ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA
PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE
CONTROLE AMBIENTAL-RCA E PLANO DE
CONTROLE AMBIENTAL-PCA

CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 116/RS

NLA-IBAMA-RS

OUTUBRO/2012

1 INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Termo de Referência específico para a implantação de Canteiro
de Obra Não-Industrial a ser utilização nas obras de duplicação da BR116, são
apresentadas a seguir as informações solicitadas.

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

SULTEPA Construções e Comércio Ltda.
CNPJ90318338000189/ CTF4920508

• Endereço completo:Trav. Francisco Leonardo Truda, 40/11º andar. Bairro Centro. Porto
Alegre. RS. Brasil. CEP 90010-050

• Telefone:(51)32141200.
• Fax: (51)3221 3971
• Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone/fax, e-mail);
-

Ronald Scwambach, CPF 099.782.750/53, Rua Ten. Cel. Fabrício Pilar,
346/901. Bairro Mon’tSerrat. Porto Alegre-RS. Fone: (51)32141250.
s.ronald@sultepa.com.br

-

Ricardo Lins Portella Nunes, CPF 209.918.940/49. Rua Matias José Bins, 401.
Bairro Três Figueiras. Porto Alegre-RS. Fone: (51) 32141210

-

Angelo Lúcio Villarinho da Silva, CPF 073.821.110/91, Rua Cel. Manoel Py,
73. Bairro São João. Porto Alegre-RS. Fone:(51) 32141280. alv@sultepa.com.br

-

Técnico Responsável (nome, CPF, endereço, fone/fax, e-mail);

-

Alex André Grossi Matheus, CPF 66032849953.

-

Endereço: Trav. Francisco Leonardo Truda, 40/11º andar. Bairro Centro.

Porto Alegre. RS. Brasil. CEP 90010-050.
-

Fone: (55) 96753185. Email: alex.matheus@sultepa.com.br

• Identificação da(s) Consultoria(s) envolvida(s).
-

ABG Engenharia e Meio Ambiente LTDA, Rua Barros Cassal, nº 180, sala 804,
Porto Alegre/RS, Fone (51) 3013 9110.
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1 OBJETIVOS
Apresentar os objetivos do empreendimento, especificando o trecho da
rodovia cuja execução depende da estrutura a ser criada.
A instalação do canteiro de obras às margens da BR-116 tem como objetivo o
atendimento às demandas da obra do lote 7. Tais demandas normalmente são de
abastecimento e manutenção em veículos e equipamentos, armazenamento temporário de
resíduos, emissão de notas fiscais, infra-estrutura para ao pessoal da obra (escritório,
banheiros, refeitório, alojamento).

3.2 JUSTIFICATIVA
Apresentar a justificativa da escolha do local para implantação do Canteiro de
Obras:
O primeiro fator levado em consideração para a escolha do local do canteiro de
obras foi o lado da rodovia, procurou-se por uma área do mesmo lado onde ocorrerá a
duplicação que, por consequência, é o lado onde ocorrerá a maior parte das interferências,
diminuindo o número de travessias de veículos e máquinas sobre as faixas de rodagem de
maior tráfego da rodovia.
Tendo isto em vista, outro ponto analisado para a determinação do local foi a
inexistência de vegetação de porte arbóreo.
Por fim, entre os locais que atendiam a estes pré-requisitos, se optou pelo local
mais próximo do centro do município de São Lourenço do Sul a fim de facilitar o acesso aos
recursos disponibilizados pelo município como alimentação e hospedagem.
Por fim, optou-se pelo local onde houve permissão do proprietário, disponibilidade
de energia elétrica e de rede de água.
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3.3 CRONOGRAMA
Apresentar cronograma de instalação, operação e desmobilização.

Trimestre

2012

Atividade

4º

2013
1º

2º

3º

2014
4º

5º

6º

7º

8º

Instalação
Operação
Desmobilização

3.4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Apresentar adicionalmente às demais plantas e cartas temáticas, um mapa
georreferenciadocontendo os seguintes planos de informação: localização do
empreendimento, poligonal dapropriedade e da área do canteiro, residências (raio de
300 m do empreendimento) e núcleosurbanos mais próximos, confrontantes, cursos
d’água, APP, Reserva Legal e vias de acessoexistentes na região.
Não existem residências no raio de 300m, apenas uma estrutura pequena de
comércio de alimentos e bebidas artesanais a beira da BR-116 do outro lado da rodovia
distando aproximadamente 107 m do extremo sul do canteiro de obras. No Anexo II está
apresentado o croqui do canteiro de obras.

3.5 ESTRUTURAS PROJETADAS PARA FUNCIONAMENTO DENTRO DO CANTEIRO
Caracterizar as estruturas que serão construídas e/ou montadas dentro da
área do empreendimento. Apresentar layout de distribuição das mesmas no Canteiro
de Obras.
Serão construídos:
- Dois alojamentos com capacidade máxima de ocupação para 90 pessoas.Um
deles terá uma cozinha coletiva e o outro terá sala de recreação, lavanderia e banheiros.
- Um vestiário masculino e um feminino.
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- Uma sala para a fiscalização.
- Uma estrutura de segurança do trabalho e meio ambiente contendo sala para
treinamentos, enfermaria, um escritório de segurança do trabalho e um escritório para a
área de qualidade e meio ambiente.
- Um escritório administrativo central.
- Um almoxarifado.
- Uma guarita para controle de acessos de veículos e do ponto dos funcionários.
- Uma área para abastecimento, com tanque de capacidade máxima de 15000L
dentro de bacia de contenção impermeável.
- Uma central de lubrificação com piso de concreto impermeabilizado e dotado de
caixa separadora de água-óleo.
- Uma oficina mecânica.
- Uma central de resíduos coberta, cercada e com mureta de 40 cm.
- Uma área para depósito de cimento.
- Um galpão de carpintaria.
- Uma central de armação para a fabricação das armações de ferro das obras de
arte especiais.
- Um laboratório.
- Um refeitório com cozinha.
- Será reservada uma área para instalação de um campo de futebol.

3.6 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Informar os tipos e a quantidade de máquinas e equipamentos a serem
utilizados para a execução da obra e que terão apoio neste canteiro. Informar os tipos
de manutenção a serem realizadas no canteiro.
Máquinas que serão utilizadas na execução do canteiro:
- 1 escavadeira hidráulica
- 1Trator de esteira
- 1motoniveladora
- 1Rolo compactador
- 2 caminhões
Recursos humanos para construção do canteiro:
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- 1 operador para cada máquina
- 1 motorista para cada caminhão
- 9 carpinteiros
- 1encarregado de obra
- 1 engenheiro civil
Manutenções:
O canteiro terá estrutura montada para lavagem e troca de óleo de máquinas,
caminhões e veículos. Além de manutenções de rotina que serão feitas nos equipamentos.

3.7 PESSOAL
Informar a quantidade de trabalhadores que será utilizada no processo,
indicando o número de trabalhadores por atividade.

ATIVIDADE:

FUNCIONÁRIOS:

Escritório Administrativo

9

Almoxarifado

2

Oficina mecânica

7

Ambulatório

2

Laboratório

4

Carpintaria

4

Lubrificação

1

Abastecimento

1

Serviços de limpeza

2

Refeitório

4

Segurança

2

Armação (ferraria)

2

Central de Cimento

3

Topografia

4
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3.8 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE GERAÇÃO

3.8.1 EFLUENTES LÍQUIDOS
Identificar as fontes de geração e seus respectivos tipos e volumes de
efluentes;
Para fins de cálculo será considerada a produção diária de 130L de efluentes por
pessoa, dos quais 80% são águas cinzas e 20% águas negras.
A capacidade máxima de alojamento no canteiro é de 90 pessoas em tempo
integral e de 20 usuários temporários
Os usuários temporários são a parcela dos colaboradores que trabalharão
diretamente no trecho em obras e em outros empreendimentos como pedreiras e jazidas,
mas que poderão fazer suas refeições no canteiro de obras elevando o número de refeições
servidas diariamente no refeitório para um máximo de 220 refeições diárias (110 refeições
servidas duas vezes por dia) no período de maior intensidade de obras.
O único efluente industrial que será gerado no canteiro de obras será o efluente
originado da rampa de lavagem de veículos e máquinas. Considerando a lavagem de 10
máquinas de grande porte por dia, com um consumo de 310 L por lavagem teremos o total
de 3100L/dia de geração de água de lavagem.
Portanto, a geração máxima de efluentes será de:
Fonte geradora

Tipo

Volume

Banheiros (90 usuários)

Efluente doméstico (águas negras)

2340 L/dia

Refeitório (110 usuários)

Efluente doméstico (águas cinzas)

11440 L/dia

Rampa de Lavagem

Efluente industrial (água de lavagem)

3100 L/dia

Para o tratamento dos efluentes domésticos gerados serão construídas fossas
sépticas e sumidouros. E toda a água da lavagem dos caminhões será feita sobre piso
impermeável que conduzira a água da lavagem para uma caixa decantadora de sólidos e
separadora de água e óleo.
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3.8.2 RESÍDUOS SÓLIDOS
Identificar as fontes de geração, estimativas de volume e respectivas
características dosresíduos sólidos.
Tabela 1 – Estimativa* da geração de resíduos - média mensal por departamento
Classe

Qnt. Mensal
Média

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

Óleo de Cozinha Usado

I

24

L

IIA

60

kg

Resíduo Têxtil Contaminado

I

0,2

m³

Filtros de Óleo Automotivos

I

0,2

m³

Óleo Veicular Usado

I

400

L

IIA

11

unidades

I

10

unidades

Metal Ferroso

IIA

20

kg

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

EPI Usado

IIA

0,6

m³

EPI Usado Contaminado

I

0,3

m³

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

I

0,02

IIA

Dados
unificados

I

0,2

m³

Resíduos de Borracha

IIA

0,3

m³

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

Laboratório

Corpos de Prova

IIB

0,01

Guarita/Portaria

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

Armação
(Ferraria)

Sucata (aparas de metal)

IIA

50

Escritório

Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados

Setor
Depto.

ou

Refeitório

Principais Resíduos Gerados

Restos de Alimentos
Rampa
de
Lubrificação de
Automóveis e
Máquinas

Pneus
Oficina
Mecânica

Almoxarifado

Tanque
de
Abastecimento

Baterias Automotivas

Resíduo Têxtil Contaminado
Recicláveis e Orgânicos
Resíduo Têxtil Contaminado

Manutenção de
Máquinas
Pesadas

Unidade

m³

m³

kg
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Administrativo
Carpintaria

unificados
Recicláveis e Orgânicos

IIA

Dados
unificados

Resíduos de Madeira

IIA

2,5

m³

*Estimativa feita com base em levantamento da produção de resíduos em uma
unidade da empresa com mesmos departamentos que serão construídos no canteiro de
obras.
Apresentação dos dados unificados referentes aos resíduos domésticos (recicláveis
e orgânicos) gerados em pequenas quantidades em todos os Departamentos.

Quantidade estimada de Resíduos seletivos
descartados durante um mês (m³)
Reciclável

Orgânico

4

1,5

3.8.3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Identificar as fontes de emissão para a atmosfera na operação do
empreendimento.
Máquinas e Veículos (N2, CO2, CO, NOx, material particulado).

3.8.4 RUÍDO
Identificar e caracterizar as fontes de emissão de ruído presentes na operação
do canteiro.
Ruído do manejo e movimentação de veículos, máquinas e equipamentos.
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4 RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

4.1 USO ATUAL DA ÁREA
A área foco vem sendo utilizada para desenvolvimento de lavouras anuais, sendo
atualmente encontrada lavoura de trigo.

4.2 CLIMA
Os ventos na região variam de acordo com a estação do ano. No verão e primavera
os ventos predominantes têm direção lés-nordeste, e no inverno e no outono, estes têm
direção leste e lés-nordeste.
Segundo a classificação de Köppen, o clima da área se enquadra dentro do tipo Cfa
(Cfa = Temperatura média do mês mais quente >22ºC; Ocorrência de precipitação em todos
meses do ano), com estações do ano bem definidas e com índices médios de umidade
relativa do ar elevada, próximo de 80%.
A precipitação média anual é da ordem de 1096,8 mm por ano, com cerca de 133
dias de chuva. A Figura 4-1, elaborada com base nos dados de pluviosidade contidos no site
eletrônico

do

Instituto

Nacional

(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep),

de
onde

apresenta

Meteorologia
os

dados

pluviométricos obtidos da estação mais próxima a São Lourenço do Sul, Pelotas. Conforme
pode ser visto na Figura 4-1, a seguir, esta foi elaborada com os dados do ano de 2011.
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160

Janeiro

140

Fevereiro
Março

120

Abril

100

Maio
Junho

80

Julho

60

Agosto

40

Setembro
Outubro

20

Novembro

0
Precipitação Mensal 2011

Dezembro

Figura 4-1 Índices de pluviosidade para o ano de 2011.

4.3 RECURSOS HÍDRICOS
Na área onde será instalado o canteiro de obras não são encontrados recursos
hídricos, tratando-se de uma coxilha suave.

4.4 FLORA
Atualmente, a área proposta para a implantação do canteiro de obras do Lote 7 da
BR 116 encontra-se ocupada por lavoura, sendo que a vegetação original não se encontra
mais representada (Foto 4.4-1). A drenagem da área é representada por uma drenagem
escava típica de plantações de várzea, conforme visualizado na Foto 4.4-2.
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Foto 4.4-1 Vista geral da área a ser destinada para o
canteiro de obras, desde o limite sudoeste.

Foto 4.4-2Drenagem escavada na área do plantio.
Na área há somente um indivíduo de porte arbóreo, sendo ele um Eucalipto,
espécie exótica, com aproximadamente 8 metros de altura e diâmetro à altura do peito
(DAP) de 30 centímetros. Este indivíduo encontra-se nas coordenadas UTM 401577 E
6533875 S, Fuso 22J, e pode ser visualizado na Foto 4.4-3.
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Foto 4.4-3 Indivíduo de Eucaliptus sp.
Ainda foram encontrados na área, localizados próximo ao eucalipto, quatro
indivíduos de aroeira vermelha (Schinnus terebinthifolius) com alturas máximas de um
metro, assim, impossibilitando a coleta do DAP, o qual deve ser realizado a uma altura de
130 centímetros do solo.
O Mapa de Vegetação é apresentado no Anexo I.
A vegetação herbácea existente na área é lavoura de trigo.

4.5 FAUNA

4.5.1 HERPETOFAUNA
Na ausência de estudos de herpetofauna para o município de São Lourenço do Sul,
RS foram utilizados dois estudos para caracterizar a fauna regional. O primeiro realizado no
Parque Nacional da Lagoa do Peixe (Quintela et al., 2006), para a caracterização dos
anfíbios, e o segundo realizado em Rio Grande, RS (Loebmann & Vieira, 2005), para a
caracterização dos répteis.
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O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) é uma espécie de interesse
conservacionista, pois de acordo com o órgão internacional IUCN já foi uma espécie
ameaçada (Endangered), mas suas populações vem crescendo graças a proibição da caça.
Nenhuma das espécies está presente no livro vermelho da fauna ameaçada do RS.

Tabela 1Lista das espécies de anfíbios com potencial ocorrência para a área de estudo.
Táxon
Bufonidae
Rhinella dorbignyi
Rhinella arenarum
Hylidae
Dendropsophus minutus
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas pulchella
Scinax squalirostris
Pseudis minuta
Leptodactylidae
Odontophrynus americanus
Leptodactylus gracilis
Leptodactylus latrans
Leiuperidae
Physalaemus biligonigerus
Physalaemus gracilis
Pseudopaludicola falcipes

Tabela 2. Lista das espécies de répteis com potencial ocorrência para a área de estudo.
Táxon

Reptilia
Chelonia
Cryptodira
Emydidae
Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 1835)
Pleurodira
Chelidae
Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835)
Hydromedusa tectifera Cope, 1869
Squamata
Lacertilia
Gekkonidae
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Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
Tropiduridae
Liolaemus occipitalis Boulenger, 1885
Anguidae
Ophiodes striatus (Spix, 1824)
Ophiodes vertebralis Bocourt, 1881
Gymnophtalmidae
Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834)
Scincidae
Mabuya dorsivittata Cope, 1862
Teiidae
Teius oculatus (D'orbigny & Bibron, 1837)
Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)
Amphisbaenia
Amphisbaenidae
Amphisbaena darwini Duméril & Bibron, 1839
Ophidia
Colubridae
Sibynomorphus ventrimaculatus (Boulenger, 1885)
Helicops infrataeniatus (Jan, 1865)
Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Philodryas patagoniensis (Girard, 1857)
Liophis flavifrenatus (Cope, 1862)
Liophis jaegeri (Günther, 1858)
Liophis poecilogyrus (Wied, 1824)
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)
Lystrophis dorbignyi (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril,
1854)
Viperidae
Bothrops alternatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
Bothrops pubescens (Cope, 1870)
Crocodilia
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Eusuchia
Alligatoridae
Caiman latirostris (Daudin, 1802)

Referências Bibliográficas:
QUINTELA, F. M., LOEBMANN D., GIANUCA, N. M. 2006

RÉPTEIS

CONTINENTAIS DO MUNICÍPIO E RIO GRANDE,RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
Biociências, Porto Alegre v.14 n.2 p. 180-188. dez 2006
LOEBMANN D., VIEIRA J.P. 2005. Relação dos anfíbios do Parque Nacional da
Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brasil Rev. Bras. Zool. vol.22 no.2 Curitiba Junho

4.5.2 MAMÍFEROS
A fauna brasileira de mamíferos conta com um total de 701 espécies reconhecidas
pela ciência (PAGLIA et al., 2012), das quais aproximadamente 144 estão presentes no
território do Rio Grande do Sul (REIS et al., 2006; CANEVARI; VACCARO, 2007;
BONVICINO et al., 2008; LEITE et al., 2008). Não há uma lista prévia quanto às espécies de
mamíferos presentes na região do município de São Lourenço do Sul. A lista de espécies de
mamíferos com potencial ocorrência na área foi baseada nos dados apresentados por
Weber et al. (2007) para os morcegos, Quintela et al. (2012) para os pequenos mamíferos
não-voadores, e em Mazimet al. (2012) para os mamíferos continentais médios e grandes.
Os resultados encontram-se na Tabela.
Das 29 espécies encontradas com de potencial ocorrência na região sul do Rio
Grande do Sul, nove encontram-se listadas em alguma categoria de ameaça no Rio Grande
do Sul, sendo a paca (Cuniculus paca) a única listada como Em Perigo. Apenas duas das
espécies listadas são consideradas ameaçadas em nível nacional (o morcego vermelho
Myotisruber, e o gato-maracajá Leoparduswiedii).

Tabela 3 Mamíferos silvestres com potencial ocorrência na região sul do Rio
Grande do Sul (baseado nos estudos de Weber et al. (2007), Quintela et al. (2012) e
Mazimet al. (2012). Categorias de ameaça segundo Marques et al. (2002) para a lista
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regional (RS) e Chiarelloet al. (2008) para a lista nacional (Br). Legenda: EP= Em Perigo;
EX= Espécie exótica; VU= Vulnerável. Nomes das espécies e classificação taxonômica de
acordo com Wilson e Reeder (2005), e nomes comuns conforme Pagliaet al. (2012).
Ameaça

Família

Espécie

Nome Comum
S

Cryptonanusguahybae

Catita

Didelphisalbiventris

Gambá-de-orelha-branca

Lutreolinacrassicaudata

Cuíca-de-cauda-grossa

Deltamyskempi

Rato-do-mato

Holochilus brasiliensis

Rato d’água

Oligoryzomysflavescens

Rato-do-mato

Oligoryzomysnigripes

Rato-do-mato

Oxymycterusnasutus

Rato-do-brejo

Scapteromystumidus

Rato d’água

Erethizonthidae

Sphiggurusspinosus

Ouriço-cacheiro

Caviidae

Hydrochoerushydrochaeris

Capivara

Cuniculidae

Cuniculus paca

Paca

Didelphimorphia

Cricetidae

r

P
Myocastoridae

Myocastorcoypus

Ratão-do-banhado

Molossidae

Nyctinomopslaticaudatus

Morcego orelhudo

Vespertilionidae

Myotisruber

Morcego vermelho
U

Myrmecophagidae

Tamanduatetradactyla

U

Tamanduá-mirim
U

Dasypodidae

Canidae
Procyonidae

Dasypushybridus

Tatu-mulita

Dasypusnovemcinctus

Tatu-galinha

Euphactussexcinctus

Tatu-peludo

Lycalopexgymnocercus

Graxaim-do-campo

Cerdocyonthous

Graxaim-do-mato

Nasuanasua

Quati
U

Procyoncancrivorus

Mão-pelada

Mephitidae

Conepatuschinga

Zorrilho

Mustelidae

Lontra longicaudis

Lontra neotropical

Felidae

Leopardusgroffroyi

Gato-do-mato-grande

U
U
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Ameaça

Família

Cerviidae

Espécie

Nome Comum

Leoparduswiedii

Gato-maracajá

Puma yaguarondi

Gato-mourisco

Mazamagouazoupira

Veado-catingueiro

S

r

U

U

U
U
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4.5.3 AVIFAUNA
Os dados de avifauna foram obtidos através de registros secundários da região de
São Lourenço do Sul (Wikiaves 2012) e Rio Grande (Dias e Burguer 2005). Os dados
secundários indicam a ocorrência de 129 espécies de aves para a região (Tabela 1).
Entretanto, este número pode ser consideravelmente maior uma vez que há poucos
levantamentos de aves na região.

Tabela 4 Lista das espécies de aves registradas para a região de São Lourenço do
Sul através de dados secundários. Status de Migração: R – Residente anual; M- residente
de primavera/verão migratório, nidifica no Rio Grande do Sul; D- desconhecido; N – visitante
migratório indo do hemisfério norte; # status assumido mas não confirmado. Categoria de
ameaça: NT – quase ameaçado; Vu – Vulnerável; RS – Rio Grande do Sul (Bencke et al
2003); IUCN (Mundial, IUCN 2012).

Família/Espécie

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

Tinamidae
Nothura maculosa

perdiz ou codorna

R

tachã

R

Dendrocygna bicolor

marreca-caneleira

R

Dendrocygna viduata

marreca-piadeira ou irerê

R

Anhimidae
Chauna torquata
Anatidae
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Família/Espécie
Callonetta leucophrys

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

marreca-de-coleira

D

marreca-pé-vermelho

R

Anas flavirostris

marreca-pardinha

R

Anas versicolor

marreca-cricri

R

mergulhão-de-orelha-branca

R

mergulhão

R

Ciconia maguari

joão-grande

R

Mycteria americana

cabeça-seca

M

biguá

R

Tigrisoma lineatum

socó-boi-verdadeiro

R

Botaurus pinnatus

socó-boi-baio

M#

savacu

R

socozinho

M

garça-vaqueira

R

Ardea cocoi

garça-moura ou socó-grande

R

Ardea alba

garça-branca-grande

R

maria-faceira

R

garça-branca-pequena

R

maçarico-preto

R

Amazonetta brasiliensis

Podicipedidae
Rollandia rolland
Podilymbus podiceps
Ciconiidae

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
Ardeidae

Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Bubulcus ibis

Syrigma sibilatrix
Egretta thula
Threskiornithidae
Plegadis chihi
Phimosus infuscatus
Platalea ajaja

maçarico-de-cara-pelada ou
chapéu-velho

R

colhereiro

R

Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

R

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

R

urubu-de-cabeça-preta

R

Cathartidae

Coragyps atratus
Accipitridae
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Família/Espécie

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

Circus buffoni

gavião-do-banhado

R

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

R

gavião-caboclo

R

Caracara plancus

caracará

R

Milvago chimango

chimango

R

Falco sparverius

quiriquiri

R

carão

R

saracuruçu

R

saracura-do-banhado

R

galinhola ou frango-d'água

R

Gallinula melanops

frango-d'água-carijó

R

Porphyrio martinica

frango-d'água-azul

M

carqueja-de-bico-manchado

R

carqueja-de-bico-amarelo

R

Vanellus chilensis

quero-quero

R

Pluvialis dominica

batuiruçu

N

batuíra-norte-americana

N

batuíra-de-coleira

R

pernilongo

R

maçarico-de-bico-virado

N

maçarico-pintado

N

Heterospizias meridionalis
Falconidae

Aramidae
Aramus guarauna
Rallidae
Aramides ypecaha
Pardirallus sanguinolentus
Gallinula galeata

Fulica armillata
Fulica leucoptera
Charadriidae

Charadrius semipalmatus
Charadrius collaris
Recurvirostridae
Himantopus melanurus
Scolopacidae
Limosa haemastica
Actitis macularius
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes

maçarico-grande-de-pernaamarela

NT (RS)

N

maçarico-de-perna-amarela

N

Calidris fuscicollis

maçarico-de-sobre-branco

N

Calidris melanotos

maçarico-de-colete

N
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Família/Espécie

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

Calidris himantopus

maçarico-pernilongo

N

Tryngites subruficollis

maçarico-acanelado

N

jaçanã

R

gaivota-maria-velha

R

trinta-réis-grande

R

Columbina talpacoti

rolinha-roxa

R

Columbina picui

rolinha-picuí

R

Columba livia

pombo-doméstico

R

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

R

caturrita

R

alma-de-gato

R

anu-preto

R

anu-branco

R

jacurutu

R#

beija-flor-preto-de-rabo-branco

R

beija-flor-dourado

R

beija-flor-de-papo-branco

R

martim-pescador-grande

R

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

R

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

R

pica-pau-branco

R

VU (RS) NT
(IUCN)

Jacanidae
Jacana jacana
Laridae
Chroicocephalus maculipennis
Sternidae
Phaetusa simplex
Columbidae

Psittacidae
Myiopsitta monachus
Cuculidae
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Strigidae
Bubo virginianus
Trochilidae
END

Florisuga fusca

Hylocharis chrysura
Leucochloris albicollis

END

Alcedinidae
Megaceryle torquata

Picidae
Melanerpes candidus

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA DO
CANTEIRO DE OBRAS DO LOTE 7 DA BR 116

22

Família/Espécie

Nome popular

Veniliornis spilogaster

END

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

picapauzinho-verde-carijó

R

pica-pau-verde-barrado

R

pica-pau-do-campo

R

brujarara-assobiador

R

Furnarius rufus

joão-de-barro

R

Limnornis curvirostris

joão-da-palha

R

Phleocryptes melanops

bate-bico

R

Spartonoica maluroides

boininha

R

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

R

borboletinha-do-mato

R

guaracava-de-barriga-amarela

R

joão-pobre

R

Serpophaga subcristata

alegrinho

R

Serpophaga griseicapilla

alegrinho-trinador

-

bem-te-vi

R

suiriri-cavaleiro

R

suiriri

M

tesourinha

M

príncipe

M

Knipolegus lophotes

maria-preta-de-penacho

R

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno

R

noivinha

R

andorinha-pequena-de-casa

R

andorinha-do-campo

M

andorinha-doméstica-grande

M

andorinha-de-testa-branca

R

Colaptes melanochloros
Colaptes campestris
Thamnophilidae
END

Mackenziaena leachii
Furnariidae

NT (RS)

VU (RS), NT
(IUCN)

Rhynchocyclidae
Phylloscartes ventralis
Tyrannidae
Elaenia flavogaster
Serpophaga nigricans

Pitangus sulphuratus
Machetornis rixosa
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Pyrocephalus rubinus

Xolmis irupero
Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Progne tapera
Progne chalybea
Tachycineta leucorrhoa
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Família/Espécie

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

R

balança-rabo-de-máscara

R

sabiá-laranjeira

R

sabiá-poca

R

sabiá-coleira

R

sabiá-do-campo

R

cambacica

R

trinca-ferro-verdadeiro

R

Lanio cucullatus

tico-tico-rei

R

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

R

cardeal

R

sanhaçu-papa-laranja

R

tico-tico

R

tico-tico-do-campo

R

tipio

R

sabiá-do-banhado

R

coleirinho

R

mariquita

R

encontro

R

cardeal-do-banhado

R

Agelasticus thilius

sargento

R

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

R

asa-de-telha

R

Polioptilidae
Polioptila dumicola
Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Turdus albicollis
Mimidae
Mimus saturninus
Coerebidae
Coereba flaveola
Thraupidae
Saltator similis

Paroaria coronata
Pipraeidea bonariensis
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Sicalis luteola
Embernagra platensis
Sporophila caerulescens
Parulidae
Parula pitiayumi
Icteridae
Icterus pyrrhopterus
Amblyramphus holosericeus

Agelaioides badius
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Família/Espécie

Nome popular

Status de

Categoria de

Migração

Ameaça

Molothrus bonariensis

vira-bosta

R

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa

R

fim-fim

R

cais-cais

R

bico-de-lacre

R

pardal

R

Fringillidae
Euphonia chlorotica
END

Euphonia chalybea

NT (IUCN)

Estrildidae
Estrilda astrild
Passeridae
Passer domesticus
END –

Espécie endêmica de Mata Atlântica

Os dados levantados indicam considerável diversidade de aves na região. Os
dados secundários apontam a presença de espécies adaptadas aos mais variados tipos de
ambientes, desde aves associadas a ambientes de campo como a codorna (Nothura
maculosa) e o tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis). Aves de ambientes alagados,
banhados e áreas úmidas também apresentaram registros na região como a tachã (Chauna
torquata), o joão-grande (Ciconia maguari) e o cardeal-do-banhado (Amblyramphus
holosericeus). Aves de ambientes florestais também ocorrem na região como o jacurutu
(Bubo virginianus), o picapauzinho-verde-carijó (Veniliornis spilogaster) e a borboletinha-domato (Phylloscartes ventralis), por exemplo. Entre as aves levantadas por dados
secundários cinco são endêmicas de Mata Atlântica e cinco estão incluídas em alguma
categoria de ameaça (Tabela 4).
Referências Bibliográficas
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K. F. 2003. Aves, p.189-479. Em: Fontana C. S.; BENCKE, G. A. & REIS, R. E. (eds) Livro
Vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. Porto
Alegre:EDIPUCRS.
Dias, R. A. e Burger, M. I. (2005). Assembléia de aves em áreas úmidas em dois
sistemas de cultivo de arroz irrigado no extremo sul do Brasil. Ararajuba (13) 1: 63-80
IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1.
<www.iucnredlist.org>. Acesso em 15/10/2012
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(2012).
disponível
em
<http://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4318804&r=50> acesso em: 16/10/2012

4.6 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
Não há infra-estrutura pública instalada na área prevista para o canteiro de obras.

4.7 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS

4.7.1 FLORA
O principal impacto ambiental relacionado à flora local já ocorreu, sendo este a
supressão da vegetação nativa. A área a ser destinada para o canteiro de obras é,
atualmente, ocupada prioritariamente por lavouras, sendo que a vegetação original já foi
descaracterizada para este fim. No que tange ao componente arbóreo, não haverá impacto,
visto que o único individuo de porte arbóreo presente na área é de uma espécie exótica,
Eucaliptus sp.
A principal medida de mitigação do impacto relacionado à flora é a recomposição
da área após a desmobilização, que deverá ser realizada conforme preconizado no Item 6
deste documento.

4.7.2 FAUNA
Considerando que a área a receber o canteiro de obras é atualmente lavoura de
trigo e não apresenta possíveis abrigos para fauna, o impacto sobre a fauna poderá decorrer
de atropelamentos de animais que transitem pela área. Uma medida a evitar esse impacto é
a colocação de sinalização apropriada e limitadores de velocidade.
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5 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA

5.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS
Será implantado na área do canteiro de obras um sistema de drenagem superficial
com o objetivo de conduzir as águas superficiais para caixa de sedimentação de sólidos e
após direcionada para o sistema de drenagem natural.

5.2 VEGETAÇÃO
Os impactos ligados à vegetação referem-se, basicamente, à decapagem e
remoção do horizonte orgânico do solo na área de implantação do canteiro. Toda a
cobertura vegetal existente na área de extração será passível de alteração direta, ou seja,
sua total remoção.
Dessa forma a vegetação a ser suprimida é aquela presente nas áreas diretamente
afetadas, caracterizada por sua totalidade como vegetação rasteira com presença
predominante de lavoura, atualmente, de trigo.
Visto que não há vegetação nativa com altura maior de 130 cm, que possibilitaria a
coleta de DAP para o cálculo de reposição, ou espécies imunes ao corte e/ou
recomendadas para transplante (por exemplo, figueiras, corticeiras, palmeiras e epífitas), o
único programa ambiental relacionado à vegetação é o Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas, o qual será apresentado no Item 6.

5.3 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Para o canteiro de obras, a geração de poeiras deverá ocorrer em casos
específicos, como por exemplo, períodos de seca e ventos fortes. Para estes dias, será
utilizado, para controle de emissões de poeiras, o sistema de aspersão utilizado na rodovia.
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5.4 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Será implantado um posto de abastecimento com um tanque aéreo de 15.000L a
ser instalado de acordo com as normas vigentes contendo área de contenção
impermeabilizada e pico impermeável no ponto de abastecimento.

5.5 GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS
O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos apresenta os critérios
básicos a serem empregados com a finalidade de orientar e minimizar os possíveis impactos
ambientais causados pelas diferentes atividades realizadas nas obras. O Programa abrange
os seguintes aspectos:
•

Tipos de resíduos gerados nas atividades;

•

Classificação dos resíduos de acordo com a NBR 10.004/2004;

•

Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos e efluentes;

•

Transporte dos resíduos e efluentes;

•

Tratamento final.
O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é justificado pela

necessidade do estabelecimento de práticas preventivas e ações necessárias durante as
operações que envolvam a geração destes, uma vez que a execução da obra poderá
ocasionar interferências junto ao meio ambiente e comunidades circunvizinhas, podendo
gerar impactos de caráter temporário e/ou permanente sobre a região.
O presente programa tem como objetivos minimizar a geração de resíduos na fonte,
adequar a segregação na origem, assegurar o correto manuseio, transporte, tratamento e/ou
disposição final destes em conformidade com as normas e legislação vigente.
As principais metas são evitar ocorrências de não-conformidades ambientais bem
como impactos negativos ao meio ambiente e implementar procedimentos relativos ao
sistema de gerenciamento.
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5.5.1 METODOLOGIA
Durante a implantação do empreendimento uma grande quantidade de resíduos
serão gerados, ressaltando-se os resíduos resultantes das diversas frentes e etapas de
trabalho e resíduos oriundos de refeitórios.
Desta forma faz-se necessário um controle de todos os resíduos gerados através
de uma planilha que apresente a identificação das fontes geradoras, classificação segundo
a NBR 10.004/2004, quantidades geradas, local de armazenamento temporário, transporte e
local de destino e/ou tratamento final.

5.5.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A norma NBR 10.004/2004 - "Resíduos Sólidos - Classificação", classifica os
resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.
Segundo esta norma, os resíduos são classificados como:
•

Resíduos Classe I - perigosos;

•

Resíduos Classe II – não perigoso, divididos em Classe II A - Não inertes e II B Inertes.

RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS

Resíduo que em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas pode apresentar:
•

Risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou
acentuando seus índices;

•

Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.

RESÍDUO CLASSE II - NÃO PERIGOSOS

Subdividem-se em dois tipos de resíduos:
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RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO INERTES

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I - Perigosos
ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos da NBR 10.004.
Os resíduos Classe II A - Não inertes podem ter propriedades, tais como:
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

RESÍDUOS CLASSE II B - INERTES

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa,
segundo a NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de
água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor conforme anexo G da NBR
10.004.
Seguindo esta classificação, os resíduos podem ser caracterizados, também,
quanto à origem e desta forma segregados na obra como Resíduos Industriais, Resíduos
Domésticos e Resíduos da Construção Civil. Esta categorização deve ser utilizada com o
objetivo de otimizar o manejo, tratamento e destino final bem como minimizar e/ou reduzir a
geração.
Os resíduos da construção civil gerados durante a obra deverão ser classificados,
acondicionados e destinados conforme estabelece a Resolução CONAMA Nº. 307 de
05/07/2002.

5.5.1.2 SEGREGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
A segregação dos resíduos tem o objetivo de evitar as misturas e contaminações
de forma a viabilizar o seu tratamento e destino final.
A identificação possibilitará o reconhecimento do tipo de resíduo e sua
classificação, e será realizada, sempre que possível, com etiquetas padrão em recipientes
apropriados, conforme a Resolução CONAMA Nº. 275 de 25/04/2001, a saber:
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA DO
CANTEIRO DE OBRAS DO LOTE 7 DA BR 116

30

CORES

IDENTIFICAÇÃO DA

TIPOS DE RESÍDUOS

ETIQUETA

Azul

Papel

Vermelho

Plástico

Verde

Vidro

Amarelo

Metal

Preto

Madeira

Papel/Papelão não contaminados
Embalagens plásticas não contaminadas
Vidros e lâmpadas incandescentes
Metais

ferrosos

e

não

ferrosos,

embalagens metálicas não contaminadas
Madeira
Materiais contaminados com óleos ou

Laranja

Material Contaminado

produtos químicos (luvas, estopas e etc),
lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias,
óleo usado, solvente usado

Branco

Infectante

Marrom

Orgânico

Cinza

Não reciclável

Resíduos ambulatoriais e de serviços de
saúde
Restos de alimentos
Resíduos de construção civil e caliça

Para definição da forma de acondicionamento deve-se levar em consideração o
material da embalagem compatível com os resíduos, a estanqueidade, a resistência física a
choques, a durabilidade e a compatibilidade com os equipamentos de movimentação.
Resíduos no estado líquido, como óleos e solventes, não devem ser dispostos em
recipientes plásticos com tampas removíveis, evitando assim, o seu vazamento.
Resíduos perigosos (Classe I) devem ser acondicionados em tonéis fechados e
devidamente identificados.
Os resíduo armazenados em tambores devem ter o seu volume preenchido até
cerca de 95% , correspondendo a uma medida mínima livre de 5 cm da borda. Os tambores
devem estar em bom estado de conservação e possuir tampa.
Os resíduos da construção civil podem ser armazenados em tonéis ou caçambas,
não necessariamente fechados, e devem ser identificados.
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5.5.1.3 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DOS RESÍDUOS
No armazenamento temporário dos resíduos serão observados critérios mínimos
para como: compatibilidade com resíduos vizinhos, compatibilidade com os equipamentos
de transporte, riscos de contaminação ao meio ambiente, contenção de líquidos e acessos
para veículos de descarga e carga.
O acesso a este local deve ser restrito sempre apenas a pessoas autorizadas e
possuir sinalização e equipamentos de segurança contra incêndio.
Os resíduos Classe I, conforme a NBR 12.235/1992 - Armazenamento de Resíduos
Perigosos – deverão ser armazenados em tonéis e em local coberto, onde o resíduos não
fiquem disposto às intempéries. Estes tonéis deverão estar dispostos sobre piso
impermeável, construído sobre piso em concreto impermeabilizado ou pintado com tinta
epóxi, a fim de evitar a permeabilidade deste no solo e recursos hídricos. Deve haver uma
canaleta de contenção para evitar que possíveis derrames extravasem o local de
armazenamento. Este local deve estar devidamente identificado, com equipamento de
segurança contra incêndio e o acesso a este local deve ser restrito a pessoas treinadas.
Para os resíduos Classe II serão seguidos o disposto na NBR 11.174 Armazenamento de Resíduos Inertes e Não Inertes. Para resíduos passíveis de segregação
e reciclagem, como: papel, plástico, madeira, metal entre outros, o acondicionamento deve
ser realizado em coletores devidamente identificados e sempre tampados. Para resíduos de
construção civil como concreto, tijolos, lajotas, e outros, estes podem ser armazenados em
coletor ou caçamba identificada não sendo necessária a cobertura, pois os mesmos não
lixiviam e não geram contaminantes.

5.5.1.4 TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Todos os resíduos Classe I e alguns resíduos Classe II, previamente definidos pelo
órgão ambiental, quando transportados deverão ser acompanhados por Nota fiscal, Ficha de
Emergência, Envelope de Emergência e MTR (Manifesto para Transporte de Resíduos)
conforme NBR 13.221/1994.
A empresa transportadora dos resíduos deverá estar apta para a realização da
atividade através da licença de operação emitida pelo órgão ambiental.
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5.5.1.5 DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A destinação final dos resíduos deve tomar como critério a classificação bem como
a viabilidade econômica para este fim.
Para os resíduos Classe I serão seguidas as seguintes medidas para disposição
final:
•

Materiais contaminados como EPIs, estopas, embalagens e etc. deverão ser
dispostos em aterros industriais Classe I devidamente licenciados;

•

Resíduos de óleos e graxas, considerados resíduos sólidos perigosos deverão ser
recolhidos por empresas licenciadas para re-refino;

•

Lâmpadas fluorescentes queimadas deverão ser encaminhadas para empresas
recicladoras licenciadas para esta atividade;

•

Pilhas, baterias e cartuchos de impressão serão devolvidos aos fornecedores ou
dispostos em aterro Classe I;

•

Resíduos de serviço de saúde ou resíduos ambulatoriais serão encaminhados para
co-processamento, em empresas devidamente licenciadas.
Os resíduos Classe II gerados no empreendimento serão destinados da seguinte

forma:

RESÍDUOS CLASSE II A:

•

Papel e papelão poderão ser doados ou enviados para empresa recicladora;

•

Resíduos de refeitório, sanitário e resíduos de caixas de gordura e fossas (lodo)
serão encaminhados para aterro sanitário municipal;

•

EPIs e têxteis não contaminados serão encaminhados para aterro sanitário municipal
ou para empresa recicladora;

RESÍDUOS CLASSE II B:

•

Resíduos metálicos serão encaminhados para empresas recicladoras ou serão
doados;
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•

Plásticos serão encaminhados para reciclagem;

•

Resíduos de borrachas e pneus inservíveis serão encaminhados para coprocessamento ou retornar para fonte fornecedora;

•

Resíduos de madeira poderão ser reutilizados ou retornarem para a empresa
empreiteira;

•

Vidros serão encaminhados para reciclagem;

•

Resíduos de construção civil serão encaminhados para aterros municipais
devidamente licenciados.

5.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA E SAÚDE DOS
TRABALHADORES, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 02/2012.

5.6.1 COMPONENTE I: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA,
DIRECIONADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE
EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO.

Aguarda-se a determinação dos principais grupos sociais a entrar em interação com
o empreendimento, a fim de diagnosticar as suas principais necessidades e elaborar o PEA
focado especificamente sobre os itens de maior relevância para esses grupos.

5.6.2 COMPONENTE II: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS
TRABALHADORES - PEAT, DIRECIONADO AOS TRABALHADORES
ENVOLVIDOS NO EMPREENDIMENTO OBJETO DO LICENCIAMENTO.

Dentro deste programa, estão contidos os seguintes projetos:
1. SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho);
2. Palestra de Conscientização Sobre Aspectos e Impactos Ambientais do
Empreendimento.
3. Integração de novos colaboradores;
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5.6.2.1 SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO)
Durante uma semana em cada semestre de atividade no canteiro de obras será
realizada a SIPAT, a exemplo do que já é feito nas unidades fixas da empresa. Nesta
semana as atividades encerram-se mais cedo para que os colaboradores tenham, durante o
horário de trabalho, um espaço reservado de reflexão dirigida sobre a importância da
conservação da saúde física e mental também no ambiente de trabalho. A SIPAT conta com
apresentação de convidados externos que fazem palestras de temas diversos dentro da
área de Saúde e Segurança do Trabalho e encerra-se com uma confraternização.

5.6.2.2 PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
DO EMPREENDIMENTO.

Semestralmente será apresentada a todos os colaboradores do empreendimento
uma palestra com os principais aspectos ambientais com os quais a empresa se relaciona
durante a execução de suas obras. Esta prática de gestão já vem sendo aplicada nas
demais unidades do Grupo Sultepa sob responsabilidade do Departamento de Gestão
Ambiental e tem sido um importante espaço para divulgação de soluções ambientais
encontradas para redução do impacto ambiental das atividades da empresa através de
novos métodos de prevenção de poluição, redução da geração de resíduos e reutilização de
máquinas e materiais através da redistribuição destes entre as diferentes unidades.

5.6.2.3 INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES
Devido ao grande número de atividades diferentes exigidas em uma obra de
duplicação de uma rodovia, um grande número de profissionais de diferentes áreas se faz
necessário. Aliado a isso, o aquecimento do setor de construção civil no Brasil faz com que
haja uma rotatividade bastante elevada por parte da mão-de-obra do setor.
Então, para que seja feito um nivelamento dos colaboradores recém-chegados nas
questões de Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente é feita a Integração dos novos
colaboradores.
O responsável pela Integração será o Técnico de Segurança do Trabalho do
Canteiro de Obras. Nesta integração serão apresentados os EPIs que deverão ser utilizados
pelo colaborador, dependendo da função que desempenhará. E será ministrado um
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minicurso com duração de aproximadamente 1 hora. O conteúdo abordado traz a
importância do uso de EPIs, a conduta segura na execução das tarefas, questões
relacionadas à saúde como alcoolismo, tabagismo e as principais ações relacionadas a
questões ambientais no canteiro de obras como a participação e apoio à coleta seletiva de
resíduos, o procedimento de minimização de geração e de armazenamento de resíduos
perigosos e apresentação das ações preventivas de poluição como as caixas separadores
de água óleo, as bacias de sedimentação e as contenções dos tanques de combustíveis e
central de resíduos.
Nesta oportunidade é entregue ao novo integrante da equipe o código de ética da
empresa e o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais– MGRI.
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6 DESCOMISSIONAMENTO DO CANTEIRO

6.1 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A desmobilização do canteiro de obras consistirá no desmonte das estruturas
construídas no local deste e a correta destinação dos materiais e resíduos gerados durante
esta fase. Esta atividade ocorrerá de forma gradual, conforme as etapas construtivas da
obra forem sendo concluídas e as estruturas instaladas não forem mais necessárias.
Ressalta-se que, algumas das benfeitorias a serem implantadas no canteiro de
obras poderão permanecer no imóvel sem ônus para o locador, se o mesmo assim
desejar.Caso contrário, caberá à empreiteira fazer a desmobilização das benfeitorias
implantadas, entregando a área nas mesmas condições de quando da locação, conforme
acordado entre as partes.
Independentemente do acordo firmado para remover ou não as benfeitorias
implantadas, será realizada a limpeza e desinfecção de fossas sépticas, remoção de
resíduos das oficinas, remoção das caixas separadoras de água e óleo e limpeza da
superfície do terreno para posterior uso do proprietário.
Estima-se que a desmobilização geral do canteiro de obras perdure por dois meses
após a conclusão das obras. A seguir estão descritas as principais etapas da
desmobilização:

6.1.1 DEMOLIÇÕES

−

Desmontagem das estruturas de alvenaria instaladas para funcionamento do
canteiro;

−

Desmontagem de toda a estrutura metálica implantada para operação do
canteiro;

−

Retirada de todo cabeamento das instalações elétricas e postes de iluminação
instalados;

−

Retirada de toda instalação hidrossanitária instaladas para a obra, inclusive a
fossa séptica;

−

Retirado de todo e qualquer outro tipo de resíduo, seja ele de asfalto,
combustível, graxa, óleos, etc.

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA DO
CANTEIRO DE OBRAS DO LOTE 7 DA BR 116

37

6.1.2 DESTINO DOS MATERIAIS
Os materiais gerados durante a desmobilização do canteiro deverão ser
segregados, classificados e armazenados corretamente, para posterior destinação final em
locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental, neste caso a Fundação Estadual de
Proteção Ambiental – FEPAM.

6.2 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

6.2.1 INTRODUÇÃO
A implantação do canteiro de obras é uma atividade transformadora necessária
para a duplicação do trecho compreendido entre os Km 448 e Km 470 da BR 116/RS, a qual
interfere na qualidade ambiental local, gerando um passivo ambiental se realizada sem a
execução de procedimentos que possam prevenir e/ou mitigar os impactos ambientais
inerentes.
Estes impactos ambientais, no que se trata de estruturas de apoio para a
construção de rodovias, estão relacionados sobretudo a movimentação de solos e remoção
das camadas vegetais existentes nas áreas, sejam elas destinadas a canteiros de obras,
áreas de empréstimo, jazidas ou bota-fora.
Desde modo, a execução de ações de recuperação e restauração destes locais são
vitais para a diminuição destes impactos sobre o ambiente. Assim, após a desmobilização
do canteiro de obras do Lote 7 da BR 116, será executado o Programa de Recuperação de
Áreas Degradas – PRAD, conforme exposto a seguir.

6.2.2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste programa é recuperar a área do canteiro de obras, evitando
assim que após a sua desmobilização ocorra impactos ambientais decorrentes do uso da
área, como aumento de processos erosivos, contaminação por resíduos sem destinação
correta, etc. Os objetivos específicos do PRAD são:
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−

Identificar as áreas a serem recuperadas;

−

Recompor o solo das áreas, de modo a diminuir os processos erosivos,
readequar o relevo do local e o preparar para o plantio;

−

Realizar o plantio de espécies herbáceas no local;

−

Monitorar o sucesso da recuperação.

6.2.3 METODOLOGIA
6.2.3.1 REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DO SOLO
Uma vez autorizada a instalação do canteiro de obras do Lote 7 das obras de
ampliação da BR 116, esta área deverá ser demarcada com cerquite, ou alguma outra
demarcação temporária, conforme o projeto apresentado ao órgão ambiental, de modo a
evitar que ocorram quaisquer alterações em locais desnecessários.
Conforme projeto, deverá ser retirada a camada orgânica do solo (primeiros 20 cm),
e esta deverá ser armazenada em local próximo ao canteiro de obras, visando à diminuição
dos impactos ambientais gerados com o transporte do material. De modo a evitar a
lixiviação e erosão, o local escolhido para bota-fora temporário deverá ser plano.
Este procedimento tem por objetivo garantir a reposição dessa camada de solo
para a recomposição das áreas degradadas, visto que este solo fornece matéria orgânica,
sementes e propágulos, e ainda reduz os custos com a recuperação do solo.
6.2.3.2 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Após o termino das atividades construtivas da ampliação do Lote 7 da BR 116,
deverá ocorrer a desmobilização do canteiro de obras, conforme apresentado no Item 6.1
Desmobilização do Canteiro de Obras do presente documento.
6.2.3.3 RECONDICIONAMENTO TOPOGRÁFICO
A regularização da topografia é essencial para o sucesso do trabalho de
recuperação, pressupondo o preparo do relevo para receber a vegetação, dando-lhe uma
forma estável e adequada para o uso futuro da área. O relevo final do terreno deve atender
aos seguintes requisitos:

−

Propiciar estabilidade ao solo, aos taludes e saias de aterro, inclusive em áreas
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adjacentes;
−

Auxiliar no controle dos processos erosivos;

−

Buscar similaridade com o relevo anteriormente existente no local, visando à
reabilitação paisagística, e
Comportar o uso futuro pretendido para a área.

−

Os trabalhos de regularização da topografia serão realizados concomitantementea
atividade de remoção de todas as estruturas e rejeitos, durante a desmobilização do
canteiro de obras. Será executada adescompactação do solo por meio de subsolagem na
profundidade de 20 centímetros, e, se houverem áreas onde ocorra diretamente a rocha
será distribuída, uma camadade solo com espessura média de 15 centímetros.
A

regularização

topográfica

dos

taludes

será

executada

buscando

baixasinclinações (preferencialmente até 30º) e comprimentos de rampa (menores de
10m),reduzindo assim o risco de instalação de processos erosivos e facilitando as
atividadesde revegetação posteriores. Contudo, a premissa inicial do recondicionamento
topográfico é restaurar as condições originais, tão quanto possível.

6.2.3.4 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
Após a reconstituição das áreas, caso seja de interesse do proprietário, deverão ser
mantidos os canais de drenagens instalados na área do canteiro objetivando reduzir a
velocidade do escorrimento superficial das águas pluviais e minimizando impactos com
processos erosivos. Caso contrário os drenos deverão ser recobertos e revegetados.

6.2.3.5 PREPARO DO SOLO
O preparo do solo consiste em um conjunto de medidas para promover a sua
estruturação e proteção, as quais variam conforme o nível de degradação dos sítios. Para a
realização deste preparo, faz-se necessária a aplicação da sequência de ações
apresentadas a seguir.
Antes da adição de uma cobertura vegetal, o solo precisa receber preparos básicos
para facilitar a pega da cobertura vegetal a ser implantada e formar uma eficiente contenção
contra as erosões.
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DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO

Esta prática deverá ser adotada para a recuperação da área do canteiro, acessos e
estruturas temporárias e locais de manobras das máquinas, onde a descompactação
biológica não for recomendada as condições de alta compactação.
Para realização deste procedimento deverão ser utilizadas práticas de natureza
mecânica e cultural, que poderão ser empregadas conjunta ou isoladamente, dependendo
da situação que se encontra cada área.
A descompactação mecânica deve ser executada em casos específicos, onde o solo
está muito compactados ou o solo é raso e os materiais rochosos estão parcialmente
expostos interferindo no estabelecimento da vegetação.
As medidas de descompactação de natureza mecânica utilizam equipamentos como
o arado e o subsolador, acoplados a tratores. Este procedimento rompe as camadas
compactadas do solo, melhorando a infiltração da água no perfil e a sua aeração,
fundamentais para o desenvolvimento da vegetação. Para realização desta prática com
êxito é necessário um diagnóstico prévio da profundidade da camada compactada.
Após a descompactação mecânica do solo deve-se proceder a distribuição de “solo
orgânico”, excluindo-se apenas locais onde a camada superficial original do solo estiver
preservada, tendo ocorrido apenas à compactação do mesmo. A camada de solo orgânico
deverá ser uniforme e ter espessura mínima de 30 cm, permitindo assim o pleno
desenvolvimento de vegetação nestes locais.
Nos locais com solos rasos, se recomenda também as práticas culturais que utilizam
para a descompactação do solo através do uso de espécies vegetais com capacidade de
romper as suas camadas adensadas. Além de realizar a descompactação do solo, esta
prática proporciona o aporte de matéria orgânica no solo, principal responsável pela
reestruturação do mesmo.

CORREÇÃO DA FERTILIDADE

A correção da fertilidade do solo será realizada junto com a atividade de
implantação da cobertura vegetal, visando um bom desenvolvimento da vegetação. Para tal,
será aplicado 150 kg/ha de adubo mineral NPK (5-20-20) para aumentar a oferta de
macronutrientes e para correção da acidez do solo será aplicado 2 t/ha de calcário
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dolomítico. Salienta-se que estas quantidades foram baseadas nas características dos solos
da região, sendo necessária posteriormente a realização de uma análise de solo para
efetivar a manutenção da fertilidade.
As espécies herbáceas deverão ser implantadas em consórcio de gramíneas e
leguminosas, fornecendo matéria orgânica e nitrogênio ao solo e criando um ambiente
favorável ao desenvolvimento da vegetação espontânea nativa. A semeadura de espécies
herbáceas se concentrará no local onde o solo se encontra exposto, nos taludes e em
pontos de descobertura na área que já está ocorrendo os estágios iniciais de regeneração
natural.

6.2.3.6 IMPLANTAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE PORTE HERBÁCEO
A semeadura de espécies herbáceas deverá ser realizada tão logo ocorra à liberação
da área para tal atividade, sobretudo nos meses de outubro a março, pelo aumento da
chuva, evitando áreas com solo exposto e com isso reduzindo o risco de formações de
processos erosivos e demais impactos associados.
Após o preparo do solo deverá ser realizada a implantação da cobertura vegetal, cujo
objetivo prioritário é propiciar a eficiente cobertura do solo, protegendo-o da erosão e
favorecendo a sua estruturação. As semeaduras são recomendadas no período de março a
junho, para as espécies de ciclo hibernal e, de setembro a outubro, para as espécies de
ciclo estival, sendo que deverá ser realizada semeadura em forma de consorciamento, onde
se fará semeadura de espécies de gramíneas e leguminosas, de acordo com cada período
de plantio.
As espécies recomendadas para semeadura de inverno (ciclo hibernal) são:AveiaPreta(Avena stringosa), Azevém(Loliummultiflorum), gramíneas, e,Ervilhaca (Vicia sativa) e
Nabo Forrageiro (Raphanussativus), leguminosa e crucífera, respectivamente. Estas
espécies possuem vantagem de ser pouco exigentes em fertilidade, com boa produção de
matéria orgânica para incorporar ao solo, com ressemeadura natural (no caso da ervilhaca e
azevém) e fixadoras de nitrogênio atmosférico no solo, disponibilizando-o para as plantas
(no caso da ervilhaca e do nabo-forrageiro). O nabo-forrageiro apesar de ser uma crucífera
apresenta características semelhantes às leguminosas, pois além de possuir um
crescimento inicial rápido e elevada capacidade de reciclar nutrientes, principalmente
nitrogênio e fósforo, desenvolve-se razoavelmente em solos fracos, com problema de
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acidez,

tendo

sistema

radicular

pivotante,

bastante

profundo,

contribuindo

para

descompactação do solo e reestruturação das propriedades físicas e químicas do mesmo.
As espécies indicadas para semeadura no período de verão (ciclo estival) são o
Capim-Tanzânia (Panicummaximum), Grama-Forquilha (Paspalumnotatum) e Pojuca
(Paspalumatratum), gramíneas e, LabLab (Lablabpurpureus), leguminosa. Estas espécies
possuem como características a sua adaptação a solos com baixa fertilidade, com alta
produção de matéria orgânica, resistentes à seca e a solos encharcados (no caso da
Pojuca).
A revegetação com essas espécies deverá ser realizada a partir dofinal do
verão,preferencialmente, entre os meses de março a maio, o que proporcionará condições
de boa germinação e tempo suficiente para a instalação e desenvolvimento da vegetação,
obtendo-se um bom aporte de massa verde para o solo, além de boa proteção contra
processos erosivos.
A semeadura do consórcio das espécies herbáceasserá realizado a lanço nas áreas
planasainda sem vegetação, sendo as sementes incorporadas ao solo numa profundidade
máxima de 2 cm, com auxílio de um ancinho (rastel). Nas rampas dos taludes e saias de
aterros deverão ser abertos sulcos, no mesmo sentido das curvas de nível, espaçadas entre
si em 20 centímetros, sendo este o leito da semeadura do consórcio das herbáceas. As
sementes deverão ser cobertas com solo, com auxílio de um ancinho, numa profundidade
máxima de 2 cm.
Naprimavera subseqüente será efetivada a semeadura de espécies herbáceas de
ciclo estival, no período de setembro a outubro, pela forma de sobressemeadura. Esta
vegetação tem como função de adubação verde efetivando a ciclagem de nutrientes e
aumentando o aporte de matéria orgânica no solo, a qual é a principal responsável pela
reestruturação do solo.
A seguir são apresentadas tabelas coma indicação dos consórcios de herbáceas
com respectivas quantidades de sementes necessárias para cada área, sendo a Tabela 1 –
Verão e Tabela 2 - Inverno.
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Tabela 1. Indicação de consórcio de espécies herbáceas e respectivas quantidades de
sementes – Plantio de Verão:
Quantidade
(kg/ha)

Quantidade de
Semente por Área
(kg)

Espécies em
Consórcio

Nome Popular

Paspalumnotatum

Grama-Forquilha

20

11

Paspalumatratum

Pojuca

25

14

Panicummaximum

Capim-Tanzânia

20

11

40

22

Lablabpur
pureus

Lab-Lab

Área
Total (ha)

0

,53

Tabela 2.Indicação de consórcio de espécies herbáceas e respectivas quantidades de
sementes – Plantio de Inverno:
Q

Espécie
s em Consórcio

Nome

uantidade

Popular

(k

Quantida

de de Semente

Área Total

por Área

(ha)

g/ha)
Avena stringosa

Aveia-Preta

(kg)

60

32

Loliummultiflorum

Azevém

30

16

Vicia sativa

Ervilhaca

15

08

Raphanussativus

Nabo Forrageiro

15

08

0
,53

6.2.3.7 MONITORAMENTO DA ÁREA
Será realizado um monitoramento da adequada cobertura de herbáceas até que
seja constatado seu completo estabelecimento.
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7 ANEXOS

Anexo I Mapa de Vegetação da Área do Canteiro de Obras.
Anexo II Croqui do Canteiro de Obras
Anexo III Documentação da Área
Anexo IV – ARTs as quais serão entregues como juntada.
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Anexo II Mapa de Vegetação da Área do Canteiro de Obras.
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Anexo II Croqui do Canteiro de Obras
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Anexo III Documentação da Área
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