimizar possíveis interferências na fauna e flora locais.
MÉTODOS
Reduzir ao mínimo a emissão de poluentes atmosféricos e de material em suspensão, nas frentes de serviço e nos principais vias de acesso internas às obras, através das
seguintes medidas:






Se pertinente, a aspersão de água ao longo das vias de acesso e nas praças de serviços;
Manutenção periódica das condições mecânica (motores e escapamentos) das máquinas, equipamentos e veículos empregados nas obras;
Controle de velocidade dos veículos empregados nas operações de apoio às obras
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 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS – MONITORAMENTO AMBIENTAL
Local a ser
Monitorado

- Bairros
residenciais
localizados
na região de
implantação
do
empreendimento;
- Acessos
internos
praças
serviços;

e
de

Periodicidade

- Poeira
(diária)
- Fumaça
(semanal)

Procedimentos Adotados

- Averiguação, através de
método visual, do material
particulado em suspensão
(poeira). A perda de
visibilidade, a irritação nos
olhos e/ou incômodo da
garganta indicam a
necessidade de adoção das
medidas cabíveis. Fotos
deverão ser obtidas com
algum objeto de referência,
visando ter noções de
grandeza.
- Deverá ser monitorada a
emissão de fuligem pelos
tubos de descarga de
veículos e equipamentos
(fumaça preta).

Equipamento

Ficha de
monitoramento /
entrevistas e
máquina fotográfica

Executor

Empreendedor
(equipe da SAO)

Medidas
Adotadas

- Constatada a existência de emissão de fumaça
preta, a Equipe de Monitoramento deverá notificar o
Empreendedor e a Empresa executora das obras,
através do relatório semanal de monitoramento,
indicando quais equipamentos, máquinas e/ou
veículos encontram-se em desconformidade, de tal
forma seja providenciada manutenção e revisão dos
mesmos;
- Constatada a necessidade de aspersão de água, a
Equipe de Monitoramento deverá notificar o
Empreendedor e a Empresa executora das obras,
através do relatório de monitoramento.
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 SINALIZAÇÃO DA OBRA – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Minimização dos riscos de acidentes com os usuários do sistema viário local, com operários da obra e com animais.
MÉTODOS
Implantar programa direcionado à segurança do usuário, constituído de sistema de sinalização, placas de advertência e o controle de tráfego nos trechos em obra ou em
circunstâncias especiais, condicionadas às situações específicas de cada local. Sua implementação deve seguir regras gerais, mediante adaptações de projetos padrão à
situação real existente, devendo atender as funções a que se destinam: regulamentando, advertindo, reduzindo acidentes, etc. Visando o bom andamento das obras,
deverão ser executas as seguintes medidas:








Implementar sistema de sinalização temporária sempre que necessário e durante o período de duração das obras;
Instalar as placas de sinalização antes do início dos trechos em obras, ao longo da extensão dos trechos (para proteger o local de trabalho) e, no final dos trechos,
indicando o fim das obras;
Manter os dispositivos de controle de tráfego limpos e visíveis, através de manutenção sistemática;
Instalar corretamente os dispositivos de controle de tráfego (montados, apoiados ou fixos), visando minimizar riscos de atropelamentos. Tais dispositivos devem
incluir orientação aos pedestres através de sinalização e placas de advertência.
Implantar sistema de treinamento (segurança geral) obrigatório daqueles trabalhadores diretamente envolvidos em atividades relacionadas à execução de obras
(operadores de equipamentos e veículos, encarregados e supervisores, etc.). O treinamento deve ser estendido a todos, com cargas horárias e escopos específicos
às suas respectivas funções.
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 SINALIZAÇÃO DA OBRA – MONITORAMENTO AMBIENTAL

Local a ser
monitorado

Periodicidade

Procedimentos
adotados

Equip-mento

Executor

Medidas
adotadas

- Verificar as condições
das sinalizações
temporárias
implantadas;
- Bairros
residenciais
localizados na
região de
implantação do
empreendimento;

Semanal, pela
equipe de
monitora-mento e,
diária, pelas
empreiteiras

- Acessos internos
e
praças
de
serviços;

- Treinamento do
Pessoal

- Verificar se os
equipamentos e
veículos em serviço
estão em locais que
não constituam perigo
aos usuários e/ou
trabalhadores;
- Verificar se os
dispositivos de controle
de tráfego estão
limpos, visíveis e
corretamente
montados ou fixados;

- Um dia (treinamento inicial),
quando do
início dos
trabalhos;
- Um dia (reciclagem mensal).

Participação obrigatória
nos cursos de
treinamento, controlada
por lista de presença, de
operadores de máquinas,
equipamentos e veículos,
além de encarregados.

Ficha de
monitoramento,
cones de
sinalização,
placas de sinalização e de
advertência,
balizadores,
redutores de
velocidade

Empreendedor
(equipe da SAO)
e empreiteiros

Palestras,
folders,
audiovisuais,
fotos, etc.

Empreende-dor
(equipe da SAO),
com participação
obrigatória de
empreiteiros

- Notificação imediata ao Empreendedor e empreiteiros
quanto às irregularidades verificadas no campo com
recomendação de providências cabíveis.
- As informações e respectivas recomendações de
medidas a serem adotadas, deverão constar dos
Relatórios Quinzenais de Monitoramento Ambiental.

Elaboração de Relatórios sobre a realização de cursos
de treinamento e reciclagem do pessoal envolvido nas
obras, incluindo lista de presença.
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 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Implementar ações direcionadas à preservação da saúde e segurança do trabalhador, com redução de eventuais riscos de acidentes de trabalho.
MÉTODOS
Implantar sistema de monitoramento direcionado à Saúde e Segurança do Trabalhador, com medidas de caráter preventivo, devendo também apresentar as condições
mínimas necessárias para a prestação de serviços de caráter emergencial, no atendimento aos trabalhadores acidentados. Visando o bom andamento das obras,
deverão ser executas as seguintes medidas:
 Exames médicos: Implantar sistema de realização antecipada de exames médicos. Por ocasião da contratação dos trabalhadores, deverão ser realizados exames
médicos visando a identificação de eventuais doenças infecto-contagiosas e endêmicas;
 Equipamentos de Emergência: Implementar, no canteiro de obras, equipamentos / insumos básicos necessários ao atendimento de primeiros socorros;
 EPI’s: utilização de capacetes e demais equipamentos de proteção individual, conforme a função / tarefa exercida, além de roupas apropriadas;
 Treinamento: Implantar um programa de orientação e treinamento aos funcionários envolvidos na etapa relativa à execução de obras, através de cursos de rápida
duração, visando a capacitação destes para a prestação dos primeiros socorros necessários, além do conhecimento e adoção de medidas de prevenção de
acidentes;
 Sinalização de segurança: Utilizar sinais de tráfego em locais de trabalho que interfiram com fluxos de tráfego interno;
 Vestuários de segurança: Os trabalhadores que operam máquinas não devem usar roupas muito folgadas ou mal arrumadas, pois mangas soltas ou acessórios
inadequados, poderão ser atingidas pelas partes em movimento dos equipamentos;
 Operações com máquinas e equipamentos: Estatisticamente é maior número de acidentes decorrentes da operação com máquinas, veículos e equipamentos. As
recomendações nesse sentido compreendem as seguintes medidas de segurança:
nunca dirigir em velocidade excessiva;
não conduzir caminhões basculantes com a caçamba levantada e, quando carregados, cobrir a caçamba com lona;
jamais permitir uma pessoa extra na cabine de qualquer máquina, a não ser que haja local adequado para essa finalidade;
não permitir que pessoas viagem dentro da caçamba, carregador frontal ou pá de arrasto ou, de modo geral, na parte externa de qualquer tipo de
equipamento;
não deixar o assento de carregador ou trator, antes que a caçamba ou a lâmina tenha sido baixada até o solo;
não permitir que qualquer dessas máquinas fique com a caçamba ou lâmina em posição levantada quando fora de serviço;
não estacionar equipamentos em taludes íngremes;
nunca operar uma máquina cujas condições de funcionamento não sejam boas e/ou que apresentem problemas mecânicos (em especial freios, direção, etc.);
não permanecer dentro de uma cabine de caminhão de caçamba, quando ele estiver sendo carregado com blocos de pedras;
manter vigilância absoluta sobre qualquer pessoa que se encontre na frente ou atrás da máquina em operação;
assegurar-se de que as correntes de transmissão e engrenagens possuem coberturas protetoras;
nunca executar trabalhos sob uma lâmina ou caçamba de carregador em posição levantada, exceto se constatado anteriormente que estejam muito bem
travadas e calçadas;
manter-se bem afastado de cabos que estejam sendo utilizados para puxar quaisquer objetos;
supor sempre que o operador de um equipamento pode não enxergar as pessoas ao redor ou nas proximidades da máquina;
comunicar aos superiores sempre que constatada a falta de segurança na execução de serviços, para que os mesmos tomem as devidas providências;
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 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – MONITORAMENTO AMBIENTAL
Local a ser
monitorado

- Equipamentos
de Emergência
/
primeiros
socorros
(canteiro
de
obras)

- Reuniões para
treinamento de
pessoal

- Utilização de
sinais de
trânsito nos
trechos das
obras

- Utilização de
EPI’s e de
roupas
adequadas

Periodicidade

Semanal

Mensal

Semanal,
pela
equipe
de
monitoramento do
empreen
de-dor e,
diária,
pelos
empreitei
ros
Diário,
pela
equipe
de
monitoramento do
empreendedor e
pelos
empreiteiros

Procedimentos
adotados
- Verificar se foi implantado
o sistema de exames
médicos admissionais;
- Verificar se os canteiros
de serviço dispõem de
todas as estruturas e
equipamentos necessários
para o pronto atendimento
de primeiros socorros;
- Acompanhar o
desenvolvimento e a
eficácia do programa de
orientação e treinamento
aos funcionários
envolvidos na execução,
coordenação e supervisão
das obras;

Equipamento
Recinto fechado
com
infraestrutura
básica e
materiais de
primeiros
socorros.

Palestras,
apostilas,
cartilhas,
material de
audiovisual, etc.

- Verificar e orientar quanto
a utilização dos sinais de
trânsito nos locais de
trabalho;
- Veículos e equipamentos
de trabalho com faróis
acessos e, onde possível,
portar luzes amarelas de
advertência intermitentes;

Ficha de
monitoramen-to,
cones e, placas
de sinalização e
de advertência,
balizadores.

Verificar e orientar quanto ao
vestuário dos trabalhadores,
de acordo com suas
atividades e períodos de
execução desses trabalhos;

Botinas
protetoras,
capacetes,
óculos,
protetores
auriculares,
luvas, vestuários
adequados.

Executor

Medidas
adotadas

Empreendedor
(equipe da SAO)

- Notificação imediata ao Empreendedor quanto às
irregularidades verificadas no campo, com recomendação
das providências cabíveis.
- As informações e respectivas recomendações de medidas
a serem adotadas, deverão constar nos Relatórios
Quinzenais de Monitoramento Ambiental.

Empreendedor
(equipe da SAO) e
empreiteiros

- Notificação imediata ao Empreendedor e empreiteiros
quanto às irregularidades verificadas no campo com
recomendação das providências cabíveis.
- As informações e respectivas recomendações de medidas
a serem adotadas, deverão constar nos Relatórios
Quinzenais de Monitoramento Ambiental.

Empreendedor
(equipe da SAO) e
empreiteiros

- Notificação imediata ao Empreendedor e empreiteiros
quanto às irregularidades verificadas no campo com
recomendação das providências cabíveis.
- As informações e respectivas recomendações de medidas
a serem adotadas, deverão constar nos Relatórios
Quinzenais de Monitoramento Ambiental.

Empreendedor
(equipe da SAO) e
empreiteiros

- Notificação imediata ao Empreendedor e empreiteiros
quanto às irregularidades verificadas no campo com
recomendação das providências cabíveis.
- As informações e respectivas recomendações de medidas
a serem adotadas, deverão constar nos Relatórios
Quinzenais de Monitoramento Ambiental
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 RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Evitar poluição no solo e/ou nos cursos d’água locais, por ação de efluentes líquidos e/ou de resíduos sólidos, gerados pela utilização de máquinas e equipamentos ou
pelos trabalhadores das obras.
MÉTODOS



Realizar o levantamento das fontes geradoras de efluentes líquidos e/ou de resíduos sólidos, nas áreas de apoio relacionadas às obras;
Implantar sistema de monitoramento das atividades geradoras de efluentes líquidos e/ou resíduos sólidos durante a execução das obras e de seus respectivos
destinos. Dessa forma, visando o bom andamento das obras deverão ser executas as seguintes medidas:
 Para a coleta de esgoto sanitário, gerado pelos trabalhadores das obras nas diferentes frentes de serviços, deverão ser utilizados “banheiros químicos”.

 Havendo a utilização de betoneiras, deverá ser utilizada uma caixa de decantação de finos quando da lavagem das mesmas;

 Distribuição nas frentes de obras / praças de serviços, nos depósitos de materiais excedentes (bota-foras), no refeitório e nos sanitários, de latões ou tambores de
lixo para coleta dos resíduos não perigosos gerados nesses locais, constituídos de restos de alimentos, embalagens de alumínio ou isopor, resíduos de papel e
papelão, plásticos polimerizados, borracha, madeira, estopa e outros resíduos classificados como não perigosos. Esses materiais, que apresentam propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, deverão ser periodicamente encaminhados à coleta municipal de lixo;
 Os depósitos de materiais excedentes (bota-foras), deverão ser constituídos unicamente por materiais classificados na Norma NBR 10.004 como não perigosos,
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 RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS – MONITORAMENTO AMBIENTAL
Local a ser
monitorado

Periodicidade

Procedimentos adotados

- Semanal,
pela equipe
de monitoramento.

- Verificação, com inspeção
“in loco”, da instalação de
banheiros químicos nas
diversas frentes de
serviços;
- Verificação, com inspeção
“in loco”, do local de
estacionamento do
caminhão-oficina e das
condições de
impermeabilização de base.
- Verificar a correta
destinação (para empresas
recicladoras) dos óleos
lubrificantes usados;
- Averiguação, com inspeção
“in loco”, da instalação de
caixas de decantação de
finos (nas áreas de
operação de betoneiras);
- Verificação da existência de
latões ou tambores de lixo
para coleta dos resíduos
sólidos gerados;
- Verificar se os resíduos
estão sendo coletados pela
empresa municipal de lixo
ou encaminhados ao aterro
sanitário.
- Verificação em campo se os
materiais depositados nos
bota-foras são aqueles
classificados como não
perigosos.

- Praças de serviços das
principais frentes de
obras;
- Sistema viário localizado
no entorno imediato das
obras;
- Refeitórios / frentes de
trabalho;
- Banheiros Químicos

Equipa-mento

Executor

- Empreendedor
(equipe da SAO)
- Ficha de
Monitoramento
- Máquina
Fotográfica

- Empreiteiras
(executar
corretamente as
medidas
preconizadas
para o controle
ambiental
da
área).

Medidas
adotadas

- Averiguada a inexistência ou instalação incorreta de
qualquer um dos dispositivos citados, necessários ao
monitoramento e controle ambiental dos resíduos sólidos
e dos efluentes líquidos gerados nas obras, notificar o
Empreendedor quanto às irregularidades verificadas no
campo, com recomendação das providências cabíveis;
- As informações e respectivas recomendações de
medidas a serem adotadas, deverão constar nos
Relatórios Quinzenais de Monitoramento Ambiental.
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 TREINAMENTO AMBIENTAL – CONTROLE AMBIENTAL
OBJETIVOS
- Garantir, no âmbito de todos os trabalhadores das obras do empreendimento, empreiteiros e prestadores de serviços, a plena assimilação do Plano de Gestão e
Controle Ambiental das Obras, seus aspectos ambientais, legais e a importância da adoção de medidas de controle e monitoramento ambientais.
MÉTODOS
 Promover um curso de 6 (seis) horas de aula para, o(s) engenheiro(s) residente da obra e funcionários com cargo de chefia, preliminarmente ao início das obras,
abordando o funcionamento do Plano de Gestão e Controle Ambiental, as questões ambientais gerais e aquelas referentes à legislação ambiental;
 Promover palestra de integração de 3 (três) horas de aula para os operários das obras e/ou prestadores de serviços, abordando o funcionamento do Plano de
Gestão Ambiental e as questões ambientais e de segurança do trabalho referentes aos serviços que irão executar;
 Os cursos e palestras deverão ser ministrados por empresa de consultoria especializada na área de meio ambiente;
 O escopo de cada curso e palestra deverá ser direcionado para as atividades de cada grupo.
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 TREINAMENTO AMBIENTAL – MONITORAMENTO AMBIENTAL
Local a ser
monitorado

Periodicidade

Procedimentos
adotados

Equipamento

1 palestra de
integração

-

Engenheiros,
Encarregados,
Administrativos,
Operários de obras,
Prestadores
de
Serviços

- 6:00 hs.
para o
engenheiro
residente e
funcionários
com cargo de
chefia;
- 3:00 hs.
para
operários e
demais
prestadores
de serviços

- Verificar lista de
presença / frequência
das palestras de
integração e o efetivo
recebimento de material
bibliográfico de apoio
(apostilas, folders, etc.)

Eexecutor

Empreendedor
(equipe da
SAO)
- Ficha de
Monitorame
nto.

- Empresa de
Consultoria
(elaborar
calendário dos
cursos e
ministrar os
cursos/palestra
s nas datas
marcadas)

Medidas
adotadas

- Averiguado que trabalhadores da obra ou prestadores de
serviços não assistiram à qualquer um dos curso ministrados,
a Equipe de Monitoramento deverá notificar o Empreendedor
e a Empresa executora das obras, através do relatório
semanal de monitoramento, os nomes dos funcionários
envolvidos e solicitar que assistam ao próximo curso / palestra
a ser ministrado.
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11.2 PROG
GRAMA DE
E GESTÃO E CONTRO
OLE AMBIE
ENTAL DAS OBRAS


Justificatiiva

mento combina-se num
ma rede de serviços e
Toda a esstrutura de implantação de um e mpreendim
equipamen
ntos que atu
uam provoc
cando modifficações pe
ermanentes e temporárrias na pais
sagem e no
o
meio ambiente. Por conseguinte
c
e, sabe-se q
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dade dos coonstrutores a tarefa de
e
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mpensar oss danos ambientais qu
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o
intensivo d
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m
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nder aos re
equisitos esspecíficos para aquisição da Licennça de Instalação – LI
Por isso, vvisando aten
é apresen
ntado o Prrograma de
e Gestão e Controle
e Ambienta
al das Obrras, que consiste
c
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o
compromissso do empreendedorr com o m
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e
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a
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eendimento
o
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stão ambieental ao sistema
s
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e
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ento ambien
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R
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da, por mei o dos seguintes instrumentos:

 Siste
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o Ambientall;
 Prog
grama de Monitoramento Ambienta
al da Implantação;
 Prog
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ma o vigente
e programa
a visa monittorar, estabelecer diretrizes e asseegurar o cu
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o
Desta form
das especcificações té
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d
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ambientaiss adequada
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as de entorn
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Objetivos

de Gestão e Controle Ambiental das Obras previstas para a impplantação das galeriass
O Plano d
complementares doss córregos Água Pre
eta e Sum
maré tem por
p
objetivoos principa
ais dotar o
edor de um
ma estrutura
a gerencial capaz de conduzir, com
c
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e
empreende
diversos p
programas ambientais, permitin
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o setoress
responsáveis pela imp
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d empreen
ndimento.
etivos especcíficos desta
acam-se:
Como obje
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Deffinir as re
egras e os
s procedim
mentos na Gestão Ambiental
A
do empreendimento,
eng
globando ass atividades
s de obras ((implantaçã
ão) e de ope
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P
Ambie
ental para a Construç
ção são o empreendeedor e todo
os os seuss
os para as fa
ases de imp
plantação d
das obras qu
ue compõem o empreeendimento.
contratado





i.

Ações Pro
opostas e Embasame
E
ento Técnic
co
Dirretrizes am
mbientais da
a construç
ção
Minimizaçã
ão de Impactos com A bertura de Canteiros de
d Obra

As instalaçções dos canteiros de
everão aten
nder ao disp
posto no prresente proograma e nas Normass
Regulamen
alho, com destaque para as N R-10 - Ins
stalações e
ntadoras do Ministério do Traba
Serviços e
em Eletricid
dade; NR-1
11 - Transp
vimentação, Armazenaagem e Ma
anuseio de
e
porte, Mov
Materiais; NR-12 - Máquinas
M
e Equipamen
ntos; NR-18
8 - Condiçõ
ões de Traabalho na In
ndústria da
a
o; NR-23 - Proteção Contra
C
Incê ndio; NR-24
4 - Condiçõ
ões Sanitárrias e de Co
onforto noss
Construção
Locais de T
Trabalho e NR-26 - Sin
nalização d
de Seguranç
ça.
Para as instalações das
d empreitteiras nesse
es locais ha
averá aprov
vação préviia pelo emp
preendedorr
e após a an
nálise ambie
ental e apro
ovação de cada
c
área, que verificaarão se as prescrições
p
s
e, somente
estabelecid
das no PBA
A, é que as empreiteira
as serão libe
eradas para
a instalaçãoo e operação.
geral, as diretrizes e os
o critérios a serem considerados pela empreeiteira, para
a a locação
o
De forma g
do canteiro
o, são os se
eguintes:





A locallização dos canteiros será
s
propossta pela em
mpreiteira na
a fase de ccontratação das obras,
com su
ua respectivva análise ambiental,
a
p
para posterrior verificaç
ção, in locoo, pelo emp
preendedor.
Para a
as áreas indicadas pa
ara instalaç ão dos can
nteiros, a empreiteira
e
precisará do parecerr
formal da Prefeitu
ura Municip
pal, concord
dando com a localizaç
ção e as insstalações, de
d maneira
a
mo de impa
actos ambie
entais.
que occorra o mínim
A emp
preiteira devverá aprese
entar um re
ntendo uma
a descriçãoo das áreas, o layoutt
elatório con
previsto
o, as planta
as contendo a estrutu
ura funciona
al e suas re
espectivas instalações
s (redes de
e
água, esgoto san
nitários, ene
ergia, acesssos, ambullatórios, dis
spositivos dde coleta seletiva doss
os e sistem
ma de tratam
mento dos e
efluentes líq
quidos), que
e deverá seer submetido à análise
e
resíduo
do empreendedorr. Será de responsab
bilidade da empreiteira
a obter as devidas lic
cenças noss
ais e esta
aduais perrtinentes. Depois de
e obtidas, as licenças serão
o
órgãoss municipa
encaminhadas pa
ara o empreendedor, previamen
nte, para que
q
ele libeere, à empreiteira, a
instalaçção do cantteiro.
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O local da área a ser escolh
hida deverá ter como requisitos
r
básicos,
b
o tiipo de solo e acessoss
s veículos/e
equipamenttos e com a intensidadde do tráfego. Deverá
á
compatíveis com o porte dos
e sinalizaçã o de trânsitto e de um sistema de drenagem superficial,
ser dottado de um sistema de
com um
m plano de manutençã
ão e limpeza
a periódica;;
A locallização não
o poderá in
nterferir exp
pressivamen
nte com o sistema viáário e de saneamento
o
básico,, sendo neccessário co
ontatar Preffeitura, órgã
ãos de trân
nsito, segurrança públic
ca, sistema
a
hospita
alar, concesssionárias de água, e
esgoto, ene
ergia elétric
ca, telefonee etc., parra qualquerr
intervenção em su
uas áreas e redes de a
atuação;
Para a operação e manutenção do Can
nteiro, deve
erão ser pre
evistos disppositivos e rotinas que
e
não só
ó atendam às
à prescriçõ
ões básicass de conforrto, higiene e seguran ça dos trab
balhadores,
como ttambém minimizem os
s transtorno
os que poss
sam ser causados à ppopulação vizinha,
v
taiss
como rruídos, poeiira, bloqueio
o de acesso
os, etc.
Os pro
ocedimentos de mobilização e p
ção deverãão ser informados àss
posterior desmobilizaç
comunidades, be
em como as
a fases d
de construç
ção também
m deverão ser inform
madas aoss
diverso
os ramos de
e atividades
s locais, atra
avés de um
m Programa de Comuniicação Social.
Efetuarr um contro
ole de ruído durante a execução
o das obras
s, em funçãão dos equ
uipamentoss
utilizad
dos, conform
me especific
cados peloss fabricantes e obedecendo às Noormas brasiileiras. A leii
do silên
ncio deverá
á ser respeittada.
Todos os trabalh
hadores deverão se a
ajustar às exigências
s locais, noo tocante a qualquerr
atividad
de impactan
nte ao meio
o ambiente,, atendendo
o para o Código de Coonduta a serr elaborado
o
pela(s)) empreiteirra(s), a parttir das Dire
etrizes Básicas do Cód
digo de Coonduta e Ed
ducação do
o
Trabalh
hador;
Deverã
ão ser prevvistas insta
alações com
mpletas pa
ara o contro
ole e trataamento dos
s efluentes,
notada
amente os de
d coleta de
d resíduos de esgoto
os dos sanittários e reffeitório, com
m o uso de
e
fossas sépticas e caixas de gordura
g
(seg
gundo a NB
BR7.229, da
a ABNT);
O proje
eto e monta
agem das cozinhas
c
(ca
aso seja ap
plicável) serrão feito dee forma a permitir totall
higiene
e e possuirr todos os equipamen
ntos e recu
ursos neces
ssários à liimpeza do local e ao
o
pessoa
al envolvido
o no preparo
o de refeiçõ
ões;
As insstalações dos refeitóriios (caso sseja aplicá
ável) deverã
ão prever o uso de telas, boa
a
ventilaçção, sanitárrios, tudo em
m conformid
dade com as
a melhores
s práticas d e higiene e saúde;
O siste
ema de arm
mazenamentto de água para consu
umo human
no deverá sser objeto de
d inspeção
o
e limpe
eza periódicca, visando garantir a p
potabilidade
e;
A drenagem dos canteiros deverá preve
er estrutura
as que com
mportem o trráfego de máquinas
m
e
equipamentos;
Os sisttemas de drenagem de águas plu
uviais e de esgotamen
nto sanitárioo ou de óleos, graxas,
etc. serão servidos por instalações próp
prias e nunc
ca poderão ser
s interligaados;
Deverá
á haver proteção
p
co
ontra conta
aminação em todo o sistemaa de abas
stecimento,
especia
almente em
m caixas d’á
água. Essa proteção será
s
exercid
da através da escolha
a adequada
a
de loca
al, construçã
ão de cerca
as, sobrelevvações e ou
utras obras similares;
Deverá
á ser implementado o gerenciam
mento de ris
scos de ac
cidentes na obra e pro
omoção de
e
atendim
mentos eme
ergenciais.

ii.

Tratamento e disposiição de resííduos

As obras p
projetadas para
p
a impla
antação da
as galerias complemen
c
gua Preta e
tares dos ccórregos Ág
Sumaré im
mplicam na execução de diversa
as atividade
es que, por sua vez, ggeram vário
os tipos de
e
resíduos, d
ueles que d
deverão receber dispo
osição finaal em local adequado.
desde inerttes até aqu
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Posto isto, prevê-se a criação de um Sisstema de Manifesto
M
de
d Resíduoos em aten
ndimento à
Resolução
o 307 do CONAMA
C
(R
Resolução n
número 307 do CONA
AMA, de 055/07/02, pu
ublicada no
o
D.O.U. de
e 17.07.02, que estab
belece dire
etrizes, crité
érios e pro
ocedimentoss para a gestão
g
doss
resíduos da construçã
ão civil).
uer produto
o químico para trata
amento ou
u
No caso da necesssidade de utilização de qualqu
ão da água ou para ou
utras finalida
ades, seu armazenam
a
mento e mannipulação deverão
d
serr
desinfecçã
efetuados de forma se
egura, evita
ando riscos aos trabalh
hadores, animais e me io ambiente
e.
everão ser identificado
os com as respectivass fichas de segurança
a
Todos os produtos químicos de
ara que posssam ser aplicadas, co
om seguran
nça, todas as
a medidass cabíveis em
e caso de
e
(MSDS) pa
emergência.
ue a menorr quantidade
e possível de resíduos
s seja geradda durante as obras e
Deve-se assegurar qu
equadamen
nte coletado
os, estocados e dispos
stos de form
r
em
m
ma a não resultar
que essess sejam ade
emissões de gases, líquidos ou sólidos qu
ue possam representar impactos significativ
vos sobre o
meio ambiente.
os gerados no canteiro
o de obras serão conttrolados meediante a uttilização de
e
Os efluenttes sanitário
banheiros químicos em virtude da mobilidad
de progress
siva da cons
strução.
uos sólidoss a serem
m geradoss na implantação do
d empreeendimento consistem,
Os resídu
basicamen
nte, em material prove
eniente de o
obras civis e o empre
eendedor gaarante a uttilização de
e
todo o matterial na cria
ação das vias de acessso e dos ca
anteiros de obras.
o produzido
o no decorrrer da impla
antação e manutenção
m
o do empre endimento deverá serr
Todo o lixo
distribuído segundo as
a premissa
as da coletta seletiva e recolhido
o com frequuência apro
opriada, de
e
ão produzir odores ou permitir
p
a prroliferação de vetores patogênicoos.
forma a nã

iii.

Transporte
e de funcio
onários, ma
ateriais, eq
quipamentos
s, resíduoss, produtos
s químicos,
combustívveis, óleo lub
brificante e diesel.

A logística de transpo
ortes de pes
ssoal, materriais, equipa
amentos, co
ombustíveiss e lubrificantes, bem
erados na im
mplantação
o das obras urbanas se
erá definidaa pela empre
eiteira, que
como dos resíduos ge
ão da fiscaliz
zação.
deverá aprresentar seu plano parra aprovaçã
Algumas m
medidas parra minimizar os transto
ornos causa
ados pelo au
umento de tráfego em razão
desses transportes sã
ão apresenttadas a seg
guir:







Nos accessos, para
a evitar os transtornoss advindos do aumento
o do tráfegoo e diminuirr o risco de
e
acidenttes, deverã
ão ser adota
adas medid as, tais com
mo: sinaliza
ação das viaas (placas de controle
e
de velo
ocidade, cru
uzamentos, indicação da obra, etc.),
e
distribuição do trransporte ao
a longo do
o
dia pa
ara que nã
ão haja con
ncentração dessa atividade num
m único peeríodo, transporte de
e
determ
minadas ca
argas e equipament
e
tos em períodos
p
de
d
menor fluxo de veículos,
conscie
entização dos
d motoristtas visando à redução de acidente
es;
Serão adotadas normas
n
que
e garantam
m a não-ag
gressão ao meio ambbiente pelo tráfego de
e
nas, para evvitar a destrruição de ve
egetação às margens dos acessoos e proibir a descarga
a
máquin
de qua
aisquer mate
eriais no ca
ampo, como
o combustív
vel, graxa, peças,
p
restoos de tubos
s, concreto,
etc.;
Em ca
aso de manutenção do
d tráfego nas áreas
s habitadas
s, deverá sser provide
enciada, no
o
período
o seco, a umectação
u
das vias d
de acesso, de forma a reduzir ass emissões
s de poeira
a
sobre as residên
ncias locais
s, para red
duzir o des
sprendimento de soloo nas nova
as estradass
or a pavimen
ntação;
anterio
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Quando d
do transpo
orte de materiais de
e construç
ção, dever--se-á utilizzar prefere
encialmente
e
caminhõess com carro
ocerias que
e impeçam a queda acidental
a
de
eles, a quaal poderá vir a causarr
problemass ambientaiss e de segurança para a populaçã
ão do entorn
no.



Dirretrizes am
mbientais em
m relação a
ao meio fís
sico e biótico

Em função
o da implan
ntação do empreendim
mento, haverá um aumento na cirrculação de veículos e
pessoas durante o pe
eríodo consttrutivo na á rea selecionada. Com isto, deve sser dada um
ma atenção
o
aos compon
nentes do meio ambiiente circun
ndante, no intuito de minimizar os efeitoss
especial a
potencialm
mente prejud
diciais à florra e fauna lo
ocais.

i.

Proteção à Fauna e Flora
F
Duran te as Obras
s

Os trabalh
hadores en
nvolvidos com
c
o em preendimen
nto serão previamentte submetiidos a um
m
programa de informa
ação e educação am
mbiental vis
sando à proteção daa fauna e flora. Este
e
utado por uma
u
equipe habilitada no assunto
o. O conteúúdo do programa terá
á
programa será execu
etivo o incentivo, a sensibilizaç
s
ção e a atuação resp
ponsável pperante a questão
q
da
a
como obje
proteção d
da biota.

ii.

Manutençã
ão da Qualiidade do Arr

A qualidad
de do ar poderá sofrerr alteração ccom o aum
mento da po
oeira geradaa durante as
a obras de
e
construção
o, que surge
em em deco
orrência da
a movimenta
ação de veíículos e doss gases de combustão
o
por eles em
mitidos. Co
ontudo, deve
e ser ressa
altado que essas
e
altera
ações são dde caráter reversível
r
e
temporário
o. Cessada a ação, as
s condiçõess normais de
d qualidade
e do ar volttarão naturalmente àss
condições anteriores.
proceder à manutençã
ão e regula
agem periód
dica dos ve
eículos parra que seja
a evitada a
Deve-se p
emissão de gases forra das norm
mas vigentess, além da utilização de
d água parra umidifica
ar a estrada
a
o
de terra e diminuir a poeira, o que, eventtualmente, poderia causar um inncomodo à população
circunvizinha.

iii.

Controle de
d finos, qua
alidade das águas e prrocessos errosivos.

Esta medida tem com
mo objetivo
o evitar o ccarreamento
o, pelas ch
huvas, de ssedimentos das áreass
as - utilizada
as como canteiros de o
obra - para os cursos d’água.
d
modificada
otada de sis
stemas esp
pecíficos de
e controle de
d drenagem
m, visando conduzir o
A obra devverá ser do
escoamento superficial e conterr o potencia
al erosivo das
d águas pluviais.
p
Divversas med
didas serão
o
adotadas para prevenção à ero
osão nos n
novos ambie
entes criados pela obbra, incluind
do também
m
elativas ao controle
c
geo
odinâmico d
dos taludes.
aquelas re
m risco ine rente a qua
alquer obra civil de oca
casionar con
ntaminação
o
Considerando a existtência de um
ência, a existência de um progra ma de mon
nitoramento
o
nos recurssos hídricoss em sua árrea de influê
da Qualida
ade da Águ
ua se faz necessária
n
para monittorar e miniimizar a deegradação dos
d corposs
hídricos su
uperficiais e subterrâne
eos em deccorrência da
a implantaçã
ão do empreeendimento
o.
Apesar da
a pequena probabilida
ade de oco
orrência de
e contaminação dos recursos hídricos
h
em
m
magnitude
e suficiente para causa
ar sérios da
anos ao meio, não se pode descoonsiderar a ocorrência
a
ais interferê
ências na qu
ualidade da
as águas na
a região do empreendi mento, prin
ncipalmente
e
de eventua
na fase d
de implanta
ação. Dura
ante esta ffase de construção, deve-se cconsiderar, além dass
possibilida
ades de geração de
e sedimenttos e asso
oreamento dos cursoos de dre
enagem, a
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possibilida
ade de vaza
amentos de efluentes d
dos canteiro
os de obras
s e outras eestruturas de
d apoio àss
obras (com
mo áreas de
e obtenção de materiaiis de constrrução).


i.

Dirretrizes am
mbientais em
m relação a
ao meio an
ntrópico
Diretrizes do
d Código de
d Conduta
a e Educaçã
ão do Traba
alhador

erido aos tra
abalhadores o cumprim
mento das Normas
N
de Conduta, nnas frentes de
d
Será reque
trabalho, ccanteiros, alojamentos e estradas de acesso, como as re
elacionadass a seguir:














Não é permitido, em nenhum
ma hipótese
e, comercia
alizar, guard
dar ou malttratar qualquer tipo de
e
nção de animais domé
ésticos deve
e ser desencorajada;
animal. A manuten
Caso a
algum anim
mal seja ferrido em de
ecorrência das
d
atividades da ob ra, o fato deverá serr
notifica
ado ao Inspetor Ambien
ntal;
Porte d
de armas brancas
b
e de
d fogo é p
proibido nos
s alojamentos, canteiroos e demais áreas da
a
obra;
Equipa
amentos de
e trabalho que possa m eventua
almente serr utilizados como arm
mas (facão,
machado, , etc.) deverão
d
ser recolhidos diariamente;
É proib
bida a vend
da, manutenção e con
nsumo de bebidas
b
alc
coólicas noss locais de trabalho e
alojame
entos;
Deverã
ão ser cum
mpridas as diretrizes
d
d e geração de resíduo
os, de utilizzação de sa
anitários e,
principa
almente, de
e não-lança
amento de resíduos ao
a meio am
mbiente, taiis como recipientes e
restos de refeiçõe
es ou materiiais descarttados na ma
anutenção de
d veículoss;
Os trabalhadoress deverão comportar-s
c
se corretam
mente em relação à população vizinha àss
esentendim
mentos e alterações
a
otidiano da
a
obras, evitando brigas, de
significativvas no co
população local;
É expre
essamente proibido o uso de drog
gas ilegais, em qualquer lugar da obra;
É proib
bido o tráfeg
go de veícu
ulos em velo
ocidades qu
ue comprom
metam a se gurança da
as pessoas,
equipamentos e animais;
a
Visando manter a seguranç
ça dos trab
balhadores, fica proibid
do o transpporte de pe
essoas em
m
caminh
hões, princip
palmente quando este s estiverem
m conduzind
do equipameentos e com
mbustíveis;
São pro
oibidos a pe
ermanência
a e o tráfego
o de carros particulare
es, não vincculados diretamente àss
obras, nos canteirros ou nas áreas
á
de co
onstrução;
O abasstecimento e a lubrifica
ação de veícculos e de todos
t
os eq
quipamentoos serão rea
alizados em
m
áreas e
especificada
as.



Equipe ne
ecessária

Faz-se neccessário, asssim, que os
o responsá
áveis pela condução
c
do plano tennham conviv
vência com
m
o cotidiano
o da obra, de forma a assegurrar eficiênc
cia operacio
onal à gesstão, estando sempre
e
próximos a
aos aconteccimentos para evitar i mpasses decorrentes do encamiinhamento das ações.
Dessa form
ma, o públicco-alvo do Plano
P
de G estão e Controle Ambiental das O
Obras será constituído
o
pela equipe interna
a do em
mpreendedo
or envolvid
da diretam
mente com
m a cons
strução do
o
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empreendiimento, pe
ela(s) emprresa(s) con
nstrutora(s)) e/ou em
mpreiteiros (em suas diferentess
instâncias)), pelas equ
uipes respo
onsáveis pe
ela impleme
entação dos
s demais pprogramas ambientais,
a
pelos parcceiros instittucionais e pelas com
munidades do entorno
o e da áreea de impla
antação do
o
empreendiimento.
A equipe re
esponsávell pela execu
ução desse plano deve
erá ser cons
stituída de:








Um
m Superviso
or Ambienta
al, com form
mação em nível
n
superiior e experiiência comp
provada na
a
áre
ea ambienta
al. Este pro
ofissional, q
que trabalha
ará em “tem
mpo parciaal” será o re
esponsávell
pela implemen
ntação / coo
ordenação de todas as
s ações pre
evistas nestte projeto, reportandor
ambém, o responsávvel pelos cursos de
e
se diretamente ao empreendedorr. Será, ta
m, a serem ministrados
s para func
cionários e empreiteiro
os. Por fim,
treinamento / reciclagem
atório Final de Controle / Monitoramento daa Obra, com
m base em
m
devverá consollidar o Rela
todos os relató
órios de and
damento, ellaborados no
n período.
Trê
ês Monitore
es Ambienta
ais, com fo rmação de nível médio e experi ência comp
provada na
a
áre
ea ambienttal. Estes profissiona
harão em “tempo inntegral” e serão oss
ais trabalh
ressponsáveis pelo monito
oramento da
as atividade
es desenvolvidas, rotinneiramente, nas váriass
ntes de servviços e no entorno
e
ime
ediato das obras.
o
fren
Aud
ditores amb
bientais inte
ernos (emp
preendedor), com exp
periência coomprovada em SGA /
NBR ISSO 140
001.

Cronogram
ma de Implantação

á ser desen
nvolvido porr todo o perríodo de obrras.
Este progrrama deverá

11.3 PRO
OGRAMA DE CONT
TINGÊNCIA
A EM CAS
SO DE ACIDENTE E PROGR
RAMA DE
E
EMERGÊN
NCIA EM CASO DE ACIDENTE


Justificatiiva

A execuçã
ão de obrass subterrân
neas aprese
enta um ris
sco maior do
d que obrras executa
adas a céu
aberto, vissto que é ne
ecessário lid
dar com ma
ateriais geo
ológicos que
e, por maiss detalhada que seja a
investigaçã
ão prévia de campo e laboratório
o, sempre podem
p
apresentar alguuma caracte
erística não
o
prevista in
nicialmente,, e que só
ó será dete
ectada na construção
o. O risco geológico é sempre
e
presente e
em obras su
ubterrâneas
s.
Dessa form
ma, assumindo-se com
mo verdade
eiro o anterriormente exposto,
e
torrna-se impo
ortante que
e
todas as fases de planejame
ento, prévia
as ao início de uma
a obra subbterrânea, contemple
e
amente os conceitos de
d “gerenciiamento de
e riscos”, attravés de ssistemas de
e controless
obrigatoria
adequadoss, objetivan
ndo evitar nível de riscco elevado nas fases de
d construçção e de op
peração do
o
empreendiimento. Os pontos cha
aves dessa gestão de riscos
r
são:
(i)
(ii)
(iii)

identificar os riscos an
ntecipadam
mente;
reconhece
er os riscos de imediato
os, assim qu
ue seus sinais se man ifestarem;
gerenciar os
o riscos attravés de um
m Plano de Gerenciam
mento de Risscos, de tal forma que
e
este conte
emple uma metodologiia transpare
ente e efetiiva, que deeverá ser ad
dotada noss
estágios in
niciais de projeto
p
e cconstrução, minimizan
ndo a ocorrrência de riscos
r
e/ou
u
mitigando suas conse
equências.

específico das
d obras de
d implanta
ação das ga
alerias com
mplementarees dos córrregos Água
a
No caso e
Preta e Su
umaré são identificado
os como po
ontos de risco a abertu
ura de ponttos de ataque para oss
túneis (Tu
unnel Linne
er) e os trechos a sserem exe
ecutados no
o método NATM. Co
onforme já
á
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apresentad
do na cara
acterização do empre
eendimento,, os primeiros (Tunneel Linner) servem de
e
acesso àss extremida
ades para a construçção das ga
alerias subtterrâneas, enquanto o segundo
o
correspond
de aos trech
hos que serrvirão de co
onduto livre para o escoamento daas águas.
Com base no anteriormente exp
posto, enten
nde-se que o Plano de
e Gerenciam
mento de Riscos
R
e de
e
Ações de Emergência, aqui pro
oposto, é u m pré-requ
uisito para fazer
f
frentee a qualque
er eventuall
acidente que possa ocorrer
o
dura
ante a impla
antação das
s galerias complementtares, de modo que ass
acidentais, os recursos
s e as açõe
es necessárias para minimizar oss impactos possam
p
serr
tipologias a
adequada e previame
ente dimens
sionados.



Objetivo

e com a implantação deste
d
Plano
o fornecer um
u conjunto
o de diretrizzes e inform
mações que
e
Objetiva-se
permitam a adoção de proced
dimentos ló
ógicos, téc
cnicos e ad
dministrativvos, estrutu
urados que
e
propiciem respostas rápidas
r
e efficientes em
m situações emergencia
ais e/ou de risco, de ta
al forma:
a. ser um
m instrumentto prático, q
que propicie
e respostas
s rápidas e eeficazes em
m situaçõess
de eme
ergência;
b. ser o mais
m
sucinto
o possível, ccontemplan
ndo, de form
ma clara e oobjetiva, as atribuiçõess
e respo
onsabilidades dos envo
olvidos.
c. possibilitar que os possíve
eis danos restrinjam-se a umaa determin
nada área,
mente dime
ensionada, evitando que
q
os imp
pactos extra
rapolem os limites de
e
previam
segura
ança pré-esttabelecidoss;
d. contem
mplar todas
s as açõess necessárias para ev
vitar que ssituações, internas ou
u
externa
as, às obras
s, contribua
am para o seu agravam
mento.



Público Alvo
A

O público alvo de am
mbos os programas são
o os colabo
oradores da
as obras e a população residente
e
o.
no entorno



Ações Pro
opostas e Embasame
E
ento Técnic
co

De forma geral, um Plano de Gerenciame
G
ento de Ris
scos, típico de uma o bra subterrrânea deve
e
ação de risc
cos; (ii) avaaliação, qua
alificação e
abordar oss seguintess principais aspectos: ((i) identifica
quantificaçção de risccos; (iii) mitigação de
e riscos e avaliação dos “riscoos residuais
s” (após a
implementação das medidas de mitigaçção). Além
m disso, o PGR deeve ser dinâmico
d
e
ado.
continuamente revisado / atualiza



Açã
ão 1: Planejjamento

de Gerencia
amento de Riscos e de Ações de Emergê
ência deverrá propor e fomentar,
O Plano d
inicialmentte, a consolidação de:

(a)
um
m “estudo de
d análise de risco””, específico para as atividadess rotineiras
s a serem
m
desenvolviidas nas ob
bras de construção do túnel, com especial atenção aoss riscos rela
acionados à
desestabiliização do maciço
m
roch
hoso e/ou e
escorregam
mentos da massa
m
, conntemplando também a
área de in
nserção do mesmo e os usos e ocupações
s do solo no
n seu enttorno imediato. Desse
e
estudo devverão ser exxtraídas as seguintes iinformações
s básicas:
–
–

Ce
enários acid
dentais pos
ssíveis (no i nterior e no
o exterior do
o túnel);
Co
onsequências espera
adas em cada uma das hipó
óteses aciddentais co
onsideradass
(p
possíveis tra
abalhadores e/ou morradores aciidentados, estruturas civis e/ou residências
r
s
affetadas, enttre outras);
419
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–

Qualificação e quantificação doss possíveis impactos socioambiientais dec
correntes e
dimensionam
mento das áreas
á
passívveis de sere
em afetadas
s.

mações men
ncionadas a
acima é possível plane
ejar os risco
cos e as necessidadess
Com base nas inform
em frente às
s demandass de serviço
os médicos e de abrigoos, entre ou
utros.
imediatas para fazere
a forma, devverá permittir identifica r as medida
as imediatas a serem aadotadas, em
e caso de
e
Da mesma
acidentes, com destaq
que para:

(a.1)
Diagnó
óstico da árrea situada no entorno
o das obras
s para impllantação da
as galerias,
passível de
e risco:
 Ava
aliação da capacidade
c
instalada d
de serviços de saúde municipais,
m
para dar atendimento
o
às eventuais vítimas
v
e das
d pessoass que deve
erão procurrar assistênncia médica
a durante e
ós eventual acidente (hospitais, a
ambulatórios, unidades
s de saúde , laboratório
os, outros).
apó
Desstaca-se qu
ue na regiã
ão de impla
antação existem hospitais próxim
mos, entre os
o quais, o
Hosspital Metro
opolitano e o Hospital S
São Camilo
o;
 Quantificação dos recurs
sos human
nos disponíveis nos re
eferidos seerviços, bem
m como oss
untários;
volu
 Esttimar o núm
mero de ev
ventuais po
otenciais víttimas, em caso
c
de accidentes, em
m especial,
aqu
ueles relacio
onados à desestabiliza
d
ação e/ou escorregam
e
ento da maassa.
(a.2)

Diagnó
óstico de ris
sco socioam
mbiental:

 Já foram map
peadas a in
nfraestrutura
a urbana, tais
t
como vias
v
públicaas, redes de água, de
e
goto e de energia
e
elé
étrica, além
m de dutos diversos, depósitos
d
dde produtos químicoss
esg
perrigosos e/o
ou demais estruturass civis de comprova
ada importtância ao patrimônio
o
arq
quitetônico, situados no entorno
o imediato das obras de consstrução das galerias,
passsíveis de serem
s
impac
ctadas direttamente po
or eventual acidente;
a
(b) um “ccomitê técn
nico”, cuja principal fu
unção será
á integrar e coordenaar as açõe
es segundo
o
prioridadess identificad
das, composto por reprresentantes
s das empre
eiteiras respponsáveis pelas
p
obrass
construção
o dos túneiss para os sistema de d
drenagem complement
c
tar, do emp reendedor e do Corpo
o
de Bombeiiros local, entre
e
outros.



Açã
ão 2: Implan
ntação e Ma
anutenção

as ações previstas
p
no
o Plano de Gerenciamento de Ris
scos e de A
Ações de Emergência
E
a
Para que a
resultem efetivamen
nte nos resultados esperados
s, quando da ocorrrência de situaçõess
emergenciais, tornam
m-se condiçõ
ões básicass e prioritárias:

 ap
plena divulgação desse
e plano à to
odos os trab
balhadores envolvidoss nas obras e à toda a
pop
pulação ressidente no entorno
e
imed
diato do tún
nel;
 a in
ntegração desse plan
no com outtros planos locais de contingencciamento, por
p ventura
a
exisstentes (De
efesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros
s, Secretariria de Saúd
de) e que
e
pod
dem atuar conjuntame
c
nte na resp
posta aos po
otenciais ac
cidentes;
 o ssuprimento dos recurso
os, humano
os e materia
ais, necess
sários e com
mpatíveis com
c
o porte
e
dass possíveis ocorrências
s a serem a
atendidas.



Açã
ão 3: Deffinição de Procedim
mentos Bás
sicos de Identificaçã
I
ão de Ris
scos e de
e
Monitoram
mentos das Obras
O
a subterrâne
ea, túneis em especial,, apresenta diversos ev
ventos poteencialmente
e geradoress
Cada obra
de riscos; dessa form
ma, para a determinaçã
ão do grau de
d risco de cada eventto poderá ser
s utilizada
a
ação proba
abilística, conforme m
mostrada no
o quadro abaixo, de oonde se ob
bserva que
e
a classifica
420
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através da
a frequênccia da oco
orrência de
e um dete
erminado evento
e
é ppossível se
e definir a
probabilida
ade do risco
o para a obrra.

Frequência
a do Eventto
< 10%
1
10 – 50%
> 50%
5

Prrobabilidad
de do Risco
o
Baix
xo
Méd
dio
Alto

e, portanto,, que para dar
d pleno attendimento ao Plano de
d Gerenciaamento de Riscos
R
e de
e
Entende-se
Ações de E
Emergência
a aqui proposto, os ressponsáveis pela execu
ução das obbras deverã
ão observarr
alguns pro
ocedimentoss básicos, necessários
n
s à instrume
entalização do gerenciiamento de riscos, em
m
especial a
ao monitora
amento geo
otécnico, co
onforme ap
presentados
s de formaa sintética no Quadro
o
adiante.

os mais com
muns de oco
orrerem em obras similares à que
e
Ou seja, em função das categoriias de risco
do proposta
a para a escavação
o dos túne
eis, deverão
o ser prevviamente prevista
p
ass
está send
correspond
dentes med
didas correttivas a sere
em tomadas para a re
edução do risco de ca
ada evento,
em três eta
apas, quaiss sejam: (i) metodologi a para a de
etecção do risco; (ii) m
medidas de redução do
o
risco e (iii) análise do risco residu
ual.

Risco
o

Estabilidad
de de
talude

Dete
ecção
do Risco
R
á
na
Infiltração de água
ncas no
esccavação, trin
revvestimento, deformaçõe
es
exccessivas, re
ecalques
elevvados, danos em
edifficações sittuadas próxximas
ao túnel, leiturras de
insttrumentação anômalass /
elevvadas

Recalquess e
deslocame
entos
excessivoss

Leitturas de ins
strumentaçã
ão
anô
ômalas / ele
evadas / não
o
estabilizadas, trincas no
revvestimento

Esforços
elevados n
nos
revestimen
nto

Defformações no
revvestimento, trincas,
con
nvergências
s excessivass,
ano
omalias no concreto
pro
ojetado, reca
alques
exccessivos

Acompanh
hame
nto e
mento
monitoram
da obra nã
ão
conforme

Equ
uipe insuficiente e
inexxperiente para o
monitoramento
o/
ompanhame
ento técnico
o da
aco
obrra, ausência
a de
pro
ocedimento /
aco
ompanhame
ento diário,
plano de gestã
ão de risco não
nforme para
a as
con
carracterísticas
s da obra

Medidas
s de Reduçção
do
o Risco

Risco
Residual

f
de
Drenagem da frente
avação, tratamento dee solo,
esca
redu
ução do pas
sso de avannça da
fren
nte, “pregagem” da frennte

Baixo

ntrole diário do processso
Con
construtivo, verrificação e ccontrole
q
dos tratamenntos de
de qualidade
solo
o, verificaçã
ão do passoo de
avanço da frente

Baixo

Esc
cavação cuid
dadosa, segguindo
proc
cedimentos especificaddos em
projeto, empreg
go de telas
mettálicas ou fittas metálicaas,
emp
prego de tra
atamento doo solo,
redimensionam
mento do
estimento.
reve
Proc
cedimentos
s adequadoss de
mon
nitoramento
oe
acompanhame
ento das obrras,
cedimentos de verificaçção e
proc
obediência ao projeto exeecutivo,
trein
namento ad
dequado doss
resp
ponsáveis pelo
p
acompanhame
ento e
nitoramento
o das obras,,
mon
avaliação e ade
equação doos

Baixo

Baixo
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Dete
ecção
do Risco
R

Risco
o
pro
ojetada

Medidas
s de Reduçção
do
o Risco
proc
cedimentos

Risco
Residual

Treiinamento do
o pessoal eenvolvido
na obra,
o
previa
amente ao innício da
mes
sma, relativamente aoss
o, caso as
proc
cedimentos de risco doo projeto.
Rissco aleatório
dem
mais medidas de reduçção
Sisttemas de su
upervisão e controle
Erro huma
ano
Baixo
de risco tenham sido
devem ser prev
vistos e atu ar
plementadas com suce
esso
ante toda a obra. Validdação de
imp
dura
proc
cedimentos e atividadees por
emp
presa espec
cializada em
m obras
subterrâneas
Fonte: Artigo Técnico do Engº Ro
oberto Koch
hen – adaptado (www.brasilengennharia.com.br)

e em todo o anteriormente expossto, entende
e-se que a efetiva opeeracionaliza
ação desse
e
Com base
plano, aten
ndendo as diferentes
d
fases
f
da ob
bra (projeto,, construção
o e operaçãão) se dará
á a partir da
a
obtenção d
de um equilíbrio das demandas
d
d
de gerencia
amento de risco
r
entre condições geológica /
projeto esttrutural / sisstemas de reforço
r
e tra
atamento de
d solo, de um lado, e do gerenciamento do
o
empreendiimento pelo
o outro lado
o (supervisã
ão, treinamento, monittoramento dda obra, qu
ualidade da
a
mão de ob
bra e interprretação do monitorame
m
ento).



Método
o Construtivvo

p
porte da ob
bra aqui co
ontemplada
a (construçção do túne
el para ass
Considerando-se o pequeno
e que a “m
medição de convergên
ncias” (uma
a das mediições realiz
zadas maiss
galerias), entende-se
mente em túneis)
t
se constitui u
uma via adequada, rá
ápida e ecoonômica de
e avaliar a
frequentem
estabilidad
de de um maciço, bem como do fu
uncionamen
nto do suporte.
s
os foi o NAT
TM, o qual foi desenvoolvido na Áustria entre
e
Neste senttido um doss métodos selecionado
as década
as de 1950 e 1960. Ou
utras termin
nologias pa
ara esta me
esma técnicca também podem serr
observada
as: método de escava
ação sequ encial (SEM), revestimento pulvverizado de concreto
o
(SCL), méttodo não de
estrutivo (M
MND). Esta ttécnica construtiva tem
m como prinncípio utiliza
ar o esforço
o
do substra
ato circunda
ante na esta
abilização d o próprio tú
únel, o que permite o aavanço sequ
uencial dass
escavaçõe
es. Cada avvanço do túnel, em gerral, é feito em
e duas eta
apas, cham
madas de re
evestimento
o
primário e secundário
o.
stabilização do túnel escavado, através do eemprego de
e parafusoss
Na primeirra fase realiza-se a es
de rocha, treliças ou
u malhas de
e aço e/ou
u concreto projetado. Esta etapaa tem como
o finalidade
e
a do próprrio túnel, a
assim como
o estabiliza
ar o terrenoo das construções e
garantir a segurança
no do trech
ho em obra
a. Depois de realizad
da a estabiilização pro
ocede-se o
instalaçõess no entorn
avanço atrravés do tún
nel por meio
o de desmo
onte hidráulico, mecâniico ou manuual.
O revestim
mento secun
ndário, por sua
s vez, tem
m função de
e garantir margens
m
de segurança adicionais,
prologar a vida útil da
a construção
o, além de o
obedecer aos outros pontos espeecíficos do projeto,
p
que
e
as galerias ora aprese
entadas, te
em como fu
unção o tran
nsporte de águas e fa
az parte do
o
no caso da
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projeto de
e macrodrenagem dos
s Córregoss Água Pre
eta e Sumaré. Em ccondições normais
n
de
e
operação o
os túneis do
os dois conjjuntos de ga
alerias atua
arão como conduto
c
livrre.
nto resisten
nte a ataqu
ues químic
cos, brita e areia) sãão levados
s por uma
a
Os materiiais (cimen
mangueira
a até o bico no qual enttra água de
e mistura, co
ompletando
o a mistura ddo concreto
o fazendo a
projeção d
do contra a superfície a ser reve stida. Para este serviç
ço será utillizada uma bomba de
e
concreto p
projetado accionado pne
eumaticame
ente. A mis
stura será feita atravéss de betone
eira junto a
bomba e d
depositada em masseira e duran te o carreg
gamento da bomba dee concreto será
s
feito o
abastecime
ento do ad
ditivo. O rev
vestimento primário das seções de túnel N
NATM do projeto
p
será
á
constituído
o por concrreto projeta
ado com 15
5 cm de es
spessura, enquanto
e
a cobertura secundária
a
será feita p
por concreto
o projetado com 20 cm
m de espess
sura leveme
ente armadoo com tela metálica.
os acessos às extremidades serãão realizado
os por meio
o
Os pontos de ataque dos túneis, ou seja, o
oços são fe
eitos em eta
apas sucesssivas, nas
s quais são
o
de poços do tipo Tunnel Linnerr. Estes po
álicos, após a retirada d
do material escavado. Os poços dde ataque necessários
n
s
montados anéis metá
ação dos tú
úneis terão oito metross de diâme
etro e obedecerão a sseguinte seq
quência de
e
a implanta
implantaçã
ão.














Dem
scavar até o superior do
d poço;
molir o pavimento e es
Esccavação na
a região late
eral com passso de avan
nço de 50 cm;
c
Collocação dass três prime
eiras fiadas de chapas;
Inje
eção de arg
gamassa ric
ca em cimen
nto sob pres
ssão;
Exe
ecução da soleira
s
de bordo
b
em co
oncreto para
a contenção
o de águas;;
Esccavação na
a região late
eral, com pa
asso de 50 cm;
c
Collocação de chapas de aço e injeçção de argamassa sob pressão;
petição sucessiva do
Rep
os passos anteriores até atingir cota do poço que
e necessita
a
trattamento, co
ota esta, esp
pecificada e
em projeto;
Rep
petição do item anterrior, executtando os tratamentos
s necessári os conform
me projetoss
esp
pecíficos até
é a cota infe
erior;
Exe
ecução de lastro de co
oncreto mag
gro, e=10 cm
m;
Exe
ecutar laje de
d concreto
o conforme projeto esp
pecífico.

Equipe ne
ecessária

Este Progrrama é de responsabil
r
lidade da co
onstrutora empreiteira
e
, responsávvel pela exe
ecução dass
obras de construção das Galerrias comple
ementares dos Córreg
gos Água P
Preta e Su
umaré, que
e
ob supervissão da SAO
O (Program
ma de Supe
ervisão das
s Obras). N
No entanto,, a mesma
a
estarão so
poderá instituir parcceria com instituiçõe
es privadas
s (empresa
a de conssultoria) ou
u públicas,
orpo de Bom
mbeiros, a Defesa Civ
vil, órgãos ambientais
a
m
municipais, prefeiturass
destacadamente o Co
municipaiss, entre outrras.
el pela exe
ecução dessse Plano deverá serr constituídaa de profis
ssionais de
e
A equipe responsáve
articipação obrigatória de Engº C ivis, Geotéc
cncios e de
e
diferentes áreas de esspecialidade, com a pa
a do Trabalh
ho, de tal fo
orma orienttar uma equ
uipe multifuncional habbilitada à ex
xecução de
e
Segurança
serviços esspecíficos e típicos de uma obra ssubterrânea
a.
entarmente,, visando im
mplementarr as demais
s ações de divulgaçãoo do programa, gestão
o
Compleme
de riscos, cadastrame
entos e de apoio gera
al, deverá ser
s prevista a participaação / colab
boração de
e
profissiona
ais das áreas de comunicação ssocial, asse
essoria juríd
dica; socorrro médico; combate a
vazamento
os; combate
e a incêndio
os; manuten
nções em geral, entre outras.
o


Cronog
grama de Execução:
E
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Este progrrama deverá
á ser implem
mentado já na fase de
e planejame
ento e de coonsolidação
o do projeto
o
executivo d
das obras de
d impleme
entação dass galerias, devendo
d
se estender ppor todo o período
p
dass
obras referridas e, apó
ós a conclu
usão das me
esmas, porr mais um período
p
sufiiciente para
a assegurarr
o completo
o controle / mitigação de
d eventuai s “riscos residuais” decorrentes ddas obras re
eferidas.

GRAMA DE
E GERENCIAMENTO DE ÁREAS
S CONTAMINADAS
11.4 PROG


Justifficativa

d Gerencciamento de
d Áreas Contaminaddas, “a questão
q
da
a
De acordo com o Manual de
contaminação do solo
o e das águ
uas subterrâ
âneas tem sido
s
objeto de grande preocupação nas trêss
últimas dé
écadas em países
p
indu
ustrializadoss...esse pro
oblema amb
biental tornna-se mais grave para
a
centros urb
banos indusstriais como
o a Região M
Metropolitana de São Paulo”.
Considerando as info
ormações disponibiliza
d
adas durantte o diagnó
óstico da A
ADA parte das
d valas a
ertas estão inseridas
i
em
m áreas co nsideradas como alto potencial paara contam
minação doss
serem abe
solos e da
a água subtterrânea, devido princcipalmente ao
a histórico
o do uso e ocupação do solo da
a
região pred
dominantem
mente indus
strial.
ama é extrremamente necessário
o a fim de apontar as
s principaiss
Sendo asssim, o pressente progra
diretrizes para o gerrenciamento
o destas á reas com potencial para
p
contam
minação e também já
á
mo referênccia a metod
dologia aplic
cada pela C
Companhia
a Ambiental
contaminadas, utilizando-se com
SB).
do Estado de São Paulo (CETES



Objetiivos

olvimento de
e um Programa de Ge
erenciamentto de Áreas
s Contaminaadas é cond
duzido com
m
O desenvo
o objetivo principal de eliminar riscos pote
enciais para
a a saúde humana
h
e ppara o meio
o ambiente
e
que sejam resultados da exposiç
ção a produ
utos químico
os tóxicos.
d implanta
ação das g
galerias complementares dos cóórregos Águ
ua Preta e
Dentro do contexto da
um dos prin
ncipais obje
etivos destte programa
a é o gere
enciamento ambiental das áreass
Sumaré, u
considerad
das como contaminada
c
as e potenccialmente co
ontaminada
as conformee CETESB e SVMA, e
interferente
es com as obras pre
evistas pelo
o empreend
dimento. De
essa formaa faz-se ne
ecessário a
apresentaçção das dirretrizes pres
sentes no M
Manual de Gerenciamento de Áreeas Contam
minadas da
a
CETESB p
para o gere
enciamento das respe
ectivas área
as supracita
adas, bem como as to
omadas de
e
decisões n
necessáriass para o and
damento sa tisfatório do
o próprio.
De acordo
o com CETE
ESB 2001, modificado
o (WALM 20
010), “O encaminhameento de soluções para
a
estas área
as consideradas com
mo contamin
nadas e potencialmen
nte contam
minadas po
or parte do
o
empreende
edor deve
erão possu
uir a atrib
buição de administrrar os pro
roblemas ambientais,
a
contemplando um conjunto
c
de medidass que ass
segurem ta
anto o connhecimento
o de suass
característticas e dos impactos por
p elas cau
usados qua
anto da cria
ação e apliccação de instrumentoss
necessário
os à tomada
a de decisã
ão e às form
mas e níve
eis de interv
venção maiis adequado
os, sempre
e
com o obje
etivo de miinimizar os riscos á po
opulação e ao ambiente decorrenntes da exis
stência dass
mesmas.”



Público Alvo
A

O Público A
Alvo deste programa são
s os colab
boradores da
d obra e a população residente na
n região.
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Ações Pro
opostas e Embasame
E
ento Técnic
co

Com o prin
ncipal objettivo de otim
mizar os reccursos técn
nicos e econ
nômicos, a metodolog
gia ora aquii
utilizada para o geren
nciamento das potenccialmente co
ontaminada
as inseridass ao longo do traçado
o
as complem
mentares do
os córregoss Água Preta e Sumarré deverá sser realizada por meio
o
das galeria
de uma e
estratégia constituída
c
por etapass sequenciais, conforrme preconnizada no Manual de
e
Gerenciam
mento de Árreas Contaminadas da
a CETESB, 1999, ond
de a inform
mação obtida em cada
a
etapa é a b
base para a execução da etapa p osterior.
A Figura 11.6-1 mo
ostra o flu
uxograma d
das etapas
s das atividades a sserem realizadas no
o
minadas e potencialm
mente conta
aminadas ppresentes na
n área do
o
gerenciamento de árreas contam
empreendiimento.
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Fontte: CETESB, 19
999

Figura 11.6-1: Fluxogram
F
a das Etap
pas de Gere
enciamento
o de Áreass Contamin
nadas
As áreas q
que forem id
dentificadas
s como sus peita de contaminação
o no decorreer da impla
antação dass
obras do e
empreendim
mento deverrão ser alvo
os de avalia
ações ambie
entais prelim
minares que possuem
m
como objetivo uma prrimeira clas
ssificação da
a área em potencialme
ente contam
minada ou suspeita
s
de
e

426
6

contaminação. E a partir des
sta primeirra avaliaçã
ão deverá ser dadoo prosseguimento no
o
gerenciamento das re
espectivas áreas,
á
confo
orme fluxog
grama apres
sentado.



Equip
pe Necessá
ária

A impleme
entação e desenvolvim
d
mento deste programa são de responsabilidaade do emp
preendedor,
o qual de
everá conttratar um profissiona
al especializado para a coordeenação do programa
a
(Engenheirro Ambiental, Civil e/o
ou Geólogo)), bem com
mo os serviç
ços especiaalizados de laboratório
o
de análise
es de águass subterrân
neas e supe
erficiais e empresa
e
de
e serviços dde sondage
ens para a
execução d
das etapas anteriorme
ente mencio
onadas.



Crono
ograma

nciamento das
d áreas ccontaminad
das e poten
ncialmente contaminad
das deverá
á
O processso de geren
ser realizado antes do
o início e du
urante as o
obras de implantação das
d galeriass compleme
entares doss
Água Preta e Sumaré.
córregos Á

GRAMA DE
E DESAPRO
OPRIAÇÃO
O
11.5 PROG
A implanta
ação das ga
alerias comp
plementaress dos córre
egos Água Preta
P
e Sum
maré, embo
ora consista
a
em uma obra pred
dominantem
mente subte
errânea, necessitará
n
de intervvenções também em
m
superfície, em áreas pontuais,
p
es
specificame
ente para a implantação da caixa A
AP 4.
p
nte sobre imóveis particulares;
p
Cabe resssaltar que, tais interrvenções sse darão principalmen
portanto, qualquer necessidad
de de re
emoção do
os imóveis
s deverá ser feita mediante
e
p sua vez
z implicará n
no pagamento de indenizações.
desapropriiação, que por
O empree
endimento objeto
o
destte licenciam
mento enqu
uadra-se na
a categoriaa de utilida
ade pública
a
segundo o Decreto-le
ei nº 3.365
5 de 21 de
e junho de 1941. Des
sta forma, aas desapro
opriações –
efetivadas somente mediante
m
ao
o aviso prévvio e pagam
mento de in
ndenização justa e em
m dinheiro –
esta norma
a jurídica.
deverão attender aos preceitos de
e um Prog
grama de Negociaçãão do Pro
ocesso de
e
É imperattivo, portanto, a execução de
Desaproprriação, que abranja as diferentes etapas des
sta negocia
ação (cadasstramento dos
d imóveiss
e populaçã
ão, avaliaçã
ão dos imóveis e nego
ociação dos valores in
ndenizatórioos, pagame
ento efetivo
o
das indenizzações e ap
poio à popu
ulação afeta
ada).
c
papel fundamen
ntal garantir aos proprietários daas áreas pa
assíveis de
e
Este progrrama tem como
desapropriiação, a me
elhor forma possível d
de negociaç
ção dos valores indeniizatórios. Esta medida
a
diminui a insegurançça e a ans
siedade da população
o afetada, atenuando as possibilidades de
e
ão da qualid
dade de vida
a da popula
ação diretam
mente afetada.
degradaçã



Objetivos

a é viabiliza
ar a aquisição das área
as necessáárias à implantação do
o
O objetivo principal do programa
eservando os
o interesse
m qualquerr
es das parrtes envolvidas no proocesso, sem
empreendiimento, pre
prejuízo àss mesmas.
Visando attingir este objetivo
o
gera
al, foram de
efinidos os objetivos
o
es
specíficos a seguir:

–

Acomp
panhar o processo de indeniização dos
s imóveis afetados, atentando
o para oss
desdo
obramentos sociais des
ste processo
o;
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–

Estabe
elecer os crritérios de negociação
n
o e de elabo
oração dos cálculos e procedimen
ntos para a
determ
minação doss valores do
os imóveis;

–

Coordenar as açõ
ões dos diversos subp rogramas que
q fazem parte
p
deste programa;

–

Atende
er aos crité
érios estabe
elecidos pe
ela Norma ABNT/NBR
A
-14653, be m como as
s normas e
diretrizzes do IBAP
PE - Institutto Brasileiro
o de Avaliaç
ções e Perícias de En genharia, ambos
a
para
a
avaliaçção dos imó
óveis e neg
gociação co m a popula
ação afetada
a.



Público Alvo
A

O do prog
grama são os proprietários dos imóveis a serem des
sapropriadoos em deco
orrência da
a
implantaçã
ão do empre
eendimento
o.



Ações Pro
opostas e Embasame
E
ento Técnic
co

ma de Neg
gociação do
o Processo
o de Desap
propriação incorpora ddois subpro
ogramas, a
O Program
saber:
(i)
(ii)

Subprogra
ama de Cad
dastramento
o e Avaliaçã
ão dos Imóv
veis Afetadoos e
Subprogra
ama de Acompanhame
ento das Ind
denizações e Apoio à P
População Afetada
A
.

As ativida
ades ineren
ntes ao Prrograma de
e Negociaç
ção do Pro
ocesso de Desapropriação são
o
apresentad
das à seguir:

 Atividdades exclu
usivas do “P
Programa de
e Negociaçã
ão do Proce
esso de Dessapropriaçã
ão”
–
–
–
–
–
–
–
–

Definiçção das dire
etrizes do Programa
P
de
e Negociaç
ção do Processo de Deesapropriação;
Acomp
panhamento dos aviso
os prévios (d
decretos de
e desaproprriação);
Monta
agem de um
m banco de dados do p
programa;
Elaborração da prroposta para
a o materia l de comunicação social relativo aao programa;
Encam
minhamento
o e discuss
são da pro
oposta do material de comuniccação socia
al, com oss
respon
nsáveis pelo
o Programa
a de Comun
nicação Soc
cial;
Adapta
ação dos procedimen
p
ntos previsttos e já us
sualmente adotados à Norma ABNT/NBRA
14653
3;
Treina
amento e ca
apacitação de profissi onais incum
mbidos de realizar as ações de negociação
n
o
com a população
o afetada; e
Organ
nização e realização
r
de
d eventoss com os diversos
d
attores socia is e públic
cos-alvo do
o
progra
ama para divulgação de suas ativiidades.

 Atividdades relaciionadas aoss “subprogrramas subo
ordinados”
–
–
–
–

Realizzação de re
euniões de partida com
m os respo
onsáveis pe
elos subproogramas subordinadoss
ao Pro
ograma de Negociação
N
o do Processso de Desa
apropriação
o dos Imóveeis Afetados
s;
Criaçã
ão de um po
osto de aten
ndimento à população afetada;
Organ
nização de um cronograma integrrado de tod
do o progra
ama, inclusiive com as
s atividadess
dos su
ubprograma
as subordina
ados;
Realizzação de re
euniões de acompanha
amento dos
s subprogra
amas suborrdinados ao
o Programa
a
de Comunicação Social.



Equipe ne
ecessária
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A equipe responsáve
el pela execução destte programa e dos de
emais subpprogramas deverá serr
coordenad
da necessariamente por um reprresentante do DESAP
P Para tantto ele conttará com o
apoio de 1 assistente
e social, 1 advogado,
a
1 arquiteto e 1 engenh
heiro civil deevidamente
e habitadoss
udos de perícias
p
jud
diciais e avaliação
a
de imóveis para valo
oração dass
para execcutarem lau
indenizaçõ
ões.



Cronogram
ma de Implantação

á ser iniciad
do imediata mente.
Este progrrama deverá

(i)

Subprogra
ama de Cadastramen
nto e Avalia
ação dos Im
móveis Afeetados



Justificatiiva

A primeira
a etapa do processo de
d desaprop
priação con
nsiste no av
viso prévio,, realizado a partir da
a
emissão de cartas, da
a publicaçã
ão dos decre
etos de des
sapropriaçã
ão. A partir ddessa defin
nição oficiall
opriação é executado
e
o cadastram
mento detalhado dos im
móveis, proprietários e
das áreas de desapro
população afetada.
q
os prop
prietários do
os imóveis que serão desapropria
d
ados foram notificadoss
Cabe aqui destacar que,
de cartas in
nformativas
s a inclusão
o dos mesm
mos no processo de ddesapropria
ação, assim
m
por meio d
como a necessidade
e de entrad
da de funccionários da
a SP Obras para meedição dos lotes para
a
elaboração
o do decreto
o de utilidad
de pública. As cartas encontram-s
e
se no Anexoo
mente, ao cadastrame
ento dos iimóveis e proprietário
os afetadoos são rea
alizadas ass
Posteriorm
avaliaçõess (perícias) dos imóve
eis afetadoss, visando o cálculo dos valoress de inden
nização porr
imóvel.
esso é neccessário para que o e
empreended
dor tenha controle
c
doss números oficiais de
e
Este proce
imóveis e população
o afetada (que
(
serão indenizada
as), congellando o caadastro de população
o
ngindo as possibilidad
p
des de invas
são e ocup
pação irreguular de lote
es hoje não
o
desapropriiada, restrin
ocupados, que não ra
aro ocorrem
m nessas cirrcunstâncias
s.


Objetiv
vos

d
subprrograma é promover o cadastram
mento sociaal e avaliaç
ção periciall
O objetivo principal deste
edades dire
etamente affetadas pelo
o empreend
dimento.
das proprie


Princip
pais Ativida
ades









Mo
ontagem de um Posto de
d Atendime
ento à popu
ulação afeta
ada pelas ddesapropriaç
ções;
Deffinição da metodolog
gia, dos p rocedimenttos e dos documenttos necess
sários para
a
cad
dastramento
o, vistoria e avaliação d
dos imóveis
s;
Rea
alização de
e ações de comunicaçã
ão sobre o cadastramento das faamílias e prropriedadess
dire
etamente affetadas;
Mo
ontagem de um banco de
d dados p ara o cadas
stramento;
Rea
alização do
os cadastrramentos in
ndividuais das famílias e proppriedades diretamente
d
e
afe
etados pelo empreendim
mento;
Rea
alização de
e reuniões mensais
m
de monitorame
ento do pro
ograma;
Ela
aboração de
e relatórios mensais de
e atividades
s; e
Ela
aboração de
e um relatórrio final do p
programa.
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O Cadastra
amento doss Imóveis Afetados
A
devverá ser conduzido conforme os ppadrões esttabelecidoss
pelo Metrô
ô e de acord
do com a le
egislação vi gente. Abaixo segue a relação m
mínima de documentoss
necessário
os ao processo adminis
strativo de d
desapropria
ação:














Ficha de Inscrrição Imobiliária do Imó
óvel;
Ficha de Desa
apropriação;
Ficha de Desccrição do Te
erreno;
Ficha de Desccrição das Benfeitorias
B
;
Fotto da Facha
ada do Imóv
vel;
Pla
anta Individu
ual do Imóv
vel;
Ava
aliação Individual do Im
móvel;
Títu
ulo de Prop
priedade do Imóvel;
Cerrtidão Nega
ativa de Déb
bitos ou De monstrativo
o de Débitos
s Imobiliárioos;
Cóp
pia do Decrreto de Utilidade Públicca;
Memorial Desccritivo da Área Exprop riada;
Pla
anta Exprop
priatória.

os imóveis deverão
d
res
speitar as seeguintes dirretrizes:
Os procedimentos de perícia e avaliação do







Os imóveis serão
s
avaliados indivvidualmente
e para fins
s do ajuizzamento de
e ação de
e
ão, segundo
o metodolo
ogia técnica
a respaldad
da nos insttrumentos normativoss
dessapropriaçã
recconhecidos pelo IBAPE
E - Instituto
o Brasileiro de Avaliaç
ções e Períícias de En
ngenharia e
pela ABNT – Associaçã
ão Brasileirra de Norm
mas Técnic
cas. Isto innclui a valo
oração porr
alização de
e acordo com
m a zona de
e mercado em que o im
móvel está inserido;
loca
Serrão celebrados acordo
os com os e
expropriados
s, condicion
nados à hom
mologação judicial e à
enttrega imedia
ata do bem
m livre e dessembaraçad
do de coisa
as e pessoaas, calculan
ndo o valor,
parra fins do accordo, até o limite da a
avaliação té
écnica do Metrô/SP,
M
atuualizado até
é a data da
a
neg
gociação, permitindo o prosseguim
mento do fe
eito até o fin
nal da decissão judicial.

Público Alvo
A

alvo deste programa
p
são os proprrietários dos
s imóveis que serão deesapropriad
dos.
O público a

(ii)

Subprogra
ama de Acompanha
A
amento da
as Indeniz
zações e A
Apoio à População
P
o
Afetada.

A desapro
opriação de
e parte da população residente no
n perímetro de desaapropriação é um doss
principais impactos ambientais
a
preendimento. A fim de
d se mitiggar e comp
pensar este
e
deste emp
az-se necesssário um subprogram
s
ma que acom
mpanhe os
s pagamenttos de indenizações e
impacto fa
apoio à po
opulação dirretamente afetada.
a
2 da Constituição Fed
deral de 198
88, o parág
grafo 3º versa que “A
As desaprop
priações de
e
No Art.182
imóveis u
urbanos se
erão feitas com prévvia e justa
a indenizaç
ção em ddinheiro”. Portanto,
P
o
empreende
edor deverá
á pagar as indenizaçõ
ões de aco
ordo com o valor de m
mercado ap
pós o aviso
o
prévio (de
ecreto de utilidade pública
p
e ccomunicado
o direto). Além
A
dissoo, o pagam
mento dass
indenizaçõ
ões deve manter conso
onância com
m o cronograma previa
amente deffinido e aco
ordado com
m
os exproprriados. Do mesmo
m
mod
do procede
erá aos valo
ores das ind
denizações,, negociado
os na etapa
a
anterior (ca
adastramen
nto e avaliaç
ção dos imó
óveis).



Objetivos

o principal deste
d
subp
programa é promover o melhor andamentoo dos paga
amentos de
e
O objetivo
indenizaçõ
ões referenttes às desapropriaçõess, bem com
mo predisporr o apoio à população afetada.
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–
–
–

Principais
s Atividade
es

Mante
er os Postoss de Atendim
mento à Po
opulação Afe
etada pelas
s desaproprriações;
Amplia
ar o banco de dados dos
d imóveis e populaçã
ão afetada contemplan
c
ndo as data
as e valoress
das indenizaçõess;
Elaborração de um
m relatório final
f
do sub
bprograma.

11.6 PROG
GRAMA DE
E COMUNIC
CAÇÃO AM
MBIENTAL DURANTE
E AS OBRA
AS


Justificatiiva

No período
o de obras para
p
a impla
antação dass galerias complement
c
tares dos cóórregos Águ
ua Preta e
Sumaré é importante
e a implan
ntação do P
Programa de
d Comuniicação Ambbiental, o qual será
el pela divu
ulgação das informaçõ
ões relativa
as ao empreendimentoo e as obra
as. Dessa
responsáve
forma, o re
eferido prog
grama será responsáve
el pela divulgação do cronograma
c
a de implantação das
obras, da localização do canteiro
o de obras, o
ou seja, com
m a implanttação destee programa formalizamunicação entre o em
mpreendedo
or e a pop
pulação, prrincipalmente aquela
se um canal de com
no entorno do
d empreen
ndimento.
residente n



Objetivos

c
objetivo geral a consolidaç
ção de meios de com
municação para
p
que o
Este progrrama tem como
empreende
edor possa
a divulgar as
a ações na
as diferente
es fases do
o empreenddimento, qu
uais sejam,
planejamento, implantação e ope
eração.
A implanta
ação deste programa permite
p
a d ivulgação de
d informaç
ções oficiaiss e seguras
s a respeito
o
do empree
endimento, mantendo a populaçção e as de
emais instittuições envvolvidas infformadas a
respeito de
e todas as etapas do
o empreend
dimento, co
ontribuindo para a reddução da an
nsiedade e
expectativa
a da popula
ação.
os específiccos do Prog
grama de C
Comunicaçã
ão Ambienta
al durante aas obras esttão listadoss
Os objetivo
a seguir:









Imp
plementaçã
ão de ações
s de comun
nicação soc
cial e intera
ação social para apres
sentação e
disccussão doss programas e projeto
os propostos voltados à minimizaação / potencialização
o
doss impactos;
Escclarecimentto da população a resp
peito dos im
mpactos am
mbientais e as medidas adotadass
parra minimizar ou potenc
cializar os m
mesmos;
Con
ão das inte
erferências da obra na
n rotina daa populaçã
ão da ADA
A
ntribuir parra a reduçã
orie
entando-as a respeito
o de proce
edimentos e medidas
s adotadass pelo emp
preendedorr
durrante a exe
ecução das
s diferente s intervenç
ções neces
ssárias parra a implan
ntação dass
galerias;
Garantir que a comunidade envo
olvida tenh
ha informaç
ções sufici entes a re
espeito do
o
damento de
e todas as etapas
e
do em
mpreendim
mento;
and
Dim
minuir a ansiedade
a
da popula
ação da ADA
A
provo
ocada pelaas alteraçõ
ões que o
empreendimen
nto trará pa
ara a área;
Otim
mizar os benefícios
s proporcio
onados
rela
acionados a drenagem
m na região;

pe
elo

empre
eendimento ,

principallmente

oss
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Coo
ordenar, ad
dequar e ex
xecutar as a
atividades deste
d
progrrama, de foorma a gara
antir o bom
m
dessenvolvimen
nto dos mes
smos.

Público Alvo
A

ograma de comunicaçã
c
ão ambienta
al durante as
a obras é a população residente
e
O público alvo do pro
a.
na ADA e ccolaboradores da obra



Ações pro
opostas e embasame
e
ento técnico
o

ma de comunicação am
mbiental durrante as obrras será imp
plantado em
m duas frentes, sendo
o
O program
uma com os trabalh
hadores e prestadoress de serviç
ços e a ou
utra com a população
o da ADA.
nvolvidos na
a obra deve
erão recebe
er treiname
entos geraiss de consciientização
Os trabalhadores en
e
das atividade
es construtivas. Os co
olaboradoress também receberão
r
ambiental durante a execução
es por meio
o de sinaliz
zação na ob
bra, atividad
des de trein
namento applicadas por meio do
informaçõe
programa d
de educaçã
ão ambienta
al para os tra
abalhadores e do diálo
ogo diário dee seguranç
ça.
Para a po
opulação da ADA serrão distribu
uídos folhettos de divu
ulgação doo empreend
dimento e
noticias a sserem veicu
uladas em canais
c
de co
omunicação
o, como jorn
nal de bairroo.



Equipe téc
cnica nece
essária

A equipe n
necessária estimada
e
pa
ara execuçã
ão deste prrograma é composta
c
poor um coord
denador de
e
nível pleno
o, com exp
periência em
m comunica
ação de as
ssuntos am
mbientais e de empree
endimentoss
urbanos. A
Além de um
m profission
nal de níve l júnior tam
mbém com experiênciaa em comu
unicação. É
necessário
o ainda um técnico de nível médio
o, para ativid
dades de apoio.



Cronogram
ma

As atividad
des prevista
as para serrem realizad
das por me
eio do programa de coomunicação
o ambiental
durante ass obras de
everão ser iniciadas ju
unto com as
a obras e se estendderem dura
ante todo o
período de
e obras.

11.7 PROG
GRAMA DE
E EDUCAÇÃ
ÃO AMBIE
ENTAL PAR
RA OS TRA
ABALHADO
ORES DA OBRA
O


Justificatiiva

A Educaçã
ão Ambien
ntal passou a ser reccomendação
o mundial a partir daa década de
d 1970, e
especificam
mente no Brasil,
B
a lei 9.795 de 19
999 institui a Política Nacional
N
dee Educação
o Ambientall
(PNEA) e define que
e é obrigaç
ção de “em
mpresas, en
ntidades de
e classe, innstituições públicas e
privadas, p
promover programas destinados
d
à capacitaç
ção dos trab
balhadores,, visando à melhoria e
ao controle
e efetivo so
obre o ambiiente de tra
abalho, bem
m como sob
bre as reperrcussões do
d processo
o
produtivo no meio ambiente”
a
(artigo
(
3º, inciso V). O program
ma de Eduucação Ambiental ora
a
proposto insere-se ne
este contex
xto e para atingir tais objetivos prevê
p
açõees a serem realizadass
com os collaboradoress da obra.
A partir das ações voltadas para
p
os collaboradores
s da obra espera-se que o pro
ograma de
e
f
um processo
p
de
e conscientiização e refflexão críticca dos traba
alhadores a
educação ambiental facilite
e suas rela
ações de tra
abalho, com
m a populaç
ção que res
side e/ou trrabalha no entorno da
a
respeito de
obra e com
m as questões socioambientais d
da região, mitigando
m
assim,
a
os ppotenciais im
mpactos ou
u
conflitos qu
ue possam surgir com a chegada deste público e da obra no local.
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Objetivos

ma de Educação Am
mbiental pa
ara os Tra
abalhadores
s das Obrras previstas para a
O Program
implantaçã
ão das gale
erias comple
ementares dos córreg
gos Água Preta e Sum
maré tem po
or objetivoss
principais:





Se
ensibilizar e motivar os
o trabalha
adores a desenvolver
d
rem suas atividades visando a
qualidade de vida e do meio
m
ambien
nte; e
Evvitar e/ou minimizar
m
os
s impactos das obras e conflitos
s com a poopulação re
esidente no
o
entorno.

Público Alvo
A

ma está focado em colaboradoress e prestad
dores de se
erviços atuaantes nas frentes
f
de
O program
obra duran
nte toda a etapa de implantaçã
ão das gale
erias complementares dos córreg
gos Água
Preta e Su
umaré.



Ações Pro
opostas e Embasame
E
ento Técnic
co

Os trabalh
hadores envvolvidos na
a fase de construção
o do emp
preendimennto deverão receber
treinamenttos gerais de consc
cientização
o ambienta
al durante a execuçção das atividades
a
construtiva
as.
c
os co
olaboradore
es temática
as ambientais vincul adas as atividades
a
Serão trabalhados com
a e associa
adas a obra e ao local de
d implanta
ação.
desenvolviidas na obra
duzidos rela
atórios men
nsais com a
as evidência
as dos trein
namentos, ccontendo, número
n
de
Serão prod
trabalhado
ores particip
pantes, carg
go horária d
de treiname
ento no perríodo, registtro fotográffico e lista
de presençça.
ntos serão trrabalhados temas vinc
culados a vizinhança:
Durante oss treinamen

 Ruídos e incômodos
i
ão residente
e no entorno
o da obra;
a populaçã
 Cuidados na conduçã
ão dos veícculos e equipamentos;
 Principais impactos ambientais
a
d
decorrentes
s da obra.
ortante tema que será abordado d
durante os treinamento
os refere-see aos resíduos sólidoss
Outro impo
produzidoss na obra, de
d forma que serão abo
ordados os seguintes aspectos:
a

 Conceitoss relacionados aos resíd
duos;
 Tipos de resíduos
r
pro
oduzidos na
a obra; e
 Cuidados para armaz
zenamento e descarte dos resíduos.
ante os tre
einamentoss refere-se a fauna
E finalmente outro tema que será aborrdado dura
una para a frente de obra, como ssua prolifera
ação para
sinantrópicca, visando evitar a atrração de fau
os imóveiss do entorno
o, de forma que serão abordados os seguinte
es aspectoss:

 O que é fa
auna sinatró
ópica e sua importância
a;
 Espécies de fauna sinantrópica na ADA; e
 Como evittar a ocorrê
ência de fau
una sinantro
opica na frente de obraa.
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Equipe ne
ecessária

A equipe rresponsáve
el pela exec
cução desse
e plano dev
verá ser co
onstituída d e um coord
denador de
e
nível pleno
o (biólogo, arquiteto ou geografo ) com expe
eriência com
mprovada nna coordenação deste
e
tipo de pro
ograma, além de dois profissionais
p
s de nível jú
únior (biólog
go, arquitetoo ou geogra
afo).



Cronogram
ma de Implantação

á ser desen
nvolvido porr todo o perríodo de obrras.
Este progrrama deverá

11.8 PROJ
JETO DE PESQUISA
P
ARQUEOL
LÓGICA
eto de pesq
quisa voltado ao diag
gnóstico arrqueológico interventivvo estará atrelado
a
àss
Este proje
informaçõe
es do diagn
nóstico, des
ssa forma, llevando em
m considera
ação as infoormações secundárias
s
s
coletadas e também se
s valendo de perspecctivas in loc
co, referente
es a vistoriaa técnica re
ealizada, ass
as registrad
das e os caracteres p
paisagístico
os. Expõem
m-se a segguir os proc
cedimentoss
ocorrência
metodológicos gerais no que cab
be a referida
a etapa de pesquisa.

11.8.1 PRO
OGRAMA DE
D DIAGNÓ
ÓSTICO AR
RQUEOLÓG
GICO INTE
ERVENTIVO
O
11.8.1.1 IN
NTRODUÇÃ
ÃO
ma de Diag
gnóstico Arq
queológico Interventiv
vo deverá ser
s realizaddo a partir da locação
o
O Program
topográfica
a do empreendimento, antes do in
nício de qua
aisquer obrras que posssam repres
sentar risco
o
aos bens arqueológiccos, como supressão de vegetaç
ção, limpez
za do terrenno, movime
entação de
e
cie e/ou esscavações em
e profund
didade, bem
m como a re
emoção de
e
sedimentos terrosos em superfíc
s demolidoss após devida indeniza
ação e desaapropriação
o.
escombross de eventuais imóveis
Assim, na
a ADA um
ma das es
stratégicas metodológ
gicas será a realizaçção de intervençõess
subsuperficiais sistem
máticas, de
e modo in
ntensivo, oferecendo
o
condições apropriadas para a
ão da supe
erfície do terreno e de seu su
ubstrato, es
ste procediimento pos
ssibilitará a
visualizaçã
apuração da base sedimentar
s
stígios matteriais de interesse à
e a identifficação de outros ves
do, então, permitirá
p
qu
ue a partir de
d um conju
unto de sonndagens os trajetos da
a
pesquisa. Esse métod
m amostrados, averigu
uando o sub
bstrato e, pe
ermitindo taambém, se for o caso,
futuras gallerias sejam
a definição
o de áreas de
d densidad
de (FERDIE
ERE, 1998).
ante, para atingir
a
os prropósitos firrmados dev
verão ser utilizados
u
dee modo con
njunto e/ou
u
Não obsta
alternado métodos de prospecção arqu eológica que
q
possibilitem a loocalização de outrass
ocorrência
as no local, desse modo, podendo
o fornecer subsídios
s
pa
ara que a árrea seja caracterizada
a
como sítio
o arqueológ
gico. As metodologia
m
as de pros
specção tanto em suuperfície qu
uanto para
a
verificação
o dos subesstratos deve
erão estar em sinergia
a. Para tal, além das sondagens
s invasivas,
serão realizadas varrreduras inte
ensivas de superfície, através de
e método coonhecido na
n literatura
a
C
Total
T
” ou “Fu
ull-Coverage
e Survey” (F
FISH, KOW
WALEWSKI, 1990).
arqueológica como “Cobertura
As caracte
erísticas con
ntextuais no
o que se reffere à paisa
agem natura
al e econôm
mica é impo
ortante com
m
vista aos m
métodos de
e prospecçã
ão arqueoló
ógica. Pelo que foi lev
vantado atéé o momentto, sabe-se
e
que a áre
ea apresen
nta ocupaç
ções econô
ômicas volttadas para
a a industrrialização, moradia e
comércio local desde
e o final do século XIX
X para a urrbanização paulistana,, e, pelas im
magens de
e
bservadas visualiza-s
se pequena
as faixas de canteiro
os de jarddinagem ou terrenoss
satélite ob
desprovido
os de capea
amento urba
ano (grama
ado, asfalto,, concreto, calçamento
c
o).
ante, expõe
e-se que, quando se
e apresenta
arem eventtuais espaçços superfficiais maiss
Não obsta
amplos e isentos de
d capeam
mento suprracitado, ou,
o
recém submetidoos a uma
a ação de
e
gem, a área
a diretamen
nte afetada deverá serr percorrida
a pela equippe de camp
po de forma
a
terraplanag
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mais minucciosa, distriibuída em linhas parale
elas, ação que tem po
or objetivo a observaçã
ão plena da
a
superfície do solo ou aterro ness
ses trechos..
os procedim
mentos invas
sivos distrib
buídos pelo terreno, os
s poços testte, indica-se a adoção
o
Quanto ao
de distâncias máxima
as de 50 me
etros entre cada unida
ade. Em áre
eas positivaas quanto a ocorrência
a
os arqueoló
ógicos a ma
alha deverá
á ser intens
sificada, red
duzindo o eespaçamento entre oss
de vestígio
pontos de sondagenss.
o, devido a projeção do
d caminha
amento das
s intervençõ
ões pretenddidas se sittuarem sob
b
Neste caso
área urba
ana consoliidada do município,
m
principalme
ente sob arruamento
a
os ora esta
abelecidos,
inclusive, a
atingindo algumas
a
áre
eas edificad
das que de
everão sofre
er desaproppriação, a distribuição
d
o
sistemática
a desses po
ontos de prrospecção d
deverá ficarr prejudicad
da, visto as dificuldades inerentess
em de se intervir nesttes espaços
s.
Assim, sem
mpre que possível,
p
ao longo dos trajetos pro
ojetados pa
ara estabeleecimento da
as galerias,
buscar-se--á espaçoss apropriado
os para a abertura das
d
unidades amostraais arqueollógicas (oss
poços testte) como ca
anteiros, prraças e jard
dins públicos, terrenos baldios, eetc. Outros
ssim, ao se
e
apresentarrem trechoss apropriad
dos para a aplicação da metodologia sistem
mática, este
es deverão
o
ser implantados deste
e modo.
dimentos práticos a serem adotad
dos para a abertura do
os poços teeste estão expostos a
Os proced
seguir:
–

–

Rettirada da cobertura
c
superficial
s
ccom auxílio
o ferramenttas, como alavanca, enxada ou
u
enxxadão, de uma
u
área de aproxima
adamente de
d pelo men
nos 50 cm diâmetro, buscando
b
a
exp
posição da camada de solo e p
para a cons
sequente análise do ssedimento retirado da
a
esccavação;
Abe
ertura de um corte de ao menos 40 cm de diâmetro, com
c
auxílio de cavade
eira manual
articulada do tipo
t
“boca de
d lobo” até
é aproximadamente um (1) metroo de profun
ndidade, ou
u
mais, conforme exige a estratigrafia do terreno;

–

Dessagregação
o, peneiram
mento, triage
em e exame do sedimento retiraddo da sondagem, com
m
auxxílio de colh
her de pedre
eiro ou enxa
adão;

–

Em
m áreas com
m ocorrênciia de mate rial arqueológico os procediment
p
tos invasivo
os deverão
o
serr intensificad
dos, conforme demand
de a densid
dade dos vestígios in siitu;

–

É im
mportante salientar
s
qu
ue se evitarrá ao máxim
mo efetuar quaisquer tipos de intervençõess
pro
ospectivas em
e pontos passíveis d
de conter tubulações enterradas de gás, ág
gua, fiação
o
elétrica ou fibrra óptica.

entarmente,, também po
oderão ser aplicados métodos
m
op
portunísticoss de investigação para
a
Compleme
a detecçã
ão de be
ens arqueo
ológicos lo
ocalizados nas área
as de inflluência ind
diretas do
o
empreendiimento, com
mo a vistoria de terren
nos baldios
s com melh
hor visibilidaade do solo
o, incluindo
o
acessos, liinhas de ce
erca, perfis estratigráficcos exposto
os (barranc
cos), etc., oou seja, aqu
ueles locaiss
cuja análisse do estrato
o pedológic
co possa de
enotar algum
ma importân
ncia ao estuudo.
nte detectados deverá
o perímetro de ocorrên cia dos ben
ns e sítios eventualmen
e
á
Para a delimitação do
ada a exten
nsão da dispersão em subsuperfíície dos ves
stígios enteerrados, de modo a se
e
ser verifica
definir os sseus limitess e as áreas
s de maior cconcentraçã
ão, bem com
mo, estimarr uma zona de entorno
o
com potencial de incid
dência em subsolo.
s
mente, pode
erão ser estabelecidass linhas de sondagens
s paralelas e perpendiculares de
e
Posteriorm
modo a crriar uma grrade ortogo
onal de ava
aliação, que
e privilegie uma sequuência de execução
e
a
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partir de áreas extern
nas às zona
as de entorn
no inferidas
s, a fim de permitir o reesguardo de
d áreas de
e
maior pote
encial inform
mativo do sítio
s
para a
as futuras atividades de um eveentual resga
ate técnico
o
científico.
de perfuraçções subterrâneas do tipo furo direcional
d
, onde
o
sedim
mentos Cenozoicos da
a
No caso d
Bacia de S
São Paulo serão reco
ortados parra passagens de gale
erias e tubuulações, ac
conselha-se
e
atenção no
o caso de detecção
d
de
e ocorrência
as paleonto
ológicas, vis
sto que, esccavações já
á efetuadass
neste tipo de sedimento em área
á
urbana
a da cidad
de de São Paulo (raiia olímpica
a da USP),
cos de árvo
ores fossiliizados por processo de carbonificação ou
revelaram a presençça de tronc
ações efetu
uadas revela
aram dataç
ções entre 30-40
3
mil aanos AP (FÚ
ÚLFARO &
destilação,, cujas data
PETRI, 1982).
ultado dos serviços prrospectivos deverá se
er gerado um relatório final de attividades, o
Como resu
qual conte
emplará a descrição
d
da
as atividade
es de registros, da documentaçãão fotográfic
ca e escrita
a
realizadas durante o período
p
dos
s trabalhos investigativ
vos.
e, para o ca
aso de iden
ntificação positiva
p
de bens mateeriais de intteresse, ass
Cabe esclarecer que
o espacial dos vesttígios deve
erão ser caracterizad
c
das e determinadass
áreas da dispersão
mpo, de fo
orma que ssejam apon
ntadas quan
nto a necesssidade de
e abrigo de
e
precisamente em cam
a
até
a que seja
am implanta
adas as me
edidas de reesgate ou de
d proteção
o
quaisquer possíveis alterações
mitantemente
e, também
m deverão ser avaliadas as coondições do grau de
e
adequadass. Concom
preservaçã
ão desses sítios e / ou ocorrênc ias, bem co
omo os res
spectivos reegistros e notificações
n
s
junto ao S
Sistema de Gerenciam
mento de P
Patrimônio Arqueológic
A
co (SGPA) do Iphan, através do
o
preenchimento da fich
ha do Cadastro Nacion
nal de Sítios
s Arqueológ
gico (CNSA
A).
e, a coleta de
d material deverá serr mínima, apenas para caracterizaar o tipo de ocorrência
a
Nessa fase
arqueológica, de mod
do a não perturbar a disstribuição espacial
e
horrizontal e veertical dos vestígios.
v
O
oletado devverá ser objjeto de cura
adoria e an
nálise labora
atorial e a ssua guarda
a deverá se
e
material co
dar em insstituição de
e apoio reco
onhecidame
ente capac
citada para tal finalidadde e somente após a
análise e interpretaçã
ão dos dado
os advindoss dos trabalhos de cam
mpo e dos eexames em laboratório
o
anejar e ela
aborar prog
gramas arq
queológicos
s específicoos, com a adoção de
e
é que se poderá pla
e significân
ncia científiica para o patrimônio
o ameaçado
o e a definnição da metodologia
m
a
critérios de
apropriada
a a ser em
mpregada, seja para o resgate científico arqueológic
a
co, seja pa
ara fins de
e
preservaçã
ão / conservvação do pa
atrimônio en
nvolvido.

11.8.1.1.2 PRODUTO
OS ESPERA
ADOS
–

Pro
ojeto de Pessquisa (atua
al);

–

Pro
otocolo do Projeto
P
de Pesquisa
P
jun
nto ao Iphan;

–

Porrtaria do Ip
phan autorizando a a
atividade de
e pesquisa, publicadaa no Diário Oficial da
a
Uniião;

–

Rellatórios parciais e/ou final do Prog
grama de Diagnóstico
D
Arqueológic
A
co Interventtivo.

11.8.1.3 IN
NTER-RELA
AÇÃO COM
M OUTROS
S PLANOS E PROGRA
AMAS
O Program
ma de Diagn
nóstico Arqu
ueológico In
nterventivo deverá esta
ar integradoo com os Prrogramas e
normas am
mbientais das áreas de
e enfoque, de modo a compatibilizar as ativvidades arq
queológicass
com a Gesstão Ambien
ntal.

11.8.1.4 RESPONSABILIDADES
S
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O responssável pelo programa será o em
mpreendedo
or, através da contraatação de arqueólogo
o
habilitado e respectiva
a equipe té
écnica comp
petente, alé
ém do fornecimento dee recursos necessários
n
s
a
(pública ou priva
ada) respon
nsável pela guarda do material arrqueológico
o
para a insttituição de apoio
eventualmente coleta
ado, conforrme versam
m as porta
arias Iphan 07/1988 (art. 5º, VII, § 1º) e
230/2002 ((art. 8º).
A pesquisa
a arqueológ
gica deve se
er coordena
ada pelo arrqueólogo-c
coordenado r, detentor da Portaria
a
de Autorizzação do Ip
phan, que deve assin
nar e respo
onder tecnicamente ppor todos os
o produtoss
gerados.

11.8.1.5 RECURSOS
S NECESSÁ
ÁRIOS
A equipe té
écnica míniima necessária deverá
á ser constittuída por 1 (um) arqueeólogo coord
denador do
o
projeto, 1 (um) ou 2 (dois) pesquisadorres de níve
el superior com form
mação/experiência em
m
omo 2 a 6 ajudantes
a
d
de campo pa
ara trabalho
os braçais, caso seja necessário,
n
arqueologia, assim co
mentará com 1 (um) ou 2 (dois)) técnicos de
d campo e de laborratório e/ou
a equipe sse complem
estagiárioss.
ndedor devverá fornece
er recursoss para a ins
stituição enc
carregada dda guarda do
d materiall
O empreen
arqueológico, conform
me Portaria Iphan 230/2
2002, e serrá o respons
sável por esste program
ma.
nstará basiccamente do
o transporte
e, hospedaggem e alimentação da
a
Quanto à iinfraestrutura, esta con
equipe de campo; ma
aterial de ca
ampo e labo
oratório, be
em como, do suporte ppara a produção e uso
o
al gráfico.
de materia

11.8.1.6 IN
NSTITUIÇÕ
ÕES ENVOL
LVIDAS
ma arqueoló
ógico na AD
DA deverá sser desenvo
olvido pelo empreendeedor e auferrir apoio de
e
O program
uma instittuição pública ou prrivada apta
a a acond
dicionar os possíveis bens arq
queológicoss
encontrado
os, de acord
do com o disposto na P
Portaria IPH
HAN nº 07/8
88.
Além do próprio emprreendedor, neste caso
o a LBR En
ngenharia, a pesquisaa arqueológica envolve
e
ônio Históric
co e Artísticco Naciona
al – Iphan, órgão
ó
vincuulado ao Ministério da
a
o Instituto do Patrimô
a esfera fed
deral.
Cultura, na

11.8.1.7 ACOMPANH
HAMENTO E AVALIAÇ
ÇÃO
anhamento das ativida
ades será e
efetuado attravés de relatório de campo, de
escrevendo
o
O acompa
todos os p
procedimentos efetuad
dos e os re
esultados ob
btidos, asse
egurando, aassim, o cu
umprimento
o
dos proced
dimentos re
ecomendado
os. Este rel atório deve
erá ser proto
ocolado e eentregue no Iphan.
A avaliaçã
ão será efe
etuada pelo
o Iphan e disponibilizada através da publiccação da Portaria
P
de
e
Autorizaçã
ão à Pesquissa Arqueoló
ógica e do P
Parecer Téc
cnico emitid
do sobre o rrelatório apresentado.
ados da pessquisa pode
erão ser ap
presentados
s em encon
ntros científficos e pub
blicados em
m
Os resulta
revistas esspecializada
as, visando
o atender p
principalmen
nte o público da áreaa técnica. Além
A
disso,
também de
everão ser considerad
das as mídia
as adequad
das que ate
endam aos diferentes segmentoss
da socieda
ade, seja através
a
de publicaçõe
es de cará
áter aberto como reviistas, jorna
ais e mídia
a
televisiva, possibilitan
ndo, dessa forma
f
a leitu
ura e / ou entendiment
e
to da populaação em ge
eral.

11.8.2 PRO
OGRAMA DE
D EDUCA
AÇÃO PATR
RIMONIAL
11.8.2.1 IN
NTRODUÇÃ
ÃO
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O patrimôn
nio cultural brasileiro traduz,
t
na m
materialidad
de e imaterrialidade daas suas ma
ais diversass
manifestaçções, a lo
onga trajetó
ória em q ue se con
nstituiu a sociedade brasileira. Os benss
arqueológicos representam uma
a parte esp
pecífica des
ste patrimônio, que noos remete à dinâmica
a
história de ocupaçõess.
vado à luz do contexto
o sociocultural em quue se insere
e, marca a
O registro arqueológico, observ
ormações que levaram
m à constitu
uição pluriétnica e diveersificada do
d território
o
sequência de transfo
desde a chegada das primeiras levas de am
meríndios que
q adentraaram o terrritório até à
nacional, d
formação ccontemporâ
ânea de municipalidade
es, estados
s e regiões.
A legislaçã
ão brasileira
a vem aprim
morando o m
marco legal que garantte, desde 19988, o direito de todoss
à memória
a e à cida
adania. O passo
p
deciisivo no re
edirecionam
mento da ó ptica da preservação
o
patrimonia
al se deu, em perspe
ectiva maiss recente, com as no
ovas políticcas de fom
mento, que
e
que os ben
ns patrimon
niais devem
m ser identtificados a partir da ssua apropria
ação pelass
postulam q
comunidad
des, à med
dida que lhe
es são atri buídas sign
nificâncias no presentte. Hoje, o patrimônio
o
cultural e a
ambiental são
s importa
antes articulladores das
s relações socioeconô
s
ômicas. A definição de
e
seus múltiplos significcados varia
a de acordo
o com as ide
entidades de
d caráter ppessoal ou social. São
o
mente cons
struídas e re
eelaboradas
s pelas pes
ssoas e gruppos.
identidades cotidianam
r
e o potencia
al agregado
or da mem
mória veicuulada pelo patrimônio
o
De modo geral, a riqueza
ouco explorrados no B
Brasil. A Educação
E
Patrimonial
P
p
de
e
aliada a projetos
arqueológico são po
Arqueologia possibilitta às comunidades te
erem aces
sso a um passado,
p
m
muito frequentemente,
desconheccido que, via de regra,, apresenta
a-se como importante formador
f
dee identidades locais e
regionais. É uma fe
erramenta fundamenta
al nos pro
ocessos de
e reconhec imento, pro
omoção e,
ntemente, proteção
p
dos
s bens púb licos e priva
ados.
consequen
ão de vinc
culação soccial das aç
ções de prreservação de bens culturais,
c
a
Vista como uma açã
al amplia o acesso
a
do cconhecimento científic
co ao levá-loo às esfera
as públicas.
Educação Patrimonia
ntendida co
omo um p
processo dialógico de
e formaçãoo, de largo alcance,
Pode assim ser en
es sociais ddiretamente envolvidoss
aproximando os profisssionais da arqueologiia e os diferrentes atore
o construídaa por meio das açõess
nos processsos de dessenvolvimento socioecconômico. A Educação
de preservvação patrim
monial nos permite
p
est imular as percepções e o envolvim
e
mento da comunidade
com seu p
patrimônio, enraizar
e
as noções de
e pertencime
ento e prom
mover, por m
meio de pro
ocessos de
e
construção
o participativva, o engajamento cole
etivo nas trransformaçõ
ões do territtório referido. Significa
a
“educar pe
elo patrimôn
nio”, nos sentidos maiss amplos qu
ue podem se
er atribuídoos a esta aç
ção.
evem ser entendidos
e
como elem
mentos definidores dass identidad
des sociais.
Os bens cculturais de
Descaracte
erizar tais bens
b
signifiica causar um grande
e impacto socioculturall. A única maneira
m
de
e
prevenir ou reverter processos de impacto
o cultural e ambiental, diminuind o o prejuíz
zo social, é
fomentar a
as ações de
e vinculação
o da socieda
ade com o seu patrimô
ônio.

11.8.2.1.2 AÇÕES PR
ROPOSTAS
S
Dentre as atividades previstas
p
pa
ara a etapa do Licencia
amento Pré
évio do Proggrama, estã
ão:
–

–

Elaborarr um estudo do conte
exto socioe
educativo e cultural doos bairros abrangidoss
pelo em
mpreendime
ento, cujos resultados
s fundamentarão as estratégias
s a serem
m
adotadass pelo Prog
grama nas e
etapas de lic
cenciamentto;
Identifica
ar, em cam
mpo, as lide
eranças loc
cais, os formadores loocais de op
pinião e oss
espaçoss locais prropícios a sediar attividades de
d divulgaçção e de educação
o
patrimon
nial;
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–

–

–

Estabele
ecer os prim
meiros conttatos com as
a comunidades das ááreas de influência do
o
empreen
ndimento, de
d modo a diagnostica
ar e mapear as realidaades, os an
nseios e ass
expectattivas regionais ou lo
ocais relac
cionadas com
c
a prooteção, div
vulgação e
valorizaçção do patriimônio cultu
ural arqueológico.
Promove
er o intercâ
âmbio entre
e a equipe responsáv
vel pelo Proograma de Educação
o
Patrimon
nial e as eq
quipes resp
ponsáveis pelos
p
Progrramas de E
Educação Ambiental
A
e
de Comunicação e Responsa
abilidade Social, de modo
m
a inteegrar os es
sforços doss
sáveis pelo
o fortalecim
mento do espírito dee cidadania
a entre ass
programas respons
dades region
nais;
comunid
Elaborarr um relató
ório técnicco com os resultados
s do diagnnóstico de educação
o
patrimon
nial e inclusão social confrontad
dos com os
s impactos cumulativo
os geradoss
pelo empreendimen
nto, propon
ndo as direttrizes do prrograma miitigatório de
e educação
o
nial e inclus
são social, em conso
onância com
m o “Termoo de Referrência para
a
patrimon
planejam
mento e execução de programa de educaç
ção patrimoonial e inclu
usão sociall
vinculad
do ao licenc
ciamento am
mbiental de
e empreend
dimentos ppotencialme
ente lesivoss
ao meio ambiente”.

11.8.2.3 PRODUTOS
S ESPERAD
DOS
–
–
–

–

Projeto de
d Pesquisa
a (atual);
Protocolo do Projeto
o de Pesqu
uisa no Ipha
an;
o o desenv
volvimento do projetoo, publicada
a no Diário
o
Portaria do Iphan autorizando
a União;
Oficial da
Relatório
o de Educa
ação Patrim
monial (deve
erá ser aprresentado nno mesmo documento
o
do Diagn
nóstico Arqu
ueológico In
nterventivo))

–

11.8.2.4 IN
NTER-RELA
AÇÃO COM
M OUTROS
S PLANOS E PROGRA
AMAS
el que o Pro
ograma de Educação Patrimoniall seja desen
nvolvido em
m consonân
ncia com oss
É desejáve
Programass de Educa
ação e de Comunica
ação e Res
sponsabilida
ade Social,, assim como com o
Programa de Diagnósstico Arque
eológico Inte
erventivo, tendo
t
em vista que seeus objetivo
os, metas e
dades loca
ais, em esp
pecial profe
essores da rede escoolar) muitas
s vezes se
e
público-alvvo (comunid
sobrepõem
m.

11.8.2.5 RESPONSABILIDADES
S
p
será
s
o emp
preendedor,, através da
a contrataçção da equipe técnica
a
O responssável pelo programa
competentte e do fornecimento de recursos necessários para a ins
stituição ressponsável pela
p
guarda
a
do materia
al arqueológ
gico, conforme mencio
onam as portarias Iph
han 07/19888 (art. 5º, VII,
V § 1º) e
230/2002 ((art. 8º).

11.8.2.6 RECURSOS
S NECESSÁ
ÁRIOS
olvimento das atividade
es de Educcação Patrim
monial deve
e ser coordeenado por arqueólogo
o
O desenvo
experiente
e, detentor da Portarria de Auto
orização do
d Iphan, que
q
deve assinar e responderr
os os produ
utos gerado s.
tecnicamente por todo
A(s) equipe
e(s) de Edu
ucação Patrrimonial devve(m) conta
ar com pess
soal qualificcado em arq
queologia e
nas diversa
as variantes do patrimônio cultura
al e com forrmação na área educaativa (pós-graduandos,
graduadoss, técnicos)), em quan
ntidade com
mpatível co
om o volum
me de trabaalho frente ao tempo
o
disponível para execu
ução dos tra
abalhos.

11.8.2.7 IN
NSTITUIÇÕ
ÕES ENVOL
LVIDAS
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Este progrrama deverrá ser dese
envolvido p
pelo empree
endedor e auferir apooio de uma
a instituição
o
pública ou privada ap
pta a acond
dicionar os possíveis bens
b
arqueológicos enncontrados, de acordo
o
posto na Po
ortaria Iphan
n nº 07/88.
com o disp
Além do próprio em
mpreendedo
or, a pesqu
uisa arqueológica env
volve o Innstituto do Patrimônio
o
Histórico e Artístico Nacional
N
– IP
PHAN, órgã
ão vinculado
o ao Ministé
ério da Culttura, na esfe
era federal,
e pode envvolver, na esfera
e
munic
cipal, as Se
ecretarias de Cultura do municípioo de São Pa
aulo.

11.8.2.7 ACOMPANH
HAMENTO E AVALIAÇ
ÇÃO
anhamento das ativida
ades será efetuado através
a
de relatório trratando do
os métodoss
O acompa
empregado
os e dos ob
bjetivos alca
ançados. O relatório de
everá ser prrotocolado e entregue no Iphan.
A avaliaçã
ão será efetuada pelo Iphan
I
e dis ponibilizada
a através da publicaçãão do Parec
cer Técnico
o
ório apresen
ntado.
emitido sob
bre o relató

11.8.2.8 CRONOGRA
AMA DE EX
XECUÇÃO
e Arqueolog
gia Preventtiva poderá ser executa
ado em até 6 (seis) meeses contad
dos a partirr
O Plano de
da publica
ação no D. O. U. da
a Portaria emitida pe
elo IPHAN autorizanddo o(s) arq
queólogo(s))
responsável(is) o início das ativid
dades confo
orme o cron
nograma pro
oposto:
Pllano de
Arq
queologia
Pre
eventiva
Diagn
nóstico
Intervventivo
Educa
ação
Patrim
monial
Elabo
oração
e
Proto
ocolo
de
Relatório

Meses
1

2

3

4

5

6

As atividad
des proposstas em ca
ada program
ma podem ser realiza
adas de foorma conde
ensada em
m
períodos ccontínuos ou
o ainda em
m etapas in
ntermitentes
s, uma vez
z acordas aas condiçõe
es junto ao
o
empreende
edor e apro
ovado pelo IPHAN.
I
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12. CONC
CLUSÃO
As condiçõ
ões do siste
ema de dre
enagem afe
etam diretam
mente a reg
gião, seja ppor conta do
os cenárioss
de inundação, que deixam
d
os pontos crítticos intran
nsitáveis, affetando o ttransporte público ou
u
eja pelos da
anos econô
ômicos que causam ao
o poder púb
blico e ao ssetor de serrviços local.
privado, se
A região e
entre praça
a Marrey Júnior, a ru
ua Turiassu
u e o cruza
amento dass avenidas
s Francisco
o
Matarazzo
o e Pompeia
a são as ca
ampeãs de alagamento
o na zona oeste
o
da caapital desde
e dezembro
o
de 2009.
emente dura
ante o mês de janeiro,, a região é impactada pelos probblemas de enchentes
e
e
Recorrente
prejuízos a região, de
d acordo com
c
inform ações do Centro
C
de Gerenciam ento de Em
mergênciass
(CGE), a á
área próxim
ma ao Shopp
ping Bourbo
on e a Sociedade Espo
ortiva Palm
meiras, na ru
ua Turiassu
fica subme
ersa, em média,
m
uma vez a cada
a 17 dias no
n verão. De forma aatípica, em janeiro de
e
2010, ocorrreu um alag
gamento a cada 6 diass.
A populaçção local e as atividad
des econôm
micas se encontram
e
bastante
b
prrejudicadas
s, tanto em
m
relação ao
os seus bens e imóve
eis danifica
ados consta
antemente pelos alagaamentos, quanto
q
pela
a
questão do exercício
o das ativid
dades sere m paralisadas nessas
s ocasiões.. Os alaga
amentos na
a
e não deve
eriam ser fre
equentes, j á ocorrem há tempos e hoje fazeem parte do cotidiano
o
região, que
da popula
ação. Um exemplo deste
d
impa
acto nas atividades
a
econômicas
e
s, é o av
viso que o
estacionam
mento localizado na av
venida Pom
mpeia, coloc
ca em seu estabelecim
mento inform
mando que
e
durante o mês de janeiro, o estabelecime nto pode ser
s alagado
o dependenndo da intensidade da
a
abe aqui de
estacar que, a ocorrê
ência de enchentes
e
acarreta
a
em
m danos a saúde da
a
chuva. Ca
população, a qual fica exposta e mais vuln
nerável a doenças, como a leptoospirose e aumenta-se
a
e
arreias.
também o risco de dia
ente a população de ou
utras regiõe
es do munic
cípio de São
o Paulo, sãoo impactadas por este
e
Indiretame
problema, visto que as
a enchente
es impedem
m o tráfego nos
n pontos de enchenttes, desta forma como
o
as da cidade são impa ctas pelos congestiona
c
amentos.
uma rede, outras área
das galerias
s compleme
entares doss Córregos Água
Á
Preta
a
Pelo expossto, infere-sse que a implantação d
e Sumaré,, localizado
o na subpre
efeitura da L
Lapa, trará benefícios para a reggião contrib
buindo para
a
solucionar os problem
mas de ench
hentes e ao
o mesmo tempo trará benefícios
b
a qualidade de vida da
a
população.
o deste lic
cenciamento é ambieentalmente viável, ao
o
Considera--se que empreendimento objeto
mesmo tem
mpo em que
e é uma obra de utilida
ade pública prioritária para
p
o muniicípio de Sã
ão Paulo.
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13. EQUIP
PE TÉCNICA
A
FORMA
AÇÃO
PROFISS
SIONAL

REG
GISTRO
PROFISSIONAL

Jacinto Co
ostanzo
Júnior

Geóllogo

CREA: 65844/D

Laura Roccha de
Castro

Arquitteta e
Urban
nista

CAU: A33632-7
A

Biólo
oga

CRBio: 14450/01/D
1

Geóllogo

CREA: 119498/D

Engenh
heiro de
Produ
ução

CREA: 5062440285
5

Caetano P
Pontes
Costanzo

Geóllogo

CREA: 5062983540
5

Fernanda Machado
Martins

Geóg
grafa

CREA: 5062112945
5

Ronei Paccheco de
Oliveira

Geóg
grafo

CREA: 5069021975
5

Natália Ta
akahishi
Margarido
o

Engen
nheira
Ambie
ental

CREA: 5068965709
5

Biólo
ogo

CRBio: 089766/01-D
0

Maria Lúccia C.
Oliveira Ju
uliani

Arqueóloga

-

Luiz Ferna
ando Erig
Lima

Arqueólogo

NO
OME

Sueli Haru
umi
Kakinami
Walter Sérgio de
Faria
Bruno Pon
ntes
Costanzo

Bruno Rob
berto Gios

AT
TUAÇÃO GE
ERAL
(EVA)
Responnsável Técnic
co e
Coordennador Geral do
Trabalhho
Coordennadora Técn
nica do
Projeto e do Meio
Socioecconômico
Coordennação do Me
eio Biótico
e diagnóóstico da veg
getação,
cadastroo arbóreo, avifauna e
fauna siinantrópica
Coordennação do Me
eio Físico
Caracteerização do
Empreeendimento
Coordennador –
Gerenciiamento de Áreas
Á
Contam
minadas
Coordennadora da Cartografia/
C
Geoproocessamento
Caracteerização do
empreeendimento e
diagnósstico do meio
o
socioecconômico
Diagnósstico do meio
o físico
recursos
os hídricos, condições
geotécnnicas.
Diagnósstico da vege
etação e
cadastroo arbóreo
Meio Soocioeconômico:
Patrimôônio Histórico
oe
Arqueollógico
Meio Soocioeconômico:
Patrimôônio Histórico
oe
Arqueollógico
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