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Assim como definido na apresentação do primeiro caderno do PCA do
Espaço Paineiras, a avaliação de impactos da obra da obra do empreendimento, as
medidas mitigadoras e os programas ambientais, são apresentados neste terceiro
caderno do PCA.

1.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS

Este capítulo apresenta os impactos ambientais identificados para o
empreendimento Espaço Paineiras e os descreve e classifica segundo atributos já
apresentados no capítulo de metodologia. Também são apresentadas as medidas
mitigadoras propostas para cada impacto identificado.

1.1.

Impacto: Alteração do Escoamento Superficial

A região em que está inserido o sitio topográfico que abrigará o Espaço
Paineiras é divisor de águas entre os rios Cabeças e Paineiras, tem alta declividade
e pode influenciar diretamente na vazão desses rios.
Durante a obra, parte da área será escavada e causará alterações
significativas na conformidade do terreno. Uma vez construído, o Espaço Paineiras
vai aumentar a área impermeabilizada, diminuindo a área permeável do solo.
Todos esses fatores alteram as condições de escoamento superficial das
águas pluviais e podem favorecer enxurradas ou deslizamentos de terra nas áreas a
jusante do empreendimento, que compreendem o Parna Tijuca e as comunidades
do entorno.
Essa é uma preocupação já apontada por informantes da comunidade
Guararapes e é extremamente relevante, uma vez que eventos extremos de
precipitação têm ocorrido com maior frequência, causando danos e vítimas em todo
o estado do Rio de Janeiro.
Após e durante a construção do empreendimento, haverá uma alteração do
escoamento superficial significativa, que será irreversível e permanente. Esse
impacto é negativo e atinge as áreas AID e ADA, uma vez que pode prejudicar as
funções dos rios sob influência do empreendimento e trazer riscos para a população
do entorno.
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Tabela 1: Atributos do Impacto Alteração de Escoamento Superficial
QUALIFICAÇÃO

ATRIBUTOS
Meio Impactado

Físico, socioeconômico
Negativo

Natureza

Significativo

Magnitude

Irreversível

Reversibilidade

ADA, AID

Abrangência

Permanente

Duração

Mitigação

Controle

Tabela 2: medidas mitigadoras do Impacto Alteração do Escoamento Superficial

Deve-se elaborar e executar um Projeto de Drenagem das Águas
pluviais levando em consideração as seguintes medidas:

O que

Quando

Programas
Relacionados

Responsável

1.2.

•

Manter a área permeável do solo mais próxima da original
possível,

•

Construir tanques de retardo,

•

Construir sistemas para contenção
transportado durante o período de obra,

•

Construir redutores de velocidade das águas Pluviais

•

O projeto de drenagem deve ser elaborado antes das obras
iniciarem.

do

material

sólido

Programa de Gerenciamento das Águas de Abastecimento e
efluentes
Programa de Drenagem Sustentável
Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Consórcio Corcovado Paineiras

Impacto: Favorecimento de Processos Erosivos

Processos erosivos podem ocorrer durante o período de escavação de solos
e movimentação de rochas. Como já analisado, a declividade do local onde será
implantado o empreendimento é alta e a alteração do terreno favorece enxurradas e
processos erosivos.
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A caracterização do meio socioeconômico também levantou que há
preocupação da população do entorno quanto às consequências que eventuais
processos erosivos podem causar para a qualidade da água e qualidade ambiental
do Rio Paineiras.
Esse é um impacto de magnitude significativa, pois processos erosivos
podem ter consequências como assoreamento e alteração da qualidade da água
dos Rios Cabeças e Paineiras. É reversível e temporário, podendo ser mitigado com
ações de proteção do solo durante a obra e estrutura para contenção de
sedimentos.
Tabela 3: atributos do impacto Favorecimento de Processos Erosivos

ATRIBUTOS
Meio Impactado
Natureza
Magnitude
Reversibilidade
Abrangência
Duração
Controle

QUALIFICAÇÃO
Físico
Negativo
Significativo
Reversível
ADA
Temporário
Mitigação
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Tabela 4: Medidas mitigadoras do impacto Favorecimento de Processos Erosivos

•

Evitar realizar movimentação de solos em dias de chuva;

•

Cobrir com lona, vegetação ou manta geotêxtil os taludes
expostos e com brita áreas de menor declividade;

O que

Quando

Programas
Relacionados

Responsável

1.3.

•

Prever no projeto de drenagem que a água do entorno não seja
escoada em direção ao canteiro de obras e prever estruturas para
contenção de sedimentos;

•

Planejar os caminhos de serviço no canteiro de obras para que
fiquem protegidas da ação das águas da chuva.

•

Manter intocada a vegetação das áreas de preservação
permanente próximas ao empreendimento

•

Construir uma mureta de contenção no perímetro da obra (uma
“fiada” de tijolos somente)

•

O projeto de drenagem deve ser elaborado antes das obras
iniciarem.

•

As medidas expostas devem ser tomadas durante a fase de obra
e operação

Programa de Gerenciamento das Águas de Abastecimento e
efluentes
Programa de Drenagem Sustentável
Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Consórcio Corcovado Paineiras

Impacto: Assoreamento dos cursos d’água
Esse impacto é uma consequência direta da alteração do escoamento

superficial do terreno e processos erosivos. Outro fator que pode causar
assoreamento de cursos d’água é o lançamento de efluentes não tratados e
resíduos sólidos.
Por ter alta declividade e estar em altitude elevada, é pouco provável que os
sedimentos e resíduos se depositem no leito do curso d’água do Rio Paineiras,
contudo, podem se depositar ao longo do Rio Carioca, que atravessa extensa área
de zona urbana e deságua na Baía de Guanabara.
Vale lembrar que segundo a caracterização apresentada neste estudo, o Rio
Carioca já recebe despejo de efluentes sanitários não tratados e, por estar em área
extremamente urbanizada, também sofre com o carreamento de resíduos para seu
leito. Contudo, as obras e operação do Espaço Paineiras não devem contribuir para
o agravamento desta realidade.
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Esse é um impacto negativo e significativo sobre o meio físico e
socioeconômico enquanto a qualidade do rio urbano afeta diretamente a qualidade
de vida das pessoas do entorno. É irreversível, uma vez que o desassoreamento de
um curso d’água não ocorre naturalmente e apresenta custos elevados para ser
feito. Pode ocorrer durante as fases de construção por conta de erosão do terreno e
despejo irregular de resíduos.

Tabela 5: atributos do impacto Assoreamento dos cursos d’água

ATRIBUTOS
Meio Impactado
Natureza
Magnitude
Reversibilidade
Abrangência
Duração
Controle

QUALIFICAÇÃO
Físico, socioeconômico
Negativo
Significativo
Irreversível
ADA, AID
Permanente
Mitigação

Tabela 6: Medidas mitigadoras do Impacto Assoreamento dos cursos d’água

O que

Quando

Programas
Relacionados
Responsável

•

Evitar realizar movimentação de solos em dias de chuva;

•

Cobrir com lona os taludes expostos e com brita áreas de menor
declividade;

•

Prever no projeto de drenagem que a água não seja escoada em
direção ao canteiro de obras e prever estruturas para contenção de
sedimentos;

•

Planejar os caminhos de serviço no canteiro de obras para que
fiquem protegidas da ação das águas da chuva.

•

Manter intocada a vegetação das áreas de preservação permanente
próximas ao empreendimento

•

Promover o gerenciamento dos resíduos sólidos de construção civil

•

O projeto de drenagem deve ser elaborado antes das obras
iniciarem;

•

As medidas expostas devem ser tomadas durante a fase de obra

Programa de Gerenciamento das Águas de Abastecimento e efluentes
Programa de Drenagem Sustentável
Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Consorcio Corcovado Paineiras
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1.4.

Impacto: Alteração da vazão do Rio Paineiras

Inicialmente, para que se possa avaliar esse impacto, é necessário
compreender a definição de vazão ecológica de um rio. Esta pode ser definida como
“a demanda necessária de água a manter em um rio de forma a assegurar a
manutenção e conservação dos ecossistemas aquáticos naturais, aspectos da
paisagem de outros de interesse científico ou cultural” (J.M. Bernardo, 1996, em J.
Gondim, 2006).
Para o Rio Paineiras não foi encontrado referencial legal ou acadêmico que
informasse sua vazão ecológica. Também não foi possível fazer uma avaliação da
vazão ecológica por meio desse estudo, uma vez que não há dados históricos que
permitam tal avaliação. Nesse sentido, procurou-se trabalhar com o conceito de
vazão mínima residual que é o valor da vazão do rio mantido a jusante de uma
retirada de água.
Como apresentado no diagnóstico do meio físico, considerando a
pluviosidade de 25,6mm excepcionalmente verificada em janeiro de 2014 na estação
pluviométrica de Santa Teresa, acredita-se ser razoável considerar que a vazão do
Rio Paineiras, de 1043m³/dia, medida em 22 de janeiro de 2014, seja representativa
de uma vazão de mínima, encontrada normalmente em períodos menos chuvosos
como junho, julho e agosto. Para a avaliação do impacto de alteração da vazão do
Rio Paineiras considerou-se então este evento extremo de baixa vazão.
Segundo o Engenheiro Civil Miguel Hamati, responsável pelas obras do
empreendimento, estima-se que o consumo diário de água para a obra do
empreendimento seja: de 10-20 m³/dia, sendo que 5-10 m³/dia para consumo
humano e outros 5-10 m³/dia para execução da obra.
Assim, esse volume de consumo representa 1,9% do volume diário de água
disponível no Rio Paineiras, pouco significativo mesmo em relação a vazão estimada
para períodos de estiagem.
A demanda pelo uso das águas do Rio Paineiras provém também do
abastecimento de cerca de 3000 pessoas, conforme informa o CEDAE (2010) e da
área de visitação do Cristo Redentor. O uso da água pelo Espaço Paineiras não
comprometeria o abastecimento de água para esses os outros usos em períodos de
estiagem análogos ao observado em janeiro de 2014.
Com o objetivo de se estimar a ordem de grandeza da demanda de água do
Rio Paineiras, sem a pretensão de se estabelecer um número definitivo e
procurando utilizar cenários de usos maximizados, foi possível prever e classificar o
impacto.
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Estimando-se a demanda de água por conta dos visitantes do parque e do
Cristo Redentor em 85m³/dia e que o uso de água da comunidade a jusante deverá
abastecer 3000 pessoas, há:
•

Demanda máxima das obras do Espaço Paineiras: 20.000lts/dia;

•

Demanda estimada dos usuários do parque e turistas: 85.000lts/dia;

•

Demanda Comunidade: 200lts/pessoa/dia X 3000pessoas = 600.000lts/dia;

•

Demanda Total = 705.000lts/dia ou 705m³/dia.

Nota-se que a maior demanda provém do abastecimento da comunidade a
jusante, que corresponde a cerca de 85% do consumo e 57% da disponibilidade de
água, enquanto as obras do Espaço Paineiras correspondem a 2,8% do consumo e
1,9% da disponibilidade de água em períodos de estiagem.
Os meios impactados são o físico, socioeconômico e biótico, uma vez que
reduz a disponibilidade de água tanto para a fauna quanto para o consumo humano.
Sua abrangência está nas áreas AID, por compreender toda a bacia do Rio
Paineiras, e na ADA.. Por ser um impacto que não pode ser totalmente mitigado,
deverá também ser compensado.

Tabela 7: atributos do impacto Alteração da Vazão do Rio Paineiras

ATRIBUTOS
Meio Impactado
Natureza
Magnitude
Reversibilidade
Abrangência
Duração
Controle

QUALIFICAÇÃO
Físico, socioeconômico e biótico
Negativo
Pouco significativo
Irreversível
ADA, AID
Permanente
Mitigação e compensação
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Tabela 8: Medidas mitigadoras do impacto Alteração da Vazão do Rio Paineiras

O impacto pode ser mitigado com a instalação de metais e louças
economizadores, que demandam menos água e reduzem o consumo.
Também poderá ser utilizada água de captação de água de chuva e
reuso para fins menos nobres, como umectação das vias, lavagem de
pneus de caminhões, entre outros usos necessários durante a
construção do Espaço Paineiras.
Mesmo reduzido, o impacto ainda ocorre e deve ser compensado com
a restauração (dentro dos limites técnicos possíveis) do curso d’água
do Rio Paineiras, com replantio e enriquecimento das Áreas de
Preservação Permanente e limpeza periódica do leito e das margens
do Rio.
Tanto o consumo de água da obra do Espaço Paineiras quanto a
O que

Quando

Programas
Relacionados

Responsável

vazão e qualidade do Rio Paineiras devem ser monitoradas
periodicamente, com elaboração de relatórios que devem ser
disponibilizados para os órgãos de fiscalização ambiental.
Os resultados do monitoramento deverão subsidiar estudos sobre a
vazão ecológica do Rio Paineiras, para futuro aprimoramento das
metodologias de monitoramento.
Poderá ser incentivada a participação da população no
monitoramento do Rio Paineiras, com canal de comunicação para
denúncias ou reclamações, acompanhamento guiado dos trabalhos
de campo, além da disponibilização online dos resultados do
monitoramento.
Em períodos de estiagem, se necessário, deverá ser interrompida a
captação do Rio Paineiras e o abastecimento da obra do Espaço
Paineiras deverá ser realizado por caminhão pipa.
Pode ser iniciado imediatamente e deverá acompanhar todo o período
de construção do empreendimento.
Programa de Gerenciamento das Águas de Abastecimento e
efluentes
Programa de Drenagem Sustentável
Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Programa de Comunicação Social
Programa de Recomposição Florestal e Paisagismo
Programa de Educação Ambiental
Consórcio Paineiras-Corcovado, sob mediação do ICMBio que
também deverá solicitar a participação dos outros usuários da água
do Rio Paineiras como a área de visitação do Cristo Redentor e a
CEDAE.
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1.5.

Impacto: Alteração da qualidade da água dos rios sob influência do
empreendimento

A alteração nas propriedades da água associada com a fase de obra está
relacionada principalmente à disposição inadequada de resíduos e de efluentes,
facilitando seu carreamento para corpos hídricos em períodos chuvosos.
Ressalta-se que no processo de implantação os resíduos gerados são
predominantemente resíduos da construção civil.
Os principais efeitos da presença de resíduos sólidos em corpos hídricos
são a redução dos níveis de oxigênio dissolvido, formação de correntes ácidas, alta
teor de sedimentos, elevada presença de coliformes, aumento da turbidez e
consequente interferência na biota aquática.
Os efluentes da obra são provenientes das atividades de pintura e
concretagem. O processo de pintura inclui a lavagem de pincéis, atividade que gera
efluente composto por resíduo perigoso. Enquanto no processo de concretagem é
realizada a lavagem da bica do caminhão betoneira e a lavagem da betoneira
estacionária. O efluente resultante apresenta alto pH.
Há também o risco de contaminação da água do Rio Paineiras em
decorrência de vazamentos de combustível ou óleo dos equipamentos utilizados
durante as obras.
Por fim, os efluentes sanitários gerados durante as obras do Espaço
Paineiras, se destinados a algum corpo d’água do entorno sem o devido tratamento
podem causar alterações significativas na qualidade da água. Vale ressaltar que o
Rio Paineiras serve para o abastecimento de água do próprio empreendimento e da
comunidade do entorno.
Esse impacto atua diretamente sobre o meio físico, biótico e
socioeconômico, sendo negativo e de magnitude significativa.
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Tabela 9: Atributos do impacto Alteração da Qualidade da Água dos Rios sob Influência do
Empreendimento

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Físico, Biótico, Socioeconômico

Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA, AID

Duração

Permanente

Controle

Mitigação

Fonte: Master Ambiental, 2014.

Tabela 10 - Medidas mitigadores do impacto Alteração da Qualidade da Água dos Rios sob
Influência do Empreendimento

O que

Quando

Programas
Relacionados

Responsável

Gerenciamento adequado dos resíduos, os quais devem ser segregados
e acondicionados de acordo com a tipologia, armazenados externamente
em local em conformidade com a legislação específica, tendo como
características básicas a superfície impermeabilizada e cobertura.
Os efluentes de obra devem ser coletados e encaminhados para
tratamento com posterior reuso, ou destinação final por empresa
devidamente licenciada, a fim de evitar que estes sejam levados pela
água da chuva para os cursos d´água
Os efluentes sanitários devem ser destinados para rede coletora de
esgotos, conforme prevê a proposta técnica da concessão de uso do
Espaço Paineiras
Deve-se prever procedimentos de verificação e manutenção dos
equipamentos utilizados na obra, de forma a garantir que não haja
vazamentos de combustíveis ou óleos.
Fase de Construção
Programa de Gerenciamento das Águas de Abastecimento e efluentes
Programa de Drenagem Sustentável
Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Programa de Comunicação Social
Programa de Recomposição Florestal e Paisagismo
Programa de Educação Ambiental
Consorcio Corcovado Paineiras
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1.6.

Impacto: Geração de odor desagradável

O gerenciamento inadequado dos resíduos pode resultar na geração de odor
desagradável, principalmente no que se diz respeito aos resíduos orgânicos e
resíduos de saúde.
Esse impacto tem atuação no meio físico, sendo negativo, porém não
significativo, visto que o Projeto Paineiras apresenta um Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil visando ao correto gerenciamento dos resíduos na
obra.

Tabela 11: Atributos do impacto Geração de Odor Desagradável

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Físico

Natureza

Negativo

Magnitude

Pouco significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA

Duração

Temporário

Controle

Mitigação
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Tabela 12 : Mitigação do Impacto Geração de odor desagradável

•

A fim de mitigar o possível impacto, os resíduos devem ser
gerenciados da maneira correta, sendo segregados de acordo com a
tipologia, acondicionados em sacos bem vedados e identificados, e
armazenados em local impermeabilizado, com cobertura e ventilação
adequada.

•

Os resíduos não deverão passar muito tempo acondicionados, sendo
que, em casos necessários, devido à impossibilidade de coleta, estes
deverão permanecer em câmara fria, de modo a evitar geração de odor
desagradável.

O que

Quando

Na fase de construção

Programas
Relacionados

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Responsável

Consórcio Paineiras - Corcovado

1.7.

Impacto: Risco de Descarga Irregular de Resíduos no Parque da
Tijuca

A construção do Espaço Paineiras ocorrerá em meio a uma UC, sendo
necessário prever meios que eliminem o risco da ocorrência de descarga irregular
no PARNA Tijuca.
Esse impacto é pouco significativo, visto que apresenta baixo risco de
ocorrência, desde que empreendedor realize as medidas do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC que possui.
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Tabela 13: Atributos do impacto Risco de descarga irregular de resíduos no parque da Tijuca

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Físico

Natureza

Negativo

Magnitude

Pouco significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA

Duração

Temporário

Controle

Mitigação

Tabela 14: Medidas mitigadoras do impacto Risco de descarga irregular de resíduos no parque
da Tijuca

O transporte e a destinação final dos resíduos devem
ser realizados por empresas devidamente licenciadas

O que

Quando

para esse fim. É responsabilidade do gerador no ato da
contratação, solicitar as licenças ambientais das
empresas contratadas para prestação de tais serviços.
Ressalta-se que a certificação de que os resíduos
foram transportados adequadamente até a unidade do
receptor, deverá ser feita por meio do manifesto de
resíduos, o qual deverá estar assinado nas 3 vias
(gerador, transportador e receptor).
Na fase de construção

Programas
Relacionados

Plano de Gerenciamento de Resíduos

Responsável

Consórcio Paineiras Corcovado

1.8.

Impacto: Alteração da Qualidade do ar

O impacto está associado principalmente às emissões atmosféricas
causadas pelo tráfego de veículos pesados, maquinários e equipamentos e pelo
funcionamento do gerador de energia.
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As atividades de movimentação de veículos pesados estão relacionadas
principalmente com a implantação do empreendimento, caracterizada pelas
atividades de preparação e limpeza do terreno, as quais são contempladas pela
remoção da infraestrutura existente, instalação do canteiro de obras, instalação do
sistema de drenagem e construção da superestrutura do empreendimento.
A alteração na qualidade do ar é caracterizada principalmente pelo aumento
na concentração de material particulado em suspensão (poeira) e também pelo
aumento da emissão de gases poluentes dos motores dos veículos, assim como dos
geradores de energia, que possuem motores a diesel.
Esse impacto tem ação negativa sobre o meio físico, com magnitude
significativa por conta das múltiplas fontes de emissão e ocorre tanto na fase de
operação quanto na fase de construção

Tabela 15: Atributos do Impacto Alteração da qualidade do ar

ATRIBUTOS
Meio Impactado
Natureza
Magnitude
Reversibilidade
Abrangência
Duração
Controle

QUALIFICAÇÃO
Físico
Negativo
Pouco Significativo
Reversível
ADA, AID
Temporário
Mitigação
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Tabela 16: Medidas mitigadoras do Impacto Alteração da qualidade do ar

•

As medidas para minimizar esses impactos podem se distinguir em
duas vertentes, para a emissão de particulado e para poluentes
atmosféricos.

•

A emissão de particulados pode ser controlada por meio da
umectação das vias internas de movimentação, principalmente no
período de demolição. Deverão ser previstas placas de trânsito com
velocidade máxima e serem atendidas pelos motoristas e exigida a
cobertura com lona dos caminhões que realizam o transporte de
solos e resíduos. Ressalta-se que sempre ao sair da obra, o
caminhão deverá passar pelo lavador de rodas visando à limpeza do
entorno da obra.

•

Em relação à emissão de poluentes, segure-se a inspeção periódica
da fumaça dos veículos utilizado nas operações de apoio as obras,
assim como execução de manutenções periódicas das condições
mecânica do maquinário. Em relação ao gerador, a forma de
mitigação se baseia na instalação de filtros que reduzam a
quantidade de poluentes emitidos.

O que

Quando

Ocorre durante toda a fase de obra. O período mais crítico será durante a
escavação para construção do estacionamento

Programas
Relacionados

Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Responsável

Consórcio Corcovado Paineiras

1.9.

Impacto: Aumento dos níveis ruído

As alterações dos níveis de ruído ocorrerão de forma mais significativa
durante a obra do empreendimento, devido à operação de máquinas e
equipamentos. A instalação do canteiro de obras, suas estruturas provisórias e
equipamentos, assim como a operação de geradores, alarmes sonoros provenientes
das sirenes de troca de turno são os responsáveis pela a geração inicial de ruído na
construção civil.
Durante o período de terraplanagem, haverá grande volume de escavação,
movimentação e retirada de solo que acarretará em intenso funcionamento de

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

25

escavadeiras e tratores, fatores que ocasionam o aumento da emissão de ruído no
local, sendo prejudicial aos operadores e também aos moradores do entorno.
O alto fluxo de caminhões para a movimentação de terra, assim como para
entrega de materiais estão interligadas a todas as fases da obra, podendo trazer
desconforto aos moradores do entorno.
Na etapa de fundação, os guindastes e bate estacas são os principais
responsáveis pelo aumento do ruído e da intensidade das vibrações, não sendo
descartados os processos de carpintaria, desbaste de peças, operação de
betoneiras e concretagem.
Os ruídos serão amenizados no momento em que a obra estiver
enclausurada, quando finalizam as obras externas e iniciam as obras internas.
Os geradores de energia são máquinas que durante seu funcionamento
emitem ruído e vibrações provenientes principalmente do atrito entre as peças que
transmitem potência por conta do processo de combustão. Esses equipamentos
apresentam funcionamento esporádico, porém, podem ser utilizados no período
diurno ou noturno, dependendo da necessidade.
Representantes da AID no estudo socioeconômico apresentaram a
preocupação em relação ao funcionamento do Trem do Corcovado e movimentação
de veículos em período noturno para transporte de materiais da obra. Como a linha
de ferro está situada próxima às residências no Cosme Velho, o funcionamento
noturno do Trem do Corcovado aumentaria os níveis de ruído de forma a afetar a
qualidade de vida dos moradores.
A caracterização do meio físico apresentou os resultados de medições de
ruídos realizadas em período diurno. Todos os valores de níveis de pressão sonora
obtidos ultrapassaram os limites legais para período noturno e diurno. Assim, as
novas atividades a serem realizadas no local, seja em período noturno ou diurno,
não deverão ultrapassar significativamente os valores apresentados neste
diagnóstico.
A alteração nos níveis de ruídos impacta o meio socioeconômico e também
a fauna local, principalmente no período noturno, sendo considerado significativo
devido à importância que a população aplica a esse fator, porém reversível e
temporário, uma vez que após o período de construção os ruídos gerados pela obra
serão cessados.
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Tabela 17: Atributos do impacto Aumento dos Níveis de Ruído

ATRIBUTOS
Meio Impactado
Natureza
Magnitude
Reversibilidade
Abrangência
Duração
Controle

QUALIFICAÇÃO
Socioeconômico, Biótico
Negativo
Significativo
Reversível
ADA, AID
Temporário
Mitigação

Tabela 18: Medidas mitigadoras do impacto Aumento dos Níveis de Ruído

•

Canal de reclamações / sugestões entre a população do entorno e o
empreendimento;

•

Limitação de horário de funcionamento do Trem do Corcovado para
não mais tarde do que 22:00 da noite durante o horário de verão e
20:00 durante o horário de inverno;

•

Monitoramento dos níveis de ruído da operação do Trem do
Corcovado, próximo às residências de seu entorno, em período
noturno;

•

Elaborar e executar Projeto de Enclausuramento do Gerador de
energia, de forma a atenuar o ruído gerado por este;

•

Evitar trânsito de caminhões no horário noturno passando pelos
bairros de Santa Teresa e Cosme Velho

O que

Quando
Programas
Relacionados
Responsável

Durante período de construção
Programa de Monitoramento de Emissões Sonoras;
Programa de adequação do sistema viário;
Programa de Comunicação Social.
Empreendedor

1.10. Impacto: Insegurança da população do entorno
No estudo do meio socioeconômico, a maior parte dos entrevistados
demonstrou pouco conhecimento acerca do empreendimento Espaço Paineiras,
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atividades previstas e/ou sobre a dimensão das intervenções. O desencontro de
informações gera insegurança dos moradores do entorno acerca dos possíveis
impactos, assim como críticas ou oposição a aspectos muitas vezes já
encaminhados ou planejados pelo empreendedor ou ainda passíveis de negociação.
Ao acompanhar somente etapas isoladas de desenvolvimento da obra, o observador
não conta com entendimento de como este impacto será mitigado ou como o
empreendimento contribuirá para a ordenação do espaço.
A recente supressão de vegetação, em especifico a retirada de árvores na
área de intervenção do Espaço Paineiras foi indicada como um dos pontos críticos
de oposição ao projeto. Tal aspecto está diretamente ligado à relação do
empreendimento com a população do entorno. O fato isolado (retirada de árvores)
sem o conhecimento de medidas compensatórias dessa ação foi definitivo na
formação de opinião contra o projeto para a maioria dos entrevistados. A
insegurança está diretamente relacionada à supressão de vegetação na área do
empreendimento e à necessidade de construção de pisos subterrâneos.
Apesar de impactar positivamente no que se refere ao ordenamento do fluxo
turístico, a construção do edifício garagem gera insegurança, como demonstrou a
pesquisa socioeconômica que levantou que há a percepção da população de que o
edifício-garagem ocupará grande área construída sem atender à demanda real por
estacionamento, que tende a crescer.
Os moradores do entorno acreditam que o estacionamento irá estimular a
visita por meio de veículo particular, de forma a aumentar a circulação de
automóveis dentro da UC, portanto agravando a atual situação de congestionamento
nos bairros do entorno e servindo de estímulo a atividades como flanelinhas e
ambulantes.
Outro fator de insegurança foi a possibilidade do frequentador do parque
sem impedido de entrar no parque, um espaço público, amplamente utilizado pelos
moradores.
Foi apontado ainda a necessidade de atentar-se aos possíveis impactos em
relação à iluminação da circulação de veículos (flora e fauna) e do empreendimento
em si.
A “perda dos bens culturais materiais do prédio Hotel Paineiras” refere-se
aos itens da construção histórica, tais como cobertura de aço, telhas, vítreos,
coberta do alpendre, luminárias, portas.
Esse impacto é negativo de magnitude significativa, visto que a insegurança
destes grupos sociais (AID) motivou as ações que embargaram a obra do Espaço
Paineiras. No que diz respeito ao projeto arquitetônico, este impacto é irreversível,
uma vez que todo o processo de seleção do projeto já foi concluído. Contudo, para
os aspectos referentes às fases de construção e operação ainda é possível reduzir e

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

28

mitigar a insegurança da população por meio de uma comunicação mais efetiva e
abertura para participação no monitoramento e controle ambiental que deverão ser
realizados.
Assim, o impacto deverá ser mitigado durante as atividades de construção e
operação, e deverá ser compensado no que diz respeito à baixa participação da
população nas fases de elaboração e seleção do projeto já executadas.
Tabela 19: Atributos dos Impactos Insegurança dos moradores do entorno

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado
Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade
Abrangência

Socioeconômico

Reversível
ADA; AID; AII

Duração

Temporário; Permanente

Controle

Mitigação, Compensação
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bela 20 - Descrição das Medidas Mitigadoras para Insegurança dos moradores do entorno

•

Estabelecer diálogo entre o empreendedor e moradores e/ou
operadores do entorno: transparência acerca dos objetivos do Espaço
Paineiras, plano de operação, espaço para incorporar a participação da
sociedade civil ao definir critérios de avaliação/sugestões, ou até
mesmo participação em atividade de monitoramento ambiental para as
fases de construção do empreendimento.
• Abrir canais de comunicação para definir itens como os que seguem:
• Transporte coletivo: esforços a fim de estender linhas de Mini Ônibus a
partir do Largo do Machado-Silvestre até Paineiras;
• Apresentação (visita técnica/inauguração) da infraestrutura do Espaço
Paineiras a representantes de sua área de influência;
• Integrar ativamente indivíduos/organizações da AID na fase de
construção do empreendimento. Por exemplo, contratar mão de obra
O que
nas comunidades do entorno, consultar representantes locais para
assuntos em que estes estejam envolvidos;
• Integração do Espaço Paineiras às atividades de grupos sociais do
entorno: apoio e participação nos projetos das Associações de
Moradores/escolas que visem à reciclagem de resíduos; preservação da
paisagem; educação ambiental; etc.
• Catalogação e armazenamento dos bens culturais materiais do prédio
Hotel Paineiras antes do início da construção.
• Exposição acerca das características históricas do Hotel Paineiras;
• Acesso aos catálogos (ex. digital).
• Campanha de informação aos moradores, turistas e operadores de
turismo acerca de plano de operação do Espaço Paineiras e canais de
consulta;
Quando
Durante o planejamento do empreendimento; do período de obras.
Programa de Comunicação Social;
Programas
Programa de Educação Ambiental;
Relacionados
Programa de adequação do sistema viário.
Responsável Empreendedor

1.11. Impacto: Aumento da mobilização das organizações sociais e
políticas
As Associações de Moradores de Cosme Velho (Viva Cosme Velho) e de
Santa Teresa lideraram a denúncia que levou ao embargo da obra do Espa
Paineiras. A análise das percepções dos grupos sociais das áreas de influência do
permitiu investigar os motivos relacionados à mobilização das organizações sociais
e políticas. Mesmo que este impacto seja negativo sob o ponto de vista do
empreendedor, o fato de as pessoas se mostrarem preocupadas com o meio
ambiente e se mobilizarem para defendê-lo é um impacto positivo decorrente do
empreendimento.
Além de favorecer a divulgação de informações sobre o empreendimento
para a população da região de interesse e o envolvimento social, a mobilização dos
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moradores permite a inserção de criticas, expectativas, sugestões e reivindicações
locais, na análise de alternativas de projeto por parte do empreendedor.
A complexidade dos fatores identificados na pesquisa de opinião e a
influência da mobilização para o empreendimento tornam a magnitude do impacto
significativa.. Os aspectos ambientais em questão levantados pelos moradores do
entorno vão desde preocupação com a captação de água, geração de resíduos pela
construção civil, fluxo de caminhões, e risco de atropelamento de animais, projeto
arquitetônico, escavação e remoção de solo e rochas, ordenamento do
estacionamento, funcionamento do Espaço Paineiras e do trem em período
noturno, e da falta de comunicação entre o empreendedor e os moradores.

Tabela 21: Atributos dos Impactos para Mobilização dos moradores do entorno

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Positivo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA; AID

Duração

Temporário

Controle

Valorização

Tabela 22: Descrição das Medidas de Valorização: Mobilização dos moradores do entorno

O que

Quando

Abertura de canal de comunicação entre o empreendedor e a população
/ Implementação de ações de Comunicação Social
- Melhor conhecimento do plano de construção e operação do Projeto
Paineiras;
- Diálogo entre o empreendedor e os grupos sociais diretamente
afetados;
- Comunicação de resoluções e plano de operação durante a
construção do empreendimento;
- Integração de grupos/atores locais ao empreendimento.
- Participação da população para realizar o monitoramento ambiental
e operacional da obra
Durante período de Construção.

Programas
Relacionados

Programa de Comunicação Social.

Responsável

Empreendedor; ICMBio
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1.12. Impacto: Desconforto do visitante
Durante o período de obras, espera-se que o ruído causado pelo gerador de
energia e pela passagem de caminhões (materiais de construção e resíduos)
ocasione desconforto ao visitante. O ruído altera a relação do visitante com o meio,
principalmente em uma UC. A abrangência do impacto é de influência indireta, uma
vez que relacionado à imagem do ponto turístico obtida pelo visitante em ocasião de
sua visita e pela referência boca a boca e ou por mídias sociais.
Como demonstrado nos estudos do meio físico, os níveis de ruídos atuais
causados pelas vans e carros já são significativos, por este motivo, a presença de
caminhões e do gerador de energia não agravaria significativamente o desconforto
atualmente existente. Assim, esse impacto não é significativo. Os maiores níveis de
ruído são de caráter temporário, durante o período de construção.
Tabela 23: Atributos dos Impactos: Desconforto do visitante

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico; Biótico

Natureza

Negativo

Magnitude

Não significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

AII; ADA

Duração

Temporário; Permanente

Controle

Mitigação

Tabela 24 Descrição das Medidas Mitigadoras: Desconforto do visitante

•

O que

•
•
•
•

Quando

Durante o período de obra evitar a concentração de visitantes nas
Paineiras, priorizando que as Vans partam do Largo do Machado e
Copacabana, ou novo ponto a ser definido.
Evitar a venda de bilhetes nas Paineiras.
Priorizar a construção em horários de baixa visitação do parque
Prover isolamento acústico para a casa de força na qual será instalado o
gerador de energia
Monitoramento dos níveis de ruído durante a obra
Durante período de obras.

Programas
Relacionados

Programa de Monitoramento de Emissões Sonoras;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Monitoramento das Emissões atmosféricas

Responsável

Empreendedor; ICMBio.
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1.13. Impacto: Geração de emprego formal
A revitalização do Espaço Paineiras, gera empregos formais. A
formalização das atividades relacionadas ao receptivo do Corcovado integra a
ordenação do uso do espaço. Esse impacto pode ser desenvolvido em direção à
melhora da relação com moradores do entorno e com indivíduos/instituições
atualmente desenvolvendo atividades econômicas relacionadas ao turismo no
Corcovado. Portanto, revertendo em partes, impactos negativos em multiplicadores
positivos tanto na área do receptivo turístico (ADA) quando de seu entorno (AID).
Para auxiliar esse desenvolvimento, algumas medidas de valorização são
apontadas.
Tabela 25 Atributos dos Impactos: Geração de emprego formal

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Positivo

Magnitude

Não significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA; AID

Duração

Permanente

Controle

Valorização

Tabela 26: Medidas de Valorização: Geração de emprego formal

Contratar moradores da AID e da ADA para as fases de construção e
operação do empreendimento.
O que

Quando

Empregar durante a obra ou contratar os serviços de indivíduos e
empresas do entorno
Durante período de construção

Programas
Relacionados

Programa de Comunicação Social
Programa de Educação Ambiental

Responsável

Empreendedor

1.14. Impacto: Degradação das vias de acesso dos bairros
Durante o período de obras Espaço Paineiras o transporte de entulho e/ou
materiais de construção deverá ser feito por caminhões, utilizando como via de
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acesso os bairros do entorno (Cosme Velho e/ou Santa Teresa, e em menor
proporção, o Alto da Boa Vista). O estudo socioeconômico apontou, por meio da
Associação dos Moradores, que o fluxo de caminhões deverá contribuir
negativamente para a degradação das vias de acesso dos bairros. Mais
concretamente, foi apontado o descolamento do paralelepípedo das vias.

Tabela 27: Atributos dos Impactos: Degradação das vias de acesso dos bairros

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Negativo

Magnitude

Pouco significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

AID

Duração

Temporário

Fase

Construção

Controle

Mitigação

Tabela 28: Descrição das Medidas Mitigadoras: Degradação das vias de acesso dos bairros

Utilização de vias alternativas e/ou intercaladas, ex. Rua Alice;
Vistoria e manutenção corretiva periódica nas vias de passagem dos
caminhões;

O que
Quando

Durante período de obras.

Programas
Relacionados

Programa de adequação do Sistema Viário
Programa de Comunicação Social

Responsável

Empreendedor.

1.15. Impacto: Risco de Contaminação, alimentação e desequilíbrio da
Fauna
Os resíduos expostos ao ar livre atraem animais de muitos grupos e portes.
Esse animais vivem na floresta do entorno e podem ser espécies típicas do
ecossistema local (Floresta Ombrófila Densa), ou sinantrópicos como baratas,
pulgas, moscas, mosquitos, escorpiões, aranhas, formigas, lacraias, taturanas,
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abelhas, vespas, ratos, pombas, morcegos e urubus que. Além de alimentação
encontram abrigo na mata do entorno.
Muitos desses animais são vetores de doenças, como a febre tifóide, a
cólera, diversas diarréias, disenteria, tracoma, peste bubônica. Assim, a exposição e
mau gerenciamento dos resíduos podem causar desequilíbrio e doenças, tanto aos
animais silvestres, quanto à população humana.
Essa situação pode ser agravada, uma vez que o Espaço Paineiras
apresentará durante a fase de obras um grande número de operários, que podem
entrar em contato com os animais, transmitindo ou contraindo doenças.
Foi observado em visitas de campo que ocorre uma interação direta entre
usuários do Parque e fauna, por meio da alimentação de alguns animais, conforme
indica a figura 1:

Figura 1: funcionário de comércio no Cristo Redentor alimentando animais do Parna Tijuca

Tabela 29 – Atributos do impacto Risco de contaminação, alimentação e desequilíbrio da fauna

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Biótico

Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA, AID

Duração

Temporário

Controle

Mitigação
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Tabela 30 – Medidas mitigadoras do impacto Risco de contaminação, alimentação e
desequilíbrio da fauna

•

Correta coleta, separação, armazenamento, tratamento e
destinação dos resíduos gerados.

•

Uso de lixeiras que não permitam o acesso de animais

•

Instalar placas informativas e orientativas sobre os impactos,
riscos e proibição de interação direta com a fauna;

•

Proibição aos funcionários e operários de terem acesso às
áreas verdes, ficando restritos somente aos locais de
trabalho, trilhas e locais de visitação pré-determinados;

O que

Quando

Programas
Relacionados

Responsável

Obra.
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna
Programa de Educação Ambiental
Programa de Comunicação Social
Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Empreendedor

1.16. Impacto: Risco de atropelamento da fauna
O aumento do tráfego de veículos durante a fase de construção do Espaço
Paineiras aumenta os riscos de atropelamento de animais. A fuga dos animais da
região de entorno do canteiro de obras por causa do aumento dos níveis de ruído
deve potencializar esse impacto. A realização de obras no período noturno pode
afetar a fauna local.
As espécies mais afetadas são as mais comuns em áreas antropizazdas e
típicas do bioma local, tais como os tatus (Euphractus sexcinctus e Dasypus
novemcinctus), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o mão-pelada, (Procyon
cancrivorus), o furão (Gallictis vittata), gato-do-mato (Leopardus tigrinus), lagartos,
serpentes, entre outros, além de uma série de aves noctívagas (particularmente as
das famílias Tytonidae, Strigidae, Nyctibiidae e Caprimulgidae).
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Tabela 31 – Atributos do impacto Risco de atropelamento da Fauna

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado
Natureza
Magnitude

Biótico
Negativo
Significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA, AID

Duração

Permanente

Controle

Mitigação

Tabela 32 – Medidas mitigadoras do impacto Risco de atropelamento da fauna

•

Resgate de fauna nas áreas de intervenção (captura e soltura em
local aprovado pelo órgão licenciador);

•

Instalação de placas de aviso de trânsito de animais silvestres;

A partir do monitoramento com identificação das áreas e
situações sensíveis, o impacto deverá ser mitigado adotando-se as
medidas pertinentes, tais como:

O que

Quando

Programas
Relacionados
Responsável

•

Instalação de redutores de velocidade nas áreas mais críticas

•

Construções de valas ou barreiras nas estradas como grades
metálicas, cordões de vegetação, impedindo a passagem de
animais, em áreas críticas;

•

Conscientização pública, educação ambiental, realização de
campanhas na imprensa;

•

Remoção dos cadáveres da pista (identificação da espécie e
registro do local para banco de dados do plano de monitoramento
da fauna), impedindo a aproximação de outros animais e
acidentes.

Antes do início das obras, e conforme recomendado em razão do
monitoramento
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna
Programa de Educação Ambiental
Programa de Comunicação Social
Empreendedor em parceria com ICMBio
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1.17. Impacto: Perda de Habitat e Conectividade
O corte da vegetação feito na área de intervenção do Espaço Paineiras
com implantação do empreendimento, acarretará na eliminação de habitats da fauna
em decorrência da supressão da vegetação (na ADA), de caráter definitivo uma vez
que a situação projetada contará com maior área construída e menor área
arborizada. O habitat é um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das
espécies, por isso a sua perda impacta o desenvolvimento de populações,
principalmente por constituírem locais de nidificação, sítios de alimentação e de
reprodução.
O corte da vegetação e implantação do empreendimento, destacando-se
que este terá porte maior que o atual, impondo maior barreira à paisagem, resultará
também no afugentamento da fauna silvestre da área, mudança na dinâmica
florestal (exposição de luz no interior dos fragmentos do entorno, incidência de
espécies invasoras) e, consequentemente na ampliação do processo de
fragmentação florestal, embora a escala e consequente magnitude desses impactos
seja pouco significativo.
Para que a fauna silvestre em seus habitats naturais tenha sucesso na
conservação e preservação, depende da conectividade entre os ambientes utilizados
para reprodução, forrageio e refúgio. Sendo que matas ciliares e corredores
ecológicos atuam de maneira bastante eficaz como conectivos entre ambientes
naturais, que contribuem com o deslocamento de espécies da fauna e atuam no
fluxo gênico entre diferentes áreas e populações de um mesmo grupo, contribuindo
assim com sua variabilidade genética. No empreendimento sob estudo, porém, tal
impacto é pouco significativo, considerando-se a situação atual em relação à
projetada.
Tabela 33 – Atributos do impacto Perda de habitat e conectividade

ATRIBUTOS
Meio

QUALIFICAÇÃO
Biótico

Natureza

negativo

Magnitude

Pouco Significativo

Reversibilidade
Abrangência

Irreversível
ADA, AID, AII

Duração

Permanente

Controle

Mitigação
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Tabela 34 – Medidas mitigadoras do impacto Perda de habitat e conectividade

O que

•

Reflorestamento e manutenção da vegetação do entorno, de
maneira que seja estabelecido um “cinturão” de áreas
protegidas ao longo de todo o trecho;

•

Implantar o Programa de Fauna e através deste avaliar a
possibilidade de adoção de medidas tais como implantação
de passagens subterrâneas e/ou passagens elevadas em
áreas críticas;

Durante a fase de Obra

Quando

Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna
Programa de Recomposição Florestal e Paisagismo

Programas
Relacionados
Responsável

Empreendedor em parceria com ICMBio

1.18. Impacto: Alteração da Paisagem
A análise da paisagem sempre busca entendê-la em termos vivos, nos
termos de seus habitantes; julgamentos da qualidade da paisagem deve começar
por avaliando-a como um lugar para viver e trabalhar e prosseguir em direção a
concluir baseado em quão produtivo é para as necessidades do homem como um
todo – biológico, social, sensorial e espiritual.
Para a fase de obra do empreendimento, as principais causas da alteração
da paisagem são a supressão vegetal na área da construção, a presença do
canteiro de obras e a escavação e remoção de solos e rochas do local.

Tabela 35 - Atributos do Impacto Alteração da paisagem

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

ADA; AID

Duração

Permanente

Controle

Compensação
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Tabela 36 - Medidas Compensatórias do Impacto Alteração da paisagem

A supressão das árvores existente no local não pode ser mitigada.
Como medida compensatória é sugerida o plantio de espécies nativas
na área de amortecimento do Parque.
O que

Entretanto, pela paisagem ser diretamente relacionada às pessoas
quanto a sua importância não só cultural como também simbólica, e a
diferença do olhar do turista e do olhar dos moradores sobre os
impactos, a medida compensatória pode ser discutida e definida em
conjunto com representantes das comunidades da área de influência
direta do empreendimento.

Quando

Durante período de obras

Programas
Relacionados

Programa de recomposição florestal e paisagismo
Programa de Comunicação Social

Responsável

Empreendedor e ICMbio

1.19. Impacto: Intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP.
Após a revogação da Lei 4.771 de 1965 (antigo Código Florestal), o Art. 3º do da
lei ora vigente (Lei Federal nº 12.651/2012) manteve a definição das Áreas de
Preservação Permanente (APP) sendo aquelas áreas cobertas ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
De acordo com a definição das APPs estabelecidas no art. 4° da mesma Lei, em
verificação ao terreno da ADA, há incidência de APP de curso d’água com menos de
10 metros de largura, bem como APP de nascentes.
Em relação à fauna, essas áreas oferecem abrigo, alimento e proteção inclusive
para deslocamento por extensas áreas da região funcionando como corredores
ecológicos, eis que promovem a manutenção de diversas populações e o fluxo
genético da fauna e também da flora.
As APPs contribuem ecologicamente também para a manutenção do ciclo
hidrológico permitindo uma maior percolação das águas pluviais no solo,
abastecendo o lençol freático e recarregando os aquíferos. Nas áreas de encosta
propiciam ainda a estabilização do solo, evitando os processos erosivos que
degradam os cursos d´água e agravam as enchentes.
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Algumas das intervenções propostas para o Espaço Paineiras ocorrerão em
APP, conforme se verifica da sobreposição do projeto sobre a área, com destaque
às áreas de preservação decorrentes da passagem de curso d’água, indicado na
figura 2.

Figura 2 – Intervenção em área de APP

Verifica-se que grande parte da área já se encontra edificada, de maneira que
não haverá novas intervenções, apenas ampliação do uso e reforma das atuais
estruturas.
Existem pequenas instalações em alvenaria junto a esta APP, as quais,
segundo projetos do Espaço Paineiras, serão restauradas. A APP desta área
poderá ser recuperada por meio de técnicas de reflorestamento e/ou regeneração
natural.
A natureza do impacto descrito acima foi considerada negativa. A magnitude é de
baixa significância, uma vez que as áreas sob intervenção já se encontram
antropizadas, não havendo avanço sobre novas áreas de APP.
A fase de ocorrência do impacto é de construção. A área de abrangência está
localizada no âmbito da ADA.
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Tabela 37 – atributos do impacto Intervençao em APP

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Biótico

Natureza

Negativo

Magnitude

Pouco Significativo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

ADA

Duração

Permanente

Controle

Mitigação e Compensação

Tabela 38 - Medidas Mitigadoras do impacto de intervenção em áreas de preservação
permanente

•

Promover a recuperação das APP na ADA com execução de
projeto de reflorestamento com espécies nativas do bioma
típico da região, com proteção da regeneração natural;

•

A proteção sobre a fauna e flora terá um tratamento preventivo
por meio de um trabalho de educação ambiental com os
operários e funcionários no sentido de difusão do
conhecimento da legislação ambiental pertinente, compreensão
da importância da preservação da qualidade dos corpos

O que

hídricos, inclusive para que auxiliem no monitoramento dessas
áreas e notificação de qualquer alteração ou ameaça à
proteção das APPs;
•

Quando
Programas
Relacionados
Responsável

Elaboração e manutenção da trilha feita para operação do
sistema de captação de água implantado, delimitando bem o
acesso para fins de manutenção, com vistas a limitar a área de
trânsito dos técnicos e respectivos impactos.

Durante a obra
Programa de Recomposição Florestal e Paisagismo
Programa de Educação Ambiental
Empreendedor.
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1.20. Impacto: Piora dos níveis de serviço das vias de acesso ao Espaço
Paineiras durante a fase de obra
Atualmente o fluxo para chegar ao Corcovado é lento antes mesmo de
chegar ao limite do parque. A Rua Cosme Velho, localizada na área de influência
direta do Espaço Paineiras é a única via de acesso ao empreendimento e deve
atender também ao fluxo de veículos do bairro.
Nos limites do PARNA Tijuca, a geometria das Estradas das Paineiras e
Redentor é estreita, sinuosa e com consideráveis curvas em declive. O fluxo de
caminhões durante o período de obras agravará a lentidão no tráfego da área de
influência direta principalmente na Estrada das Paineiras.
O transporte dos visitantes por vans a partir de diferentes pontos da cidade
levando-os diretamente ao Corcovado é uma medida já em operação que atenuará
essa situação, pois colabora para a diminuição do volume de veículos particulares e
de pessoas tanto na estrada quanto no entorno da obra.

Tabela 39 - Atributos do Impacto: Piora dos níveis de serviço das vias de acesso ao Espaço
Paineiras

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

ADA; AID

Duração

Permanente

Controle

Mitigação
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Tabela 40 - Medidas Mitigadoras: Piora dos níveis de serviço das vias de acesso ao Espaço
Paineira

•

Permanência dos pontos de vans que saem da cidade (Largo do
Machado e de Copacabana), diminuindo os veículos particulares na
estrada;
Proibição de estacionamento ao longo da Estrada das Paineiras.
Fiscalização e sinalização da proibição de estacionar ao longo da
Estrada das Paineiras;

O que

•

Quando
Programas
Relacionados

Durante período de obras

Responsável

Programa de adequação do sistema viário;
Empreendedor e ICMBio na articulação com outros setores da
administração pública

1.21. Impacto: Risco de acidentes com outros carros, vans e ciclistas
O conflito já existente entre modais motorizados, ciclistas e pedestres será
agravado pelo fluxo de caminhões durante o período de obras.
O tráfego noturno pela Estrada das Paineiras aumentará o risco de
acidentes entre os modais motorizados, tendo como agravante a fauna de hábitos
noturnos que pode atravessar a frente do veículo.

Tabela 41 - Atributos do Impacto Risco de acidentes com outros carros, vans e ciclistas

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico

Natureza

Negativo

Magnitude

Significativo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

ADA, AID

Duração

Permanente

Controle

Mitigação
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Tabela 42 - Medidas Mitigadoras do impacto risco de acidentes com outros carros, vans e
ciclistas

O que

A elaboração de um projeto de sinalização completo que considere não
só a geometria da via mas também suas especificidades de uso e
localização, em meio a floresta.
Nesse aspecto são frisados a sinalização horizontal da via de
regulamentação, com tachões reflexivos na divisão de fluxos em sentidos
opostos e linhas de bordo para guiar os motoristas durante a noite.
A sinalização vertical deve ter regulamentação, advertência e indicação
educativas e dispositivos de alerta em curvas tendo em vista a
sinuosidade da via.
Permitir o fluxo de caminhões da obra somente em horários de menor
fluxo de turistas e frequentadores do parque.

Quando

Durante período de obra e operação

Programas

Programa de adequação do sistema viário;

Relacionados
Responsável

Empreendedor.

1.22. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS
A presente Matriz de Impactos Ambientais apresenta graficamente todos os
aspectos e impactos ambientais avaliados neste estudo.
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2.

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os Programas Ambientais apresentados neste capítulo tem o objetivo de
orientar as ações de longo prazo para mitigação dos impactos ambientais descritos
no PCA. Cada programa traz sua justificativa e objetivos e, principalmente, as
atividades a serem executadas para o atingimento dos objetivos propostos.
Para sua execução o empreendedor deverá contar com mão de obra
capacitada (descrita nos programas) e elaborar planos de ação internos,
considerando sua realidade administrativo/operacional.
O responsável pela implantação dos programas é o empreendedor, contudo,
por conta da complexidade do contexto em que o Espaço Paineiras está inserido,
medidas complementares aos programas podem ser tomadas por outros órgãos,
como o ICMBio. Estas medidas complementares estão descritas nos programas.
As atividades dos programas devem ser implantadas durante a obra, e seus
resultados devem ser reportados ao órgão gestor do parque, o ICMBio e a
comunidade do entorno. Periodicamente deverá ser elaborado um relatório dos
programas ambientais com os principais resultados obtidos, disponibilizado online.
Ao todo são apresentados onze programas, são eles:
•

Programa de Comunicação Social

•

Programa de monitoramento das emissões sonoras

•

Programa de monitoramento das emissões atmosféricas

•

Programa de drenagem sustentável

•

Programa de gerenciamento de água de abastecimento e efluentes

•

Programa de monitoramento de águas superficiais

•

Programa de recomposição florestal e paisagismo

•

Programa de adequação do sistema viário

•

Programa de educação ambiental

•

Programa de resgate e monitoramento da fauna

•

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos
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2.1.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Neste tópico, apresenta-se as ações necessárias para a implementação de um
Programa de Comunicação Social sob responsabilidade do empreendedor, visando
a mitigar os impactos negativos identificados na pesquisa socioeconômica e
valorizar os impactos positivos.
Disponibilizar um canal de comunicação e
informações claras e transparentes é medida de mitigação para diferentes impactos
ambientais, além de auxiliar no controle e monitoramento de diferentes aspectos
ambientais relacionados ao empreendimento.

9.3.1 Justificativa
O Espaço Paineiras é uma obra cujas características levam a necessidade
de diversas ações de comunicação, durante as suas fases de planejamento,
implantação e operação, especialmente por estar localizado no Parna Tijuca, uma
área protegida ambientalmente e abrigo mais importante cartão postal do país, o
Cristo Redentor no morro do Corcovado.
A comunicação é fundamental para o bom relacionamento do empreendedor
com os diferentes setores do poder público e da sociedade civil, de alguma forma
envolvidos ou interessados no projeto, dada à visibilidade do empreendimento e sua
localização sensível.
O Programa de Comunicação pode contribuir principalmente para minimizar
impactos negativos como a insegurança da população afetada, gerenciar eventuais
problemas com o aumento dos níveis de ruído e potencializar impactos positivos,
como a ordenação da visitação turística ao Corcovado e a mobilização dos
moradores do entorno em prol do Parna Tijuca, além do uso de espaço ocioso.
O histórico inicial do projeto enfatiza ainda mais a necessidade de utilizar as
ferramentas da comunicação para melhorar a imagem do empreendimento junto às
comunidades e reverter o quadro de resistência por meio do diálogo e da informação
clara, transparente e acessível.
As ações de comunicação social visam a esclarecer dúvidas e incertezas da
população quanto ao projeto, sua abrangência temporal (cronograma das obras) e a
espacial (localização das intervenções).
Dessa forma, a execução de um Programa de Comunicação Social justificase pela necessidade de abertura de um canal de comunicação entre o
empreendedor, as instituições que atuam na região, esferas de governos e
população do entorno diretamente afetada. A execução deste Programa se torna
então um instrumento para que seja promovida a equalização do nível de
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informações entre o empreendedor e a população local, o que assegurará a
democratização do processo de implantação do empreendimento.
Por fim, cabe realizar dentro do Programa de Comunicação Social atividades
informativas sobre temas ambientais específicos, por exemplo, qualidade das águas,
resíduos sólidos, entre outros. Assim, o Programa de Comunicação Social também
se justifica em função da necessidade de divulgação das ações dos demais
programas ambientais relacionados à mitigação de impactos do empreendimento de
forma abrangente.

9.3.2 Objetivos
O objetivo principal é a melhoria da relação do empreendedor com a
população do entorno por meio da implantação de canais de divulgação das
atividades do empreendimento, visando distribuir informações e envolver o público
nas ações ambientais.
Os objetivos secundários deste Programa de Comunicação Social são:
•

Contribuir para a minimização das interferências da obra na rotina da
comunidade afetada, orientando-a sobre procedimentos e medidas adotadas
pelo Espaço Paineiras e reduzindo a insegurança sobre o projeto;

•

Apoiar os demais programas e projetos, subsidiando o planejamento e a
execução das diversas ações que apresentem interfaces com as atividades
de comunicação;

•

Coordenar as atividades de divulgação das ações de outros programas
ambientais em andamento.

•

Assegurar que a comunidade envolvida tenha referências suficientes sobre o
andamento de todas as etapas do empreendimento;

•

Potencializar os benefícios proporcionados pelo empreendimento,
principalmente os relacionados ao ordenamento da visitação turística ao
Corcovado, integração da população local; e geração de emprego na região;

9.3.3 Atividades do Programa
Com o intuito de dar foco às atividades de comunicação social e garantir que
este seja eficaz em termos de linguagem, compreensão e foco de conteúdo, optouse pela segmentação de públicos em:

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

48

Público externo: Parque Nacional da Tijuca, turistas, representantes de
ONGs, comunidade escolar, empresas, operadores locais de atividades
relacionadas ao turismo e população em geral;
Comunidade do entorno: moradores e lideranças locais;
Público interno: definido como todo trabalhador da obra, incluindo os
funcionários do Consórcio Paineiras-Corcovado ou das demais empresas
terceirizadas vinculadas as obras.
As atividades do programa de comunicação social são elencadas a seguir:

2.1.1.1 Integração

de

Informações

Resultantes

de

Outros

Programas

Ambientais
Para implantação do Espaço Paineiras é necessário o monitoramento
ambiental a ser executado por alguns programas, como de Monitoramento da
Qualidade da Água, Emissões Sonoras; de Afugentamento, Resgate e
Monitoramento da Fauna, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre outros. O
Programa de Comunicação Social tem interface direta com estes programas que
deverão ter seus resultados de monitoramento e controle ambiental informados para
a população.
O Programa de Comunicação Social deve divulgar informações pertinentes
ao empreendimento para os diferentes públicos alvos, por meio de diferentes
veículos. O coordenador desse Programa deverá manter contato direto com os
responsáveis pelos demais programas e projetos ambientais do empreendimento
para que obtenha as informações a serem divulgadas.
A responsabilidade pela integração das informações resultantes de outros
programas é necessária para organizar um calendário de atividades vinculadas a
cada programa em execução.
Por meio do Programa de Comunicação Social, o Público externo e a
comunidade do entorno, deverão ser informados a respeito de interrupções
temporárias de serviços públicos, como bloqueio de vias, falta de energia e de água
,ou intervenções relevantes na área como eventual corte de árvores, movimentações
significativas de terra, ações de monitoramento e recuperação ambiental.
Para o desenvolvimento dessa etapa, identificam-se as seguintes atividades:
•

Reunião inicial com os responsáveis pelos diversos programas
ambientais, gestores do empreendimento e gestores do Parna Tijuca
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para alinhar o calendário e conteúdo dos diversos programas às
atividades de comunicação social;
•

Realização de reuniões de acompanhamento
relacionados ao Plano de Comunicação Social;

•

Preparação do conteúdo e identidade visual do programa de
comunicação social em conjunto com os responsáveis pelos outros
programas ambientais e os responsáveis pelo empreendimento.

dos

programas

2.1.1.2 Montagem de um Banco de Dados do Programa

O Programa de Comunicação Social deve compor um banco de dados, com
informações acerca do empreendimento, o seu histórico, registros fotográficos
periódicos, além de um clipping com o armazenamento das notícias publicadas em
veículos de comunicação. Deve-se realizar um monitoramento periódico das mídias
sociais para verificar como os diferentes públicos comentam sobre o projeto,
procurando responder as reclamações e sugestões nas mídias sociais.
O objetivo do banco de dados é formar um arquivo com as informações
pertinentes ao Espaço Paineiras e manter os registros de todos os fatos e
acontecimentos relevantes que ocorrerem durante a execução dos programas
ambientais.
Devem ser registradas as informações provenientes dos canais de
comunicação abertos entre os diferentes públicos-alvo, o empreendedor e a mídia.
Também devem ser registrados os esclarecimentos de dúvidas, reclamações e
sugestões.
Para tanto, as seguintes informações serão necessárias:
•

Detalhes do projeto, etapas de execução das obras e cronograma de
implantação.

•

Sugestões e reclamações dos diferentes atores envolvidos da ADA e
da AID, instituições e empresas parceiras, órgãos do governo
municipal, estadual e federal.

•

Atualização e detalhamento das informações dos outros programas
ambientais em andamento.
Com base nessas informações, deve-se programar ações de resposta e
esclarecimento, mantendo em arquivo os registros fotográficos e/ou audiovisuais,
listas de presenças de reuniões, materiais gráficos elaborados
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2.1.1.3 Treinamento e Capacitação de Profissionais Incumbidos de Realizar a
Comunicação Social
O profissional responsável pela organização, elaboração e manutenção do
banco de dados deverão ser capacitados e treinados de tal forma a incorporar
ferramentas e metodologias para realizar a comunicação social.
Pelo fato do programa de comunicação social ter interface direta com
públicos alvos diferentes - poder público, ONGs e população em geral - utilizará
diferentes ferramentas de comunicação e diferentes formas de linguagem. Para que
o programa seja efetivo o profissional do programa deverá ser treinado e capacitado.

2.1.1.4 Implantação de Serviço de Atendimento
O recebimento de sugestões, dúvidas e reclamações devem ser feito por
sistema de ouvidoria, incluindo atendimento virtual (internet) e telefônico.

2.1.1.5 Identificação e abertura de canais diretos de diálogo com públicosalvo específicos
Com a identificação dos principais atores sociais e instituições atuantes na
região, lideranças da sociedade civil organizada (associação de moradores e outras
organizações atuantes na região), poderes públicos municipais e estaduais, entre
outros importantes formadores de opinião locais, o Programa de Comunicação
Social deve viabilizar canais de comunicação diretos para a divulgação de
informações de interesse dos diferentes atores sociais envolvidos.
A esses atores deve-se fornecer informações transparentes sobre as etapas
e ações previstas para a construção do empreendimento, especialmente quanto aos
programas ambientais de mitigação e valorização de impactos.
A organização de eventos para divulgação das ações pertinentes ao
empreendimento, assim como reuniões com a população da ADA e AID para a
divulgação das atividades pertinentes à fase de planejamento, obra e operação,
cabe ao Programa de Comunicação Social. Esses materiais devem ser divulgados
na internet para listas de e-mails de pessoas interessadas e visitantes.
O objetivo dessas ações é envolver a população de forma participativa na
implantação do empreendimento, fazendo com que eles se apropriem de seus
benefícios e colaborem para mitigar os impactos negativos.
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O estudo do meio socioeconômico identificou atores sociais e instituições
atuantes na região do Espaço Paineiras. Alguns tópicos norteadores para o
estabelecimento do diálogo estão indicados no quadro 1:

Quadro 1 – Diálogo com Públicos –alvo específicos
Postura para o diálogo (reuniões participativas) entre o empreendedor e os grupos sociais
diretamente afetados
Mediação neutra do processo de diálogo;
- Esclarecimento acerca dos objetivos; estrutura, procedimentos e possíveis impactos do
empreendimento;
- Conscientização sobre a representatividade dos grupos sociais envolvidos e instituições,
suas funções e responsabilidades;
- Esclarecimento sobre área de influência e papel regulamentador de cada esfera do governo
(em relação aos recursos naturais, infraestrutura e atividades econômicas relacionadas ao
turismo);
- Abertura dos grupos sociais para negociação de suas posições, e formação de opinião que
considere as diferentes perspectivas.

-

Pós-reunião
Divulgação de pauta de reunião e espaço para incorporar assuntos sugeridos;
Informativo acerca do andamento dos pontos discutidos em reunião;
Documentar resoluções, por meio de atas de reunião, memorandos, com assinatura dos
participantes.

Apresentação do Plano de Controle Ambiental
Após a leitura e concordância pelo empreendedor, como estratégia para diminuir às divergências
com relação ao projeto sugere-se a realização de uma apresentação sobre os impactos e medidas
de controle identificados no Plano de Controle Ambiental. É sugerido ainda que este esteja
disponibilizado em PDF na internet;

Integração do empreendimento às atividades dos diferentes grupos sociais afetados
- Buscar integração nas atividades do empreendimento, de pessoas/organizações da área
diretamente afetada que já desenvolvem atividades relacionadas ao turismo. Este tópico
abrange atividades como artesanato; guias de turismo; transporte até a reutilização de
resíduos recicláveis gerados pelo empreendimento;
- Participação de catadores de resíduos nas atividades de gerenciamento de resíduos do
EspaçoPaineiras
- Apoio à projetos de manutenção do bairro; ordenamento do fluxo turístico no local;
preservação da paisagem; preservação de recursos naturais (ex. Rio Carioca);
- Complementando os pontos indicados, sugere-se levantamento por meio dos principais
atores sociais e instituições atuantes na região acerca de estratégias de integração.

Informação aos turistas e visitantes
Divulgação de:
-

Prioridade de compra antecipada via internet;
Alternativas de transporte durante período de construção: sobre pontos de saída das vans a
partir do Largo do Machado e Copacabana; das possibilidades a partir de Cosme Velho
incluindo trem e vans alternativas; das condições quando acesso por veículo particular e pontos
de informação sobre disponibilidade de vagas de estacionamento;
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-

Durante a construção, quais serviços estarão disponíveis no local;
Tempo médio de espera e visita.

Eficiência da compra de ingresso via internet:
-

Disponibilizar sistema para celulares;
Disponibilizar a compra de ingressos online em diversas línguas;
Informativo sobre condições climáticas e possibilidade de horário alternativo.

2.1.1.6 Realização de Contatos com a Mídia de Alcance Local e Regional

Para divulgação das atividades, etapas e benefícios acerca do
empreendimento, a equipe do Programa de Comunicação Social utilizará diferentes
recursos e formas de comunicação, em mídias de alcance local e regional. Portanto,
uma das etapas do programa consiste no estabelecimento de atividades de
assessoria de imprensa para divulgar informações de interesse público relativas ao
empreendimento.

2.1.1.7 Formas de divulgação de atividades que impactam diretamente em
serviços prestados à população
O Programa de Comunicação Social tem como uma de suas atividades a
comunicação prévia da eventual interrupção dos serviços públicos, como energia e
água, à população afetada. Essa comunicação deverá ser da seguinte forma:
•

Nota informativa de divulgação da interrupção em rádios e jornal por
meio de assessoria de imprensa;

•

Faixa informativa em vias movimentadas dos bairros afetados.

Todas estas formas de divulgação devem conter: dia, período de interrupção
do serviço e canais para esclarecimento de dúvidas.

9.3.4 Recursos humanos e materiais
A implantação do programa de Comunicação Social deverá ser realizada por
um profissional com experiência em comunicação social e meio ambiente.
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2.2.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO
E EFLUENTES

2.2.1. Justificativa
Os levantamentos realizados para a elaboração do PCA do Espaço
Paineiras identificaram que os corpos d’água do entorno são sensíveis quanto a
implantação do empreendimento. São rios de baixa vazão com água de boa
qualidade, que tem uma função ecológica importante dentro do Parna Tijuca e valor
como paisagem natural do entorno do empreendimento. O Rio Paineiras ainda tem a
função de abastecer o próprio Espaço Paineiras, além do Cristo Redentor e três mil
pessoas a jusante, conforme já apresentado na caracterização do Meio Físico.
Neste contexto, o Espaço Paineiras se torna dependente dessa fonte de
água e também um dos responsáveis por sua manutenção, uma vez que tem
potencial de causar impactos significativos sobre esses rios. Assim, este programa é
fundamental para controlar o consumo de água da obra do Espaço Paineiras e
garantir que sua qualidade e disponibilidade não serão alteradas.

2.2.2. Objetivos
O objetivo geral deste programa é minimizar os impactos sobre os rios
Paineiras e Cabeça garantindo a qualidade e disponibilidade de água para as
diferentes demandas existentes.
Os objetivos específicos deste programa são:
•

Reduzir o consumo de água em relação aos sistemas hidrossanitários
convencionais

•

Monitorar o consumo de água a fim de controlar o consumo e garantir a
disponibilidade deste recurso para atender a toda a demanda existente.

•

Impedir que efluentes de qualquer tipo sejam lançados nos rios Paineiras e
Cabeça;

•

Reduzir o risco de lançamento acidental de efluentes nos rios Paineiras e
Cabeça;
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2.2.3. Atividades do programa

2.2.3.1 Instalação de sistemas hidrossanitários economizadores para redução
do consumo de água
Para que o consumo de água seja reduzido deve-se instalar metais e louças
economizadores, nos banheiros das instalações existentes e das obras do Espaço
Paineiras.
Outra medida necessária é a instalação de captação de água de chuva para
fins não potáveis, como mictórios, vasos sanitários e umectação das vias durante as
obras. A água deverá ser captada em todo o telhado do edifício cultural
(denominado no projeto legal) e do edifício administrativo.

2.2.3.2 Monitoramento da água de consumo
Esta atividade tem como objetivo monitorar a disponibilidade e qualidade da
água utilizada no Espaço Paineiras, além de prever medidas emergenciais em caso
de escassez de água.
Toda a água captada do Rio Paineiras deverá passar por tratamento simples
de filtração e desinfecção com cloro a fim de garantir os níveis de potabilidade,
segundo Portaria do Ministério da Saúde MS 2914/2011. Mensalmente deverá ser
realizada análise microbiológica da água utilizada e, anualmente, deverá ser feita
análise de potabilidade da água, segundo MS2914/2011.
Para monitoramento do consumo deverá ser instalado um hidrômetro que
mensure o volume de água captada do Rio Paineiras. O consumo de água deverá
ser registrado semanalmente em planilha de controle e os dados deverão ser
inseridos em um banco de dados (planilha excel). As planilhas físicas de registro do
consumo de água deverão ser arquivadas para verificações futuras.
O monitoramento do consumo de água permitirá verificar se as medidas de
redução de consumo estão sendo efetivas e reportar com precisão para os órgãos
ambientais e comunidade sobre o consumo de água do empreendimento.
Os dados de consumo deverão ser confrontados com os resultados de
medição de vazão do Rio Paineiras (Programa de Monitoramento das Águas
Superficiais) para avaliação da relação Consumo/Disponibilidade.
A captação de água do Rio Paineiras deverá ser paralisada ou reduzida
caso comprometa o abastecimento da comunidade a jusante ou impacte
significativamente as funções ecológicas do rio. Em caso de paralisação o
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abastecimento poderá ser feito por caminhão pipa com água proveniente de outras
fontes.
A avaliação e decisão de paralisar ou reduzir a captação de água deverá ser
feita caso a caso, subsidiada pelo conhecimento que será gerado pelos resultados
do monitoramento dos rios e da operação do Espaço Paineiras. O órgão ambiental
deverá determinar a paralização ou redução da captação em função dos resultados
do monitoramento.
O baixo consumo estimado em relação à disponibilidade de água indica que
o risco de racionamento de água para o Espaço Paineiras durante a obra será
baixo, contudo é fundamental que seja monitorado e avaliado periodicamente para
subsidiar a decisão de reduzir ou paralisar a captação de água do Rio Paineiras.

2.2.3.3 Controle de efluentes
Efluentes serão gerados durante e fase de obra do Espaço Paineiras. As
fontes de efluentes são: efluentes de betoneira, efluentes de pintura e efluentes
sanitários, descritos a seguir.
Efluente de Betoneira
O efluente proveniente da lavagem das betoneiras/caminhões betoneiras é
um efluente de alto pH, com traços de metais pesados, portanto, não deve ser
despejado no solo ou rios do entorno do empreendimento.
Inicialmente deve-se evitar sua geração impedindo que caminhões
betoneiras sejam lavados dentro do Parna Tijuca. Estes veículos deverão ser
lavados somente em empresas licenciadas para tal fim.
Para betoneiras utilizadas dentro da obra deverá ser construído um espaço
específico (possível que seja no subsolo) coberto e impermeabilizado. Toda a água
gerada deverá ser direcionada para uma caixa de separação, na qual ocorrerá a
decantação dos sólidos suspensos presente na água. Este efluente não deve ser
destinado para galerias pluviais. Ao final do processo, tanto o efluente, quanto os
resíduos sólidos deverão ser destinados para empresa licenciada para o seu
tratamento e/ou disposição final. Este sistema deverá ser dimensionado e instalado
pelo engenheiro responsável pela obra.
Outra alternativa é adquirir, ou locar, equipamento de tratamento de efluente
de betoneira capaz de tratar o efluente no local, permitindo a reutilização da água
tratada no próprio processo de produção do concreto.
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Efluente de Pintura
Efluentes de pintura são gerados na lavagem de pincéis, mãos sujas de
tinta, ou outros equipamentos que entrem em contato com tinta. É um efluente que
contém diversos compostos tóxicos como metais pesados e compostos orgânicos
voláteis. Assim, a geração deste efluente deve ser minimizada e controlada.
A obra deverá contar com uma torneira ou local específico para lavagem de
pincéis, baldes, lata, entre outros equipamentos que possam entrar em contato com
tinta. Todo o efluente gerado neste local deverá ser captado em uma caixa de
armazenamento e não poderá ser destinado para galerias pluviais.
Recomenda-se que este efluente de pintura seja destinado para a empresa
fornecedora de tintas (bem como as latas de tinta). Caso não seja possível, deverá
ser destinado para empresa terceirizada de tratamento de efluentes. Também há a
possibilidade do efluente ser tratado no local a partir do uso de um sistema
compacto de tratamento. Cabe ao empreendedor definir a solução que deverá
adotar em função do melhor custo-beneficio.
Efluentes Sanitários
Efluentes sanitários são gerados ao longo do período de obras do
empreendimento.
Para a fase de obras, o canteiro deverá contar com sanitários para os
operários, que podem ser sanitários químicos e ter seus efluentes transportados e
destinados por empresa especializada.
Caso se opte por tratar o efluente no local, poderão ser instalados sanitários
ligados à rede de esgoto municipal ou a sistema de fossa séptica construído e
operado segundo a norma ABNT NBR 7229.

2.2.4. Recursos humanos e materiais
Inicialmente os projetos hidrossanitários deverão ser revisados por
engenheiro ou arquiteto para contemplar as medidas solicitadas.
Durante a construção um técnico ambiental deverá verificar e registrar o
atendimento às solicitações e realizar as atividades de monitoramento.
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2.3.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

2.3.1. Justificativa
Os levantamentos realizados para a elaboração do PCA do Espaço
Paineiras identificaram que os corpos d’água do entorno são sensíveis quanto a
implantação do empreendimento. São rios de baixa vazão com água de boa
qualidade, que tem uma função ecológica importante dentro do Parna Tijuca e valor
como paisagem natural do entorno do empreendimento. O Rio Paineiras ainda tem a
função de abastecer o próprio Espaço Paineiras, além do Cristo Redentor e três mil
pessoas a jusante, conforme já apresentado na caracterização do Meio Físico.
Neste contexto, é fundamental avaliar periodicamente os rios sob influência
do empreendimento para avaliar os impactos do Espaço Paineiras.

2.3.2. Objetivo
O objetivo principal do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais é
avaliar a qualidade e disponibilidade das águas dos rios sob influência das obras do
Espaço Paineiras.
Os objetivos específicos desse programa são:
•

Monitorar a qualidade da água do Rio Paineiras e Rio Cabeça durante o
período de obras;

•

Monitorar a vazão das fontes de abastecimento das obras do Espaço
Paineiras;

•

Monitorar aspectos visuais do Rio Paineiras e Cabeça para orientar ações de
recuperação e limpeza dos cursos d’água.

•

Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados do
monitoramento dos rios

2.3.3. Atividades do Programa

2.3.3.1 Monitoramento da qualidade da água do Rio Paineiras e Rio Cabeça
Será realizado o monitoramento da qualidade da água do Rio Paineiras e
Cabeça em quatro pontos, conforme figura 3:
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Figura 3: Pontos de amostragem de água do Rio Paineiras e Cabeça

Para o Rio Paineiras será monitorado um ponto a montante do
empreendimento P.M. (Paineiras Montante), que não sofre interferência do Espaço
Paineiras e servirá de referência para a qualidade da água deste rio. Outro ponto
será a jusante do Espaço Paineiras, no ponto de captação de água, denominado
P.J. (Paineiras Jusante).
Para o Rio Cabeça será monitorado um ponto, denominado C.M (Cabeça
Montante) na figura 3, que encontra-se a jusante do empreendimento, uma vez que
o Empreendimento está a montante da nascente do Rio. O ponto C.J. (Cabeça
Jusante), sofre influência tanto do Espaço Paineiras quanto de outros dois cursos
d’água e pode indicar alterações da qualidade da água por outras fontes.
Todos os pontos estão com suas coordenadas definidas. O responsável pela
coleta das amostras deverá verificar e registrar na planilha de coleta se os pontos
correspondem ao previstos nesse programa.
Anualmente deverá ser realizada análise de caracterização da qualidade da
água dos dois rios, segundo os parâmetros da Resolução Conama 357/2005 que
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento.
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Trimestralmente deverão ser analisados os parâmetros de qualidade da
água para definição do Índice de Qualidade da Água (IQA). Este índice é um
indicador de contaminação por efluentes sanitários (esgoto), amplamente utilizado
para monitoramento de rios. Os parâmetros a serem analisados são:
•

Oxigênio Dissolvido (OD),

•

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),

•

Fósforo Total (PT),

•

Nitrogênio Nitrato (NO3),

•

Potencial Hidrogeniônico (pH),

•

Turbidez (T),

•

Sólidos Dissolvidos Totais (RNFT),

•

Temperatura da Água e do Ar

•

Coliformes Termotolerantes.

Os resultados destas análises deverão ser traduzidos em IQA, índice que
consolida todos os resultados em um único valor para enquadramento da qualidade
da água do rio segundo os seguintes critérios da figura 4:

Figura 4: Escala de qualidade da água segundo o Índice de Qualidade da Água - IQA

2.3.3.2 Monitoramento a vazão do Rio Paineiras e Bica da Linha do Trêm;
A vazão do Rio Paineiras e da Bica da Linha do Trem deverá ser
determinada mensalmente. Os resultados obtidos deverão compor um banco de
dados de histórico de vazão e deverão ser fornecidos ao ICMBio para que seja feita
avaliação de disponibilidade de água para o Espaço Paineiras. Estes dados
também subsidiarão estudos para determinar a vazão ecológica do Rio Paineiras
para aprimoramento dos critérios de gestão desse curso d’água.
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A determinação da vazão do Rio Paineiras deverá ser realizada pelo Método
Flutuador, seguindo os seguintes passos:
•

Demarcar trecho do rio que seja uniforme e o mais retilíneo possível;

•

Determinar a área da seção do trecho escolhido;

•

Determinar o comprimento do trecho;

•

Determinar o Volume de água no trecho, multiplicando a área da seção
pelo comprimento;

•

Soltar uma boia (flutuador) a montante do trecho escolhido e
determinar o tempo para que a boia chegue à jusante do trecho;

•

Cronometrar dez vezes o tempo percorrido pela boia no trecho
escolhido;

•

Descartar os valores superior e inferior para reduzir o impacto dos
erros de medição no resultado final;

•

Determinar um valor médio do tempo percorrido no trecho avaliado;

•

Calcular a vazão usando a fórmula:
=

A fim de facilitar este procedimento, poderá ser adquirido instrumento de
medição da vazão, ou sonda de medição de vazão.
A vazão da Bica da Linha do Trem também deverá ser determinada
mensalmente por meio do Método Volumétrico, o qual segue os seguintes passos:
•

Usar recipiente de volume conhecido (balde de 10 a 20 litros);

•

Cronometrar dez vezes o tempo necessário para encher o recipiente;

•

Descartar os valores superior e inferior para reduzir o impacto dos
erros de medição no resultado final;

•

Determinar um valor médio para encher o recipiente com água;

•

Calcular a vazão usando a fórmula:
=
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2.3.3.3 Monitoramento visual das condições dos rios Paineiras e Cabeça para
orientar ações de recuperação e limpeza dos cursos d’água.
Todas as atividades de monitoramento que serão realizadas nos rios
Paineiras e Cabeça deverão ser aproveitadas para que seja realizada uma avaliação
visual de alguns aspectos, são eles:
•

Presença de resíduos no leito do rio;

•

Presença de manchas de óleo;

•

Presença de espuma branca ou mau odor próximo ao leito do rio;

•

Presença de trechos assoreados, ou com erosão excessiva próximo
as suas margens;

•

Presença de desmatamento recente ou áreas sem mata ciliar.

Caso sejam identificados os aspectos descritos deverão ser feitos registros
fotográficos, verificação das causas e, se pertinente, medidas corretivas e
comunicação formal ao ICMBio.

2.3.3.4 Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados do
monitoramento dos rios
Os dados que serão coletados por meio desse monitoramento são valiosos
para a comunidade acadêmica, órgãos ambientais e sociedade civil. Assim, todos os
resultados deverão ser publicados segundo orientações estabelecidas no Plano de
Comunicação Social.

2.3.4. Recursos humanos e materiais
A coleta de amostras da água dos rios deverá ser feita por laboratório
especializado, ou técnico ambiental contratado pelo Espaço Paineiras. As análises
deverão ser realizadas por laboratório certificado segundo norma NBR 17.025.
A medição de vazão do Rio Paineiras e Bica da Linha do Trem deverá ser
feita por técnico ambiental contratado pelo Espaço Paineiras, assim como as
avaliações visuais e relatórios sobre as condições dos rios.
A disponibilização dos dados é de responsabilidade do Espaço Paineiras,
enquanto a utilização das informações para interromper ou reduzir a captação de
água é do ICMBio.
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2.4.

PROGRAMA DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL

2.4.1. Justificativa
O Espaço Paineiras encontra-se em local sensível do ponto de vista dos
recursos hídricos e é fundamental tomar medidas de preservação dos rios sob sua
influência. A alteração do escoamento superficial por conta de alterações na
conformidade do terreno do local da obra, a demanda por água de qualidade para
abastecer o próprio Espaço Paineiras, bem como outros usos já citados neste
estudo, justificam a elaboração e execução de um projeto de drenagem sustentável,
que minimize os impactos sobre esses cursos d’água.
A execução das obras potencializa a propagação de processos erosivos,
uma vez que expõe o terreno e reduz a superfície total de infiltração das águas
pluviais. Como consequência pode ocorrer o assoreamentos dos cursos d’água,
favorecimento de enxurradas, entre outros impactos já descritos.

2.4.2. Objetivos
O objetivo geral deste programa é colaborar, por meio da adoção de
sistemas de drenagem sustentável, para manter a boa qualidade da água dos
cursos d’água sob influência do empreendimento.
Os objetivos específicos são:
•

Prevenir processos erosivos significativos durante a obra do Espaço
Paineiras, que possam causar assoreamento dos cursos d’água;

•

Prevenir o carreamento de resíduos sólidos de construção civil ou domiciliar
para os cursos d’água;

•

Mitigar o favorecimento de enxurradas que possam trazer risco às
comunidades à jusante do empreendimento;

•

Evitar que águas de lavagem de piso ou água servida de qualquer fonte
sejam despejadas nos rios e garantir que somente água de chuva seja
direcionada aos rios no entorno do empreendimento.
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2.4.3. Atividades do programa
O projeto de drenagem do Espaço Paineiras deve ser revisado para levar
em consideração critérios de drenagem sustentável a serem aplicados durante a
fase de obra do empreendimento, conforme elencados a seguir:
•

Instalação de “boca de lobo ecológica”, que consiste em uma boca de lobo
gradeada, passível de reter todo o resíduo sólido de maior granulometria. A
boca de lobo ecológica deve ser limpa periodicamente.

•

Instalação de sistema de contenção de sólidos finos nas bocas de lobo,
durante a fase de obra. Consiste em uma caixa com fundo de manta geotêxtil
permeável, capaz de reter os sólidos finos. Também deve ser limpa
periodicamente (frequência semanal);

•

Proteção de taludes com lona ou manta geotextil durante a fase de obra, a fim
de conter a erosão dos taludes;

•

Construção de mureta (30cm) no entorno no canteiro de obras, a fim de
conter o eventual material fino transportado pela água de chuva durante a
fase de obra;

•

Construção de Tanque de Retardo para conter enxurradas. O tanque de
retardo consiste em uma caixa (deve ser dimensionada pelo projetista) capaz
de reter a água de chuva em momentos de picos de vazão e dispor essa
água lentamente nos rios.

•

Construção de sistema de by-pass que possibilite desviar para a rede de
esgoto toda a água de lavagem de piso externo.
Outras atividades deste programa são elencadas a seguir:

•

Monitoramento visual e controle de processos erosivos verificados durante a
obra;

•

Limpeza periódica das instalações de drenagem (boca de lobo, caixa de
retardo, tanques de bidin, etc..).

2.4.4. Recursos humanos e materiais
Inicialmente, o projeto de drenagem deverá ser revisado a fim de incorporar
as recomendações descritas. A execução do projeto deverá ser realizada pela
empresa construtora responsável pela obra.
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O monitoramento deverá ser realizado por técnico/engenheiro ambiental
responsável pela implantação dos programas ambientais. A limpeza das instalações
e dispositivos de drenagem deverá ser feita por funcionário do Espaço Paineiras.

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

65

2.5.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES SONORAS

2.5.1. Justificativa
Durante as obras, a circulação de veículos pesados, assim como a operação
de máquinas e equipamentos, tais como escavadeiras, tratores, guindastes e bate
estacas, e também o funcionamento do gerador de energia, poderão aumentar os
níveis de ruído.
Dessa forma, o monitoramento e registro das emissões sonoras previstas
nesse programa, permitirão verificar os níveis de ruído emitidos durante a obra do
Espaço Paineiras e orientar ações corretivas caso os níveis de ruído observados
excedam o permitido.

2.5.2. Objetivos
Através do acompanhamento da evolução dos níveis de ruído, os quais
devem ser mantidos dentro dos padrões legais estabelecidos na NBR 10.151
(revisão de 2003), ou não ultrapassar significativamente os níveis de ruído
identificados na caracterização do meio físico deste PCA, esse Programa tem o
objetivo de:
Garantir o 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;
Garantir condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e
operadores de máquinas e equipamentos;
Controlar / minimizar possíveis interferências na fauna local.

2.5.3. Atividades do programa

2.5.3.1 Monitoramento dos níveis de Ruído
O monitoramento dos níveis de ruído deverá ser realizado conforme os
seguintes critérios:
Medições de nível de ruído, durante a construção do Espaço Paineiras,
nos mesmos pontos considerados na caracterização do meio físico deste
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PCA e em outros pontos que se fizerem necessários em função de
reclamações ou sugestões da população da ADA ou AID;
As medições devem ser realizadas com periodicidade mensal, nos
períodos diurno e noturno;
Os resultados devem ser comparados com os parâmetros legais
apresentados neste estudo e com os resultados da caracterização de
ruído, também apresentado neste estudo;
Todos os pontos medidos devem ser referenciados com GPS;
Os resultados obtidos devem ser apresentados em relatórios de
monitoramento.
A Metodologia para a medição de ruído é a que segue:

As medições de nível de ruído terão como procedimentos indicação de Leq,
L10 e L90, registro gráfico da leitura (a intervalos de 5 segundos) e identificação do
local exato de medição (fotos e coordenadas GPS).
O Leq (nível equivalente contínuo) representa o nível de ruído que, emitido
de forma constante, apresenta a mesma energia da fonte medida na prática. Pode,
portanto, ser considerado como o “ruído médio”. Já o L90 é o nível de ruído que é
ultrapassado em 90% do tempo, sendo denominado “ruído de fundo”. Finalmente, o
L10 é o ruído que é ultrapassado em 10% do tempo sendo, portanto, considerado o
nível sonoro máximo, se forem desconsiderados os picos isolados.
As medições serão realizadas conforme o procedimento descrito na NBR
10.151/2003, que consta na Resolução CONAMA 01/90 para a determinação da
média aritmética dos ruídos e do nível equivalente contínuo (Leq).
Em cada um dos pontos serão efetuadas medições a cada 5 segundos,
perfazendo um total de 30 leituras no período diurno e noturno, conforme critério da
Resolução CONAMA 01/90.
Em seguida, estatisticamente, identificam-se os níveis L10 e L90 que
indicam, respectivamente:
•

L10 (nível de ruído que é ultrapassado em 10% do tempo total de medição);

•

L90 (nível de ruído que é ultrapassado em 90% do tempo total de medição).
Equipamentos de medição

Para as medições de ruído será utilizado medidor de nível sonoro de tipo I,
com análise estatística de dados e integrador, e com respectivo certificado de
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calibração em laboratório credenciado pelo INMETRO, pertencente à Rede
Brasileira de Calibração - RBC.
Método de avaliação
O método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o
nível de pressão sonora equivalente (Leq) e o nível de critério de avaliação
estabelecido pela NBR 10.151/2000 conforme o quadro 2:
Quadro 2: Critério para avaliação de níveis de ruído segundo Norma ABNT NBR 10.151/00
DIURNO
dB(A)

NOTURNO
dB(A)

Áreas de sítio e fazendas

40

35

Áreas estritamente residenciais urbana ou de hospitais ou de
escola

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista,, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

TIPOS DE ÁREAS

2.5.3.2 Medidas de Mitigação do Ruído

•

Proteção dos Operários:

Em relação à saúde dos operários, os responsáveis pelas obras deverão
obedecer à Norma Reguladora NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que
estabelece 85 dB(A) como limite inicial de restrição à exposição prolongada de
trabalhadores, não havendo limites de exposição de tempo para níveis de ruídos
inferiores a este.
Os trabalhadores envolvidos em tais ambientes deverão contar permanente
com Equipamentos de Proteção Individual – EPI (protetores auriculares), bem como
a realização de exames periódicos dos operários diretamente expostos a níveis
sonoros mais elevados. Em casos de necessidade de exposição dos operários a
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situações em que os níveis de ruído sejam superiores a 85 dB(A), deverão ser
obedecidos os limites de tempo de exposição, determinados na mesma NBR.

•

Enclausuramento ou “cobertura” de equipamentos fixos:

Os geradores de energia são fonte significativa de ruído. Dessa forma,
adequações na estrutura do Espaço Paineiras devem ser realizadas para o
enclausuramento desse equipamento.
•

Isolamento Acústico da área de eventos:

Para a área de eventos deverá ser previsto um Projeto de Isolamento
Acústico, de modo a evitar a propagação do som em eventos noturnos às áreas
diretamente afetadas.
•

Em sintonia com o Programa de Comunicação Social, deverá ser
disponibilizado canal de reclamação, por meio do qual a população
poderá registrar eventuais queixas referentes à poluição sonora.

2.5.3.3 Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados do
monitoramento dos níveis de ruído
Os dados que serão coletados por meio desse monitoramento são
importantes para a comunidade acadêmica, órgãos ambientais e sociedade civil.
Assim, todos os resultados deverão ser publicados segundo orientações
estabelecidas no Plano de Comunicação Social.

2.5.4. Recursos humanos e materiais
•

Um técnico capacitado para o monitoramento, avaliação de ruído ambiental
e elaboração de relatórios.

•

Mão de obra especializada para elaboração dos projetos de
enclausuramento do gerador e isolamento acústico da área de eventos.

•

Como recursos materiais, será necessário um equipamento adequado, já
descrito anteriormente, para realizar as devidas medições.
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2.6.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

2.6.1. Justificativa
As atividades de tráfego de caminhões, movimentação de equipamentos nas
áreas das obras, limpeza e preparação do terreno, transporte, recebimento e
estocagem de materiais de construção, etc., funcionamento do gerador, causam a
emissão de particulados e de poluentes para a atmosfera. Dessa forma, faz-se
necessária a implantação de um Programa de Controle de Emissões Atmosféricas
visando a implementação de medidas mitigadoras que minimizem tais emissões.

2.6.2. Objetivos
O objetivo geral deste programa é reduzir todos os tipos de emissões
atmosféricas produzidas pelo empreendimento Espaço Paineiras durante o período
de obras.
Os objetivos específicos são definidos em função das diferentes fontes de
emissão e meios impactados, são eles:
Reduzir e/ou evitar emissões por ressuspensão de material particulado
(poeira) nas vias de tráfego, principalmente, ao tráfego de veículos
pesados;
Reduzir e/ou evitar emissões de materiais particulados devido ao
transporte, recebimento e estocagem de materiais de obra;
Reduzir emissões atmosféricas de motores de equipamentos e geradores
de energia movidos a combustíveis fósseis;
Reduzir emissões atmosféricas de veículos da frota do empreendedor ou
de terceiros contratados para a obra do Espaço Paineiras.
Garantir condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e
operadores de máquinas e equipamentos;
Mitigar os impactos sobre a qualidade do ar para a população da ADA e
ADI;
Controlar / minimizar possíveis interferências na fauna e flora locais.
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2.6.3. Atividades do programa

2.6.3.1 Umectação das Vias de Tráfego
A aspersão de água na superfície propicia o controle imediato das emissões
de material particulado, mantendo-se eficaz enquanto perdurar a alta umidade da
camada superficial da pista de rolamento. Dessa forma, durante as obras, deve-se
implantar uma rotina operacional de umectação das vias do canteiro de obras,
levando-se em consideração a intensidade de utilização de cada via e as condições
meteorológicas incidentes, principalmente durante os períodos de baixa ocorrência
de chuvas.
A frequência dessa rotina de umectação das vias será diária para as épocas
de pouca chuva. A verificação da eficácia do da umectação será realizada
diariamente por meio de inspeção visual, não podendo haver emissões visíveis de
poeira no entorno da obra.
Deverá ser implantado sistema de limpeza de rodas para os veículos
pesados, principalmente para a fase de terraplanagem, onde ocorre o transporte de
material terroso, de forma a minimizar o espalhamento de terra ao longo das vias,
que podem sofrer ressuspensão pela ação dos ventos.

2.6.3.2 Controle de Particulado Provenientes das Pilhas de Materiais e
Entulhos
As áreas de estocagem de materiais de construção e as áreas de
armazenamento temporário de entulhos também podem gerar emissões de poeira.
Dessa forma, deve ser realizada umectação nesses locais sempre que necessário.
Para tanto, essa atividade de umectação das pilhas de materiais e entulhos será
realizada da mesma forma que as vias de tráfego não pavimentadas, especialmente
quando estiverem descobertas e durante o período seco.

2.6.3.3 Monitoramento e Controle das Emissões de Geradores de Energia
Geradores de energia geram emissões atmosféricas e devem atender à
legislação específica. Para o município do Rio de Janeiro a Resolução SMAC nº
537/2013 estabelece parâmetros para o Licenciamento Ambiental das Centrais de
Geração de Energia Elétrica. Convém mencionar que o artigo 1º expõe as categorias
para fins de licenciamento, sendo divididas em: uso emergencial, uso temporário,
uso em horário de ponta e uso contínuo.
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Assim, o uso dos geradores no Espaço Paineiras deverá seguir as
exigências desta resolução.

2.6.3.4 Monitoramento e Controle das Emissões dos Veículos
Veículos de terceiros ou veículos da própria frota devem atender a padrões
de qualidade mínimos de emissões atmosféricas. Assim, o Consórcio PaineirasCorcovado deverá verificar as emissões de sua própria frota de veículos, bem como
as emissões de transportadores terceirizados que venham a ser contratados. Esta
verificação é necessária principalmente no período de obras, que demandará o uso
de veículos pesados para transporte de matéria-prima e resíduos.
Dois tipos de controle devem ser realizados para o controle de emissões
atmosféricas dos veículos: a inspeção de emissões atmosféricas segundo CONEMA
34/11 e a inspeção de fumaça preta.
Resolução CONEMA nº 34/2011:
Aprova o Plano de Controle da Poluição Veicular - PCPV para o Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências. O PCPV prevê, como condição para
licenciamento, a obrigatória aprovação na inspeção anual de emissão de gases dos
veículos de uso intensivo, classificação na qual se enquadram os caminhões.
Assim, todos os transportadores contratados pelo Consórcio Paineiras-Corcovado
para construção do Espaço Paineiras deverão apresentar o devido licenciamento
ambiental com inspeção de emissões atmosféricas.
Vale ressaltar que outros veículos pesados ou equipamentos (escavadeiras, etc..)
também deverão passar por inspeções de emissão. Os responsáveis pelo Espaço
Paineiras deverão providenciar que todos estejam com os registros de revisões
inseridas no cartão de identificação do equipamento, no qual constará quais
atividades de manutenção foram realizadas e a data da próxima revisão.

Inspeção de Fumaça Preta
Para o monitoramento dos veículos movidos a diesel que circularem nas
áreas de obras, será estabelecida uma rotina mensal de inspeção de Fumaça Preta.
As inspeções serão realizadas utilizando a escala colorimétrica de Ringelmann,
levando à manutenção corretiva aqueles que apresentarem emissões acima do grau
2 da referida escala.
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Esta inspeção consiste em posicionar a escala de Ringelmann, por mais de
cinco segundos, fazendo com que a fumaça emitida se posicione visualmente dentro
do círculo da escala, a fim de comparar a cor da fumaça com a as cores da escala.
Durante os meses de inverno (maio a setembro), devido à dificuldade de dispersão
de poluentes na atmosfera, essa fiscalização deverá ser intensificada.

Figura 5: Ilustração da Escala Calorimétrica de Ringelmann.
Fonte: .Semace 2013

A fim de registrar, acompanhar e avaliar as inspeções em cada veículo será
utilizada uma ficha, a qual será preenchida pelo técnico em meio ambiente e/ou
segurança do trabalho, com os dados do veículo, tais como:
Data da inspeção;
Data da próxima inspeção;
Nome do motorista;
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Tipo de Veículo
Resultado da Inspeção;
Medida a ser tomada, quando as emissões se apresentarem acima do
grau 2 da escala de Ringelmann.
Verificação da documentação de manutenção e inspeção do veículo

2.6.3.5 Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados do
monitoramento da emissões atmosféricas
Os dados que serão coletados por meio desse monitoramento são
importantes para a comunidade acadêmica, órgãos ambientais e sociedade civil.
Assim, todos os resultados deverão ser publicados segundo orientações
estabelecidas no Plano de Comunicação Social.

2.6.4. Recursos humanos e materiais
Para execução deste programa será necessário um técnico em meio
ambiente e/ou segurança do trabalho.
Como recurso material, será necessária a escala colorimétrica de
Ringelmann, para inspeção de fumaça preta e planilhas de controle.
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2.7.

PROGRMA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E PAISAGISMO

2.7.1. Justificativa
A floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo e presta serviços
ambientais importantíssimos para o município do Rio de Janeiro. Compõe a
paisagem da cidade, ajuda na regulação do seu clima, é área de lazer e
contemplação para seus habitantes, entre tantos outros benefícios.
Manter a floresta e recuperá-la, tanto nas suas funções ecológicas quanto
paisagísticas, é fundamental para o município do Rio de Janeiro e para o Espaço
Paineiras que se instalará em seu interior. Da mesma forma, o paisagismo do
Espaço Paineiras deve respeitar e valorizar essas características.

2.7.2. Objetivo
Este programa tem como objetivo principal compensar os impactos do
Espaço Paineiras sobre a flora e a paisagem da Floresta da Tijuca.
Os objetivos específicos deste programa são:
•

Compensar a supressão de árvores realizada para dar lugar à obra do
Espaço Paineiras;

•

Valorizar a flora local por meio do uso de espécies nativas para o
paisagismo;

•

Preservar a biodiversidade da Floresta da Tijuca.

•

Potencializar os serviços ambientais oferecidos pela Floresta da Tijuca
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2.7.3. Atividades Previstas

2.7.3.1 Elaboração de projeto de paisagismo com espécies nativas

O paisagismo do Espaço Paineiras, além de compor a paisagem da área,
pode ter a função de valorizar a flora local e contribuir para a biodiversidade do
Parque Nacional da Tijuca, além de outros atributos aqui descritos. Para tanto,
deverá ser elaborado projeto de paisagismo somente com espécies nativas da
região.
Esta medida também contribuirá para atividades de educação ambiental,
uma vez que podem ser identificadas as espécies utilizadas, aumentando o
conhecimento do público sobre a flora nativa e incentivando outros
empreendimentos e indivíduos a utilizarem igualmente espécies nativas no
paisagismo e arborização de suas empresas e residências.
A medida ainda contribui para a redução do consumo de água para
irrigação, uma vez que as espécies nativas estão melhor adaptadas às condições
climáticas locais se desenvolvendo independente da intervenção humana,
especialmente quanto a irrigação.
O uso de espécies exóticas ainda poderia aumentar a invasão biológica já
presente no Parque, que se reproduzem competindo com as espécies nativas
presentes.
Por fim, as espécies da flora nativas também contribuirão para o
fornecimento de frutos e sementes aos quais as espécies da fauna nativa já se
adaptaram, especialmente a avifauna, neste caso favorecendo as espécies da fauna
silvestre em relação a espécies exóticas.

2.7.3.2 Recomposição florestal
A recomposição florestal busca compensar principalmente a de perda de
conectividade e habitat, mas tem também outras consequências positivas sobre a
paisagem, qualidade e disponibilidade de água, fauna, entre outros.
Conforme Inventário Florestal realizado pelo empreendedor, constava na área
do Espaço Paineiras vegetação do tipo arbórea, com espécimes isolados. Nesta
área foram identificados e cortados 196 espécimes arbóreos entre espécies nativas
da Floresta Ombrófila Densa (74) e exóticas (122) de pequeno, médio e grande
porte, conforme detalhado na descrição da ADA neste PCA.
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A medida compensatória será o replantio de 336 indivíduos de espécies
nativas da Floresta Ombrófila Densa na AID do empreendimento, conforme
determinação do ICMBio, de acordo com o parecer entregue em oficio nº 55/2013.
Preferencialmente estas mudas deverão ser plantadas em áreas de APP, ou áreas
que sofrem efeito de borda de maneira mais significativa.

2.7.3.3 Plantio, manutenção e monitoramento das áreas de recomposição
florestal
O Consórcio Paineiras-Corcovado deverá providenciar o plantio, a
manutenção e o monitoramento das áreas a serem reflorestadas. Serão utilizadas
somente espécies nativas que ocorrem na região do plantio. Essas informações são
obtidas através do levantamento florestal listado nos estudos já realizados
anteriormente, tendo o cuidado de utilizar apenas espécies indicadas como nativas.
As espécies são classificadas de acordo com sua ecologia: pioneiras espécies tolerantes a insolação direta, apresentam rápido crescimento e são pouco
longevas; secundárias - espécies tolerantes a insolação direta, crescimento médio e
moderada longevidade; clímax - espécies intolerantes à insolação direta,
crescimento lento e muito longevas.
As linhas de plantio devem obedecer à classificação das espécies. Em uma
linha plantar somente espécies pioneiras e na seguinte somente secundárias e
clímax alternando-as.
As diretrizes para o plantio são descritas a seguir:
•

Espaçamento e número de mudas: Deverá ser adotado o espaçamento de
3,0 x 2,0m, das quais aproximadamente 50% de espécies pioneiras, 35%
secundárias e 15% clímax.

•

Preparo do solo: O solo deve estar livre de gramíneas e outras espécies
exóticas invasoras, a fim de evitar a competição com as mudas, sendo
necessária uma limpeza e roçagem da área a ser escolhida;

•

Abertura das covas: Deverá ser realizada de forma manual (enxadão ou
chucho). Recomenda-se um diâmetro e profundidade de 30 cm.

•

Plantio: As mudas devem ser cobertas com o solo ao nível do substrato
(torrão), para evitar o soterramento do colo da muda ou exposição do torrão
acima do solo. As linhas de plantio devem estar desencontradas umas das
outras (triangulação das mudas, ver esquema) para favorecer a retenção da
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água e melhor distribuição espacial das copas, proporcionando um
sombreamento homogêneo.
•

Irrigação: Recomenda-se irrigar as mudas logo após o plantio, e repetir a
operação na falta de chuvas ou quando as mudas apresentarem os primeiros
sinais de estresse hídrico (murcha). Utilizar 5 litros de água por muda em
cada rega.

•

Replantio: Repor mudas se a mortalidade ultrapassar os 10%.

•

Manutenção: Durante a formação das mudas no reflorestamento é
imprescindível o combate a formigas, cupins, cipós e a realização de capina
das gramíneas periodicamente, principalmente nos meses com maior índice
de chuvas (setembro a março). Deve ser mantida uma coroa limpa com pelo
menos 50 centímetros de raio no entorno das mudas. Nas entrelinhas,
realizar roçagem.

•

Coroamento: Extremamente importante em locais com infestação de
espécies exóticas invasoras. O coroamento deve ser feito manualmente, com
o uso de enxadas, mantendo-se uma área de 60cm de raio ao redor da
muda..

•

Adubação: Recomenda-se adubar as mudas nas seguintes proporções:
- Calcáreo dolomitico: 40 gramas no momento do plantio
- NPK 20-05-20: 100 gramas 90 dias após plantio
- NPK 10-10-10: 100 gramas 180 dias após plantio

2.7.3.4 Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados da
recomposição florestal
As atividades deste programa deverão ser reportadas por meio de relatórios
aos órgãos ambientais e comunidade da AID e AII, segundo orientações
estabelecidas no Plano de Comunicação Social

2.7.4. Recursos Humanos e Materiais
As atividades de plantio, manutenção e monitoramento deverão ser
conduzidas por equipe especializada. Este profissional deverá contar com mão de
obra braçal para auxiliá-lo.
Para projeto de paisagismo deverá ser contratado profissional especializado
em paisagismo.
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3.

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.1.

Justificativa

A obra do Espaço Paineiras demandará o transporte de materiais de
construção, operários e terra para o local, gerando um fluxo de veículos pesados
que atualmente não trafegam por essas vias.
Nos horários de pico de visitação essa nova demanda acarretará em piora
do tráfego de veículos dentro do parque e de sua Área de Influência Direta, aumento
do risco de acidentes, entre outros impactos já descritos.
O Programa de Adequação do Sistema Viário busca minimizar estes
problemas durante a fase de obra e deixar um legado de melhorias nas vias para a
comunidade do entorno e visitantes do Parque Nacional da Tijuca.

3.2.

Objetivos

O objetivo principal deste programa é melhorar os níveis de serviço das vias
dentro do Parque Nacional da Tijuca, que permitem acesso ao Espaço Paineiras.
Os objetivos específicos são:
Aprimorar a estrutura viária para propiciar maior segurança para os carros
e vans e consequentemente para os ciclistas e pedestres, que partilham o
mesmo espaço viário;
Adotar procedimentos para o tráfego de veículos pesados por conta das
obras do Espaço Paineiras.
Estimular que o visitante chegue ao parque por modais de transporte que
não sejam o veículo particular, melhorando os níveis de serviço da área
de influência direta do empreendimento.

3.3.

Atividades do programa

3.3.1. Aprimoramento da estrutura viária
As seguintes providências devem ser tomadas para aprimoramento da
estrutura viária:
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•

Instalação de tacha refletiva: Por conta do tráfego de caminhões durante o
período noturno e por não haver a possibilidade de instalação de iluminação
por conta dos impactos que pode causar para a fauna, deverão ser instaladas
tachas refletivas ao longo de todo o trecho entre a entrada do Parque
Nacional da Tijuca e o Espaço Paineiras para melhorar a visibilidade da pista
e a segurança dos motoristas.

•

Instalação de placas de proibição de estacionamento: É necessário
informar aos frequentadores do parque sobre a proibição de estacionar ao
longo das vias do parque com placas de sinalização de “Proibido Estacionar”
instaladas a cada 200metros, dos dois lados da pista, em todo o trecho desde
a entrada do parque até o Espaço Paineiras.

•

Pintura da ciclofaixa compartilhada: a fim de favorecer variedade de
modais de transporte e aumentar a segurança para os ciclistas, deverá ser
pintada uma ciclofaixa compartilhada dos dois lados da pista, com 1,80m de
largura, em cor vermelha, desde a entrada do parque até o Espaço
Paineiras. A ciclofaixa indica a preferência para as bicicletas, mas deverá ser
compartilhada com outros veículos.

•

Instalação de placas sinalizando a preferência para ciclistas: ao longo da
via com ciclofaixa compartilhada deverão ser instaladas placas com
sinalização indicando a preferência para bicicletas, a cada 200 metros, dentro
do trecho definido como ciclofaixa compartilhada.

•

Manutenção das vias da AID do empreendimento: O tráfego de veículos
pesados acarretará em deterioração das vias de acesso ao parque e dos
bairros do entorno. Assim, durante as obras do Espaço Paineiras deverá ser
realizada manutenção dos trechos que forem deteriorados em consequência
das obras. Especial atenção deve ser dada aos trechos de paralelepípedo.
Quinzenalmente deverá ser realizada vistoria das vias desde o Espaço
Paineiras até a entrada do Bairro Cosme Velho, para verificação da
necessidade de manutenção.
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3.3.2. Medidas de controle e procedimentos para o fluxo de veículos pesados
durante a fase de obra
A obra do Espaço Paineiras demandará o transporte de grande quantidade
de terra, materiais de construção e resíduos sólidos, por meio de caminhões que
deverão atravessar os bairros do entorno (Cosme Velho, ou Santa Teresa) e toda a
Estrada das Paineiras.
Estes veículos são pesados, lentos e ruidosos, e podem impactar a
qualidade de vida da população do entorno com o aumento de ruído, piora na
qualidade do tráfego de veículos, ou sujeira nas vias. Para que esses impactos
sejam mitigados deverão ser tomadas as seguintes medidas:
•

Lavagem de pneus antes de sair da obra: no acesso de veículos ao
canteiro de obras deverá ser construída uma plataforma impermeabilizada
para lavagem de pneus dos caminhões. A plataforma deverá contar com
canaleta para captação da água, tanque para separação de sedimentos e
caixa de separação de água e óleo. Este efluente poderá ser reutilizado no
mesmo processo e não deverá ser lançada em galerias pluviais.

•

Respeitar o horário de circulação: os horários para acesso ao Espaço
Paineiras são das 6:00, às 9:30 e das 17:30 às 21:00. São horários de baixa
visitação e que respeitam o horário noturno de silêncio. Excepcionalmente
para a fase de escavação, o horário de transporte será todo o período
noturno.

•

Cobrir as caçambas dos caminhões: todos os caminhões deverão ter suas
caçambas cobertas com lona a fim de impedir o despejo de resíduos sólidos
ao longo das vias.
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3.4.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental é por natureza interdisciplinar e
permeia as ações de todo o programa socioambiental, sendo ferramenta
indispensável para a conscientização dos envolvidos – que traz efetividade para a
implementação de todas as demais ações de controle e mitigação de impactos
ambientais previstas no presente PCA.
De responsabilidade do empreendedor, deve ser promovido com a
orientação e em colaboração com o ICMBIO, órgão que possui experiência em
realizar atividades educativas voltadas às unidades de conservação.
O empreendedor deve garantir atividades de educação ambiental para os
funcionários de maneira que promovam a conservação do parque e valorizem o
empreendimento. Como um receptivo para a visitação dentro da Unidade de
Conservação, a educação ambiental passa a ser uma vocação natural do
empreendimento, que deve dedicar um espaço no Espaço Paineiras para mostras
e atividades de educação ambiental em parceria com o ICMBio.
Também deve abrir espaço para educação ambiental junto à comunidade do
entorno, que demonstrou grande preocupação e interesse com relação ao meio
ambiente, mostrando-se ser um público receptivo para ações em conjunto dessa
natureza. Nesse sentido, com intrínseca relação com o Programa de Comunicação
Social, quando da discussão a respeito de possíveis compensações a comunidade
do entorno, sugere-se encaminhar propostas de apoio ou patrocínio a atividades de
educação ambiental que sejam propostas e desenvolvidas pela comunidade do
entorno, em especial com relação ao Parna Tijuca e sua biodiversidade, aos
recursos hídricos e ao patrimônio histórico cultural.

3.4.1. Justificativa
Durante a elaboração deste PCA foram definidos uma série de procedimentos
e de medidas de proteção ao meio ambiente, que só surtirão o efeito desejado se
forem adequadas e efetivamente adotados pelos empreendedores, funcionários
responsáveis pela implantação e operação do empreendimento (empregados do
próprio Espaço Paineiras, de empreiteiras ou prestadores de serviços), pela
população do entorno e visitantes.
O Programa de Educação Ambiental justifica-se como uma interface aos
demais programas ambientais para tornar efetiva todas as medidas mitigadoras
propostas. Para tanto a educação ambiental deverá focar suas ações para os
seguintes públicos-alvo:
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•

trabalhadores da obra e da operação do empreendimento;

•

comunidade do entorno diretamente afetada pelo empreendimento;

•

público em geral de visitantes do futuro centro de visitação do
Espaço Paineiras.

Portanto, é fundamental que os públicos-alvo (interno e externo) conheçam e
compreendam os diversos elementos que compõem o novo meio que está se
formando (Espaço Paineiras) e o meio no qual estará inserido (Parna da Tijuca).
Entende-se por Educação Ambiental (EA) processos de construção de
valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação
do meio ambiente (Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999).
Cumpre dizer que o Artigo 3º da Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999, que
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu inciso V, define que fica
incumbido “às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas,
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as
repercussões do processo produtivo no meio ambiente”.
A Educação Ambiental em Unidades de Conservação é um dos pilares para
a proteção da biodiversidade, a medida que visa nutrir nas pessoas uma relação de
afetividade com o meio ambiente. Nesse sentido, o educador é um mediador para
despertar a sensibilidade de perceber o meio ambiente e construir coletivamente um
compromisso ético de solidariedade com o mundo, um profundo respeito aos outros
seres humanos e à diversidade de vida no planeta.
A Educação Ambiental tem uma relação direta com a vida, o comportamento
e o jeito das pessoas. Nesta forma de educação se fala de vida e de recursos que
interferem na vida, além de propiciar a compreensão de que pode haver
homeostasia entre as partes que compõem um determinado ambiente quando se
compreende o papel de cada elemento (MIRANDA, 2007).
A partir desses conceitos a educação ambiental propicia a aquisição de
conhecimentos e valores e pode contribuir para formação de sujeitos ecológicos, ou
seja, capazes de compreender o mundo e agir nele de forma crítica e consciente,
individual ou coletivamente (UNESCO, 1987).
Neste contexto, então, faz-se necessária a realização de um Programa de
Educação Ambiental – PEA, que coordene estas atividades educativas e realize as
demais ações necessárias à realização destas atividades.
A legislação atual sobre educação ambiental referente a novos projetos
também justifica a implantação do programa ora proposto, cujas ações deverão
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estar em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795
de 1999), que foi formulada de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas para a
Educação Ambiental nos diversos encontros de especialistas internacionais
(Conferência de Estocolmo, 1972; Seminário de Jammi-Finlândia, 1974; Carta de
Belgrado, 1975; Conferência de Tbilisi, 1977; Congresso de Moscou, em 1987;
CNUMAD, Rio, 1992).
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998:181), “todas as
recomendações, decisões e tratados internacionais sobre o tema evidenciam a
importância atribuída por lideranças de todo o mundo para a Educação Ambiental
como meio indispensável para conseguir criar e aplicar formas cada vez mais
sustentáveis de interação sociedade/natureza e soluções para os problemas
ambientais”.
Desta forma, este programa visa atender as medidas potencializadoras e
mitigadoras de alguns dos potenciais impactos identificados neste estudo e, ainda,
por se tratar de uma Unidade de Conservação, o PEA focará também suas ações na
realidade do parque.
Torna-se oportuno a execução de um Programa de Educação Ambiental para
apresentar à população afetada, os resultados encontrados no diagnóstico ambiental
identificado neste PCA, bem como os impactos ambientais e os respectivos
programas ambientais referentes ao empreendimento.
Com isso, a Educação Ambiental estará estabelecida e calcada na realidade
local, contemplando os componentes ambientais locais e o próprio empreendimento
em questão.

3.4.2. Objetivos

O objetivo geral do Programa de Educação Ambiental é o desenvolvimento
de atividades de sensibilização para as questões socioambientais voltadas para os
funcionários, visitantes, e moradores do entorno imediato do Parna Tijuca, bem
como para as escolas do município do Rio de Janeiro com projetos em destaque de
responsabilidade socioambiental.
Com o objetivo de informar a população sobre as características
socioambientais da região, o programa deverá privilegiar a disseminação de
informações sobre as iniciativas de preservação da qualidade ambiental
relacionadas ao empreendimento Espaço Paineiras e pelo ICMBio no PNT.
Valorizando também a conscientização dos públicos-alvo sobre os variados
aspectos do meio ambiente e a importância da preservação dos recursos naturais,
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especialmente os mananciais de água, a flora e fauna, através da abordagem de
valores que os sensibilizem para estas questões.
Isso tudo através da introdução e/ou reforço de conhecimentos e práticas
que permitam o cumprimento dos seguintes objetivos específicos:
•

Contribuir para novos hábitos e atitudes em relação ao meio ambiente;

•

Formar agentes multiplicadores de educação ambiental;

•

Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e
sociais decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

•

Integrar e compatibilizar as diversas ações do projeto que envolvam
educação ambiental.

•

Disponibilizar para a população informações relativas às características
ambientais da região e os princípios do desenvolvimento sustentável,
ressaltando os conceitos de meio ambiente urbano (artificial);

•

Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos
positivos e negativos; bem como as medidas potencializadoras e mitigadoras
durante a implantação e operação do empreendimento;

•

Alcançar todos os públicos-alvo (crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas
com necessidades especiais – deficientes auditivos, visuais e cadeirantes).

3.4.3. Atividades previstas:
•

Contratação, treinamento e capacitação de profissional para o
programa;

•

Preparação de materiais didáticos que contemplem a temática
ambiental proposta no programa e auxiliem nas campanhas
educativas, além de publicações periódicas com abordagem de
assuntos relativos aos recursos e aspectos naturais da região, e
histórico do Parna Tijuca;

•

Realizar campanhas educativas de conscientização quanto às
questões ambientais, relativos ao conhecimento e melhoria do seu
próprio ambiente, que envolva a comunidade escolar, população do
entorno e visitantes.

•

Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de
ações educativas (trilhas educativa, reuniões, palestras, seminários,
cursos e oficinas pedagógico-ambientais) a serem desenvolvidos junto
às comunidades do entorno, às escolas, aos visitantes e trabalhadores
do empreendimento;
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•

Envolver os participantes das atividades de modo a identificar os
problemas e questões sócio-ambientais da região, possibilitar o debate
sobre as questões e apresentar as possibilidades de gestão
participativa e, dessa forma, sensibilizar para as mudanças de atitudes
e práticas predadoras;

•

Realização de projeto que vise à utilização de recicláveis e seja voltado
à diminuição na produção de lixo e envolvimento de funcionários e
visitantes na gestão de resíduos. Este projeto está de acordo e
detalhado no Programa de Gestão de Resíduos Sólidos deste PCA;

•

Implantar placas informativas ao longo da AID (ou ADA) relacionadas
às boas práticas ambientais (não alimentar os animais, proibida a
circulação de animais domésticos, não sair da trilha, entre outras) e
informações sobre os recursos, aspectos naturais e histórico do Parna
Tijuca. Todas as placas deverão previamente passar análise e
aprovação do ICMBio;

•

Inserir nas lojas de souvenir objetos que representem os aspectos
naturais (e. g. fauna e flora) do Parna Tijuca, que levem ao
conhecimento e preservação, e nunca materiais de origem animal e
vegetal, tais como peles, mesmo sintética.

•

Elaboração de cronograma, definição do conteúdo educativo para a
mão-de-obra envolvida no empreendimento, ressaltando as principais
características ambientais da região e as práticas mais adequadas
para a conservação ambiental e o desenvolvimento das atividades
profissionais de cada segmento de trabalhadores do empreendimento;

•

Distribuição de materiais educativos para os trabalhadores;

•

Fiscalização e correção de procedimentos rotineiros da obra, a fim de
se evitar problemas ambientais;

•

Elaborar relatórios de acompanhamento do programa.

•

Disponibilizar os dados de monitoramento dos outros programas para
que a comunidade possa usá-los em suas análises sobre o
empreendimento. Nesse sentido, uma medida interessante para
envolver e conquistar a participação da comunidade em benefício do
meio ambiente e em conjunto com o empreendedor seria fornecer kits
de monitoramento para líderes e informantes chave, a fim de que
auxiliem no monitoramento ambiental, por exemplo, como o aspecto da
qualidade da água, algo que é um interesse comum a todos os
envolvidos, desde comunidade até o próprio empreendimento que
também será abastecido pelo Rio Paineiras.
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As atividades deverão respeitar as diferenças entre os públicos e o meio
onde eles vivem, pois a aprendizagem será mais efetiva se as atividades estiverem
adaptadas às situações da vida real de cada grupo.

3.4.4. Recursos e materiais

Os recursos necessários para a implementação do PEA devem ser alocados
pelo empreendedor. Para realização das atividades deverá haver contratada equipe
especializada que trabalhará em parceria com o ICMBio e o empreendedor.
Para os trabalhadores durante o período de obras os cursos serão
ministrados nos canteiros de obras e instalações pontuais do Espaço Paineiras,
com o uso de projetor multimídia, televisão e DVD.
O material didático de apoio deverá ser definido em forma, conteúdo e
quantidade pelos profissionais encarregados da elaboração e da aplicação dessas
atividades.
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3.5.

PROGRAMA DE RESGATE E MONITORAMENTO DA FAUNA

3.5.1. Justificativa
Conforme indica o Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca, bem
como na caracterização do meio biótico para fins do presente Relatório, a área do
Espaço Paineiras é de uso intensivo, com trânsito intenso de veículos e pessoas.
A vegetação e condições gerais do entorno favorecem espécies de hábitos
generalistas, sendo que os principais grupos beneficiados são a Avifauna e a
Entomofauna, seguidos dos Mamíferos como os marsupiais e primatas. Outras
espécies também podem ocorrer, sobretudo de forma transitória e migratória.
As atividades desenvolvidas pelo Espaço Paineiras, principalmente as
atividades noturnas, durante a fase de obra e operação, além das próprias
características de uso intensivo desta área do Parna Tijuca, trazem riscos para a
fauna local e justificam o Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna.

3.5.2. Objetivo
O objetivo principal deste programa é proteger a fauna do Parna Tijuca, mais
especificamente a fauna da Serra da Carioca, dos impactos causados pelo Espaço
Paineiras.
Os objetivos específicos são:
•

Monitorar e produzir conhecimento sobre a fauna local para aprimorar
continuadamente os procedimentos de proteção da fauna;

•

Estabelecer procedimentos para resgatar, tratar e reintroduzir animais feridos
por atropelamento ou outra causas;

•

Estabelecer diretrizes para a interação dos colaboradores e turistas do
Espaço Paineiras com a fauna local;

•

Propor critérios para o projeto arquitetônico e operação do Espaço Paineiras
que reduzem os riscos de danos e atração da fauna local;
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3.5.3. Atividades previstas

3.5.3.1 Monitoramento da fauna
Com o monitoramento da fauna espera-se aumentar o conhecimento sobre a
fauna local, as espécies existentes e seu comportamento, para aprimorar
continuadamente os procedimentos de proteção da fauna.
Por meio do monitoramento será possível identificar, por exemplo, os
trechos de maior incidência de atropelamentos dentro do Parna Tijuca, e tomar
medidas para que eles não ocorram, como melhorias de sinalização, educação
ambiental, redutores de velocidade, entre outros.
Espera-se diagnosticar áreas ambientalmente sensíveis, prioritárias para
ações de medidas de conservação, proteção e controle ambiental, orientação de
funcionários e visitantes, ou outras medidas recomendadas em razão dos resultados
obtidos. Os resultados poderão compor uma análise comparativa e integrada com
outros monitoramentos no Parna Tijuca, e mesmo com os demais programas que
compõem este PCA.
O monitoramento ainda proporcionará o conhecimento da presença de
espécies antes não identificadas, mudança de hábitos principalmente em relação à
aproximação e interação com as áreas construídas, e adotar medidas tanto de
proteção à fauna, como de orientação e proteção do turista em relação ao contato
com a fauna.
As atividades de monitoramento previstas são:
•

Registro de acidentes com animais: no caso de acidentes com animais,
seja atropelamento, ferimento ou morte por algum outro motivo, deverão ser
feitos registros relatando em formulário padrão, a espécie, local do incidente,
causa, data e hora, tipo do ambiente do entorno. Também deverão ser feitos
registros fotográficos do animal e do local dos acidentes.

•

Monitoramento por armadilhamento fotográfico: consiste na instalação de
câmeras fotográficas que funcionam automaticamente com a presença de
animais. É uma ferramenta que pode aumentar significativamente o
conhecimento sobre a fauna do entorno do Espaço Paineiras e contribuir
para mitigar impactos do empreendimento.
Esta atividade deverá ser realizada em parceria com o ICMBio, sendo que os
equipamentos necessários deverão ser fornecidos pelo Consórcio PaineirasCorcovado.
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•

Banco de dados e relatórios de monitoramento: todos os dados coletados
deverão ser armazenados em um banco de dados e usados em relatórios
anuais de monitoramento da fauna, que serão disponibilizados para os
gestores do parque e para a comunidade da AID.

3.5.3.2 Resgate, tratamento e reintrodução de animais feridos

A construção do Espaço Paineiras aumenta o risco de atropelamento de
animais, pois aumentará o tráfego de veículos, principalmente no período noturno.
Outros fatores também aumentam o risco para a fauna, como a fachada de vidro,
maior disponibilidade de alimentos, e interação com turistas e funcionários. Todos
esses fatores podem fazer com que animais sejam feridos ou mortos no entorno do
Espaço Paineiras.
O Espaço Paineiras deverá estar preparado para tomar medidas de resgate
e encaminhamento destes animais, provendo a estrutura e pessoal capacitado,
conforme especificado a seguir:
•

Contratação de centro veterinário: conforme levantamentos realizados, não
foi identificado centro habilitado para receber, tratar e reintroduzir animais
silvestres no Rio de Janeiro. Assim, o Espaço Paineiras deverá firmar
parceria com o centro veterinário mais próximo, durante o período de obras.
O centro veterinário deverá contar com veterinário habilitado para tratar de
fauna silvestre e será responsável por realizar o resgate de animais feridos, o
tratamento e reintrodução. Todo esse trabalho poderá ser acompanhado pelo
ICMBio.
Em caso de morte do animal, o centro veterinário será responsável pela
destinação do animal morto, para centro de pesquisas, ou empresas de
destinação de resíduos de saúde.

•

Número para notificações: o Espaço Paineiras deverá informar sobre o
número de telefone a ser chamado em caso de acidentes com animais.
Ao receber a notificação o funcionário do Espaço Paineiras deverá acionar o
centro veterinário, para que faça o resgate do animal ferido, ou o recolhimento
do animal morto.
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3.5.3.3 Adoção de comportamento preventivo e adequações estruturais
O risco de ferimento ou morte de animais em decorrência da instalação do
empreendimento pode ser reduzido com medidas que promovam um
comportamento preventivo dos usuários do local e algumas medidas de adequação
estrutural. As ações a serem realizadas nesse sentido são:
•

Treinamento dos motoristas: tanto os motoristas das vans de transporte,
quanto os motoristas dos caminhões que serão utilizados para as obras
deverão ser treinados para evitar o atropelamento de animais. Deverão ser
transmitidas informações sobre velocidade máxima permitida, importância de
preservação da fauna e o procedimento em caso de atropelamento de
animais.

•

Treinamento dos funcionários: todos os funcionários, durante a fase de
obra Espaço Paineiras, deverão ser instruídos a não alimentar animais
silvestres, a adotar medidas preventivas para não deixar alimentos
disponíveis que possam atrair a fauna, e ainda sobre medidas caso
encontrem animais feridos.

•

Atividades de educação ambiental e comunicação social: as atividades de
comunicação social e educação ambiental são mais abrangentes do que os
treinamentos e contemplam a comunidade do entorno (usuários frequentes do
parque) e turistas, além dos próprios funcionários e prestadores de serviço do
Espaço Paineiras. Essas atividades devem ter por escopo orientar sobre a
proibição de alimentação dos animais silvestres e medidas em caso de
acidentes com animais.

•

Instalação de placas de sinalização: ao longo da estrada das Paineiras
deverão ser instaladas placas a cada 300 metros com sinalização sobre o
risco de atropelamento de animais e o número a ser chamado em caso de
acidentes.
Dentro do Espaço Paineiras deverão ser instaladas placas indicando a
proibição de alimentar animais silvestres para orientar turistas e funcionários a
não faze-lo. Estas placas deverão estar em no mínimo três línguas:
Português, Espanhol e Inglês.
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•

Instalação de lixeiras de difícil acesso para animais: animais se
aproximam de áreas urbanizadas em busca de alimentos, muitas vezes
presentes em lixeiras. Assim, as lixeiras do Espaço Paineiras, desde o
período de obras deverão ser de difícil acesso aos animais silvestres, de
maneira que estes não possam acessar o seu conteúdo, diminuindo a atração
dos animais silvestres às áreas construídas.

3.5.3.4 Reportar para o órgão ambiental e comunidade os resultados do
Programa
As atividades deste programa deverão ser reportadas por meio de relatórios
aos órgãos ambientais e comunidade da AID e AII, segundo orientações
estabelecidas no Plano de Comunicação Social.

3.5.4. Recursos humanos e materiais

As atividades de monitoramento deverão ser feitas por profissional
especializado.
As atividades de resgate, tratamento e reintrodução da fauna deverão ser
realizadas por centro veterinário a ser contratado pelo Espaço Paineiras.
As atividades de treinamento e comunicação deverão ser feitas pelo
responsável do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental.
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3.6.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.6.1. Justificativa
O Espaço Paineiras é um empreendimento de porte significativo para o
local em que está inserido, no qual haverá expressiva geração de resíduos na fase
de obra. Esses resíduos são uma fonte de poluição significativa e devem ser
gerenciados.
Impactos de alteração da qualidade dos solos e recursos hídricos
(superficiais e subterrâneos), proliferação de vetores de doenças, mau cheiro,
poluição visual, entre outros, podem ser causados pelos resíduos sólidos. Estes
impactos podem ultrapassar os limites do empreendimento e do próprio Parna
Tijuca.
Assim, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos se justifica por
trazer soluções para gerenciar os resíduos sólidos adequadamente e minimizar seus
impactos.

3.6.2. Objetivos
O objetivo deste programa é gerenciar os resíduos sólidos da fase de
construção Espaço Paineiras, desde a segregação e acondicionamento até o
transporte e destinação final dos resíduos sólidos.
Especificamente, os objetivos são:
Segregar na fonte os resíduos segundo suas classes, a fim de serem
destinados ao menor custo, ou vendidos ao melhor valor de mercado,
atendendo integralmente à legislação pertinente;
Transportar e destinar os resíduos sólidos para empresas licenciadas;
Reutilizar, reduzir e reciclar os resíduos durante as obras do Espaço
Paineiras;
Promover Educação Ambiental e treinamento para os colaboradores;
Monitorar o gerenciamento dos resíduos a fim de melhorar continuamente
os resultados;
Garantir o preenchimento adequado do Manifesto de Resíduos
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3.6.3. Atividades do programa
A principal atividade do programa é elaborar e executar Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a fase de construção do empreendimento,
seguindo as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10),
além de outras legislações e normas específicas.
A seguir são elencadas as principais atividades do plano:
•

Classificação e caracterização dos resíduos gerados;

•

Segregação dos resíduos na fonte;

•

Recolhimento e triagem interna dos resíduos;

•

Transporte e Destinação final de Resíduos;

•

Treinamento e educação ambiental;

•

Monitoramento do gerenciamento dos resíduos;

Cada uma dessas atividades é descrita a seguir, tanto para os resíduos de
construção quanto para os resíduos da operação do empreendimento.

Classificação e Caracterização dos Resíduos
Os resíduos de construção civil são classificados conforme legislação
específica (Resolução Conama 307/02). A seguir é apresentado um resumo desta
classificação:
•

Classe A: resíduos de construção, demolição, reformas, e reparos de
pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem, componentes cerâmicos, argamassas e
concreto, etc.;

•

Classe B: Resíduos como plástico, papel, papelão, metais, madeiras e
outros;

•

Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações
economicamente
viáveis
que
permitam
a
sua
reciclagem/recuperação, tais como produtos oriundos do gesso;

•

Classe D: São resíduos perigosos oriundos do processo da construção, tais
como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros bem como telhas e demais
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objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à
saúde.
Minimização dos resíduos
A minimização dos resíduos busca por meio de atitudes, reduzir o consumo
e o desperdício desnecessário de materiais na construção civil.
Cinco princípios podem ser caracterizados como aliados dessa situação, os
princípios básicos dos 5R’s – reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e recusar – que
são fundamentais na sensibilização da sociedade quando se trata de resíduos
sólidos.
Na gestão de resíduos sólidos o princípio de repensar a necessidade de
consumo, e recusar consumir produtos que gerem impactos são mantidos como
prioridade, sendo seguido pelo princípio da redução de desperdícios e pelo
reaproveitamento dos resíduos no próprio processo, ou também para outros fins. Por
fim, sempre buscar uma alternativa de reciclagem para os resíduos, tornando-os
matéria-prima para outro processo. E somente, se tal alternativa se apresentar
economicamente inviável ou inexistente, encaminhar para a disposição final.
Na construção civil as atitudes que visam o princípio dos 5R’s são
contextualizadas já na etapa de planejamento do empreendimento, momento em
que deve ser realizada a otimização dos projetos arquitetônico, elétrico e hidráulico,
tornando-os compatíveis de modo a prevenir possíveis alterações de obra no
momento da construção.
No início da obra, o processo de minimização de resíduos passa a ser
responsabilidade de todos os colaboradores, devendo estes estar cientes das
atitudes a serem consideradas, principalmente no que se diz respeito à segregação
do resíduo na fonte, manuseio com cautela para evitar quebra excessiva e
desperdícios de materiais, entre outras ações.
Dessa forma, o programa de capacitação dos colaboradores de educação
ambiental e o monitoramento do gerenciamento dos resíduos, são alguns dos
instrumentos considerados fundamentais para estruturar a gestão e o gerenciamento
dos resíduos, e serão programados para ter início junto com a obra, e término
apenas ao fim da obra.
Segregação dos Resíduos
A segregação dos resíduos na fonte é a atividade que viabiliza a gestão
adequada dos resíduos e facilita o gerenciamento, visto que resíduos sólidos bem
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segregados apresentam maior valor de comercialização e redução no custo de
destinação.
De modo a auxiliar na segregação, outro procedimento importante a ser
adotado, é o atendimento à Resolução do Conama 275/01, a qual estabelece o
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, conforme a seguir:

Figura 6: Definição de cores para cada tipo de resíduo.

A importância da implantação da simbologia consiste na facilidade de se
desenvolver um trabalho de orientação e condução para que haja por parte do
administrador/gestor ambiental uma melhor condição de monitoramento e
destinação adequada dos resíduos gerados.
Ela também vem como um facilitador para o Projeto de Gerenciamento de
Resíduos de Construção Civil, de forma que permite através do diálogo o fácil
entendimento no processo de treinamento dos trabalhadores da obra e de
acompanhamento por parte do responsável técnico e do proprietário.
De acordo com a Lei N° 5538 de 31 de outubro de 2012, a qual “Dispõe
sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos geradores de lixo
extraordinário no Município do rio de Janeiro”, Artigo 2°, os geradores deverão
separar os resíduos produzidos em todos os seus setores em, no mínimo, cinco
tipos; papel, plástico, metal, vidro e resíduos gerais não recicláveis.
A segregação na obra proposta deverá ser realizada no momento da
geração de acordo com a Resolução do Conama 275/01.
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Acondicionamento e Armazenamento transitório na fonte geradora
O acondicionamento e o armazenamento ocorrem em momentos distintos
durante a construção. A forma de acondicionamento diz repeito ao local em que os
resíduos serão dispostos no ato da geração. Enquanto o armazenamento diz repeito
ao local que os resíduos são dispostos até atingir a quantidade mínima para realizar
o transporte para o receptor final, podendo ser no canteiro de obras, distantes das
frentes de obras.
Os resíduos deverão ser acondicionados de forma segregada em recipientes
devidamente identificados. As formas usuais de armazenamento de resíduos são
caçamba ou container, sendo o tamanho relacionado com a geração de resíduos e
frequência de coleta, podendo também ser um recipiente menor, como por exemplo
bags ou tambores, se o volume for condizente.

Figura 7: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Container.

Figura 8: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Caçamba.

O material deverá estar acondicionado em local coberto, livre da ação do
tempo, de modo a evitar que estes sejam carreados e depositados em locais
inadequados.
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Os locais de acondicionamento serão localizados em pontos estratégicos
espalhados pela obra, sendo de fácil acesso para as empresas responsáveis pela
destinação final e para a saída dos caminhões caçambas e basculante.
O armazenamento final poderá ser realizado da mesma maneira que é
realizado o acondicionando, sendo as caçambas/containers encaminhados para o
canteiro de obras até que sejam transportados por empresa responsável.
No caso do acondicionamento ser realizado em bags, estas deverão ser
armazenadas em baias segregadas e devidamente sinalizadas, como exemplificado
nas figuras a seguir.
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Figura 9: Exemplo de Acondicionamento de Resíduos em Baias.

Os resíduos Classe A, composto basicamente por restos de tijolo, produtos
cerâmicos, produtos de cimentos e restos de argamassa, poderão ser
acondicionados e armazenados em caçambas estacionárias.
Ressalta-se que o solo, também pertencente a Classe A, proveniente do
processo de corte/aterro, deve ser acondicionado em local que evite seu
carreamento para altitudes menores e corpos hídricos ou galerias.
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Os resíduos recicláveis gerados em uma obra são constituídos basicamente
por papel, papelão, metal, vidro, embalagens de gesso, cimento, madeiras, aço
entre outros. Todo este material assim como os resíduos orgânicos e rejeitos,
deverão estar segregados e armazenados em local coberto, com piso impermeável
e ventilação, podendo ser em baias, ou caçambas cobertas. Deverá essa área estar
devidamente identificada contendo os resíduos armazenados. Ressalta-se apenas
que os resíduos orgânicos e rejeitos devem estar bem vedados, de modo a evitar
proliferação de animais e geração de chorume.
Da mesma forma, os resíduos perigosos deverão estar armazenados em
local coberto, com ventilação e piso impermeável, sendo a entrada permitida apenas
para autorizados, podendo também ser baia ou caçamba coberta. Á área deve
apresentar identificação de todos os resíduos armazenados e medidas de segurança
no manuseio.
Movimentação e transporte
A movimentação pode ocorrer em dois momentos distintos, no transporte
interno e externo. O transporte interno consiste na movimentação de resíduos para a
área de armazenamento temporário. Já o transporte externo diz respeito à
movimentação realizada de resíduos da área de armazenamento temporário para a
área de reciclagem/disposição final, assim como a movimentação de terra, e entrega
de materiais.
O transporte deverá ser realizado em horários pré-estabelecidos, seguindo
normas de segurança principalmente no que diz respeito aos demais colaboradores
em atividade e a fauna local.
Os veículos responsáveis pelo transporte deverão trafegar com carga
compatível à sua capacidade e tipo de caçamba, atendendo aos limites de carga
impostos pelas condições das vias. Será realizado monitoramento das condições de
tais vias de tráfego e estabelecido um limite de velocidade para cada trecho com
potencial de suspensão de material particulado, sendo que este limite será
sinalizado por meio de placas em cada via. Sempre que necessário será realizada a
umectação das vias de acesso, de modo a reduzir o impacto realizado pela
movimentação dos caminhões.
Ressalta-se que o transporte de materiais e movimentação de terra em
período noturno deverá ser realizado somente após as devidas autorizações pelos
órgãos ambientais competentes.
As embalagens de acondicionamento deverão estar bem vedadas, não
permitindo o vazamento de resíduos no processo de coleta e transporte até a área
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de segregação (transporte interno) ou destinação final (transporte externo). Evitando
também, a atração de animais, e criação de focos de doenças.
Destinação de resíduos
A destinação final diz respeito ao processo de coleta, transporte e
destinação final ambientalmente correta. É a fase em que a obrigação remete
diretamente ao gerador, sendo seu dever garantir que os resíduos estão recebendo
tratamento de acordo com a legislação ambiental.
Dessa forma, no processo de contratação, a empresa poderá firmar contrato
de venda ou de cessão (prestação de serviços) de seus materiais com empresas
devidamente licenciadas, arquivando junto com estes contratos, as cópias das
licenças de operação, as quais são a documentação legal de comprovação da sua
regularidade junto ao órgão ambiental. Segue no Anexo 2 uma lista de empresas, e
suas respectivas licenças ambientais para realizar o transporte e a destinação final
dos resíduos.
A empresa deverá também a cada destinação emitir o Manifesto de
Resíduos, nas 3 vias assinadas, mantendo arquivados esses documentos
comprobatórios de cada remessa de material/resíduos enviados às outras
empresas, com a devida identificação e comprovação de recebimento dos mesmos
pela empresa receptora. Nesses documentos devem estar especificados a tipologia
e quantificação do material enviado, bem como a data da operação, a fim de
comprovar o correto encaminhamento e destinação final de seus resíduos. Segue no
Anexo 03, o modelo do manifesto de resíduos.
Comunicação e Educação Ambiental
•

Treinamento
O treinamento pode ser considerado um processo sistemático de repassar

procedimentos, regras e atitudes que irão resultar na melhoria no desempenho e do
comportamento dos colaboradores.
a

Tem por objetivo em todos os níveis hierárquicos, tornar os colabores aptos
realizar o correto gerenciamento dos resíduos no empreendimento,

compreendendo minimamente os procedimentos estabelecidos para o correto
gerenciamento dos resíduos.
Os treinamentos serão realizados conforme o histograma de atividades,
sendo previsto um treinamento com um grande grupo concentrado no período inicial
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e outro na fase de maior pico de obras. Caso haja rotatividade de pessoal, o
treinamento será feito individualmente ou em pequenos grupos.
O treinamento contemplará os seguintes itens:
Características e fases da obra;
Atividades técnicas e procedimentos operacionais;
Meio ambiente: aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos,
sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
Biodiversidade;espécies endêmicas, exóticas e em extinção;
Solo e água;
Atropelamento envolvendo animais;
Poluição e tecnologia ambiental;
Higiene, saúde e relações com as comunidades;
Impactos ambientais e medidas mitigadoras;
Correta disposição do lixo;
O uso do fogo e suas implicações;
Conduta ambiental e socialmente responsável;
Condutas de segurança do trabalho.

•

Educação Ambiental

Para que o resultado dos treinamentos seja positivo, este deve estar aliado a
um programa de educação ambiental, o qual tem como objetivo promover a
sensibilização dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
De acordo com a Agenda 21, a Educação Ambiental busca desenvolver uma
população consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que
lhes são associados, uma população que tenha conhecimentos, habilidades,
atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na
busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos.
A sensibilização deverá apresentar o problema da gestão dos resíduos da
construção civil, os impactos ambientais oriundos dos resíduos e a responsabilidade
de cada um quanto ao problema. Tem como objetivo conscientizar os colaboradores
e fazer com que se deem conta da necessidade de sua participação para a solução
do problema.
O programa de educação ambiental poderá ser realizado em forma de
palestras educativas, buscando a passagem de conhecimento assim como a troca
de informações ente os participantes. Ressalta-se o vocabulário deve ser simples e
popular, sempre buscando envolver a plateia nas questões-chave.
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Assuntos relacionados a alguns fatores de ameaça, como espécies em
extinção de flora e fauna, a caça, atropelamentos e incêndios, devem ser
introduzidos nos assuntos a serem tratados nas palestras.
Para melhor aproveitamento das palestras pelos participantes, sugere-se
que o palestrante tenha conhecimento prévio do nível de escolaridade e do perfil
ambiental dos trabalhadores para a escolha das atividades a serem realizadas.

•

Sinalização Educativa

A Sinalização Educativa será aplicada de modo que atinja todos os
colaboradores, tendo como foco principal conscientizá-los perante sua participação
no programa de gerenciamento de resíduos sólidos.
A interpretação visual dos contextos existentes pode ser utilizada com o
propósito de promover a sensibilização e a conscientização em relação às questões
ambientais, fato que a torna uma estratégia adequada de comunicação e do
conhecimento da natureza e da cultura.
As mensagens transmitidas têm por objetivo mudar ou fortalecer a
percepção dos colaboradores, estimulando a atenção para as questões ambientais e
promover a valorização e proteção da natureza.
Ressalta-se que correta identificação das lixeiras também é considerada
uma forma de Sinalização Educativa, frisando dessa forma, a importância da
realização deste, como previsto no capítulo 3.4 deste documento, o qual cita a
importância da segregação na fonte e identificação dos coletores conforme a
Resolução 275/01.
Como forma de educação ambiental por interpretação visual, segure-se a
adoção das seguintes placas no canteiro de obras e entorno:

Figura 10: Exemplo de Placas de Conscientização.
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Monitoramento
O Monitoramento se baseia no desenvolvimento de uma metodologia que
tem por objetivo melhorar a eficiência e a eficácia de um projeto. É composta por
uma coleta sistemática de dados, e análise das metas e atividades denominadas
durante as fases de planejamento do trabalho.
Se utilizado corretamente, fornece a base necessária de avaliação e tornase uma ferramenta fundamental para um bom gerenciamento dos resíduos. Sendo
possível a partir desse fato, promover medidas de melhorias continua e alinhamento
de novas metas.
Dessa forma, o Projeto Paineiras deverá promover um acompanhamento
dos procedimentos adotados e praticados no cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, gerenciando os esforços e
resultados constantemente a fim de avaliar o desempenho do processo como um
todo (das ações planejadas) e verificar as oportunidades de melhorias e adoção de
medidas corretivas.
Definiu-se para o empreendimento um sistema de monitoramento qualitativo,
baseado em um check-list, e quantitativo, baseado nos manifestos de transporte.
Monitoramento Qualitativo
O proposto monitoramento envolve a avaliação do desempenho do
gerenciamento dos resíduos da obra por meio de auditorias baseadas em check list
e relatórios periódicos, nos quais serão avaliados itens tais como a limpeza da obra,
segregação e acondicionamento correto dos resíduos.
O método de análise para tal monitoramento será visual. O técnico
responsável pelo gerenciamento dos resíduos deverá apresentar conhecimento na
área e receber treinamento para preenchimento desses requisitos.
As vistorias deverão ser realizadas ao menos uma vez por semana, e os
itens devem ser analisados e registrados por meio de fotografia para posterior
elaboração de um relatório de conformidades e não conformidades, o qual deverá
ser apresentado ao responsável da obra.
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CHECK-LIST DE ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL
Local: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PAINEIRAS
Vistoriador:

OBSERVAÇÃO

1.

NÃO CONFORME

CONFORME

Data:

MEDIDA CORRETIVA

PRAZO

SEGREGAÇÃO

1.1 Segregação correta de Resíduos Classe A
1.2 Segregação correta de Resíduos Classe B
1.3 Segregação de Resíduos Classe C
1.4 Segregação de Resíduos Classe D
ACONDICIONAMENTO

2.

2.1 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe A
2.2

Acondicionamento Adequado de Solo, distante de
encostas

2.3 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe B
2.4 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe C
2.5 Acondicionamento Adequado de Resíduos Classe D
CONDIÇÕES GERAIS

3.
3.1 Limpeza da obra
3.2

Ausência de disposição inadequada de resíduos no
entorno

3.3 Coletores devidamente identificados
3.4 Coletores devidamente alocados
3.5 Fácil acesso para transporte dos coletores
DOCUMENTAL

4.

4.1 O PGRS está na obra
4.2 Há registro do treinamento periódico
4.3 As CTRs estão sendo preenchidas corretamente
As licenças ambientais dos transportadores e
destinatários estão válidas
A destinação está sendo documentada e
4.5
armazenada adequadmente
4.4

RESULTADOS
Número de itens conforme
Número de itens não conforme

Percentual de conformidade
Percentual de não conformidade

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL:
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Tabela 43: Check List de atendimento aos requisitos do PGRCC.

As observações a serem realizadas devem atender aos seguintes requisitos
do plano:
o Item 01: Segregação
A segregação deverá ser realizada conforme tópico 3.4 deste documento, o
qual cita que os resíduos deverão ser segregados em:
- Classe A (entulho);
- Plástico
- Papel/papelão
- Metal
- Vidro
- Classe C
- Classe D
o Item 02: Acondicionamento
O acondicionamento deverá ser realizado conforme tópico 3.5 deste
documento, seguindo as seguintes diretrizes:
- Os solos resultantes de escavação deverão estar acondicionados em locais
que não sejam passíveis de carreamento para áreas de menor latitude, em caso de
chuva.
- Os resíduos poderão ser acondicionados em caçambas ou containers,
desde que estas estruturas estejam cobertas, e não sujeitas às intempéries.
- As baias também poderão ser utilizadas para o acondicionamento, desde
que estas estruturas apresentem piso impermeabilizado e cobertura, podendo ser
abertas lateralmente, se não forem prejudicadas pela ação das intempéries.
o Item 03: Condições Gerais
A limpeza da obra diz respeito a toda extensão da obra, considerando as
frentes de trabalho, e o canteiro de obras. A limpeza remete diretamente ao
gerenciamento correto dos resíduos, sendo que se a obra está limpa, os resíduos
estão sendo gerenciados corretamente. Os coletores deverão estar identificados
com os resíduos que poderão ser dispostos e também apresentar localização que
facilite a disposição pelos geradores na fonte, assim como o fácil acesso para o
transportador.
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o Item 04: Documental
Esse item diz repeito à parte documental que a obra deve apresentar, tendo
início pelo PGRCC com a ART devidamente assinada pelo responsável técnico. Os
registros de treinamento são a única comprovação de que o treinamento foi
devidamente realizado, devendo estes ser avaliado na vistoria, sendo certificado de
que todos os trabalhadores estão participando do treinamento, o qual deverá ser
realizado na frequência exigida pelo tópico 3.8.1.
Os manifestos de resíduos deverão estar devidamente preenchidos, sem
campos em branco, contendo a assinatura dos 3 responsáveis (gerador,
transportador e receptor) como designado no tópico 3.7 deste documento. Por fim, o
empreendimento deverá manter armazenadas as licenças ambientais de todas as
empresas prestadoras de serviço de transporte e destinação final dos resíduos,
certificando-se que estas encontra-se legais perante a legislação ambiental.
As correções deverão ser realizadas atendendo aos prazos estipulados, e
caso haja necessidade deverão ser realizados novos treinamento reforçando as
diretrizes básicas do Plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
o Resultados
Após preenchimento de todos os campos (conforme/não conforme) para
cada item, estes deverão ser contabilizados e transformados em porcentagem. Essa
porcentagem deverá ser analisada, e reduzida a cada vistoria.
Monitoramento Quantitativo
No momento da destinação final, assim como descrito no item 3.7 os
resíduos serão controlados por meio dos manifestos de resíduos.
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ANEXO A -

LISTA DE EMPRESAS LICENCIADAS PARA TRANSPORTE E

DESTINAÇAO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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RESÍDUOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO
Licença para Transporte:
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Licença para Destinação Final
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RESÍDUOS GERADOS DURANTE A OPERAÇÃO
Licença para Transporte:
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