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1 INTRODUÇÃO 

SBS Engenharia e Construções S.A, empresa inscrita no CNPJ sob o no 

88.348.024/0001-87, estabelecida na Rua Prof. Pedro Santa Helena, nº 650 – Bairro 

Jardim do Salso, no município de Porto Alegre/RS, vem apresentar o Relatório de 

Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental (PCA) para a solicitação 

de Licença de Operação para a atividade de CANTEIRO DE OBRAS, em uma área 

de 3,00ha, localizado na BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do 

Sul/RS. 

Os estudos ambientais necessários ao licenciamento de Canteiro de Obras 

(RCA/PCA) estão sendo apresentados em função de sua utilização na execução da 

duplicação da Rodovia BR 116/RS, trecho Guaíba – Pelotas. A duplicação da 

rodovia está licenciada sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes (DNIT), através da LI nº 875/2012 concedida em 07 de 

Agosto de 2012, e n° 453/2007 IBAMA, retificada em 10 de agosto de 2012. 

A apresentação do mesmo ocorre de forma ordenada e clara, procurando 

dar maior enfoque às áreas que sofrerão maior modificação ambiental, sempre 

delineado pela legislação ambiental vigente, baseado no atual Termo de Referência 

para RCA/PCA, fornecido pelo IBAMA, Superintendência no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Este Projeto foi elaborado pela empresa Geoambiental Consultoria e 

Licenciamento Ltda, com base em informações colhidas em vistorias de campo, 

levantamento planialtimétrico, relatório fotográfico e consultas bibliográficas, 

possibilitando ao seu corpo técnico, estimar quais os impactos e as respectivas 

magnitudes que o empreendimento terá sobre o meio ambiente, bem como propor 

as medidas mitigadoras e de recuperação a serem executadas. 

Eventuais alterações que os técnicos julgarem necessários no transcorrer do 

processo de licenciamento será juntado retificações para ajustes dos devidos planos 

ambientais neste projeto apresentado. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL*: SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 

End.: rua/av *: Rua Professor Pedro Santana Helena n° *: 650 
Bairro *: Jardim do Salso CEP *: 91.410-150 Município *: Porto Alegre/RS 

Telefone *: (53) 9953-7210 
                  (53) 9937-1123 FAX *: 3710-5400 

e-mail: 
claiton.proenca@sbsengenharia.com.br; 
rodrigo.lutz@@sbsengenharia.com.br                           

CNPJ (CGC/MF n.º) *: 88.348.024/0001-87 CGC/TE n.° *:  
CPF/CIC n.° *:  
Contato - Nome *: Rodrigo de Castro Lutz e ou Claiton Barcelos Proença  
End. P/ correspondência: rua / av *: Rua Professor Pedro Santana Helena n° *: 650 
Bairro *: Jardim do Salso CEP *: 91.410-150 Município *: Porto Alegre/RS 
Telefone p/ contato*: (53) 9953-7210     FAX: (51) 3710-5400     
                                  (53) 9937-1123         e-mail: claiton.proenca@sbsengenharia.com.br; 
                                                                       rodrigo.lutz@@sbsengenharia.com.br                                                      
Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração,  
etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior:  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade *: CANTEIRO DE OBRAS  
Localidade: (Linha, Picada, etc.): BR 116, KM 482+100 
Distrito:  Município: São Lourenço do Sul/RS 
Coordenadas geográficas * (Lat/Long)  no Sistema Geodésico, SAD-69  

Lat. 
(�) - 3 1  2 4  2 7 7 9 

Long 

(�) - 5 2  0 9  5 4 3 1 

Responsável pela leitura no GPS 

Nome: Fabiane de Almeida Profissão: Geóloga Telefone: (51) 3710-5400 

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO IBAMA  

SITUAÇÃO 

Tipo de documento a ser solicitado: 
 LP – Licença Prévia 
 LI – Licença de Instalação 
 LO – Licença de Operação 

 

 primeira solicitação deste tipo de documento 
 renovação ou alteração do(a) : 

 nº / 
(informar tipo do documento) 
processo FEPAM  nº  / 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 OBJETIVOS 

O presente Projeto foi elaborado com vistas à implantação de canteiro de 

obras para execução dos serviços necessários a duplicação da rodovia BR 116 - 

Lote 8, compreendido entre o Km 470+100 até o Km 489. A construção do Lote 8 da 

rodovia em questão é de responsabilidade da contratada, SBS Engenharia e 

Construções S. A., para efetuar a execução das obras de melhoria de capacidade, 

incluindo duplicação. A empresa SBS Engenharia e Construções S. A. possui 

contrato de empreitada a preço unitário estabelecido com o DNIT, como contratante. 

O referido contrato nº 464/2012 foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 16 

de Julho de 2012 e está apresentado em anexo. 

 

3.2 JUSTIFICATIVA 

Os impactos ambientais gerados na implantação e operação do canteiro de 

obras a ser instalado para apoio as obras de duplicação da rodovia BR 116 

distinguem-se na fase de implantação e operação. Nesse sentido, visando minimizar 

tais impactos, e/ou mesmo evitar novos, neste estudo são propostas ações capazes 

de garantir que o empreendimento seja acompanhado de um conjunto de medidas 

mitigadoras e programas ambientais que minimizem os impactos previstos durante a 

instalação e operação do empreendimento. 

A escolha do local para instalação do canteiro de obras considerou: 

-locação em ponto intermediário dos limites da respectiva duplicação (BR 116 km 

482+100); 

-área relativamente plana, com bom espaço para locação das instalações 

necessárias para desenvolvimento das atividades previstas; 

-área adjacente à rodovia, facilitando o acesso ao canteiro de obras; 

-proximidade com posto de combustível e de área urbana;  

-disponibilização da área pelo respectivo proprietário. 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

9

 

3.3 CRONOGRAMA 

O cronograma de instalação, operação e desmobilização está apresentado 

na Tabela 1, com previsão para instalação nos meses de Outubro e Novembro de 

2012, operação prevista de Dezembro de 2012 até Julho de 2014 e desmobilização 

para os meses de Agosto e Setembro de 2014. 
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Tabela 1 – Cronograma dos serviços do canteiro de obras. 

 

OUT N OV D EZ JA N F EV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OUT N OV D EZ JA N F EV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET

2 Operação 

TOTAL
2012

SERVIÇOSITEM

Desmobilização 
Real

1 Montagem 

Prev.

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2013 2014

Prev.

Prev.
Real

Real

3  
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3.4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E VIAS DE ACESSO 

O acesso à área é feito pela rodovia BR 116, sentido São Lourenço do Sul – 

Pelotas, seguindo-se por cerca de 16,81 km, a partir do trevo de acesso principal de 

São Lourenço do Sul. Após percorrer os 16,81 km, dobra-se à esquerda, em acesso 

a área chegando à área alvo de licenciamento. Posteriormente a emissão da licença 

ambiental será necessário ao alargamento do acesso direto pela rodovia BR 116, 

conforme pode ser visualizado na planta de layout do canteiro em anexo. 

 

 

Figura 1 - Localização do município de São Lourenço no Rio Grande do Sul. 

 

3.5 ESTRUTURAS PROJETADAS PARA FUNCIONAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO 

Execução de serviços de limpeza do terreno (onde necessário) com 

remoção da camada vegetal superficial, nas vias de acesso e nas vias internas, com 

posterior armazenamento para sua utilização na recuperação da área. Após a 

limpeza será colocado um forro de 10 a 15 cm de saibro ou argila que na sequência 

será revestido com uma camada de 10 cm de brita graduada. 

A área possui alguns poucos exemplares arbóreos isolados, além de 

vegetação herbácea, nas porções onde haverá edificações e nas áreas de manobra 
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e estacionamento de máquinas e equipamentos, havendo necessidade de sua 

supressão.   

O canteiro de obras contará com a instalação de portaria de acesso, 

escritório, refeitório, mecânica/laboratório, abastecimento de veículos, central de 

resíduos, rampa de lavagem e lubrificação, vestiário e usina de concreto. No caso da 

usina de concreto, especifica-se abaixo as instalações principais e de apoio 

previstas: 

-depósito de agregados (brita/areia), silos de cimento e central de produção de 

concreto usinado; 

-parque de equipamentos ligeiro; 

-armazém de materiais; 

-WC químico; 

-vestiário; 

-armazém diversos; 

-carpintaria (fabricação e conserto de formas e moldes de madeira); 

-ferramentaria; 

-combustível; 

-descofrante (desmoldante); 

-stock de aço (estocagem de aço); 

-fábrica de armaduras; 

-parque de armaduras; 

-montagem de armaduras; 

-stock de armaduras prontas; 

-parque de armaduras para muros; 

-parque de armaduras para pré-lajes; 

-mesa de fabrico de pré-lajes; 

-armazém pré-esforço; 

-grua torre (movimentação de cargas, peças e componentes); 

-mesa fabrico muros; 

-stock pré-lajes; 

-stock muros; 

-baias para inertes. 
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 A planta planialtimétrica contendo o Layout das instalações principais e de 

apoio está sendo apresentada em anexo. 

A estruturas projetadas serão construídas conforme descrito a seguir:  

Contêineres alocados lateralmente para formar as estruturas operacionais 

conforme apresentado em planta anexa. No caso do escritório, do vestiário e do 

refeitório, em cada conjunto de contêineres será instalado telhado para integrar as 

respectivas áreas e melhor aproveitar os espaços disponíveis. Por outro lado junto à 

área de produção de artefatos de concreto (usina de concreto em serviços de apoio), 

serão instalados em alguns locais contêineres fechados e em outros locais somente 

pilares e telhados sem paredes de fechamento lateral. 

Cobertura: As tesouras serão feitas em madeira e o telhado com telhas de 

fibro-cimento. 

Piso e base de áreas impermeáveis: em concreto usinado com aditivo 

impermeabilizante; 

O terreno será cercado evitando o acesso de pessoas estranhas ao local. 

 

3.6 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

A Tabela 2 mostra os tipos e a quantidade de máquinas e equipamentos a 

serem utilizados para a execução da obra de duplicação da BR 116 e que terão 

apoio neste canteiro. O canteiro de obras prevê que sejam executadas manutenções 

de máquinas e equipamentos na mecânica e rampa de lavagem/lubrificação a serem 

implantadas, conforme pode ser visualizado no layout do canteiro de obras em 

anexo. 

Informa-se abaixo os tipos de manutenções a serem realizadas no canteiro 

de obras: 

-consertos e troca de pneus/câmaras (borracharia); 

-consertos de sistemas hidráulicos de equipamentos; 

-consertos mecânicos preventivos e corretivos; 

-lavagem de peças para manutenção; 

-lavagem/troca de óleo e lubrificação de veículos. 
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Tabela 2 – Tipos, capacidade e quantidades de máquinas e equipamentos. 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIRETO QUANT. 

MOTONIVELADORA 135H UN 4 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D UN 6 

TRATOR DE ESTEIRA D6N UN 3 

ROLO COMPACTADOR CORRUGADO UN 6 

ROLO COMPACTADOR LISO UN 3 

CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO UN 38 

PERFURATRIZ UN 1 

COMPRESSOR DE AR UN 1 

TRATOR AGRICOLA UN 2 

GRADE DE DISCO UN 2 

CAMINHÃO PIPA UN 3 

RETROESCAVADEIRA UN 2 

FRESADORA UN 1 

CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK UN 5 

ROLO COMPACTADOR TANDEM UN 1 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS UN 2 

PA CARREGADEIRA 950G UN 1 

CAMINHÃO ESPARGIDOR UN 1 

VIBROACABADORA UN 1 

SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS  - 84 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIRETO QUANT. 

AUTOMOVEL GOL 1.6 UN 1 

AUTOMOVEL GOL 1.0 UN 5 

UTILITARIO SAVEIRO 1.6 UN 2 

UTILITARIO KOMBI UN 2 

ONIBUS UN 2 

CAMINHÃO COMBOIO UN 1 
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CARRETA PRANCHA UN 1 

CAMINHÃO CARROCERIA  UN 2 

CAMINHÃO TOCO (P/ VIGA) UN 1 

 SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS - 17 
EQUIPAMENTO USADOS SERVIÇOS DO CANTEIRO 

DE OBRAS QUANT. 

Bomba abastecimento de diesel 15 L/min 2 

Tanque de estocagem de diesel  15.000 L 1 

Bomba de pressurização de água de 

lavagem 

26 L/min 1 

Bomba de pressurização de água de 

lavagem a quente 

900 L/h 1 

Engraxadeira 1.300 g/min 2 

Pingadeira de óleo (coletor) 50 L 1 

Compressor  5 Cv 1 

Macaco hidráulico 2 ton 2 

Caixa de ferramentas diversas - 2 

Esmerilhadeira ½ CV 1 

Serra policorte 3450 rpm/ 3 CV 1 

Furadeira manual 3000 rpm/700 

W 

2 

Furadeira de bancada 1720 rpm/ 0,5 

CV 

1 

Esmeril 3.000 rpm/ 0,5 

CV 

1 

Parafusadeira pneumática 3500 rpm/ T 

1900 NM 

2 

Prensa hidráulica 10 ton 1 

Equipamento de solda  15,2 KVA/ 12A 1 

Balança 10 kg 1 

Estufa 30 L de 0º a 60º 1 

Cilindros de corpos de prova 1,57 L 15 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

16

Rotarex 3 L 1 

Fogareiro - 1 

Viscosímetro - 2 

Compactador - 1 

Peneiras - 2 

Formas metálicas - 10 

Pá  - 1 

Picareta - 1 

Soquete - 1 

Prensa - 1 

Espátulas - 3 

 SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS - 64 

 

 

3.7 PESSOAL 

A execução das obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, da 

rodovia BR 116, demandam uma grande concentração populacional de 

trabalhadores das Construtoras responsáveis por cada trecho, sendo que na área 

em questão, serão 171 trabalhadores que utilizarão o canteiro de obras como apoio, 

conforme pode ser visto na Tabela 3, a seguir:  

 

Tabela 3 – Quantidade de trabalhadores que utilizarão o canteiro de obras como apoio 

Cronograma de Mão-de-Obra 

RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DIRETO QUANT. 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA UN 5,00 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA UN 6,00 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA UN 3,00 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CORRUGADO UN 6,00 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR LISO UN 3,00 
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MOTORISTA CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO 14 
M3 UN 39,00 

OPERADOR DE PERFURATRIZ UN 1,00 

OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA UN 1,00 

MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA UN 2,00 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA UN 2,00 

OPERADOR DE FRESADORA UN 3,00 

MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK UN 2,00 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR TANDEM UN 1,00 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR PNEUS UN 8,00 

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 950G UN 1,00 

GREIDISTA UN 4,00 

MOTORISTA DE CAMINHÃO ESPARGIDOR UN 1,00 

OPERADOR DE ESPARGIDOR UN 1,00 

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO UN 3,00 

OPERADOR DE VIBROACABADORA UN 1,00 

OPERADOR DE MESA DE VIBROACABADORA UN 1,00 

SERVENTE UN 17,00 

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO UN 1,00 

  UN 
 

TOTAL DE MÃO-DE-OBRA DIRETO UN 112,00 

RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INDIRETO 
 

GERENTE DE CONTRATO UN 1,00 

ENG. PLANEJAMENTO UN 1,00 

ENG. PRODUÇÃO UN 1,00 

AUX. DE RH UN 1,00 

AUX. ADMINISTRATIVO UN 1,00 

ENC. ADMINISTRATIVO UN 1,00 

RECEPCIONISTA UN 1,00 
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COMPRADOR UN 1,00 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO UN 1,00 

PORTARIA UN 1,00 

ZELADORIA UN 1,00 

MOTORISTA VEICULO LEVA UN 1,00 

TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO UN 2,00 

ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA UN 1,00 

TOPOGRAFO UN 1,00 

TECNICO DE MEDIÇÕES UN 1,00 

NIVELADOR UN 2,00 

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA UN 4,00 

APONTADOR UN 8,00 

ENCARREGADO GERAL DE PRODUÇÃO UN 1,00 

ENCARREGADO DE TRANSPORTES UN 1,00 

MECANICO DA PESADA UN 2,00 

AUXILIAR DE MECANICO UN 2,00 

ENCARREGADO DE LABORATÓRIO UN 1,00 

LABORATORISTA UN 1,00 

AUX. DE LABORATORIO UN 4,00 

MOTORISTA DE CAMINHÃO UN 1,00 

CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO UN 1,00 

ONIBUS UN 2,00 

ENCARREGADO DE LUBRIFICAÇÃO UN 1,00 

LUBRIFICADOR UN 1,00 

MOTORISTA DE COMBOIO UN 1,00 

BORRACHEIRO UN 1,00 

SOLDADOR UN 1,00 

ABASTECEDOR UN 1,00 
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LAVADOR UN 1,00 

MOTORISTA DE CARRETA PRANCHA UN 1,00 

MOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA  UN 2,00 

AJUDANTE SINALIZAÇÃO UN 2,00 

TOTAL DE MÃO DE OBRA INDIRETO UN 59 

TOTAL GERAL  171 

 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE GERAÇÃO 

3.8.1 EFLUENTES LIQUIDOS 

Os efluentes líquidos a serem gerados no canteiro de obras correspondem: 

-efluentes sanitários: fontes de geração= banheiros. Tipo de efluentes, 

volume e caracterísiticas= efluentes orgânicos contendo contaminação fecal e 

grande quantidade de sólidos que precisam se estabilizados biologicamente, com 

volume estimado de 2,2 m3/dia. Características qualitativas estimadas do efluente 

bruto: DQO= 700 mg/L, DBO5= 350 mg/L, pH= 7,0, Sólidos Sedimetáveis= 15 mL/L, 

Sólidos Suspensos= 400 mg/L, Coliformes Totais= 106 a 109 NMP/100 mL, Óleos e 

Graxas= 110 mg/L; 

-efluentes da Copa e do Refeitório: fonte de geração= lavagem de utensílios 

usados nos lanches. As refeições (almoço) serão adquiridas prontas, serão gerados 

efluentes somente na lavagem de utensílios e talheres usados nas mesmas. Tipo de 

efluentes, volume e características= efluentes orgânicos contendo restos de 

alimentos e gordura vegetal, com estimativa de geração de 0,8 m3/dia. 

Características qualitativas estimadas do efluente bruto: DQO= 500 mg/L, DBO5= 

250 mg/L, pH= 6,0, Sólidos Sedimetáveis= 1,5 mL/L, Sólidos Suspensos= 250 mg/L, 

Óleos e Graxas= 70 mg/L; 

-efluentes de vestiário: fonte de geração= banhos e higienização pessoal de 

vestiário. Tipo de efluentes, volume e características qualitativas= efluentes 

contendo componentes orgânicos (sujidades) e químicos de sabões, shampos e 

condicionadores, com presença de resíduos sólidos particulados e resíduos 

dissolvidos, com vazão estimada em 1,35 m3/dia. Características qualitativas 
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estimadas do efluente bruto: DQO= 360 mg/L, DBO5= 180 mg/L, pH= 6,5, Sólidos 

Sedimetáveis= 0,5 mL/L, Sólidos Suspensos= 160 mg/L, Óleos e Graxas= 30 mg/L; 

Os efluentes mencionados acima serão tratados em fossa séptica, conforme 

especificado no PBA. Sugere-se a instalação, depois da fossa séptica, de filtro 

anaeróbio para retenção de sólidos e melhoria da carga orgânica residual dos 

despejos tratados, além da redução da concentração de coliformes termotolerantes. 

Os parâmetros listados acima possuem os respectivos limites de lançamento 

estipulados pela Resolução CONSEMA nº 128/2006. 

-efluente oleoso 1: fonte de geração= rampa de lavagem, lubrificação e troca 

de óleo de veículos. Tipo de efluentes, volume e características qualitativas= 

efluente oleoso contendo particulados sólidos (areia, barro, graxa), óleo mineral 

(óleo livre ou óleo emulsionado) e residual de detergente, com volume estimado 

entre 2,2 e 6,8 m3/dia. Características qualitativas estimadas do efluente bruto: 

DQO= 800 mg/L, pH= 6,5, Sólidos Sedimetáveis= 2,5 mL/L, Óleos e Graxas= 80 

mg/L e Fenóis: 0,2 mg/L; 

-efluente oleoso 2: fonte de geração= mecânica/lavagem de peças para 

conserto. Tipo de efluentes, volume e características qualitativas= efluente oleoso 

contendo particulados sólidos (areia, barro, graxa, resíduos de solo, agregados e 

concreto), óleo mineral e/ou residual de detergente, com volume estimado entre 0,5 

e 1,85 m3/dia. Características qualitativas estimadas do efluente bruto: DQO= 700 

mg/L, pH= 6,5, Sólidos Sedimetáveis= 1,0 mL/L, Óleos e Graxas= 100 mg/L e 

Fenóis= 0,2 mg/L; 

-efluente oleoso 3: fonte de geração= posto de abastecimento privado  de 

veículos (incidência pluvial, derrames de diesel e lavagem de parabrisas). Tipo de 

efluente, volume e características qualitativas= efluente oleoso contendo sólidos 

(areia e barro), óleo diesel e/ou residual de detergente, com volume estimado entre 

0,4 a 1,9 m3/dia. Características qualitativas estimadas do efluente bruto: DQO= 360 

mg/L, pH= 6, Sólidos Sedimetáveis= 0,5 mL/L, Óleos e Graxas= 30 mg/L e Fenóis= 

0,05 mg/L. 

Os parâmetros de monitoramento de efluentes oleosos são definidos pela 

Portaria FEPAM nº 43/2009, enquanto que os valores limites de lançamento são 

definidos pela Resolução CONSEMA nº 128/2006. 
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-efluente laboratório: fonte de geração= esgotamento periódico de tanque de 

imersão, lavagem de peças, equipamentos e utensílios. Tipo de efluente, volume e 

características qualitativas= efluente contendo contendo sólidos (areia, brita, 

concreto ou solo) e pequena concentração de componentes químicos (cloretos, 

glicerina e formol), com volume estimado entre 0,03 a 0,07 m3/dia. Características 

qualitativas estimadas do efluente bruto: DQO= 300 mg/L, pH= 6, Sólidos 

Sedimetáveis= 0,5 mL/L, Óleos e Graxas= 30 mg/L. 

-efluente usina de concreto: fonte de geração= lavagem de equipamentos, 

ferramentas e instalações da central de produção de concreto. Tipo de efluente, 

volume e características qualitativas= efluente com características alcalinas, 

contendo componentes sólidos (areia, brita e concreto) e componentes químicos 

dissolvidos como óxidos de cálcio e de magnésio, com volume estimado entre 1,4 

m3/dia. Características qualitativas estimadas do efluente bruto: DQO= 900 mg/L, 

pH= 11 Sólidos Sedimetáveis= 3 mL/L, Sólidos Suspensos= 130 mg/L e Óleos e 

Graxas= 30 mg/L. 

Os parâmetros listados acima possuem os respectivos limites de lançamento 

estipulados pela Resolução CONSEMA nº 128/2006. 

 

 

3.8.2 RESÍDUOS SÓLIDOS  

A tabela 4 mostra a estimativa de geração de residuos. 
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Tabela 4 – Fontes de geração, quantidades e características de resíduos gerados. 

FONTES DE GERAÇÃO  IDENTIFICAÇÃO 
DE RESÍDUOS 

ESTIMATIVA 
DO 

MONTANTE 
A SER 

GERADO 

CARACTERÍSTICAS 
DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

TRATAMENTO/DESTINAÇÃO 

Escritório  
(Obs.: os eventuais 
curativos de acidentes de 
trabalho não graves serão 
feitos na área de segurança 
do trabalho, junto ao prédio 
do escritório) 

Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas de 
vapor de sódio e 
lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

01 
unidades/mês 

Resíduo perigoso 
classe I, contendo pó 
fosfórico e/ou mercúrio  

 
 

A reciclagem por empresa 
credenciada permite a 
separação de componentes de 
alumínio, soquetes de 
plásticos, estruturas metálico-
eletrônicas e de vidro. 

Cartuchos de 
tinta e/ou toner 

03 
unidades/mês 

Resíduo contaminado 
classe I com restos de 
tinta e pigmentos 

A recarga de cartuchos ou a 
destinação para empresas de 
reciclagem licenciadas é 
indicada para minimizar o 
impacto ambiental da 
atividade. 

Papel/papelão 1,7 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB que quando 
corretamente 
segregados não 
oferecem perigo em 
seu manuseio, 
caracterizados como 
inertes e recicláveis 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Plásticos 1,0 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB de filmes e 
embalagens, copos 
plásticos usados pelos 
colaboradores, que não 
oferecem perigo no 
manuseio, sendo 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 
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inertes e recicláveis 
Resíduo de 
varrição 

0,13 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB compostos 
por materiais como de 
areia, terra e pó 
oriundos do pátio do 
canteiro de obras 

Disposição em aterro sanitário 
licenciado 

Resíduos de 
alimentos 
(lanches) 
 

0,20 m3/mês Resíduos classe IIA 
orgânicos (restos 
comida, erva-mate, 
cascas de frutas) 

Aterro sanitário licenciado, 
compostagem ou incorporação 
em solo agrícola, com coleta 
municipal 

Resíduos de 
ambulatório 

0,05 m3/mês Resíduos classe I 
potencialmente tóxicos 
e infectocontagiosos, 
que precisam ser 
separados dos demais 
resíduos gerados no 
canteiro de obras 

Coleta por empresa habilitada 
e Destruição térmica em 
incinerador licenciado 

Serviços de 
Limpeza/manutenção de 
veículos no canteiro de 
obras (Rampa de 
Lavagem/Lubrificação/Troca 
de Óleo/Lavagem de Peças 
para Conserto, mecânica, 
Abastecimento Privado de 
Combustível) 

Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas de 
vapor de sódio e 
lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

01 
unidades/mês 

Resíduo perigoso 
classe I, contendo pó 
fosfórico e/ou mercúrio  

 
 

A reciclagem por empresa 
credenciada permite a 
separação de componentes de 
alumínio, soquetes de 
plásticos, estruturas metálico-
eletrônicas e de vidro. 

Estopas usadas  
 

0,012 m3/mês Resíduo sólido classe 
I, contendo óleo-graxa, 
tintas e/ou solventes 

Incineração, co-
processamento ou disposição 
em aterro classe I, licenciados 

Óleo lubrificante 
usado e óleo 
retido na caixa 
separadora de 
água e óleo 

0,48 m3/mês Resíduo líquido classe 
I derivado de petróleo, 
contendo materiais 
particulados/dissolvidos  

Rerefino em empresas 
credenciadas na ANP 

EPIs usados 0,02 m3/mês Resíduo classe I ou Higienização-conserto-
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classe IIA não 
passíveis de 
reaproveitamento ou 
contaminados com 
derivados de petróleo  

reutilização ou disposição em 
aterro classe I licenciado 

Latas vazias de 
tintas, solventes 
ou graxa 

0,04 m3/mês Resíduo classe I 
contaminado com 
tintas-solventes ou 
óleo-graxa 

Descontaminação e 
reciclagem por empresas 
credenciadas ou disposição 
em aterro classe I licenciado 

Pilhas e baterias 
usadas 

3 
unidades/mês 

Resíduo classe I 
contendo componentes 
tóxicos e 
potencialmente 
contaminantes 

Devolução ao fabricante ou 
fornecedor autorizado 

Sucatas 
metálicas 

16 kg/mês Resíduo metálico 
classe IIB  

Reciclagem por empresas 
credenciadas 

Embalagens 
plásticas de 
óleos 

25 
unidades/mês 

Resíduo sólido classe I 
contendo residual de 
derivado de petróleo 

Devolução ao fabricante ou 
coletor autorizado para 
reciclagem 

Filtros de óleo 
lubrificante e 
filtros de diesel 

0,04 m3/mês Resíduos classe I 
contendo residual de 
derivados de petróleo  

Descontaminação e 
reciclagem por empresas 
credenciadas ou disposição 
em aterro classe I licenciado 

Filtro de ar 0,15 m3/mês Resíduo sólido classe 
IIA contendo poeira, 
fuligem e areia retidos 
no ar 

Reciclagem por empresas 
credenciadas ou disposição 
em aterro classe II 

Vidros 
(parabrisas, 
frascos e outros) 

0,05 m3/mês Resíduo classe IIB  Reciclagem por empresas 
credenciadas 

Pneus e câmaras 85 
unidades/mês 

Resíduo Classe IIA ou 
IIB contendo poeira e 
fuligem de borracha 

Recapagem ou reciclagem por 
empresas credenciadas 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

25

 
Lonas de freio 0,04 m3/mês Resíduo Classe I 

contendo resina 
fenólica 

Devolução ao fabricante, 
coletor autorizado para 
reciclagem ou aterro classe I 
licenciado 

Areia e Barro da 
caixa separadora 
de água e óleo  

0,17 m3/mês Resíduo classe I 
contendo óleo e graxa 
e fuligem de lonas de 
freio 

Incineração, co-
processamento em fornos de 
cimento ou disposição em 
aterro classe I. 

Laboratório  Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas de 
vapor de sódio e 
lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

0,33 
unidades/mês 

Resíduo perigoso 
classe I, contendo pó 
fosfórico e/ou mercúrio  

 
 

A reciclagem por empresa 
credenciada permite a 
separação de componentes de 
alumínio, soquetes de 
plásticos, estruturas metálico-
eletrônicas e de vidro. 

Solo 
contaminado  

0,008 m3/mês Resíduo classe I 
contendo cloreto, 
glicerina e formol 

Incineração, co-
processamento em fornos de 
cimento ou disposição em 
aterro classe I. 

Solos, concretos 
e agregados 

0,04 m3/mês Resíduo classe IIB Regularização do pátio da 
atividade  

Papel toalha 0,006 m3/mês Resíduos sólidos 
úmidos classe IIB 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Refeitório Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas de 
vapor de sódio e 
lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

0,5 
unidades/mês 

Resíduo perigoso 
classe I, contendo pó 
fosfórico e/ou mercúrio  

 
 

A reciclagem por empresa 
credenciada permite a 
separação de componentes de 
alumínio, soquetes de 
plásticos, estruturas metálico-
eletrônicas e de vidro. 

Resíduos de 0,2 m3/mês Resíduos classe IIA Aterro sanitário licenciado, 
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alimentos 
 

orgânicos (restos 
comida, erva-mate, 
cascas de frutas) 

compostagem ou incorporação 
em solo agrícola, com coleta 
municipal 

Plásticos 0,4 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB de 
embalagens, copos 
plásticos que não 
oferecem perigo no 
manuseio, sendo 
inertes e recicláveis 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Sucata de 
alumínio das 
viandas 

0,17 m3/mês Resíduo classe IIA 
contendo restos de 
alimentos 

Reciclagem por empresas 
credenciadas ou aterro 
sanitário licenciado  

Resíduos da 
caixa de gordura 

0,005 m3/mês Resíduo classe IIA 
contendo matéria 
orgânica e gordura 
vegetal 

Tratamento biológico ou 
disposição em aterro sanitário, 
licenciados 

Sanitários e vestiário Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas de 
vapor de sódio e 
lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

0,5 
unidades/mês 

Resíduo perigoso 
classe I, contendo pó 
fosfórico e/ou mercúrio  

 
 

Reciclagem por empresa 
credenciada permite a 
separação de componentes de 
alumínio, soquetes de 
plásticos, estruturas metálico-
eletrônicas e de vidro. 

Papel higiênico 1,3 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIA 
infectocontagiosos 

Disposição em aterro sanitário 
licenciado 

Papel toalha 0,45 m3/mês Resíduos sólidos 
úmidos classe IIB 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

 
 
Usina de Produção de 
Artefatos de Concreto 

Restos de 
concreto 
(raspagem de 
formas) 

0,10 m3/mês Resíduos sólidos 
inertes classe IIB, da 
raspagem de concreto 
curado de formas 

Regularização do pátio do 
canteiro de obras. 
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Restos de 
concreto (lodo da 
caixa separadora 
de água e óleo) 

0,5 m3/mês Resíduos sólidos finos 
contendo óxidos de 
cálcio e magnésio com 
pH alcalino. 

Destinação para aterro 
classe IIA licenciado. 

Retalhos de 
madeira  

0,3 m3/mês Resíduos de madeira 
da carpintaria isenta de 
componentes tóxicos 

Reutilização interna na 
confecção de formas para 
concretagem ou doação 
para empresas que 
possuam caldeira com 
fornalha à lenha, visando o 
aproveitamento do poder 
calorífico da madeira. 

Embalagens 
contaminadas 

04 
unidades/mês 

Resíduo classe I 
contaminado com 
graxa 

Descontaminação e 
reciclagem por empresas 
credenciadas ou disposição 
em aterro classe I licenciado 

Sucata metálica 0,1 ton/mês Resíduo metálico 
classe IIB  

Reciclagem por empresas 
credenciadas 

Estopas usadas 0,01 m3/mês Resíduo sólido classe 
I, contendo 
graxa/resíduos de 
concreto 

Incineração, co-
processamento ou disposição 
em aterro classe I, licenciados 

EPIs usados 0,007 m3/mês Resíduo classe I ou 
classe IIA não 
passíveis de 
reaproveitamento ou 
contaminados com 
derivados de petróleo  

Higienização-conserto-
reutilização ou disposição em 
aterro classe I licenciado 

Plástico 0,3 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB de 
embalagens, copos 
plásticos e garrafas 
PET 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 
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Papel toalha 0,06 m3/mês Resíduos sólidos 
úmidos classe IIB 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Papel Higiênico 0,15 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIA 
infectocontagiosos 

Disposição em aterro sanitário 
licenciado 

Resíduos de 
alimentos 

0,05 m3/mês Resíduos classe IIA 
orgânicos (restos 
comida, erva-mate, 
cascas de frutas) 

Aterro sanitário licenciado, 
compostagem ou incorporação 
em solo agrícola, com coleta 
municipal 

Terraplenagem e 
nivelamento do terreno  

Solo natural 3.000 m³ Resíduo classe IIB 
composto por solo 
orgânico natural 

A ser estocado para 
reutilização na recuperação da 
área quando da 
desmobilização do canteiro de 
obras 

 
 
 
Avanço das obras  

Papel higiênico 0,85 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIA 
infectocontagiosos 

Disposição em aterro sanitário 
licenciado 

Plástico 0,33 m3/mês Resíduos sólidos 
classe IIB de 
embalagens, copos 
plásticos e garrafas 
PET 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Papel toalha 0,27 m3/mês Resíduos sólidos 
úmidos classe IIB 

Reciclagem por em empresa 
credenciada ou coleta 
municipal 

Resíduos de 
alimentos 

0,04 m3/mês Resíduos classe IIA 
orgânicos (cascas de 
frutas e resíduos 
orgânicos) de lanches 

Aterro sanitário licenciado, 
compostagem ou incorporação 
em solo agrícola, com coleta 
municipal 

EPIs usados 0,04 m3/mês Resíduo classe I ou 
classe IIA não 
passíveis de 

Higienização-conserto-
reutilização ou disposição em 
aterro classe I licenciado 
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reaproveitamento ou 
contaminados com 
derivados de petróleo  

 
Descomissionamento do 
canteiro de obras 

Concreto curado 60 m3 Resíduos de concreto 
classe IIB 

Reincorporação no terreno 
para regularização superficial 
ou disposição final em aterro 
classe II licenciado 

Contêineres 
metálicos 

30 unidades Contêineres alugados 
que serão devolvidos 
para o fornecedor 

Devolução ao fornecedor 

Telhas de 
fibrocimento 

980 m2 Resíduos de telhas de 
fibrocimento classe IIB 

Reutilização em outras obras, 
reciclagem ou disposição final 
em aterro classe II licenciado 

Tela metálica de 
cercamento do 
terreno 

1440 m2 Resíduos de telas 
metálicas classe IIB 

Reutilização em outras obras, 
reciclagem ou disposição final 
em aterro classe II licenciado 

Postes usados 
no cercamento 
do terreno 

320 unidades Resíduos de concreto 
ou metal classe IIB 

Reutilização em outras obras, 
reciclagem ou disposição final 
em aterro classe II licenciado 

Observação: a geração de resíduos sólidos no avanço de obras está relacionada no canteiro de obras tendo em vista que 
no local haverá um local centralizado para estocagem temporária de todos os resíduos gerados pela SBS Engenharia e 
Construções S.A – Lote 8 – duplicação BR 116. 
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3.8.3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

As emissões resultantes da implantação e operação do canteiro de obras 

estão relacionadas abaixo:  

-Fontes de emissões de sólidos suspensos e poeiras:  

=remoção da cobertura vegetal para limpeza do terreno e transporte para local de 

armazenamento temporário; 

=colocação e regularização de camada de argila ou saibro e de brita na etapa de 

instalação do canteiro de obras; 

=transito de veículos durante a operação do canteiro de obras (movimentação de 

máquinas, equipamentos e veículos); 

 -Fontes de geração de gases provenientes de motores de combustão: 

=veículos, máquinas e equipamentos que se movimentam ou operam no canteiro de 

obras. 

 -Fonte de geração de emissões oriundas do tanque de armazenagem de óleo 

diesel junto à área de abastecimento de veículos: 

=saída de vapores junto ao suspiro do tanque de diesel. 

 

3.8.4 RUÍDOS 

A identificação e caracterização das fontes de emissão de ruídos estão 

relacionadas abaixo: 

=movimentação e operação de máquinas, veículos e equipamentos automotores, 

gerando ruídos com características intermitentes e aleatórios não confinados; 

=operação de serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos: 

compressor, esmeril, esmerilhadeira, serra policorte, gerando ruídos intermitentes e 

aleatórios, que serão parcialmente confinados nas áreas operacionais. 
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4 RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA 

4.1 USO ATUAL DA ÁREA 

Atualmente a área apresenta-se desprovida de qualquer infra-estrutura 

preliminar. A área a ser utilizada para a implantação das estruturas projetadas 

apresenta vegetação a ser suprimida e encontra-se locada sobre dois patamares, 

conforme planta planialtimétrica apresentada em anexo. No patamar mais alto serão 

locadas as estruturas administrativas e de serviços de apoio, enquanto que no 

patamar mais baixo, as estruturas de produção de artefatos de concreto (usina de 

concreto/carpintaria/outros). O empreendedor está aguardando a liberação do órgão 

ambiental para iniciar a instalação e operação do mesmo. 

 

4.2 CLIMA 

Entende-se por clima o registro histórico e a descrição da média diária e 

sazonal de eventos climáticos que ajudam a descrever uma região. As estatísticas 

são extraídas de várias décadas de observação (AYOADE, 2002 in EIA RIMA BR 

116). 

O extenso território brasileiro, a diversidade de formas de relevo, a altitude e 

dinâmica das correntes e massas de ar possibilitam uma grande diversidade de 

climas no Brasil. 

Atravessado na região norte pela Linha do Equador e ao sul pelo Trópico de 

Capricórnio, o Brasil está situado, na maior parte do território, nas zonas de latitudes 

baixas, chamadas de zonas intertropicais, nas quais prevalecem os climas quentes e 

úmidos, com temperaturas médias em torno de 20ºC. 

Na região Sul do Brasil o clima subtropical é representado pela classificação 

climática de Köppen-Geiger como Cfa ou Cfb. O primeiro é o subtropical com verões 

quentes, cuja temperatura do mês mais quente é superior aos 22ºC, enquanto a 

segunda sigla corresponde ao clima subtropical com verões amenos. O Clima Cfa 

pertence às regiões mais baixas, enquanto o clima Cfb corresponde às áreas de 

maiores altitudes. 

A vegetação, nas áreas de clima subtropical, é diferente conforme a altitude 

do local. 
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Nas partes mais altas, ocorrem os bosques de araucárias. Nas planícies, há a 

predominância de campos, com vegetação rasteira de gramíneas, denominadas 

pampas. 

Na circulação atmosférica do Rio Grande do Sul prevalecem os efeitos 

determinados pela dinâmica entre o anticlone subtropical Atlântico, os intermitentes 

deslocamentos de massas polares e a depressão barométrica do nordeste da 

Argentina. O anticlone subtropical Atlântico é um centro de altas pressões cuja 

posição média anual é próxima a 30º S, 25º W. A circulação atmosférica, no sentido 

anti-horário, resulta no predomínio de ventos de leste-nordeste sobre toda a área do 

Brasil, situada abaixo, da latitude 10º S. A depressão barométrica do nordeste da 

Argentina é uma área quase permanente de baixas pressões, geralmente 

estacionária ao leste dos Andes, cuja posição anual média é de aproximadamente 

29° S, 66° W. Esta depressão é causada pelo bloqueio da circulação geral 

atmosférica imposto pelos Andes e acentuada pelo intenso aquecimento das 

planícies de baixa altitude da região (Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, disponível 

em http://www.semc.rs.gov.br/atlas). 

 Em relação aos ventos, pode-se dizer que são uma contínua movimentação 

da atmosfera, fruto da circulação de massas de ar provocadas pela energia solar e 

pela rotação terrestre. Dentre os mecanismos atuantes, tem-se o aquecimento 

desigual da superfície terrestre, que ocorre em escala global (latitudes e ciclo dia-

noite) e local (mar-terra, montanha-vale). Dessa forma as velocidades e direções dos 

ventos apresentam tendências diurnas e sazonais dentro de um caráter aleatório. O 

gradiente de pressão atmosférica entre a depressão do nordeste da Argentina e o 

anticiclone subtropical Atlântico induz um escoamento persistente de leste-nordeste 

ao longo de toda a região Sul do Brasil. Desse escoamento resultam ventos com 

velocidades médias anuais entre 5.5 m/s a 6.5 m/s sobre a maior parte da região. 

Segundo o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à área de 

influência do empreendimento, especificamente nas serras do centro e do oeste, as 

velocidades dos ventos se intensificam no período noturno, com picos ocorrendo 

entre as 22 horas até às 6 horas da manhã. Essas velocidades se atenuam durante 

o dia, e principalmente nos meses de verão e outono. 

Ao longo do litoral, as brisas marinhas aumentam a velocidade dos ventos a 

partir das 11 horas até às 18 horas, ao longo da primavera e se estendem pelos 
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meses de verão. Por causa da grande amplitude térmica anual essa situação se 

reverte nos meses mais frios do inverno, onde as menores velocidades são 

registradas no período das 14 horas até às 23 horas. 

Em relação à sazonalidade dos ventos, na segunda metade do ano ocorrem 

ventos mais intensos em todas as regiões do Estado, com pequena discrepância 

dos picos entre os extremos leste e oeste do Estado. Em relação aos regimes 

diurnos observa-se uma defasagem entre as áreas litorâneas e o interior: no litoral, 

as brisas marinhas favorecem ventos mais intensos no período da tarde até o 

anoitecer, enquanto que no interior os ventos são mais intensos no período noturno. 

A formação de geadas é um fenômeno normal no Rio Grande do Sul, dada 

sua latitude e georografia. As geadas são observadas com mais frequência nos 

municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Vacaria e São Francisco de Paula, 

com número de ocorrências superior a 25 geadas por ano, devido à altitude em que 

se encontram. 

A precipitação da neve, embora registrada em mais da metade do Estado, 

ocorre com mais frequência em uma área extremamente restrita. As regiões mais 

susceptíveis são apenas as situadas nos pontos mais elevados do Escudo e do 

Planalto Superior. 

Convém salientar que este fenômeno não ocorre regularmente, podendo 

passar-se vários anos para que se observe qualquer ocorrência. 

 

4.2.1 TEMPERATURA 

Com relação às temperaturas foram utilizados os dados disponíveis no EIA-

RIMA de duplicação da rodovia BR 116, o qual se baseou nas estações 

meteorológicas de Porto Alegre e Rio Grande, que se encontram nas duas 

extremidades do projeto. Os dados foram adquiridos no Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e são referentes ao ano de 2007, devido disponibilidade anual 

dos dados. 

No Estado, as temperaturas médias anuais variam entre 15º C a 20º C, com 

mínimas de até -10º C e máximas de 40º C. Nos locais com altitudes acima de 1.100 

m, caem para aproximadamente 10º C. Apresentam grande variação sazonal, com 

verões quentes e invernos bastante rigorosos, com a ocorrência de geada e 

precipitação eventual de neve. 
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Conforme observado no Estudo de Impacto Ambiental para a Estação 

Meteorológica de Porto Alegre, entre os meses de janeiro a abril, as temperaturas 

médias diárias ficam em torno de 20º a 22º C, caindo no mês de maio para uma 

média de 15º C. De junho a agosto, meses mais frios, as temperaturas caem para 

cerca de 12º C, e aumentam gradativamente nos meses de setembro e outubro. O 

mês de novembro registra as temperaturas médias mais altas, acima de 24ºC, 

diminuindo em dezembro e seguindo as médias diárias de 20º a 22ºC até março. 

Para os dados da Estação Meteorológica de Rio Grande as temperaturas 

médias diárias, entre os meses de janeiro a março, ficam em torno de 25ºC a 30ºC. 

No mês de abril a temperatura cai para 15ºC a 25ºC, e continua caindo entre os 

meses de maio a agosto para uma média diária variando de 10ºC a 25ºC, que é o 

período mais frio do ano. A partir do mês de setembro, até novembro, as 

temperaturas sobem para uma média que varia de 20ºC a 25ºC, retornando em 

dezembro as médias do início do ano, em torno de 25ºC a 30ºC, sendo os meses 

mais quentes do ano. 

Vale ressaltar que em climas temperados, a temperatura varia regularmente 

durante todo o ano, com a definição nítida das quatro estações do ano, possuindo 

uma grande amplitude térmica no decorrer do dia. A altitude e a influência marinha 

também afetam sobremaneira a temperatura do ambiente. 

 

4.2.2 PRECIPITAÇÕES 

Como é característico do clima temperado subtropical do sul brasileiro, o Rio 

Grande do Sul apresenta uma tendência de regimes pluviométricos bem distribuídos 

ao longo do ano, como pode ser visto na figura a seguir, disponibilizada pela SEMC - 

Secretaria de Minas, Energia e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Figura 2 - Mapas de sazonalidade das chuvas no RS e média anual. Extraído do Atlas Eólico do Rio 
Grande do Sul. (http://www.semc.rs.gov.br/atlas). 

 

Quanto às características da região do empreendimento, na Depressão 

Central, as taxas de pluviosidade variam entre 1.300 e 1.400 mm, enquanto no 

Planalto Meridional podem atingir 1.500 mm a 1.800 mm. Neste último, constituem 

exceção às médias anuais de São Francisco de Paula, superiores a 2.000 mm e de 

Soledade, com aproximadamente 2.000 mm, que são as áreas de maior índice 

pluviométrico do Estado. Médias anuais excepcionais foram registradas em São 

Francisco de Paula (3.396 mm) e em Soledade (3.002 mm), nos anos de 1928 e 

1941, respectivamente. As mínimas registraram-se em Vacaria, com valores de 761 

mm, em 1945 e de 843 mm, em 1962, e em Santa Cruz do Sul (859 mm) em 1962. 

Os meses de maior altura pluviométrica média são os de setembro, outubro 

e janeiro, com índices médios superiores a 160 mm, 125 mm e 125 mm, 

respectivamente. Os índices mensais excepcionais ocorridos foram de 656 mm, em 

Guaporé, em maio de 1912, e de 652 mm, em Lagoa Vermelha, em Junho de 1916. 

Os meses de menor altura pluviométrica média são os de novembro e maio, ambos 

com valores superiores a 60 mm. Os índices mínimos mensais registrados foram os 

de Lagoa Vermelha, em abril de 1929, sem precipitação alguma e Taquari, em 

novembro de 1959, com 1,3 mm de precipitação. 

As alturas pluviométricas anuais dividem-se pelas quatro estações, com 

percentagens médias de 22, 26, 28 e 24% na zona da Depressão Central e 23, 25, 

27 e 25% na zona do Planalto Meridional, respectivamente para verão, outono, 

inverno e primavera. Essas percentagens indicam boa distribuição de chuvas ao 
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longo do ano, havendo apenas uma ligeira predominância para as chuvas de 

inverno, o que leva a classificar o regime pluviométrico regional como de inverno. 

 
 

4.3 RECURSOS HÍDRICOS 

A área de influência da Rodovia BR 116 abrange a Região Hidrográfica do 

Guaíba e a Região Hidrográfica Litorânea, conforme pode se verificado na Figura 3, 

sendo dado um tratamento especial para a descrição das características e 

informações da bacia da Região Hidrográfica Litorânea, em virtude de ser nesta 

bacia que a área onde será implantado o canteiro de obras encontra-se inserida. 

A Região Hidrográfica do Litoral ou das Bacias Litorâneas está localizada na 

porção leste e sul do território rio-grandense e ocupa uma superfície de 

aproximadamente 53.356,41 Km², correspondendo a 20,11 % da área do Estado. 

Sua população total está estimada em 1.231.293 habitantes, correspondendo a 

12,09 % da população do Rio Grande do Sul, distribuídos em 80 municípios, com 

uma densidade demográfica em torno de 23,07 hab/Km². 

Compõem esta região hidrográfica seis bacias, conforme Figura 4: Tramandaí, 

Litoral Médio, Camaquã, Piratini- São Gonçalo - Mangueira, Mampituba e Jaguarão. 

Destaca-se que a Resolução 05/02, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

instituiu o Comitê Gestor da Laguna dos Patos - CGLP como instrumento de 

articulação no gerenciamento das águas da mesma. 
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Figura 3 - Regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul. Extraído de 
http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/bacias_hidro.asp, Fonte: DRH-SEMA/RS. 
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Figura 4 - Bacias hidrográficas da Região hidrográfica do litoral. Extraído de 
http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/bacias_hidro.asp, Fonte: DRH-SEMA/RS. 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

LITORAL, QUE ESTÃO INSERIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

A) BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã localiza-se na região central do Rio 

Grande do Sul. Abrange as províncias geomorfológicas do Escudo Sul-

Riograndense e da Planície Costeira. Possui área de 21.511,81 km² e população 

total estimada em 236.203 habitantes, abrangendo municípios como Arambaré, 

Bagé, Caçapava do Sul, Dom Feliciano e Tapes. 

Os principais corpos de água desta bacia são: o Rio Camaquã e os Arroios 

Sutil, da Sapata, Evaristo, dos Ladrões, Maria Santa, do Abrânio, Pantanoso, Boici e 

Torrinhas. O Rio Camaquã tem suas nascentes a oeste da bacia, com 

desembocadura a leste na Laguna dos Patos. A vazão média mais próxima da foz é 

de 304 m³/s e área de drenagem de 15.543 Km2, com precipitação média anual de 

1340 mm. Os principais usos da água na bacia se destinam à irrigação do arroz e ao 

abastecimento público (SEMA/RS, 2006 in EIA RIMA BR 116). 
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C) BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRATINI-SÃO GONÇALO 

A bacia possui 31.160,23 km², e está localizada no extremo sul do Estado, 

ocupando partes das regiões fisiográficas: Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste, 

Litoral e Campanha. Limita-se ao norte com a bacia do Camaquã; ao sul com a 

República Oriental do Uruguai; a oeste com a bacia do Negro; e a leste com o 

Oceano Atlântico. É composta pelos Rios Piratini, Jaguarão e Canal de São Gonçalo 

e os Arroios Turuçu, Pelotas, Jaguarão, Candiota, Mau, Telho, Chasqueiro, Grande, 

Bretanha e Juncal. A vegetação característica é composta por Savanas, Estepes, 

Floresta Estacional Semidecidual e Áreas de Formações Pioneiras (SEMA/RS, 2006 

in EIA RIMA BR 116). 

 

4.4 FLORA 

4.4.1 METODOLOGIA 

A avaliação ecológica de determinada área, envolve a biodiversidade, 

representatividade regional, potencial econômico, estado de preservação, etc. Para 

tais levantamentos, é desejável a adoção de um método expedito para a avaliação 

ecológica. 

As etapas seguidas para a caracterização da flora são as seguintes:  

 Descrição sumária da vegetação original; 

 Descrição da situação atual; 

 Pesquisa cartográfica e bibliográfica. 

 

4.4.2 DESCRIÇÃO DAS FLORESTAS ORIGINAIS 

4.4.2.1 Áreas de formações pioneiras – vegetação com influência fluvial e/ou 

lacustre 

Segundo LEITE & KLEIN (1990) a expressão formação pioneira é usada 

para denominar o tipo de cobertura vegetal formado por espécies colonizadoras de 

ambientes novos, isto é, de áreas subtraídas naturalmente a outros ecossistemas ou 

surgidos em função da atuação recente ou atual dos agentes morfodinâmicas e 

pedogenéticos. As espécies chamadas pioneiras desempenham importante papel na 
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preparação do meio à instalação subsequente de espécies mais exigentes ou menos 

adaptadas às condições de instabilidade ambiental. 

Como as Formações Secundárias, as Formações Pioneiras podem ser, em 

geral, classificadas, quanto à estrutura e fisionomia, em geral arbóreas, arbustivas e 

herbáceas, umas com e outras sem contingentes expressivos de palmáceas. 

Quanto ao tipo de ambiente em que se desenvolvem, classificam-se, no Sul 

do Brasil, as Formações Pioneiras em três grupos: as de influência marinha, as de 

influência fluviomarinha e as de influência fluvial (LEITE & KLEIN, 1990). 

De acordo com Rambo (1956), a área objeto de licenciamento pode ser 

classificada como Área de Formações Pioneiras de Influencia Fluvial, que são áreas 

situadas em sua maioria, junto a Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, bem como ao 

longo de inúmeros rios dispersos pela Depressão Central Gaúcha e Planalto da 

Campanha. 

Atualmente, apesar de se tratar de locais brejosos ou sujeitos a inundações 

periódicas, com adversas condições a utilização agrícola, a maior parte dos mesmos 

encontra-se drenado e transformado em lavouras de arroz. 

 Nos remanescentes de vegetação, verifica-se que a mesma é formada 

principalmente por gramíneas, e, às vezes, capões formados por espécies 

arbustivas de mirtáceas, melastomatáceas e compostas lenhosas, sobrepujadas por 

jerivás e figueiras. 

4.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO EM RELAÇÃO À 

VEGETAÇÃO 

A cobertura vegetal atual em toda área de duplicação da rodovia BR 116 está 

muito alterada, e em vários pontos está descaracterizada com relação à cobertura 

vegetal original. 

A deterioração da cobertura vegetal verificada na área reflete os múltiplos 

usos da terra exercidos na região. Tais usos têm origem antrópica e vem sendo 

praticados há décadas e referem-se à agricultura intensiva, com lavouras de várias 

culturas, principalmente de arroz, reflorestamento de pinus e eucalipto, alterando 

profundamente a topografia e a vegetação original da local. 

As áreas florestais em melhor estado de conservação estão localizadas nas 

margens de rios ou em fragmentos, na maioria das vezes intercaladas por grandes 
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extensões de áreas, atualmente ocupadas para a agricultura e pecuária. Restam 

pouquíssimas áreas campestres num estado bom de conservação. 

 

Conforme já descrito anteriormente, atualmente a área apresenta-se 

desprovida de qualquer infra-estrutura preliminar, está locada sobre dois patamares 

e apresenta vegetação a ser suprimida. No patamar mais alto serão locadas as 

estruturas administrativas, enquanto que no patamar mais baixo, serão instaladas as 

estruturas de produção. A vegetação existente na área, a ser suprimida, está 

apresentada nas tabelas a seguir: 

Tabela 5 - Vegetação arbórea existente na área objeto de licenciamento. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Anacardiaceae Lithrae brasiliensis Aroeira-brava 

Myrtaceae Myrsine gardneriana Capororoca-do-brejo 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 

 

Tabela 6 - Vegetação herbácea existente na área objeto de licenciamento. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Apiaceae Eryngium sp Gravatá 

Asteraceae 
Baccharis sp Carqueja 

Baccharis sp Vassoura 

 

Além da vegetação presente na área diretamente afetada pela instalação do 

canteiro de obras, foi verificada presença de vegetação arbórea nativa junto à faixa 

de domínio da rodovia BR 116, que será preservada. 

4.4.4 IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES RARAS, ENDÊMICAS, AMEAÇADAS DE 

EXTINÇÃO E IMUNES AO CORTE 

Não foram evidenciadas espécies consideradas raras, endêmicas, 

ameaçadas de extinção de acordo com a Portaria do IBAMA N.º 37-N/92 e Decreto 

Estadual no 42.099/03, nem imunes ao corte, segundo a definição do Código 

Florestal do RS (Lei nº. 9.519/1992). 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

42

4.4.5 ROTEIRO METODOLÓGICO PARA REQUISIÇÃO DE SUPRESSÃO DE 

VEGETAÇÃO 

O Roteiro metodológico para requisição de Supressão de Vegetação 

encontra-se apresentado em anexo. 

4.5 FAUNA 

4.5.1 METODOLOGIA E ESFORÇO AMOSTRAL 

4.5.1.1 Transectos  

Durante o levantamento a campo da herpetofauna, avifauna e mastofauna, 

todos os setores da propriedade foram percorridos, sendo traçados três pontos de 

transecções. A metodologia foi aplicada em duas ocasiões, uma no período da 

manhã e outra no período da tarde, durante dois dias, totalizando um esforço 

amostral de 180 minutos. Os ambientes vistoriados incluem locais com formação de 

campo antropizado, uma faixa de mata nativa que corre ao sul e a mata ciliar do 

Arroio Grande/Turuçu (figura 05), onde cada animal ou vestígio visualizado/ouvido 

foi devidamente identificado e registrado. 

4.5.1.2  Sítios de vocalização de anuros  

Para melhor amostragem de anuros, foram realizadas incursões em pontos 

com maior umidade, como a vala de acúmulo entre a propriedade e a faixa de 

domínio da BR-116 e alguns pontos em meio ao campo (figura 05). Nestes locais foi 

possível um maior número de registros de anuros em atividade de vocalização. O 

tempo de permanência nestes locais foi de aproximadamente 40 minutos. 

 

4.5.1.3  Consulta bibliográfica 

Com o intuito de melhor demonstrar a riqueza de espécies ocorrentes na 

região do empreendimento, incluindo assim, as de comum ocorrência, mas não 

detectadas em campo, foram adicionadas espécies através de bibliografia 

consultada, incluindo assim, espécies comuns e/ou ameaçadas de extinção.  
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Figura 5 - Localização dos principais pontos de registros da fauna e a localização dos 

transectos (T1, T2, e T3). 

 

4.5.2 CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA LOCAL 

De forma geral, observou-se que a fauna registrada nos ambientes 

existentes dentro e no entorno dos limites da área requerida para o canteiro, é 

composta por espécies comuns e que apresentam alta plasticidade para 

sobrevivência em ambientes mais antropizados. 

 

4.5.2.1 Herpetofauna 

Através dos pontos de vocalização de anuros foi possível a identificação de 

apenas três espécies de anuros, sendo que nenhuma espécie de réptil foi detectada.  

Nestes pontos foi possível a identificação de espécies consideradas comuns 

por terem uma ampla distribuição no Estado, tais como: a perereca-rajada 

(Dendropsophus minutus), a rã-chorona (Physalaemus gracilis) e a razinha 

(Physalaemus riograndensis), registrada durante o dia.  

A maior concentração de vocalizações foi observada na vala de acúmulo 

que apresenta uma vegetação aquática mais densa. 
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Tabela 7 - Lista de espécies da herpetofauna registrada na área analisada ou de comum 

ocorrência para a metade sul do Estado, conforme o tipo de registro (A=auditivo, V=visual e 

B=bibliografia). 

Ordem/Família Nome científico Nome popular 
Tipo de 
Registro 

ANUROS       

Bufonidae 
Rhinella schneideri sapo-cururu B 

Rhinella ictericus sapo-cururu B 

Cycloramphidae Odontophynus americanus sapo-da-enchente B 

Hylidae 

Dendropsophus minutus perereca-rajada A 

Dendropsophus sanborni perereca B 

Pseudis minuta rã-boiadora B 

Scinax fuscovarius raspa-cuia B 

Scinax squalirostris perereca-nariguda B 

Scinax sp. perereca-de-
banhaeiro B 

Hypsiboas puchellus perereca-do-banhado B 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro B 

Leiuperidae 

Physalaemus gracilis rã-chorona A 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro B 

Physalaemus riograndensis razinha A 

Leptodactylidae 
Leptodactylus fuscus rã-assoviadeira B 

Leptodactylus latrans rã-crioula B 

Microhylidae Elachistocleis bicolor sapinho-bicolor B 

Ranidae Rana catesbeiana rã-touro B 

SERPENTES       

Colubridae 

Mastigodryas bifossatus jararaca-do-banhado B 

Philodryas olfersii cobra-cipó B 

Philodryas patagoniensis papa-pinto B 

Liophis miliaris cobra-d’água-verde B 

Waglerophis merremii boipeva B 

Elapidae Micrurus altirostris coral-verdadeira B 

Viperidae 
Rhinocerophis alternatus cruzeira B 

Bothropoides pubescens jararaca-pintada B 

QUELÔNIOS       

Chelidae Phrynops hilarii cágado-comum B 

Emydidae Trachemys dorbignyi tartaruga-tigre-d’água B 

LAGARTOS       

Gymnophthalmidae Pantodactylus schreibersii lagartixa-marrom B 

Teiidae Tupinambis meranae tejuaçu B 
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4.5.2.2 Avifauna 

As aves formam o grupo com maior número de espécies ativas durante o 

dia, o que facilita a obtenção dos registros, tanto auditivo quanto visualmente. 

Através do método de varredura, foi possível a identificação de 20 espécies, sendo a 

grande maioria típica de ambientes abertos (campos), ou pouco florestados como o 

quero-quero (Vanellus chilensis), a pomba-de-bando (Zenaida auriculata), a rolinha-

picuí (Columbina picui), o tico-tico (Zonotrichia capensis), a andorinha-do-campo 

(Progne tapera) e o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris). Já no fragmento e na 

mata ciliar, foram observadas espécies de passeriformes como o sanhaçu-cinzento 

(Tangara sayaca), o risadinha (Comptostoma obsoletum), a juriti-pupu (Leptotila 

verreauxi) e o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus). 

 

Tabela 8 - Lista de espécies da avifauna registrada na área analisada ou de comum 

ocorrência para a metade sul do Estado, conforme o tipo de registro (A=auditivo, V=visual e 

B=bibliografia. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
TIPO DE 

REGISTRO 

TINAMIDAE Nothura maculosa perdiz B 

ANATIDAE Amazoneta brasiliensis marreca-pé-vermelho B 

CRACIDAE Penelope obscura jacuaçu B 

CICONIIDAE 
Ciconia maguari joão-grande B 

Mycteria americana cabeça-seca B 

THRESKIORNITHIDAE 
Plegadis chihi caraúna-de-cara-

branca B 

Phimosus infuscatus maçarico-de-cara-
pelada B 

ARDEIDAE 

Bubulcus ibis garça-vaqueira B 

Ardea cocoi garça-moura B 

Ardea alba garça-branca-grande B 

Syrigma sibilatrix maria-faceira V 

Egretta thula garça-branca-
pequena B 

CATHARTIDAE 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-
vermelha B 

Cathertes burrovianus urubu-de-cabeça-
amarela B 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-
preta B 

ACCIPITRIDAE 
Heterospizias 
meridionalis gavião-caboclo B 

Rupornis magnirostris gavião-carijó B 

FALCONIDAE 
Caracara plancus caracará B 

Milvago chimango chimango B 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
TIPO DE 

REGISTRO 

Milvago chimachima carrapateiro B 

ARAMIDAE Aramus guarauna carão B 

RALLIDAE 
Aramides cajanea saracura-três-potes B 

Aramides ypecaha saracuruçu B 

CHARADRIIDAE Vanellus chilensis quero-quero B 

SCOLOPACIDAE Gallinago paraguaiae narceja B 

JACANIDAE Jacana jacana jaçanã B 

COLUMBIDAE 

Columbina talpacoti rolinha-roxa B 

Columbina picui rolinha-picui V 

Patagioenas picazuro pombão B 

Zenaida auriculata pomba-de-bando V 

Leptotila verreauxi juriti-pupu A 

Leptotila rufaxila juriti-gemedeira B 

PSITTACIDAE 
Pyrrhura frontalis tiriba B 

Myiopsitta monachus caturrita V 

CUCULIDAE 

Piaya cayana alma-de-gato B 

Guira guira anu-branco B 

Crotophaga ani anu-preto B 

TYTONIDAE Tyto alba suindara B 

STRIGIDAE Megascops choliba corujinha-do-mato B 

CAPRIMULGIDAE Hydropsalis torquata bacurau-tesoura B 

TROCHILIDAE 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete B 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-
violeta B 

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado B 

TROGONIDAE Trogon surrucura 
surrucura surucuá-variado B 

RAMPHASTIDAE **Ramphastos toco tucanuçu B 

PICIDAE 

Melanerpes candidus pica-pau-branco B 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-
carijó B 

Colaptes 
melanochloros 

pica-pau-verde-
barrado B 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo V 

THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus 
caerulescens choca-da-mata B 

DENDROCOLAPTIDAE 

Sittasomus 
grisecapillus arapaçu-verde B 

Lepidocolaptes 
falcinellus 

arapaçu-escamado-
do-sul B 

FURNARIIDAE 

Furnarius rufus joão-de-barro V 
Syndactyla 

rufosuperciliata trepador-quiete B 

Synallaxis spixi joão-teneném B 

RYNCHOCYCLIDAE 
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato B 

Poecilotriccus 
plumbeiceps tororó B 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
TIPO DE 

REGISTRO 

TYRANNIDAE 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-
curto B 

Camptostoma 
obsoletum risadinha V 

Serpophaga subcristata alegrinho B 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno B 

Xolmis irupero noivinha B 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro B 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi V 
Tyrannus 

melancholicus suiriri-comum B 

Tyrannus savana tesourinha B 

PIPRIDAE Chiroxiphia caudata tangará B 

VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis gente-de-fora-vem B 

CORVIDAE Cyanocorax caeruleus gralha-azul B 

HIRUNDINIDAE 

Progne tapera andorinha-do-campo V 

Progne chalybea andorinha-grande-
doméstica B 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-testa-
branca B 

TROGLODYTIDAE Troglodytes musculus corruíra A 

TURDIDAE 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira V 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca V 

Turdus albicolis sabiá-coleira B 

MIMIDAE Mimus saturninus sabiá-do-campo B 

THRAUPIDAE 

Saltator similis trinca-ferro B 

Tachyphonus coronatus tiê-preto B 

Lanio cucullatus tico-tico-rei B 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento V 

Tangara preciosa saíra-preciosa B 

Pipraeidea bonariensis sanhaçu-papa-laranja B 

Paroaria coronata cardeal V 

EMBERIZIDAE 

Zonotrichia capensis tico-tico V 
Ammodramus 

humeralis tico-tico-do-campo B 

Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu B 

Sicalis flaveola canário-da-terra-
verdadeiro V 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado B 
Sporophila 

caerulescens coleirinho B 

Volatinia jacarina tiziu B 

PARULIDAE 

Parula pitiayumi mariquita B 

Basileuterus culivivorus pula-pula B 
Basileuterus 

leucoblepharus pula-pula-assobiador B 

ICTERIDAE Chrysomus ruficapillus garibaldi V 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
TIPO DE 

REGISTRO 
Pseudoleistes 

guirahuro chopim-do-brejo B 

Agelaioides badius asa-de-telha B 

Molothrus bonariensis vira-bosta V 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul B 

FRINGILLIDAE Sporagra magelanica pintassilgo B 

ESTRILDIDAE *Estrilda astrild bico-de-lacre B 

PASSERIDAE *Passer domesticus pardal V 

* espécie exótica, não pertencente à fauna nativa; 
**espécie ameaçada de extinção, segundo Decreto Estadual N° 41.672 de 11 de junho de 2002 

4.5.2.3 Mastofauna 

Os registros de mamíferos se deram através da identificação de vestígios 

como pegadas e marcação odorífera. Desta forma três táxons foram identificados: o 

zorrilho (Conepatus chinga), através do odor; o mão-pelada (Procyon cancrivorus), 

pela identificação de uma pegada; além de um registro visual de lebre (Lepus 

europaeus), espécie exótica e altamente disseminada no Estado. 

 

Tabela 9 - Lista de espécies da mastofauna registrada na área analisada ou de comum 

ocorrência para a metade sul do Estado, conforme o tipo de registro (B=bibliografia, MO=marcação 

odorífera, P=pegadas e V=visual). 

Ordem/Família Nome científico Nome popular 
Tipo de 
Registro 

CARNIVORA       

Canidae 
Cerdocyon thous graxaim-do-mato B 

Pseudalopex gimnocercus graxaim-do-campo B 

Mustelidae 

Conepatus chinga zorrilho P 

Galictis cuja furão B 

**Lontra longicaudis lontra B 

Procyonidae **Nasua nasua quati B 

  Procyon cancrivorus mão-pelada P 

Felidae 

**Leopardus geoffroyi gato-do-mato-grande B 

**Leopardus wiedii gato-maracajá B 

**Puma yagouaroundi gato-mourisco B 

DIDELPHIMORPHIA       

Didelphidae Didelphis albiventris gambá-de-orelha-
branca B 

ARTIODACTYLA       

Cervidae **Mazama gouazoupira veado-virá B 

CHIROPTERA       

Philostomidae Artibeus lituratus morcego-de-cara-
branca B 
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Ordem/Família Nome científico Nome popular 
Tipo de 
Registro 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor B 

Sturnira lilium morcego-fruteiro B 

Molossidae 

Molossus rufus morcego-de-cauda-livre B 

Molossus molossus morcego-de-cauda-
grossa B 

Tadarida brasiliensis morceguinho-das-
casas B 

LAGOMORPHA       

Leporidae *Lepus europaeus lebre-européia V 

RODENTIA       

Cuniculidae **Cuniculus paca paca B 

Caviidae Cavia sp. preá B 

Cricetidae 

Oligoryzomys flavescens camundongo-do-mato B 

Oligoryzomys nigripes camundongo-do-mato B 

Akodon azarae rato-do-mato B 

Akodon montensis rato-do-mato B 

Sooretamys angouya rato-do-mato B 

Nectomys squamipes rato-d’água B 

Holochilus brasiliensis rato-do-junco B 

Erethizontidae Sphiggurus villosus ouriço-caixeiro B 

Hydrochaeridae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris capivara B 

Myocastoridae Myocastor coypus ratão-do-banhado B 

Muridae 

*Mus musculus camundongo-
doméstico B 

*Rattus norvegicus ratazana B 

*Rattus rattus rato-cinza-das-casas B 

PRIMATES       

Atelidae 
**Alouatta guariba 

clamitans bugio-ruivo B 

XENARTHRA       

Dasypodidae 

Cabassous tatouay tatu-do-rabo-mole B 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha B 

Dasypus hibridus tatu-mulita A 

Myrmecophagidae **Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim B 

* espécie exótica, não pertencente a fauna nativa; 
**espécie ameaçada de extinção, segundo Decreto Estadual N° 41.672 de 11 de junho de 2002. 
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4.5.3  ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO COM MAIOR 

POTENCIAL DE OCORRÊNCIA NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

Durante os levantamentos a campo, não foram detectadas espécies que 

integram a lista oficial da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul, 

conforme Decreto Estadual N° 41.672 de 11 de junho de 2002. Todavia algumas 

espécies ameaçadas podem ser citadas para a região, por serem frequentemente 

avistadas por moradores, ou mortas por atropelamento nas rodovias. 

Dentre as espécies de aves que estão na lista das ameaçadas de extinção 

para o Estado e que vem sendo avistada recentemente na região, podemos citar o 

tucanuçu (Ramphastos toco), enquadrado na categoria “vulnerável” de ameaça. 

No grupo dos mamíferos são constantemente avistadas por atropelamentos 

ou citados por moradores da região, espécies sob a categoria “vulnerável” como 

veado-virá (Mazama gouazoupira), o bugio-ruivo (Alouatta guariba), o gato-maracajá 

(Leopardus wiedii), o gato-do-mato-grande (L. geoffroyi), o gato-mourisco (Puma 

yagouaroundi), a lontra (Lontra longicaudis), o quati (Nasua nasua), o tamanduá-

mirim (Tamandua tetradactyla) e a cutia (Dasyprocta azarae).     

Já na categoria “em perigo” pode ser citada para a região a paca (Cuniculus 

paca), espécie altamente cinegética.  

4.5.4 PREVISÃO DE IMPACTOS A FAUNA LOCAL 

 A área delimitada para a construção do canteiro atingirá 

prioritariamente a área de campo antropizado, neste sentido, o teor de impacto 

sobre a fauna será muito baixo, considerando que as espécies que aí se encontram 

são aves e mamíferos de maior porte, portanto, serão afugentados naturalmente 

com o processo de instalação do empreendimento. 

 Contudo, os locais de vegetação arbórea localizados no entorno, fora 

das áreas de interferência, terão de ser preservadas para garantir a permanência e 

uma melhor sobrevida das espécies faunísticas, garantindo assim, condições de 

nidificação e procriação principalmente das aves. 

4.5.4.1 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL  

Caso seja detectada a presença de ninhos, filhotes ou animais de 

movimentação lenta durante os procedimentos de instalação e operação do canteiro 
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de obras, estes deverão ser removidos para um local seguro, de acordo com as 

necessidades e hábitos de cada espécie. 

Desta forma a mata ciliar do Arroio Turuçu e campos adjacentes, se tornam 

importantes locais de refúgio para muitas espécies de vertebrados que ali 

encontrarão melhores condições para abrigo, alimentação e reprodução. 
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4.5.4.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 6 - Área de campo com processos erosivos ao fundo. 

 

 
Figura 7 - Vista parcial da porção mais ao norte da área de interferência do canteiro. 
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Figura 8 - Ponto com maior concentração de registros de anuros (vala de acúmulo). 

 
Figura 9 - Fragmento de mata nativa mais ao sul. 
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Figura 10 - Exemplar de tico-tico (Zonotrichia capensis). 

 
Figura 11 - Exemplar de andorinha-do-campo (Progne tapera). 
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Figura 12 - Exemplar de rolinha-picuí (Columbina picui). 

 

 
Figura 13 - Exemplares de pica-pau-do-campo (Colaptes campestris). 
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Figura 14 - Pegada de mão-pelada (Procyon cancrivorus), próxima do fragmento ao sul. 

 
Figura 15 - Registro visual de lebre (Lepus europaeus), espécie exótica. 

 

4.6 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 

Na área diretamente afetada pelo empreendimento, canteiro de obras, não 

verificou-se a instalação de escolas, hospitais ou outro aparelho público. 
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4.7 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Depois de ser feito o diagnóstico ambiental e vistoria na área do 

empreendimento, será desenvolvida a fase seguinte do estudo, relativo à avaliação 

dos impactos ambientais. 

Para tanto, serão caracterizados os impactos ambientais gerados nos 

diferentes ecossistemas (solo, flora e fauna, água e ar), bem como nas diferentes 

fases do projeto em decorrência do armazenamento de solo, geração de efluentes 

líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. A área de influência é no 

canteiro de obras e adjacências. A adoção de medidas mitigadoras ora 

especificadas contribuem para minimizar o impacto ambiental da atividade. 

 

4.7.1 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E 

SUBTERRÂNEA 

Entre os impactos detectados, há a possibilidade de ocorrer a deterioração 

da qualidade das águas contidas em recursos hídricos superficiais diretamente 

afetados pelas obras, além de recursos hídricos subterrâneos, devido a ações 

ocorridas durante as etapas construtivas e operacionais do empreendimento. 

Visando minimizar tais impactos, foi elaborado o Programa Ambiental de 

Monitoramento da Qualidade de Águas Superficiais e Subterrâneas. Este programa 

contempla estudos de qualidade das águas no canteiro de obra, a frequência de 

coleta e análise de amostras, e os parâmetros que devem ser analisados, estão 

apresentados no PCA. 

As medidas mitigadoras correspondem ao tratamento adequado de efluentes 

antes do seu lançamento em corpo receptor e o adequado gerenciamento de 

resíduos sólidos gerados na atividade, conforme discriminado no PCA. 

4.7.2 ALTERAÇÃO DO PERFIL TOPOGRÁFICO 

Corresponde aos riscos relativos às rupturas e acomodações que possam 

originar movimentos de massa por escorregamentos, subsidências e quedas de 

blocos, em taludes e encostas de um modo geral, geradas durante a fase de 

implantação e operação propriamente dita, bem como a etapa referente ao 

descomissionamento da área do canteiro. 
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Para a análise dos impactos na paisagem é comum o emprego de técnicas 

de avaliação da qualidade cênica e de técnicas de simulação visual. As primeiras se 

dividem em: técnicas intuitivas que qualificam as unidades paisagísticas (áreas de 

características cênicas uniformes, unidades visuais definidas pelo relevo, a 

vegetação e o tipo de atividade humana) por meio de trabalhos de campo; técnicas 

de classificação da paisagem segundo parâmetros visuais de qualidade (unidades 

fisiográficas, cobertura vegetal, textura, interferência humana, presença de 

elementos únicos, visibilidade), por meio de análise estatística e cálculos de 

ponderação, na tentativa de reduzir a subjetividade das avaliações intuitivas 

(levantamento planialtimétrico e análise dos dados). 

Como já descrito anteriormente, a área encontra-se locada sobre dois 

patamares. No patamar mais alto serão locadas as estruturas administrativas e de 

serviços de apoio, enquanto que no patamar mais baixo, as estruturas de produção 

de artefatos de concreto (usina de concreto/carpintaria/outros). Desta forma, o talude 

existente deverá ser chanfrado para aumentar sua estabilidade.  

A alteração da morfologia na área do empreendimento será provocada pela 

movimentação de solo fértil e na implementação e manutenção de acessos internos 

e estrutura física, sendo este, portanto, o principal impacto gerado pela operação na 

ADA.  

Contudo, para a instalação de estruturas físicas será necessário efetuar a 

limpeza e o decapeamento da camada superficial de solo, armazenando o mesmo 

em local que não atrapalhe a operação do empreendimento, em forma de pilhas de 

no máximo 2 metros de altura, devendo este material ser redisposto na área no 

momento da desmobilização do canteiro e recuperação da área degradada. 

 

4.7.3 EROSÃO 

A remoção da cobertura vegetal e a movimentação do solo favorecem a 

ação das águas das chuvas, desencadeando o aumento do escoamento superficial 

e a consequente erosão da superfície exposta na ADA. 

A erosão consiste na desfragmentação e remoção de partículas de solo pela 

ação combinada da gravidade com a água. 

Como medida mitigadora para este impacto está prevista a colocação de um 

forro de 10 a 15 cm de saibro ou argila que na sequência será revestido com uma 
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camada de 10 cm de brita graduada, evitando desta forma a sua exposição direta e 

consequentemente à erosão por aumento do escoamento superficial na área do 

empreendimento. 

 

4.7.4 EMISSÕES ATMOSFÉFICAS 

As emissões resultantes da implantação e operação do canteiro de obras 

são constituídas de poeiras provenientes da atividade, e gases oriundos da queima 

de combustível utilizado para a movimentação de máquinas, equipamentos e 

veículos na área de operação, atuando na ADA e na AID, além da AII, no caso do 

transporte de equipamentos para fora da área do canteiro, relacionado com as 

atividades de duplicação da rodovia BR116. Serão gerados emissões atmosféricas 

na área de abastecimento de veículos. Visando minimizar tais impactos, foi 

elaborado o Programa de monitoramento e Controle da Poluição Atmosférica. Este 

programa contempla medidas mitigadoras para minimização da emissão de 

poluentes atmosféricos, estando o mesmo apresentado no PCA. 

Para minimizar a emissão de gases recomenda-se a realização de 

manutenções periódicas preventivas nos veículos usados na obra de duplicação da 

rodovia e que transitam pelo canteiro de obras.  

Como medida mitigadora relativa à geração de emissões atmosféricas 

especificamente na área de abastecimento de veículos recomenda-se a instalação 

de válvula retentora de vapores de derivado de petróleo no suspiro do tanque, em 

atendimento à Portaria 43/2009 da FEPAM. A válvula deverá passar por 

manutenção preventiva em período anual. 

 

4.7.5 RUÍDOS 

Os ruídos provocados pelo empreendimento serão causados novamente 

pela movimentação de veículos e equipamentos, tanto na ADA, AID e AII. 

Com a operação do canteiro, maquinários, veículos, entre outras fontes, 

estarão circulando no local diariamente, gerando assim, diversas fontes de ruídos 

com variados níveis de intensidade. 

Conclui-se, portanto, que o fluxo de veículos e o funcionamento do 

maquinário necessário à obra do empreendimento produzirão efeitos indesejáveis.      
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No entanto, cabe ressaltar que a área está localizada em ponto de baixa densidade 

demográfica, e que as atividades geradoras de ruídos não serão executadas durante 

os horários previstos para descanso e sossego da população. O entorno da área já 

se encontra impactado com ruídos causados pela existência do posto de 

combustíveis, sendo que os mesmos serão ampliados com o início das obras da 

duplicação da rodovia. 

As medidas mitigadoras consistem na manutenção preventiva de máquinas 

e equipamentos, isolamento dos limites da ADA e uso de EPIs quando for o caso. 

Para minimizar o ruído gerado no ambiente recomenda-se que equipamentos como 

compressor e outros equipamentos usados nas instalações do canteiro de obras, 

sejam alocados ou operados em áreas fechadas ou parcialmente fechadas, para 

minimizar a dispersão das emissões de ondas sonoras.  

4.7.6 FORMAÇÃO DE REJEITOS PROVENIENTES DE DECAPEAMENTO 

O decapeamento irá gerar rejeitos que necessitarão ser armazenados no 

local até que sejam finalizados os trabalhos e o solo seja utilizado na recuperação 

da área. 

Uma análise preliminar das características do solo no local permite concluir 

que a quantidade de solo decapeado gerado na instalação do canteiro não será de 

grande volume e será aproveitado nos trabalhos de recuperação da área, sendo que 

esse impacto atingirá a ADA e AID. 

Os rejeitos provenientes do decapeamento são inertes quimicamente, não 

provocando alterações no pH do solo. 

Conforme já mencionado no item 4.7.2., o material proveniente do 

decapeamento deve ser armazenado em forma de pilhas de no máximo 2 metros de 

altura, durante toda a operação do canteiro, sendo redispostos no solo local no 

momento de sua desmobilização, com vistas à recuperação da área degradada. 
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5 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA 

Visando minimizar os impactos ambientais decorrentes das atividades de 

operação a serem exercidas na área do empreendimento, devem ser seguidos os 

Programas Ambientais descritos abaixo. 

5.1 PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E DE ÁGUAS SUBSUPERFICIAS 

a) Justificativa 

As obras de duplicação da rodovia BR-116/RS podem causar impactos ao 

meio ambiente, como já diagnosticado anteriormente durante os estudos 

desenvolvidos para a elaboração do EIA/RIMA do empreendimento. Entre os 

impactos detectados, há a possibilidade de ocorrer a deterioração da qualidade das 

águas contidas nos recursos hídricos diretamente afetados pelas obras e, portanto, 

seus usos serem afetados, por ações ocorridas durante as etapas construtivas do 

empreendimento. Visando minimizar tais impactos, foi sugerida a elaboração do 

Programa de Monitoramento da  Qualidade da Água – PMQA. Este programa 

contempla estudo da qualidade de águas superficiais de recurso hídrico próximo ao 

canteiro de obra e monitoramento de águas subsuperficiais no canteiro de obras, 

mediante instalação de poço de monitoramento ao lado da área de abastecimento 

de veículos. Faz parte do escopo de trabalho deste programa a especificação da 

frequência de coleta e análise de amostras, e os parâmetros que devem ser 

analisados.  

A adoção de pontos representativos de monitoramento da qualidade de águas 

permite uma melhor mensuração quanto a alterações decorrentes da operação do 

canteiro de obras. 

 

b) Objetivos do Programa 

Este Programa visa atender aos seguintes objetivos básicos: 

 Monitorar, a partir dos dados coletados, a qualidade das águas antes 

da implantação do canteiro de obras e durante a sua operação, relativo aos 

parâmetros físico-químicos que podem ser afetados, em corpos hídricos superficiais 

e águas subsuperficiais; 
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 Com base nas observações realizadas e resultados analíticos obtidos, 

sugerir ao empreendedor medidas eficazes de controle ambiental, visando à 

minimização dos impactos decorrentes da atividade sobre a qualidade de águas 

(redução do aporte de sedimentos, cuidados com efluentes, definição das 

destinações finais adequadas de materiais potencialmente poluidores tais como lixo, 

águas servidas, óleos, graxas, sucatas dentre outros, etc.); 

 Identificar alterações nas características bióticas e químicas da água 

em função de problemas em canteiro-de-obra e, eventualmente, devido a acidentes 

com produtos perigosos; 

 

c) Metas 

Como se trata de um programa ambiental que visa o monitoramento de 

parâmetros que determinam a qualidade das águas da região há que se ter um 

padrão de qualidade antes do monitoramento em si, portanto, assumem-se como 

metas para a conclusão do programa: 

 A determinação da qualidade de águas antes do início das obras; 

 O monitoramento de corpo hídrico denominado de Arroio Grande, 

situado em cota inferior ao platô do canteiro de obras da SBS ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116), visando à detecção de possíveis 

interferências ambientais,  

 É importante frisar que a obra trás consigo a alteração de vários aspectos do 

comportamento humano que refletem na alteração dos parâmetros aqui 

determinados para monitorar a qualidade dos corpos hídricos, como, por exemplo, o 

grau de desocupação, bem como a alteração ou intensificação nas atividades 

econômicas da região. 

O programa assume estas modificações como decorrentes do 

desenvolvimento regional tão almejado pelo Governo Federal, o que nada tem a ver 

com a progressão das obras de pavimentação da BR-116/RS e da operação do 

canteiro de obras ora em fase de licenciamento. Neste sentido, as atividades que 

atualmente são poluidoras, não são objetos de estudo por parte deste programa, são 

sim passíveis de serem detectadas por órgãos ambientais fiscalizadores. 

 

 
d) PLANO DE AÇÃO/METODOLOGIA 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

63

As seguintes etapas serão realizadas para a elaboração do Programa de 

Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais e Subsuperficiais: 

 

Verificação dos Dados Disponíveis 

Serão verificados os dados disponíveis sobre análise de água na região de 

estudo, com ênfase nas informações apresentadas no EIA/RIMA, referentes à 

qualidade da água de recursos hídricos afetados pelo empreendimento. Além disso, 

serão consideradas informações relativas aos usos da água e dos solos da região, 

visando à compatibilidade entre os diferentes usos e a qualidade das águas. 

 

Locais de Amostragem 

Os critérios para a escolha dos pontos tiveram por objetivo a determinação da 

qualidade da água na área de influência do canteiro de obras.  

É importante mencionar que este trabalho auxilia o programa de 

monitoramento da qualidade da água da BR 116, mas não substitui qualquer 

campanha a ser realizada na implantação do programa. O monitoramento de águas 

superficiais considerará os mesmos pontos de coleta junto ao Arroio Grande, 

conforme amostragem prévia efetuada na etapa de elaboração do EIA/RIMA. Os 

resultados analíticos a serem obtidos no monitoramento a ser realizado no Arroio 

Grande, em atendimento ao PBA da rodovia, deverão ser considerados na 

elaboração dos relatórios periódicos, que serão apresentados ao IBAMA. Desta 

forma não há necessidade de haver coletas distintas para o monitoramento proposto 

no PBA da rodovia e para o monitoramento trimestral durante a operação do 

canteiro de obras. 

Além disso, considerando as atividades a serem operadas no canteiro de 

obras, em especial aquelas com manuseio de derivados de petróleo (abastecimento 

privado de combustível), propõe-se a instalação de um poço de monitoramento de 

águas subterrâneas (águas freáticas). O ponto de monitoramento será ao lado da 

área de abastecimento de veículos e servirá para confirmar a integridade e 

estanqueidade das instalações existentes, indicando a eventual presença de 

contaminante derivado de petróleo no solo local, conforme locação em planta anexa. 

Recomenda-se a realização de uma campanha de amostragem antes da operação 

do canteiro de obras, logo após a instalação da estrutura física do abastecimento 
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privado de combustível, sendo que as demais campanhas de coleta serão 

executadas trimestralmente no decorrer da operação do canteiro de obras. De cada 

campanha de amostragem será gerado um relatório trimestral que será entregue ao 

IBAMA no final do respectivo semestre. 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  

A qualidade da água descreve as características químicas, físicas e biológicas 

da água, sendo que os valores obtidos indicam se a qualidade da água é adequada 

ao uso existente, de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Em uma 

bacia hidrográfica, a qualidade da água é influenciada pelas atividades humanas, 

uso do solo e da água e por fatores naturais, como o clima e a geologia. A qualidade 

da água é, portanto, um indicativo da qualidade ambiental da bacia.  

A análise da qualidade das águas do Arroio Grande, situado em ponto 

próximo do canteiro de obras e em cota inferior ao mesmo é importante para 

determinar a condição ambiental local durante as obras de duplicação da BR 116 e 

durante a operação do canteiro de obras. Os valores obtidos serão comparados com 

o resultado anterior à operação da atividade e no caso de haver alterações analíticas 

significativas deverão ser adotadas pelo empreendedor (construtor) medidas pró-

ativas para mitigação dos eventuais efeitos deletérios constatados. 

A avaliação dos resultados obtidos nas análises de amostras de águas 

superficiais coletadas deverá ser realizada com base no cálculo do Índice de 

Qualidade Ambiental (IQA). 

O Índice de Qualidade da Água (IQA) permite aos leigos uma melhor 

compreensão do nível de qualidade que um corpo d’água se encontra. Este índice é 

expresso através de um valor numérico que varia de 0 a 100, sendo 100 o índice de 

melhor qualidade. Foi criado a partir de um estudo realizado em 1970 pela "National 

Sanitation Foundation" dos Estados Unidos, sendo adaptado para as peculiaridades 

regionais de cada país. As faixas adotadas estão de acordo com o seguido pela 

CETESB e pela agência nacional de águas, conforme mostrado na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Classificação da qualidade das águas. 

Categoria 
Qualidade da 

Água 

Ótima 91-100 

Boa 71-90 

Razoável 51-70 

Ruim 26-50 

Péssima 0-25 

Fonte: ANA, 2005 <. 

 
 

No Brasil, o IQA incorpora 9 parâmetros considerados relevantes para a 

avaliação da qualidade das águas, além das temperaturas da água e do ar, tendo 

como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público, 

sendo que esta ferramenta é utilizada por diversos órgãos públicos como a CETESB 

e a FEPAM.  

O IQA é calculado com base nos seguintes parâmetros analíticos: 

temperatura da amostra/temperatura do ar, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, 

fósforo total, resíduo total, turbidez e cloretos.  

A nota do IQA a ser diagnosticada permitirá inferir sobre a qualidade da 

água antes e durante a operação do canteiro de obras. 

 

Metodologia de Amostragem 

A metodologia de coleta e preservação das amostras deve ser baseada no 

roteiro do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª 

edição, que contém informações sobre a forma adequada do acondicionamento das 

amostras, armazenamento e tempo máximo permitido entre a coleta e a análise, de 

maneira a não comprometer a integridade da amostra e consequentemente os 

resultados das análises. 

As coletas serão feitas manualmente e consistirão na imersão de um frasco 

no corpo d’água. Em seguida, inclina-se o frasco com a boca posicionada na direção 

da corrente. Serão utilizados frascos inertes de polietileno ou vidro.  



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

66

Para a preservação das amostras será adotada a técnica da refrigeração, 

sem congelamento, que minimiza o potencial de volatização de gases dissolvidos e 

reduz atividades microbiológicas. Nas amostras que precisarem inclusive de 

conservantes químicos, deverá ser adicionado o conservante diretamente no frasco 

de coleta.  

Recomenda-se seguir ainda as seguintes orientações adicionais: 

-utilização de luvas cirúrgicas descartáveis durante os procedimentos de 

coleta e manuseio do material; 

-uso de frascos de coletas limpos e com conservantes apropriados aos 

parâmetros analíticos; 

-higienização dos materiais utilizados nas coletas, especialmente entre 

pontos de amostragens distintos, visando assim à eliminação da contaminação 

cruzada; 

-identificação e rotulagem dos frascos para facilitar a posterior identificação e 

caracterização em laboratório; 

-cuidados com a integridade e conservação das amostras (caixas 

isotérmicas com gelo) e envio em tempo hábil para laboratório (cadeia de custódia), 

visando à confiabilidade das amostras. 

 

MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS  

As características químicas das águas subterrâneas refletem as 

características dos meios de percolação, apresentando estreita relação com os tipos 

de rochas drenadas e com os produtos das atividades humanas ao longo de seu 

caminho. A importância desses corpos está diretamente ligada a sua principal 

característica, descarga em cursos d’água adjacentes, quando deixam seu 

comportamento de unidade para representarem um sistema que interage com o 

meio ambiente.  

A proteção de sistemas tão importantes e ao mesmo tempo tão vulnerável 

está relacionada com o gerenciamento adequado de seu uso, mas, principalmente, 

com a correta ocupação territorial do seu entorno. Em escavações e instalação de 

drenos profundos podem introduzir modificações nas linhas de fluxo das águas 

subsuperficiais, rebaixando ou elevando-as ou mesmo desviando-as lateralmente. 

Em zonas com grandes concentrações demográficas, onde existem fossas sépticas, 
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sumidouros e poços freáticos, as modificações das linhas de fluxo podem modificar 

a vazão dos poços (reduzindo-a, por exemplo) ou expandir a contaminação do lençol 

freático se o fluxo se intensificar próximo às fossas sépticas e sumidouros.  

O monitoramento da qualidade das águas subsuperficiais será realizado em 

um (01) poço de monitoramento situado ao lado da área de abastecimento de 

veículos, tendo em vista o potencial de contaminação por hidrocarbonetos derivados 

de petróleo, conforme planta anexa. 

 Considerando não haver resultado analítico anterior sugere-se que antes do 

início da operação do canteiro de obras seja realizada amostragem para 

quantificação do parâmetro de interesse, no sentido de obter dados para 

comparação durante a operação do canteiro de obras. 

Para monitorar a presença de derivados de petróleo na área de 

abastecimento de veículos recomenda-se monitorar o parâmetro de hidrocarbonetos 

totais de petróleo (TPH), com o limite referenciado pela Lista Holandesa de valores.  

Os valores de referência estão listados na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11 – Limites pela Lista Holandesa para águas subterrâneas (µg/L). 

PARÂMETROS CONAMA VI LH-I 
TPHtotal (GRO, DRO e/ou ORO) --- 600,0 

LH-I= limite de intervenção pela norma Holandesa.  

 

 

Segundo o Boletim Paranaense de geociências de 2008, a concentração 

de TPH é um parâmetro usado para avaliação expedita do estado de contaminação 

ambiental, uma vez que vincula o sedimento com as concentrações das frações de 

hidrocarbonetos saturados e aromáticos do petróleo ou outros resíduos das 

atividades petroleiras vertidos sobre o solo. 

Limite de intervenção da Lista Holandesa de Valores (LH-I), para o meio 

águas subterrâneas, são concentrações para Compostos Químicos de Interesse 

listadas no “Manual de gerenciamento de áreas contaminadas, capítulo 6300 / 

CETESB, GTZ. - - 2.ed. - - São Paulo : CETESB, 2001”. 

CETESB-Intervenção é a concentração limite de intervenção para o 

parâmetro TPHtotal, para o meio solos subterrâneos, descrito na instrução normativa 

“Sistema de Licenciamento de Postos: Procedimento para Remoção de Tanques e 
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Desmobilização de Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustíveis – 

CETESB / 2007”. 

Alterações significativas nos valores analíticos do parâmetro de 

monitoramento (TPH Total) podem indicar que a água subsuperficial está 

contaminada por derivado de petróleo, devendo o empreendedor efetuar inspeção 

nas instalações de abastecimento de combustível para determinar sua condição de 

integridade e estanqueidade. Caso necessário, poderá ser efetuado teste de 

estanqueidade para determinar a origem da avaria. 

PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM 

As coletas de amostras de águas subterrâneas deverão ser realizadas por 

profissional habilitado e com experiência e os procedimentos de amostragem serão 

baseados na Norma Técnica 15.847/2010 da ABNT, que dispõe sobre a 

amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento – método de purga. 

Recomenda-se verificar as orientações fornecidas pelo Standard Methods 

Examination of Water and Wastewater, 21ª ed.. 

Os principais procedimentos a serem adotados, de modo sequencial são: 

- Remoção da tampa do poço; 

- Colocação de um sensor de interface para detectar a presença de camada 

imiscível; 

- Bombeamento de água do poço; 

- Coleta da fase imiscível com bomba peristáltica antes de qualquer 

atividade de limpeza, se for o caso; 

Em vistas a garantir a preservação e a qualidade das amostras coletadas, os 

seguintes procedimentos para a coleta são recomendados: 

-utilização de luvas cirúrgicas descartáveis durante os procedimentos de 

coleta e manuseio do material; 

-uso de frascos de coletas limpos e com conservantes apropriados aos 

parâmetros analíticos; 

-higienização dos materiais utilizados nas coletas, especialmente entre 

pontos de amostragens distintos, visando assim a eliminação da contaminação 

cruzada; 

-identificação e rotulagem para facilitar a posterior caracterização em 

laboratório; 
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-cuidados com a integridade e conservação das amostras e envio em tempo 

hábil para laboratório (cadeia de custódia), visando à confiabilidade das amostras. 

 

 

e) Recomendações Gerais 

Considerando que as obras para duplicação da rodovia envolverão intenso 

movimento de terra, construção de canteiros, bota-foras, exploração de jazidas, 

entre outras atividades, algumas recomendações de caráter geral devem ser 

adotadas, visando a manutenção da qualidade das águas dos rios e lagos afetados 

pelas obras. Entre essas recomendações, destacam-se: 

 Localização adequada das instalações da obra (canteiros e 

alojamentos), 

obedecendo aos critérios e normas técnicos existentes; 

 Tratamento e disposição adequada de esgotos sanitários de canteiro 

de obras (fossas sépticas afastadas de locais de captação de água e de cursos 

d’água); 

 Implantação de sistemas coletores para efluentes industriais (óleos e 

graxas, combustíveis), tais como, caixas separadoras de água e óleo/combustíveis, 

canaletas de condução e etc; 

 Disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras, de 

modo a 

evitar a contaminação dos corpos hídricos; 

 Controle de erosão e das atividades de terraplenagem e possível 

adequação 

do cronograma aos períodos de menor pluviometria. 

 

f) Etapas de Execução 

Este programa deve ser iniciado preferencialmente antes da instalação do 

canteiro de obras no caso do monitoramento de águas superficiais. No caso do 

monitoramento de águas subsuperficiais recomenda-se que o monitoramento tenha 

início logo após a instalação do canteiro e preferencialmente antes de sua operação 

(ponto branco). Os demais monitoramentos deverão ser realizados durante a 

operação do canteiro de obras. 
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g) Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

  A questão da qualidade das águas ganhou destaque com a sanção da Lei 

Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, tendo como um dos fundamentos gerir tais recursos, 

proporcionando uso múltiplo, em consonância com objetivos que assegurem à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. Esse ponto demonstra a preocupação 

com a integração da gestão quanto aos aspectos de qualidade e quantidade, 

destacando-se, também, o ponto em que uma das ações principais é a integração 

da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 

A ABNT (NBR 9896/87) recomenda que os padrões de qualidade sejam 

constituídos por um conjunto de parâmetros e respectivos limites, e sejam 

estabelecidos com base em critérios científicos que avaliam o risco para um dado 

indivíduo e o dano causado pela exposição a uma dose conhecida de um 

determinado poluente. Neste sentido o consumo humano deve considerar a Portaria 

MS nº 2914/2011. 

Deve ser considerado ainda como requisito relevante a obtenção e 

manutenção de um índice de qualidade ambiental (IQA) compatível com o 

determinado antes da instalação do canteiro de obras. 

Outro fator relevante seria manter inalterada a concentração de 

hidrocarbonetos totais de petróleo na água subsuperficial desde o início até o 

término da operação e desmobilização do canteiro de obras. 

 
h) Cronograma Físico 

O cronograma de implantação deste programa deverá possuir 

correspondência com o cronograma de execução da rodovia. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos serão realizadas ações trimestrais para 

a atividade de amostragem de qualidade da água superficial e subsuperficial.  

O monitoramento do programa se encerra com a conclusão das obras e 

desmobilização do canteiro de obras. 

 

 Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento será realizado pela coordenação do Programa de Gestão e 
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Supervisão Ambiental (PGSA) e pela Supervisão Ambiental da obra, apoiadas pelo 

DNIT. 

Como instrumentos de acompanhamento e avaliação serão emitidos 

relatórios após o término de cada campanha de campo definida neste programa e 

relatórios de acompanhamento entregues ao IBAMA semestralmente, ambos 

elaborados pelo coordenador do PMQA. Ao final deste programa será elaborado um 

Relatório Final de Avaliação a ser encaminhado à Coordenação do PGSA. 

 

j) Responsáveis pela Implementação do Programa 

O responsável pela implementação do programa é a Construtora em parceria 

com o DNIT, tendo em vista o empreendimento do canteiro será operado pela 

Construtora, mas possuindo relação direta com o programa a ser atendido para a 

duplicação da BR116. 

 

k) Responsáveis Técnicos e pela implementação do Programa 

Os responsáveis técnicos pelo programa são os profissionais que elaboraram o 

plano, bem como é responsável pela implementação do Programa a empresa 

construtora da obra. 

 

5.2 PROGRAMA DE VEGETAÇÃO 

a) Justificativa 

A duplicação de uma Rodovia gera intervenções nas populações de fauna e 

flora presentes na área de influência direta devido a diversos fatores, tais como a 

supressão da vegetação para a construção dos canteiros de obras. Esses espaços 

abrangem a mobilização de maquinaria e pessoal referente às obras de 

pavimentação. Devido a essas intervenções em áreas naturais preservadas é 

fundamental traçar estratégias para a conservação dos diversos grupos de fauna 

terrestre e flora local. As fases de desmatamento são os momentos mais críticos 

para a fauna e flora local, pois há supressão de habitats gerado pelo corte da 

vegetação. 

Por esse motivo é necessário o adequado planejamento do desmatamento 

para que os animais presentes na área suprimida possam se deslocar para outras 

áreas, e se necessário proceder à captura da fauna que não consiga deslocar-se 
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sozinha. E também para que possam ser executados o resgate de epífitas e 

sementes e o transplante de exemplares de espécies imunes ao corte e/ou 

ameaçadas de extinção. 

 

b) Objetivos 

O objetivo principal deste programa é diagnosticar a atual situação da área de 

implantação do canteiro de obras, quanto à existência de vegetação, com presença 

de epífitas, bem como fauna associada, de forma reduzir o impacto gerado pela 

perda de habitats decorrente do desmatamento, através da conservação de uma 

parcela da diversidade genética da flora local, propiciando a sua recuperação e a 

manutenção do fluxo gênico entre populações do entorno. Assim como prover a 

conservação da fauna através do planejamento de atividades durante a fase de 

captura e relocação dos espécimes que não tiverem condições de escapar do 

desmatamento por recursos próprios. 

 

c) Metas 

As metas do Programa de Vegetação são: 

 Levantar áreas prioritárias para a efetuação do salvamento e da conservação 

da flora; 

 Resgatar a flora das áreas atingidas diretamente pela implantação do 

empreendimento; 

 Localizar e mapear as espécies arbóreas imunes ao corte e/ou ameaçadas de 

extinção encontradas na área diretamente afetada, realizando o transplante 

sempre que o procedimento for passível de realização e; 

 Coletar e realocar indivíduos epifíticos encontrados na área diretamente 

afetada pela implantação da atividade. 

 

d) Metodologia e Descrição do Programa 

A supressão da vegetação causa transtornos às populações de animais 

presentes na área afetada pelo empreendimento. Para mitigar esses impactos, é 

necessário que haja um planejamento do desmatamento. 
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De acordo com o PBA da duplicação da Rodovia BR 116, para que o 

planejamento seja executado de maneira ordenada é necessário observar alguns 

procedimentos, descritos a seguir: 

Treinamento da equipe de corte 

Antes do início do desmatamento deverá ser realizada uma capacitação dos 

trabalhadores que atuarão no mesmo. Nesta etapa será realizado um encontro com 

cada frente de trabalho para tratar dos procedimentos que devem ser adotados 

durante a supressão da vegetação. Os temas propostos no encontro serão: 

direcionamento do corte, identificação das espécies imunes ao corte e/ou 

ameaçadas de extinção, identificação de locais de refugio ou nidificação e 

procedimentos a serem adotados quando for localizado algum animal. 

Acompanhamento do desmatamento 

Quando a atividade de supressão vegetal iniciar a equipe de flora deverá 

estar à frente da equipe de corte, liberando as áreas para o desmatamento, logo 

após que o resgate de flora e a marcação com fita zebrada dos indivíduos arbóreos 

ameaçados de extinção e/ou imunes ao corte encontrados, passíveis de transplante, 

for realizada. 

Conforme a Lei Estadual 9.519/92, Lista de Espécies Ameaçadas de 

Extinção do Rio Grande do Sul (2002) e Lei 4.119/96 do Município de Pelotas, 

sempre que houver passividade, deverão ser transplantados da ADA os indivíduos 

arbóreos pertencentes aos gêneros Erythrina e Ficus e às espécies Butia capitata 

(Butiá), Gochnatia polymorpha (cambará) e Scutia buxifolia (coronilha). Já em 

relação às espécies epifíticas Aechmea calyculata (bromélia), Billbergia nutans 

(bromélia) e Tillandsia geminiflora (cravo-do-mato) os transplantes deverão ocorrer 

em sua totalidade. O DEFAP recomenda ainda o transplante da espécie Syagrus 

romanzoffiana (jerivá), por sua relevância ecológica. 

Para o transplante das espécies arbóreas imunes e/ou ameaçadas, será 

sempre analisado o porte e o estado fitossanitário do exemplar, para que se tenha 

êxito no procedimento. Os indivíduos indicados para transplante deverão ter seus 

troncos marcados com fita zebrada. 

 

e) Etapas de execução 

As etapas previstas para o Programa de Vegetação são os seguintes: 
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• Diagnóstico da área de implantação da atividade de canteiro de obras, 

quanto à existência de vegetação; 

• No caso de haver vegetação arbórea a ser suprimida, treinamento da 

equipe de corte; 

• Vistoria na área de corte, se for o caso; 

• Determinação de áreas para realocação das epífitas e transplante dos 

indivíduos arbóreos imunes e/ou ameaçados de extinção e passíveis 

de transplante, a serem indicados pela equipe executora, se for o caso. 

• Acompanhamento do Desmatamento e execução do Resgate de Fauna 

e Flora e da Identificação e Marcação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção e/ou Imunes ao Corte, se for o caso. 

• Relatórios mensais durante a fase de desmatamento na área do 

empreendimento. 

 

f) Inter-relação com outros programas 

O Programa de Vegetação está articulado com o Programa de Gestão 

Ambiental de Resíduos Sólidos e Resíduos Líquidos (Efluentes) e Fauna 

Sinantrópica e com o Programa de Comunicação Social, Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores. 

 

i) Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos 

Lei Estadual N° 9.517/92 – Código Florestal Estadual – que define as 

espécies imunes ao corte, Lei Municipal de Pelotas Nº 4119/96 – que dispõe sobre 

as espécies da flora nativa de ocorrência regional, consideradas ameaçadas de 

extinção e Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul (2002), 

divulgada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). 

 

5.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA DURANTE A FASE DE OPERAÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS 

 

A) Justificativa 
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As obras de duplicação de rodovias, como a BR-116/RS no Rio Grande do 

Sul, trazem preocupações quanto à emissão de gases e material particulado para a 

atmosfera, pois tem potencial para causar danos ao meio ambiente, à saúde e a 

segurança da população diretamente afetada, caso não sejam tomadas as medidas 

adequadas para o monitoramento e controle desses impactos. 

Conforme previsto no EIA/RIMA e no PBA da rodovia, estima-se um aumento 

nos níveis de emissão de poeiras e gases no período da construção, desde a 

mobilização de equipamentos até a conclusão das obras, fase de grande impacto 

em decorrência das atividades desenvolvidas, com destaque as que envolvem 

terraplanagem, aterros, exploração de jazidas, transporte de material (emissões 

fugitivas), emissão pelo escapamento dos veículos, pedreiras, britagens e usinas de 

asfalto. Esses impactos, que ocorrerão na fase de implantação da rodovia, serão 

sentidos não só ao longo da área diretamente afetada pela construção da nova 

pista, mas também junto às áreas próximas e junto às áreas de apoio. 

Para as obras de duplicação de rodovias serão necessários a operação de 

áreas de apoio tais como canteiros de obras.  

A poluição atmosférica afeta a biota devido ao acúmulo de poeira e 

hidrocarbonetos sobre as folhas e o solo, principalmente, quando apresentam 

concentração de metais pesados, prejudicam o desenvolvimento da vegetação e 

reduzem a disponibilidade de alimentos ou oferecem alimentos contaminados para a 

fauna, alterando o ciclo alimentar. Pode causar doenças respiratórias ao homem e 

inconvenientes sociais, tais como “stress” e insônia, e interferir na qualidade de vida 

das comunidades próximas. 

Pode também diminuir a visibilidade na rodovia colocando em risco a 

segurança de seus usuários, além de ocasionar efeitos adversos à saúde dos 

usuários da rodovia. 

Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de 

medidas de controle que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, gerada 

pela implantação do empreendimento em tela, buscando o monitoramento durante a 

instalação e operação do canteiro, que permita acompanhar a eficiência e a eficácia 

das ações adotadas. 

B) Objetivos do Programa 
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Este programa tem como objetivo geral a definição de medidas de 

monitoramento e de controle da poluição atmosférica na fase de operação do 

canteiro de obras, tomando como referência os limites estabelecidos pela legislação 

vigente. 

Como objetivo específico, propõe-se a redução na geração de emissões de 

poluentes atmosféricos, resultando na: 

 Melhoria das condições de trabalho dos operários; 

 Redução do risco de acidentes de trânsito na área; 

 Redução dos impactos sobre a saúde e a qualidade de vida da 

população diretamente afetada; 

 Redução dos impactos sobre a biota. 

C) Metas 

As metas para o Programa são: 

 Definição de procedimentos de controle de emissão do material 

particulado, na área do canteiro; 

 Criação de procedimentos de controle de emissão de gases provenientes das 

máquinas e equipamentos utilizados; 

 Manutenção da qualidade de vida da população diretamente afetada. 

D) Plano de Ação/Metodologia 

A elaboração do programa ora apresentado teve como base a utilização e 

análise dos dados existentes no EIA/RIMA e PBA apresentado visando o 

licenciamento ambiental da Rodovia BR 116. 

Neste item serão caracterizadas e descritas as atividades que serão 

desenvolvidas durante a fase de operação do canteiro de obras: 

 Material Particulado: 

=Emissões fugitivas: São quaisquer poluentes lançados ao ar, sem passar primeiro 

por alguma chaminé ou duto projetado para dirigir ou controlar seu fluxo. As 

principais fontes de emissões fugitivas são: pilhas de estocagem, carregamento dos 

caminhões, tráfego nas vias e pátios internos pavimentados ou não, fogo de 

bancada e fogacho; 

=Tráfego de veículos no interior do canteiro de obras. 

 Gases e Vapores: 
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=Operação de compressores e queima de combustíveis nos veículos: emissão de 

óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e hidrocarbonetos; 

=operação da área de abastecimento de veículos, com saída de emissões no 

suspiro do tanque de diesel. 

 

E) Medidas de Controle 

As principais exigências para o controle das emissões de material particulado 

e de gases e vapores na atividade de são: 

 Pavimentar ou umidificar as vias de tráfego interno; 

 Recuperar a área impactada após a finalização da obra; 

 Manutenção periódica de veículos e equipamentos que utilizem 

combustíveis fósseis em suas operações; 

 Instalação de válvula de pressão e vácuo no suspiro do tanque de 

combustível, realizando manutenção preventiva em intervalo anual, atendendo à 

Portaria FEPAM nº 43/2009.  

 

F) Controle dos Caminhos de Serviço e das Frentes de Terraplenagem e 

Pavimentação 

Os caminhos de serviço são abertos para uso provisório durante as obras, 

seja para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos de 

construção, seja para garantir o acesso à área implantação da Rodovia com 

insumos (água, areia, pedra, etc.). 

As obras de terraplanagem normalmente exigem o movimento de grandes 

volumes, gerando tráfego intenso de veículos pesados. As nuvens de poeira e a 

lama, nos trechos rurais, e a interferência com o público nas áreas mais povoadas 

podem causar acidentes como também elevar consideravelmente a emissão de 

poeira e gases. 

 

G) Medidas de Controle 

 Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos minimizando a quantidade 

de sedimentos transportados para as vias a ser realizada no canteiro de obras; 

Todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita, deverão ser 

protegidas com lonas, evitando-se a emissão de poeira em suspensão; 
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Umidificar as vias de acesso às obras e os desvios de tráfego não 

pavimentados, através de caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira em 

suspensão; 

• Observar as medidas de controle indicadas para as operações em pedreiras; 

• Realizar manutenção periódica em máquinas e equipamento para minimizar 

problemas mecânicos, paradas operacionais e a geração de emissão de 

gases; 

• Em áreas próximas às residências, deverão ser atendidas todas as exigências 

formuladas pela Portaria MINTER nº 92 de 19/06/80 e níveis de ruídos 

aceitáveis da NB-95 da ABNT, bem como atendidas as exigências definidas 

na legislação estadual e posturas municipais; 

• Instalação de válvulas de pressão e vácuo nos suspiros dos tanques de 

combustíveis, realizando manutenções preventivas em intervalo anual, 

atendendo à Portaria FEPAM nº 43/2009.  

 

H) Etapas de Execução 

Este programa deve ser executado basicamente implantando as medidas de 

controle a serem executadas durante toda a etapa de implantação do 

empreendimento, tais como, a umidificação dos caminhos de serviço e a 

manutenção periódica do maquinário. 

I) Cronograma Físico 

O cronograma de implantação deste programa deverá possuir 

correspondência com o cronograma de execução da rodovia. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos serão realizadas ações trimestrais para 

a manutenção de máquinas e equipamentos, com entrega de relatório semestrais ao 

órgão ambiental licenciador. O monitoramento do programa se encerra com a 

conclusão das obras. 

J) Responsáveis pela Implementação do Programa 

O responsável pela implementação do programa é a empresa Construtora em 

parceria com o DNIT, tendo em vista se tratar de um monitoramento solicitado 

também para as obras de duplicação da rodovia BR 116. 

H) Responsáveis Técnicos 
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Os responsáveis técnicos pelo programa são os profissionais que elaboraram o 

programa, bem como a empresa executora. 

5.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E 

RESÍDUOS LÍQUIDOS (EFLUENTES) E FAUNA SINANTRÓPICA 

 a)Justificativa 

A implantação de obras de infra-estrutura, tais como a duplicação da BR-116/RS, 

traz preocupações quanto à geração e destinação de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos, tendo em vista seu potencial para a geração de impactos sobre o meio 

ambiente e sobre as populações diretamente afetadas. 

Os resíduos sólidos e os efluentes líquidos constituem problema sanitário de 

importância quando não recebem os cuidados adequados, porque favorecem a 

proliferação de vetores e roedores. Podem ser vetores mecânicos de agentes 

etiológicos causadores de doenças, tais como, diarréias infecciosas, parasitoses 

diversas, dentre outras. 

Dessa forma as medidas tomadas para a solução adequada do problema dos 

resíduos sólidos e os efluentes líquidos têm, sob o aspecto sanitário, função comum 

a outras medidas de saneamento: de prevenir e controlar doenças a eles 

relacionadas, além de garantir a preservação ambiental. 

O denominado resíduo sólido, comumente conhecido por lixo, é definido como 

um subproduto das atividades humanas. É produzido, sobretudo, nas áreas urbanas, 

onde se concentram maiores contingentes de pessoas, onde se desenvolvem 

predominantemente atividades de transformação dos produtos que vêm da área 

rural e onde se efetiva o consumo. 

Composto de uma diversidade de materiais e substâncias, o lixo é resultado de 

atividades rotineiras de consumo e incorpora tudo aquilo que se junta, não tem 

utilidade e é jogado fora. 

Efluentes são geralmente produtos líquidos ou gasosos produzidos por indústrias 

ou resultante dos esgotos domésticos urbanos, que são lançados no meio ambiente. 

Existem basicamente duas categorias de efluentes líquidos: sanitários ou 

domésticos e industriais. 

A omissão quanto à execução de medidas voltadas para o gerenciamento de 

resíduos sólidos e de efluentes líquidos, não afeta apenas a obra, tendo em vista 

prejudicar a saúde dos trabalhadores, mas trás problemas também ao meio 
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ambiente, devido, principalmente, a contaminação de recursos hídricos e a 

disposição inadequada de lixo. Além disso, afeta as populações presentes nas 

proximidades das frentes de trabalho, devido ao aumento na ocorrência de doenças, 

fato que sobrecarrega os sistemas de saúde municipais, resultando na redução da 

qualidade de vida e no aumento dos gastos públicos. 

 

b) Objetivos do Programa 
O objetivo geral deste programa é a proposição de medidas e de ações 

voltadas para o controle, o monitoramento e a mitigação dos impactos ocasionados 

pelos resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados pelas etapas de duplicação da 

BR-116/RS, inclusive com relação à operação de canteiro de obras, sobre o meio 

ambiente, os operários e as populações diretamente afetadas. 

As soluções a serem adotadas terão como objetivos específicos: 

• A disposição adequada de resíduos sólidos e tratamento de efluentes 

líquidos; 

• Evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água; 

• Prevenção contra doenças; 

• Correto gerenciamento dos resíduos gerados, minimizando a possibilidade de 

contato dos mesmos com vetores de doenças; 

• Promover o conforto e atender ao senso estético. 

c) Metas 

Para que os trabalhos propostos sejam desenvolvidos de maneira devida, 

propõe-se que sejam atingidas as seguintes metas: 

 Redução dos impactos ambientais ocasionados pelos resíduos sólidos 

e 

efluentes líquidos; 

 Definição de procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos e 

efluentes 

líquidos gerados; 

 Manutenção da qualidade de vida da população diretamente afetada; 

 Manutenção da saúde dos operários da obra. 

 

d) PLANO DE AÇÃO/METODOLOGIA 
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Orientações Gerais para o Canteiro de obras: 

Inicialmente recomenda-se a realização e roçadas periódicas no canteiro de 

obras para minimizar a atração da fauna sinantrópica. Além disso, deve-se manter 

um cuidado operacional no sentido de armazenar materiais que podem acumular 

água em área coberta, minimizando a proliferação vetores. Estas medidas afetam 

positivamente todo o canteiro de obras e respectivos colaboradores. 

Os resíduos gerados no canteiro de obras serão coletados em lixeiras nos 

locais de geração, sendo os mesmos dispostos em central de armazenagem 

temporária, permitindo um correto isolamento dos mesmos, enquanto aguardam o 

destino final mais apropriado. Reduz-se assim o potencial de contaminação cruzada 

de resíduos não contaminados com resíduos contaminados, minimizando o potencial 

de contaminação ambiental na operação do canteiro de obras e permitindo maior 

percentual de reciclagem de materiais diversos. 

Os resíduos orgânicos gerados na atividade deverão ser corretamente 

destinados em intervalo semanal, evitando a geração de mau cheiro e de 

proliferação de vetores. Os demais resíduos deverão ser destinados conforme 

volume gerado e capacidade volumétrica da central de estocagem.  

Havendo a destinação final de resíduos gerados no canteiro de obras e 

avanço de obras, deverá ser solicitado, quando possível, o respectivo comprovante 

de destino ao coletor autorizado ou à empresa recicladora. Caso não seja possível 

gerar uma nota de destino de resíduos, sugere-se emitir um recibo de coleta de 

resíduos, identificando a data da coleta, o gerador, o coletor e o destino final que 

será dado ao material. Neste caso o recibo deverá ser assinado pelo coletor e pelo 

gerador. Os comprovantes de destinação de resíduos deverão ser arquivados na 

empresa geradora por pelo menos cinco anos, ficando à disposição da fiscalização 

ambiental. 

No caso do destino dos resíduos contaminados classe I (lâmpadas 

queimadas, estopas, embalagens e filtros sujos com óleo/graxa/tintas/solventes, 

lonas de freio, areia e barro da caixa separadora de água e óleo, solo contaminado e 

EPIs usados) deverá ser gerado o manifesto de transporte de resíduos (MTR), para 

registrar a movimentação deste material perigoso. Além disso, no caso de 

destinação de eventuais resíduos ambulatoriais com potencial infectocontagioso, 

recomenda-se verificar previamente habilitação da empresa coletora para transporte 
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e local de destino final, que deverá ser incineração em empresa licenciada. As 

cinzas geradas na incineração deverão ser destinadas para aterro classe I 

licenciado. 

 

Refeitório 

O efluente gerado será do tipo águas servidas, resultante da lavagem de 

utensílios domésticos, tais como, colheres, pratos, copos e xícaras. Considerando-

se que o refeitório funcionará como uma estrutura de apoio e não serão preparadas 

refeições para os funcionários, o volume de efluente será pequeno, tendo como 

disposição final a fossa séptica existente. Sugere-se, antes da fossa séptica, a 

instalação de uma caixa de gordura especificamente para estes efluentes. Além 

disso, sugere-se ainda a instalação posterior de um filtro anaeróbio, que servirá para 

melhorar a qualidade dos efluentes antes do lançamento em corpo receptor.  

Os resíduos produzidos nesta dependência serão constituídos por 

embalagens em geral/copos plásticos, sucatas de alumínio de viandas, restos de 

comida, lâmpadas usadas e lodo da caixa de gordura. Os resíduos secos deverão 

ser segregados e acondicionados na central de estocagem de resíduos, permitindo 

preferencialmente sua reciclagem por empresas habilitadas ou sua disposição em 

aterro sanitário licenciado (coleta municipal). Os resíduos orgânicos deverão ser 

destinados semanalmente para aterro sanitário licenciado, ou para compostagem ou 

para incorporação em solo agrícola. As lâmpadas fluorescentes deverão ser 

acondicionadas em embalagens de papelão, dentro da central de resíduos, para 

preservar sua integridade física, tendo em vista que no caso de ruptura haverá 

vazamento de componentes químicos perigosos. As lâmpadas deverão ser 

destinadas para empresas recicladoras com licença ambiental. O lodo da caixa de 

gordura deverá ser destinado para estação de tratamento de efluentes licenciada ou 

para disposição em aterro sanitário licenciado.  

 

Vestiário (inclui Sanitários/Chuveiros) 

O efluente gerado será do tipo águas servidas e esgotos sanitários, resultante 

da utilização das pias e vasos sanitários, além de águas servidas oriundas de 

banhos. É o local onde haverá grande parte da produção de efluentes líquidos do 

canteiro de obras. O tratamento dos efluentes será em fossa séptica, sendo sugerida 
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adicionalmente a instalação de filtro anaeróbio para melhorar a qualidade dos 

efluentes tratados. 

Os resíduos sólidos gerados nos banheiros serão constituídos por papel 

higiênico e papel toalha e lâmpadas usadas, que serão acondicionados 

temporariamente na central de armazenagem e destinados corretamente. O papel 

higiênico deverá ser destinado para aterro sanitário licenciado, o papel toalha deverá 

preferencialmente ser reciclado ou disposto em aterro sanitário, enquanto que as 

lâmpadas deverão ser destinadas para empresa de reciclagem credenciada. 

 

Laboratório 

Para a realização dos testes do solo/concreto utilizado na obra da BR-

116/RS, faz-se necessária a utilização de água no laboratório. Para isto será 

instalada uma caixa d’água no laboratório, onde serão imersos os corpos de prova, 

confeccionados com solo. A quantidade de efluente gerada no laboratório será 

pequena, considerando-se que a mesma água pode ser utilizada para um grande 

número de testes, e por consequência, por longos períodos de tempo. No entanto, 

quando está for trocada sua disposição final será a fossa séptica/filtro anaeróbio ou 

a caixa separadora de água e óleo existente no local. 

A geração de resíduos sólidos no laboratório é constituída por resíduos de 

amostras de solo/concreto/agregados, resultado de testes de corpos de prova para 

análise dos aterros da rodovia/concretos usinados produzidos, além de papel toalha, 

solo contaminado e lâmpadas usadas.  

Quanto ao solo contaminado esclarecemos que o mesmo provém de uma 

mistura de cloreto, glicerina e formol, nas proporções de 479ml, 2.16ml e 50ml 

respectivamente, diluídos em 4 litros de água. Em média serão realizados 15 

ensaios por mês, sendo que a cada ensaio será utilizado 38 ml da mistura 

supracitada, resultando no uso de 570 ml por mês. 

Os resíduos de corpos de prova poderão ser usados na regularização do 

pátio da atividade, o resíduo de papel toalha deverá ser destinado preferencialmente 

para reciclagem ou dispostos em aterro sanitário licenciado, o solo contaminado 

deverá ser destinado para incineração, co-processamento em fornos de cimento ou 

disposição e aterro classe I, enquanto que as lâmpadas usadas deverão ser 

destinadas para empresa de reciclagem. 
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Mecânica, Rampa de Lavagem e Lubrificação (inclui troca de óleo) 

Os efluentes líquidos serão provenientes da limpeza dos equipamentos e 

utensílios usados na oficina, além da lavagem de veículos e peças para 

manutenção. Os efluentes oleosos gerados serão captados em piso de concreto 

com canaleta, sendo direcionados para uma caixa separadora de água e óleo.  

Na rampa onde é realizada a troca de óleo será gerado ainda óleo queimado 

que deverá ser destinado para rerefino em empresa credenciada na ANP. O óleo 

retido na caixa separadora deverá ser acondicionado no tambor de estocagem de 

óleo queimado, visando sua correta destinação final. 

A geração de resíduos sólidos nos setores de mecânica, rampa de 

lavagem/lubrificação/troca de óleo é constituída por estopas contaminadas, EPIs 

usados, embalagens vazias contaminadas com óleo/graxa/tintas/solventes, pilhas e 

bateriais usadas, sucatas metálicas, filtros de óleo usados, filtros de ar usados, 

vidros, pneus/câmaras de ar, lonas de freio, areia e barro da caixa separadora de 

água e óleo e lâmpadas usadas.  

Os resíduos de sucatas metálicas e vidros deverão ser destinados para 

reciclagem em empresas licenciadas. Os resíduos contaminados (estopas 

contaminadas, EPIs usados e areia e barro da caixa separadora de água e óleo) 

deverão ser destinados para incineração, co-processamento em fornos de cimento 

ou disposição e aterro classe I. Resíduos como embalagens vazias contaminadas 

com óleo/graxa/tintas/solventes, filtros de óleo usados, lonas de freio deverão ser 

destinados para o fabricante ou para empresa credenciada para descontaminação 

e/ou reciclagem, ou ainda para disposição final em aterro classe I. Os filtros de ar 

deverão ser destinados para empresa de reciclagem ou dispostos em aterro classe I. 

As pilhas e bateriais usadas deverão ser devolvidas aos respectivos fabricantes ou 

fornecedores autorizados para reciclagem As lâmpadas usadas deverão ser 

destinadas para empresa de reciclagem. Os pneus poderão ser recapeados por uma 

vez em empresas credenciadas. Os pneus e câmaras a serem descartados deverão 

ser destinados para empresas licenciadas que farão sua reciclagem. 

 

Área de Abastecimento 
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Grande parte dos efluentes líquidos produzidos nesta área será proveniente 

das águas das chuvas, caracterizando-se como águas pluviais, e, portanto, com 

potencial poluidor não significativo. Parte dos efluentes será oriunda da limpeza de 

parabrisas dos veículos. Uma pequena parcela será representada pelo combustível 

que, por ventura, vier a vazar no piso da área impermeabilizada, no ato do 

abastecimento das máquinas. Estes efluentes serão conduzidos por meio de piso de 

concreto com canaletas coletoras até a caixa separadora de água e óleo (CSAO) a 

ser instalada no canteiro de obras, conforme planta anexa. 

O óleo gerado na CSAO deverá ser acondicionado no tambor de estocagem 

de óleo queimado gerado na troca de óleo. 

Os resíduos sólidos gerados nestas áreas serão caracterizados por materiais 

contaminados por produtos perigosos, como estopas contaminadas, EPIs usados e 

barro da caixa separadora de água e óleo. As estopas contaminadas, os EPIs 

usados e o barro da caixa separadora deverão ser destinados para incineração, co-

processamento em fornos de cimento ou disposição e aterro classe I, ambos com 

licença ambiental. 

 

Escritório (Inclui Sanitários) 

Nos sanitários existentes no escritório serão gerados efluentes orgânicos 

compostos de águas servidas das pias e esgotos sanitários. O tratamento dos 

efluentes será em fossa séptica, sendo sugerida a instalação de filtro anaeróbio para 

melhorar a qualidade dos efluentes tratados. 

Os resíduos sólidos a serem produzidos nestas dependências serão 

constituídos por material de escritório em geral, como papel-papelão, plásticos, 

canetas, pilhas/cartuchos de tinta, além de lâmpadas usadas, papel toalha e papel 

higiênico, resíduos de varrição, resíduos de alimentos e resíduos ambulatoriais 

gerados (primeiros socorros feitos na área técnica de segurança). Os resíduos de 

escritório em geral, como papéis, plásticos e canetas e o papel toalha deverão ser 

destinados preferencialmente para reciclagem ou dispostos em aterro sanitário 

licenciado. Resíduos de pilhas e cartuchos de tintas devem ser encaminhados para 

respectivo fornecedor ou empresa credenciada para efetuar a reciclagem apropriada 

de componentes. As lâmpadas usadas deverão ser destinadas para empresa de 

reciclagem autorizada. O papel higiênico e os resíduos de varrição deverão ser 
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destinados para aterro sanitário licenciado. Os resíduos de alimentos deverão ser 

dispostos em aterro sanitário licenciado, tratados via compostagem ou incorporados 

em solo agrícola. Os resíduos de curativos (materiais infectocontagiosos) deverão 

ser segregados dos demais resíduos gerados no canteiro de obras, devendo ser 

acondicionados em recipiente estanque e com tampa de fechamento e destinados 

para incineração em empresa licenciada. 

 

Área da Usina de Concreto (Produção de Peças e Ornatos de Concreto) 

Serão gerados efluentes alcalinos na lavagem de equipamentos, ferramentas 

e instalações da central de produção de concreto. Estes efluentes deverão ser 

captados em piso de concreto com canaletas, devendo escoar para caixa 

separadora de água e óleo. Os efluentes de saída da caixa separadora deverão ser 

reusados na lavagem de equipamentos, ferramentas e instalações da central de 

produção de concreto, ou ainda na regularização de umidade do concreto produzido. 

Serão gerados ainda efluentes líquidos do tipo esgotos sanitários 

provenientes da utilização de banheiro químico, a ser instalado no local. Os 

efluentes gerados deverão ser convenientemente tratados antes do lançamento 

(fossa séptica/filtro anaeróbio). A coleta dos efluentes deverá ser realizada por 

empresa terceirizada habilitada e o tratamento dos efluentes poderá ser feito por 

empresa terceirizada habilitada ou no próprio canteiro de obras, junto à fossa séptica 

e filtro anaeróbio a serem instalados no local. 

Quanto aos resíduos sólidos espera-se a geração de resíduos de concreto, 

madeira, sucata metálica, além de EPIs usados, estopas usadas, plástico, papel, 

resíduos de alimentos e papel higiênico. Todos os resíduos gerados deverão 

coletados em lixeiras e dispostos temporariamente na central de armazenagem de 

resíduos, devendo ser convenientemente destinados conforme legislação ambiental 

vigente. Comenta-se que a madeira deverá ser reutilizada internamente na 

confecção de formas para concretagem. Quando não houver mais reaproveitamento 

da mesma, sugere-se sua doação para empresas que possuam caldeira com 

fornalha à lenha, visando o aproveitamento do poder calorífico da madeira. Os 

restos de concreto curado removidos da caixa de pré-separação deverão ser usados 

na regularização do pátio do canteiro de obras. O resíduo particulado fino de 

concreto retido na caixa separadora de água e óleo deverá ser acondicionado em 
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bombona devendo ser destinado para aterro classe IIA licenciado. Quanto às 

estopas usadas recomenda-se que as mesmas sejam destinadas para aterro 

industrial classe I. 

 

Resíduos de Ambulatório  

Os curativos e procedimentos básicos de primeiros socorros serão efetuados 

junto ao escritório, que possui uma sala de técnico de segurança. 

Nestes locais não serão gerados efluentes líquidos. 

Os resíduos sólidos de curativos e eventuais atendimentos feitos no canteiro 

de obras serão constituídos por materiais infectocontagiosos que deverão ser 

segregados dos demais resíduos sólidos gerados no canteiro de obras. Estes 

resíduos deverão ser acondicionados em recipiente estanque, com tampa e tarja de 

identificação (resíduo de serviços de saúde – infectocontagioso), sendo coletados 

por empresa habilitada que os encaminhará para incineração em empresa 

autorizada, que destinará as cinzas geradas para aterro classe I. 

Por se tratar de uma estrutura voltada para se prestar apenas os primeiros 

socorros em caso de acidentes com os operários do canteiro, a produção de 

resíduos sólidos será pequena e esporádica, sendo constituídos basicamente por 

luvas cirúrgicas, mascaras, embalagens, algodão, esparadrapo e tala.  

 

Frentes ou Avanços de obra 

Os efluentes líquidos gerados nas frentes ou avanços de obra serão do tipo 

esgotos sanitários provenientes da utilização de banheiros químicos, a serem 

instalados para o atendimento das necessidades fisiológicas dos operários. Os 

efluentes gerados deverão ser convenientemente tratados antes do lançamento. A 

coleta dos efluentes deverá ser realizada por empresa terceirizada habilitada e o 

tratamento dos efluentes poderá ser feito por empresa terceirizada habilitada ou no 

próprio canteiro de obras, junto à fossa séptica e filtro anaeróbio a serem instalados 

no local. 

Espera-se que nestes locais sejam produzidos resíduos sólidos da construção 

civil, que serão aproveitados no local para regularização dos taludes ou para compor 

a sub base da rodovia. Outros resíduos como papel toalha, plásticos, restos de 

alimentos, papel higiênico e EPIS usados serão coletados e enviados para a central 
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de armazenagem de resíduos a ser instalada no canteiro de obras, sendo 

posteriormente destinados conforme legislação ambiental vigente. 

 

Descomissionamento do canteiro de obras 

Deverão ser limpos os tanques de tratamento instalados na área do canteiro 

de obras, antes de iniciar a desmobilização dos equipamentos e instalações. Os 

efluentes líquidos contidos na fossa séptica e filtro anaeróbio, na caixa pré-

separadora e na caixa separadora de água e óleo da usina de produção de 

concretos, além dos efluentes contidos na caixa separadora de água e óleo  da 

rampa de lavagem e lubrificação/abastecimento de veículos deverão ser esgotados 

e coletados por empresa habilitada, devendo ser adequadamente tratados em 

estação de tratamento de efluentes sanitários ou de efluentes industriais, que 

possua licença ambiental. 

Os resíduos sólidos gerados na desmobilização do canteiro de obras deverão 

ser preferencialmente reaproveitados e reusados em outra obra da empresa 

construtora. Caso isto não seja possível, os materiais e resíduos gerados deverão 

ser destinados, tratados, dispostos ou reciclados conforme legislação ambiental 

vigente.  

 

Geração de Resíduos Sólidos 

Um dos grandes problemas da implantação de uma obra deste porte é a 

geração de resíduos, que têm como pano de fundo os diversos processos 

construtivos e não construtivos da duplicação da BR-116/RS. 

As atividades construtivas e a mobilização de operários para uma 

determinada região provocam a produção de lixo e restos de obra que têm como 

destino os aterros sanitários de regiões que não estão preparados para um 

incremento na produção de resíduos, isso pode provocar um colapso no sistema de 

limpeza urbana do município, sendo necessária à procura de novos locais para a 

destinação destes produtos. 

Outro aspecto importante a ser analisado é a falta de um local para a 

destinação de produtos industriais ou produtos de armazenamento controlado, como 

é o caso de restos de entulho ou hidrocarbonetos provenientes da manutenção de 

máquinas.  
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Para minimizar o potencial de contaminação ambiental do canteiro de obra 

propõe-se a instalação de central de armazenagem de resíduos sólidos e óleo 

queimado. O local deve possuir piso de concreto, mureta de contenção, tela e porta 

de restrição de acesso e telhado. Os resíduos contaminados e o óleo queimado 

devem ser separados dos demais resíduos gerados no canteiro de obras, visando 

minimizar a contaminação cruzada de materiais, permitindo maior percentual de 

reciclagem de materiais. 

 

Construção Civil 

A resolução 307, de julho de 2002, disciplina o armazenamento de resíduos 

sólidos de construção civil e ainda separa estes resíduos em quatro classes assim 

definidas: 

I – Classe A: são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de duplicação e de outras obras de 

infra-estrutura, inclusive de solo proveniente de terraplenagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos, (tijolos, tubos, telhas, placas de revestimentos etc.) argamassas e 

concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros-de-obras; 

II – Classe B: são resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III – Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

tais como produtos oriundos do gesso; 

IV – Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros. 

Também, em seu art.10, o CONAMA, por meio da Resolução 307, prevê a 

forma de destinação final destes produtos: 

Art. 10. Os resíduos da construção civil serão destinados das seguintes formas: 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

90

I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterros de resíduos de construção civil, sendo dispostos 

de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados à área de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou 

reciclagem futura; 

III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas; 

IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas. Os resíduos como latas 

metálicas de tintas e solventes devem ser destinados para empresa que efetue sua 

descontaminação, permitindo sua reciclagem. Por outro lado é relevante comentar 

que as embalagens plásticas de óleo lubrificante devem ser devolvidas para os 

respectivos fornecedores, visando sua reciclagem. 

Este dispositivo do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece ainda 

um prazo para que as entidades da federação, especificados os municípios e o 

Distrito Federal, elaborem seus respectivos Planos Integrados de Gerenciamento de 

Construção Civil os quais contemplarão os Programas de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil, o que está expresso no art. 11 da resolução 

supracitada. 

Desta forma, o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) demonstra a 

preocupação com a disposição final deste tipo de resíduo e compromete, tanto o 

Estado como as empreiteiras com a responsabilidade do destino destes produtos. 

 

Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Cotidianas da Obra 

Os resíduos sólidos provenientes das atividades cotidianas da obra, as quais 

não estão diretamente ligadas aos processos construtivos podem ser classificados 

como e serão armazenados temporariamente na central de resíduos junto ao 

Canteiro de obras: 

 Lixo Domiciliar: composto basicamente de restos de alimentos, 

embalagens de plástico, metal, vidro, papelão, jornais e revistas; 
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 Lixo Comercial: incluindo resíduos originados da atividade realizada em 

escritórios, hotéis, lojas, etc, compostos basicamente de papéis, papelão e 

embalagens em geral; 

 Lixo Especial: são resíduos que não podem ser removidos pela coleta 

regular ou que necessitam de coleta especial por sua toxicidade, periculosidade, 

patogenicidade ou, ainda, que são resultado da atividade da construção civil. 

No que diz respeito ao lixo domiciliar, prevê-se a implantação de um serviço 

de coleta seletiva para separar o material que será destinado a aterros sanitários do 

material que será reciclado. 

Seu armazenamento dar-se-á em duas etapas. A primeira constitui em o 

armazenamento dos resíduos na central de armazenamento de resíduos a ser 

construída no local, permitindo um adequado isolamento dos resíduos em relação ao 

meio ambiente. A segunda etapa será seu armazenamento definitivo. O material não 

reciclável terá como destino os aterros sanitários dos municípios envolvidos no 

processo, sendo esses, deslocados semanalmente da central de armazenamento de 

resíduos sólidos. 

Os resíduos sólidos serão estocados na central de resíduos até que o volume 

seja viável de coleta por empresa habilitada. Os resíduos comuns não contaminados 

podem ser transportados diretamente pelo gerador para empresas credenciadas 

para reciclagem. 

Os resíduos sólidos especiais, assim definidos por sua capacidade de reação 

e diluição no meio ambiente, provocando toxidade e alterações físico-químicas no 

solo e na água, terão como destino final as empresas de reprocessamento deste 

material. As estopas e EPIs usados deverão ser destinados para incineração ou 

copressamento em fornos de cimento licenciados (sugere-se avaliar a possibilidade 

de uso de estopas e panos laváveis). Os filtros de óleo deverão ser previamente 

higienizados para permitir sua reciclagem em empresa credenciada. 

Estes resíduos também terão seu armazenamento em duas etapas, as quais 

são discriminadas abaixo: 

 Armazenamento na central de resíduos sólidos: neste caso 

separadamente dos resíduos domésticos e comerciais. Serão armazenados em 

caixas de madeira devidamente identificadas, tambores ou outros vasilhames 
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estanques, conforme condição física e devido à possibilidade de contaminação do 

solo. 

 Destino final: deverá ser observada a estocagem de materiais até 

volumetria próxima á capacidade da central de resíduos, quando deverá ser mantido 

contato com a empresa coletora credenciada. O transporte de resíduos 

contaminados deverá ser feito por empresa licenciada para fontes móveis de 

poluição, conforme determina a legislação ambiental vigente. 

 

Geração de efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos mais comuns neste tipo de empreendimento são as 

águas servidas e esgotos sanitários dos vestiários e banheiros localizados nas 

dependências da obra e a produção de hidrocarbonetos nos procedimentos de 

manutenção de máquinas, bem como no abastecimento de automóvel. 

Nas edificações que formam os canteiros de obras que não conterem rede 

pública disponível deverá ser previsto o tratamento dos efluentes domésticos 

sempre compatíveis com a localização, o número máximo de ocupantes e contando 

com a aprovação da fiscalização do órgão ambiental, atendendo às Normas NBR 

7229/93 e NBR 13969/97. 

 

Águas Servidas e Esgotos Sanitários 

Para o tratamento deste tipo de material serão utilizadas fossas sépticas. As 

fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais 

são feitas a separação e transformação da matéria sólida contida no esgoto. Trata-

se de uma benfeitoria complementar e necessária no combate às doenças, 

verminoses e endemias, pois evitam o lançamento dos dejetos humanos, 

diretamente, em rios, lagos, nascente ou mesmo na superfície do solo. O seu uso é 

essencial à melhoria das condições de higiene das populações residentes em áreas 

que não atendidas pela rede coletora de esgoto.  

Recomenda-se a instalação, depois da fossa séptica, de um filtro anaeróbio 

para melhorar a qualidade dos efluentes tratados. O filtro anaeróbio constitui-se em 

unidade de separação física de sólidos finos e digestão complementar de matéria 

orgânica, visando melhoria na qualidade dos efluentes a serem lançados no corpo 

receptor, minimizando o impacto das atividades sobre o meio ambiente. 
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Efluentes Oleosos 

Este tipo de efluente é de fácil separação devido às características de sua 

baixa solubilidade frente à água, que em muitos momentos é o meio de condução 

desse tipo de componente. Serão enviados por gravidade sendo usadas canaletas 

que cercam as áreas de manipulação dos produtos, até tanques de separação de 

água e óleo. Os tanques de armazenamento de combustível deverão ser instalados 

em áreas impermeabilizadas, com mureta de proteção e caixa separadora de água e 

óleo para o caso de vazamentos e para tratar as águas pluvias que percolam sobre 

a estrutura física instalada. 

O óleo acumulado nos tanques separadores será posteriormente transferido 

para um tambor de estocagem, dentro da central de resíduos, sendo destinado para 

empresa de rerefino. 

Os locais específicos para manutenção e lavagem de máquinas e veículos 

deverão ser impermeabilizados (piso de concreto) e possuírem canaletas de coleta 

de efluentes que deverão passar por caixa separadora de água e óleo. 

 

Efluentes Alcalinos da Usina de Concreto 

Os efluentes gerados na limpeza de equipamentos e utensílios que tiveram 

contato com o concreto usinado, possuindo pH elevado e sólidos pesados 

decantáveis, que são facilmente retidos em caixas de separação bem 

dimensionadas. O pH dos efluente é alcalino na faixa entre 10 e 12, sendo que o seu 

ajuste depende da dosagem de ácidos inorgânicos (ex.: ácido sulfúrico industrial), 

que permite a redução do pH a patamares próximos a 9,0, de acordo com o previsto 

na Resolução CONSEMA nº 128/2006. Para simplificar a operação do sistema de 

tratamento de efluentes gerados na central de produção de concreto e considerando 

a boa clarificação dos efluentes em caixas de separação, recomenda-se o reuso dos 

efluentes na limpeza das instalações e ferramentas ou na regularização de umidade 

do concreto produzido.  

 

Monitoramento de resíduos líquidos (efluentes) 

Os parâmetros de lançamento a serem monitorados nos efluentes oleosos 

são baseados na Portaria FEPAM nº 43/2009, enquanto que os parâmetros de 
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monitoramento dos efluentes orgânicos e sanitários são definidos com base no 

artigo nº 20 (§ 2º) e artigo nº 21 da Resolução CONSEMA nº 128/2006, conforme 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Parâmetros de monitoramento e padrões de lançamento de efluentes. 

PARÂMETROS DE 
CONTROLE 

Efluentes 
Orgânicos1 

Efluentes 
Oleosos2 

Efluentes 
Alcalinos3 

RESOLUÇÃO 
CONSEMA nº 

128/20064 
PH (-) X X X 6,0 a 9,0 
DQO (mg/L) X X X 400 
Óleos e Graxas (mg/L) X X X 105 
Sólidos Sedimentáveis 
(mL/L) X X X 1,0 

Fenol (mg/L) X X - 0,1 
Sólidos Suspensos 
(mg/L) X - X 180 

DBO5 X - - 180 
Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/100 mL) 

X 
- -  

1.000.000 

1-Efluentes sanitários/refeitório/vestiário: parâmetros orgânicos e microbiológico 
vinculados com a Resolução CONSEMA nº 128/2006. 2-Efluentes rampa de 
lavagem, lubrificação e troca de óleo de veículos/lavagem de peças para 
manutenção/posto de abastecimento privado de veículos: parâmetros de 
monitoramento definido pela Portaria FEPAM nº 43/2009. 3-Efluentes alcalinos 
oriundos da lavagem de equipamentos da usina de produção de concreto. 4-
Parâmetros condizentes com vazões menores que 20 m3/dia. 5-Valor de referência 
para efluentes oleosos. No caso de efluentes orgânicos o valor de referência é 30 
mg/L. 

 

 Os efluentes gerados pela atividade após passar por tratamento apropriado 

deverão atender aos respectivos limites de referência definidos pela Resolução 

CONAMA nº 128/2006. No caso de não atendimento dos valores máximos 

permitidos deverá ser considerada a possibilidade de efetuar melhorias nas 

instalações de tratamento de efluentes propostas, ou mesmo melhorias 

operacionais, se for o caso, visando o atendimento da legislação ambiental vigente.  

 O monitoramento de efluentes gerados no canteiro de obras deverá 

considerar os parâmetros analíticos assinalados com “X” na Tabela 12, com 

amostragens trimestrais à partir do início de operação do canteiro de obras. De cada 

resultado analítico deverá ser gerado um relatório de interpretação para verificar o 

atendimento dos parâmetros de controle da Resolução CONSEMA nº 128/2006, 

sendo que a cada semestre os dados deverão ser enviados para o IBAMA. 
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Etapas de Execução 

Este programa deve ser executado durante todo o período de implantação da 

obra de duplicação da rodovia. 

 

Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

A resolução 307, de julho de 2002, disciplina o armazenamento de resíduos sólidos 

de construção civil. 

NBR-14605 - Posto de Serviço – Sistema de Drenagem Oleosa.   

NBR 10004 - Resíduos Sólidos, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos 

possam ter manuseio e destinação adequados. 

NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos, que fixa condições 

exigíveis para armazenamento de resíduos sólidos perigosos, de forma a proteger a 

saúde pública e o meio ambiente. 

NBR 7229 (NB-41), que dispõem sobre o projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos, define que os serviços de instalação sanitária de 

esgoto e águas pluviais compreendem aqueles que têm por objetivo dotar as 

edificações com os pontos de descarga hídrica, atendendo plenamente os aspectos 

sanitários e de proteção ambiental. 

NBR 13969, que dispõem sobre Tanques sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e sua 

operação. 

Resolução CONSEMA Nº 128/2006.  Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão 

de Efluentes Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas 

superficiais no Estado do Rio Grande do Sul.  

PORTARIA FEPAM N° 43/2009. Dispõe sobre normas e procedimentos para o 

controle de emissões de efluentes líquidos e atmosféricos de Postos de 

Combustíveis e Serviços, no licenciamento ambiental destas atividades no âmbito do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Cronograma Físico 

Para o desenvolvimento dos trabalhos serão realizadas ações trimestrais com 

envio de relatórios semestrais para o órgão ambiental licenciador. 
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O monitoramento do programa se encerra com a conclusão das obras. 

Responsáveis pela Implementação do Programa 

O responsável pela implementação do programa é a construtora, tendo em 

vista se tratar do empreendedor e responsável geral pelas ações executadas no 

canteiro de obras. 

 

Responsáveis Técnicos 

Os responsáveis técnicos pelo programa são os profissionais que elaboraram 

o mesmo, bem como a empresa executora. 

 
 

5.5 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, SEGURANÇA E SAÚDE 

DOS TRABALHADORES 

5.5.1 JUSTIFICATIVA 

Este programa tem como objetivo padronizar a área de segurança do trabalho 

da SBS Engenharia, bem como a educação ambiental e comunicação social permite 

gerar e difundir informações que visam a conscientização das pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente na operação de uma atividade potencialmente poluidora, 

visando minimizar os respectivos impactos sobre o meio ambiente. 

5.5.2 OBJETIVO 

Garantir a integridade física dos trabalhadores nas suas respectivas 

atividades.  Além disso, o programa pretende capacitar os colaboradores diretos e 

indiretos, visando sua educação ambiental. 

5.5.3 METAS 

Chegar ao final de cada dia com acidente de trabalho zero. 

Para que os trabalhos propostos sejam desenvolvidos de maneira devida, 

propõe-se que sejam atingidas as seguintes metas: 

 -Educação ambiental dos colaboradores da obra com base em situações 

concretas, relacionadas com a tipologia e especificidades do canteiro de obras e das 

obras da rodovia; 
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 -Educação ambiental direcionado a grupos sociais na área de influência do 

canteiro de obras, em consonância com o programa de educação ambiental da 

rodovia; 

 -verificar com a prefeitura a existência de programas de comunicação e 

educação, que possam contribuir com a educação socioambiental do canteiro de 

obras e/ou rodovia; 

 -mitigar impactos ambientais pelas ações de educação ambiental;  

 -avaliar a efetividade de treinamentos realizados; 

Do ponto de vista técnico e de prevenção da ocorrência de lesões e doenças 

ocupacionais, as recomendações que constam no cronograma representam 

algumas soluções, tendo em vista toda a caracterização dos riscos ambientais 

realizada e a priorização dos mesmos. 

5.5.4 REQUISITOS LEGAIS 

Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas 

Regulamentadoras – NR’s – do capítulo V do título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

NR 01: Disposições Gerais; 

NR 04: SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

NR 05: CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

NR 06: EPI – Equipamento de Proteção Individual; 

NR 07: PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

NR 09: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

5.5.5 METODOLOGIA DE TRABALHO. 

A empresa trabalhara na com as seguintes ferramentas, EPI´s, EPC´s; 

treinamentos, DDS, check list. 

Todas as medidas serão repassadas aos colaboradores por profissional 

devidamente habilitado para a função e serão apresentadas nos relatórios 

semestrais a serem enviados ao órgão ambiental. 
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As ações de treinamento e educação de grupos sociais no entorno da 

atividade serão registradas em ata, com os conteúdos programáticos trabalhados e 

resultados de avaliações realizadas. 

Conforme Instrução Normativa IBAMA nº 02/2012, deverá ser seguido o 

Programa de Comunicação Social, o Programa de Saúde Pública e o Programa de 

Educação Ambiental contidos no Plano Básico Ambiental da rodovia, em função de 

que os trabalhadores que terão apoio no canteiro de obras serão os mesmos que 

atuarão na obra de duplicação da rodovia. 

5.5.6 MEDIDAS DE CONTROLE. 

- ASO; 

- Integração (ao entrar na empresa e se for transferido); 

- Ordem de serviço (ao entrar na empresa); 

- DDS (Diálogo de Direto de Segurança / Semanal); 

- Entrega de EPI´s (conforme atividade); 

- Placas de sinalização; 

- Check List de EPI´s (Mensal); 

- Check List dos veículos (Mensal); 

- Treinamentos (quando necessário). 
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6 DESCOMISSIONAMENTO DO CANTEIRO 

Toda a atividade degrada a área paisagisticamente, sendo que este projeto 

tem por objetivo reconfigurar a mesma devido a implantação do canteiro de obras, 

de modo que atinja as características semelhantes à sua configuração original e 

torne a ser útil ao proprietário. 

Desta maneira, para o descomissionamento da área será efetuada a 

desmontagem de todas as instalações do canteiro de obras, sendo transportados 

todos os materiais e equipamentos para fora do local. Também compreende a 

solicitação do corte do abastecimento de água e energia elétrica e remoção da 

maioria dos elementos de concreto e/ou madeira. 

 

6.1 MEDIDAS MITIGADORAS E DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA 

Este capítulo tem por objetivo descrever a metodologia a ser utilizada para 

promover a retomada de uso da área afetada pelo canteiro de obras, através de 

disposição do material orgânico armazenado durante a operação do canteiro e da 

revegetação da área de modo a recompor a mesma paisagisticamente. 

Analisando os dados da área, são propostas algumas práticas de 

preservação e conservação ambiental, embasadas na identificação dos impactos 

causados, propondo-se a mitigação dos mesmos. 

6.1.1 MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1.1.1 Monitoramento da área 

A atividade de monitoramento ambiental pode fornecer informações que 

levem à adoção de medidas de atenuação dos impactos gerados pela operação do 

empreendimento, devendo ser levado em consideração os programas ambientais 

anteriormente propostos para sua operação, sendo que a área será utilizada 

somente para a atividade de canteiro de obras, conforme apresentado no layout em 

anexo.  



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

100

6.1.2 MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA 

6.1.3 DESCRIÇÃO DA ÁREA ATUAL E PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO E 

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA, PLANTIO COMPENSATÓRIO 

6.1.3.1 Descrição da área atual e proposta de recuperação e 

recomposição paisagística 

A área em questão apresenta-se com pouca vegetação arbórea, sendo que 

a mesma é composta por alguns exemplares isolados de espécies nativas e exóticas 

de pequeno porte, além de gramíneas e herbáceas, que serão em parte suprimidas, 

ocasionando um plantio compensatório de 100 mudas. A recuperação da área, após 

o encerramento das atividades no local baseia-se em deixar a mesma semelhante 

às características atuais. Desta forma, após a retirada das estruturas construídas 

para a operação do canteiro, a área receberá a camada de solo orgânico 

armazenado durante as atividades de operação do canteiro, proveniente do 

decapeamento inicial realizado, e será revegetada com gramíneas, de modo a 

promover sua recomposição paisagística. O plantio compensatório devido à 

supressão dos exemplares arbóreos isolados será realizado junto à faixa de 

vegetação já existente ao sul, para adensamento. Observa-se que o talude presente 

na área já estará configurado topograficamente e paisagisticamente de forma a 

evitar possíveis processos erosivos, visto que esta adequação será realizada antes 

da implantação das estruturas e edificações no local.  

6.1.3.2 Plantio compensatório 

Foi proposto no Roteiro de Requerimento para Supressão Vegetal, em 

anexo a este trabalho, o corte de alguns indivíduos arbóreos na área a ser 

licenciada.  

Para tanto, visando compensar a supressão de vegetação na área para 

viabilizar a atividade de canteiro de obras, serão adensadas a vegetação já existente 

localizada na porção sul, 100 mudas arbóreas nativas, conforme pode ser observado 

no Mapa Planialtimétrico com a configuração final, apresentado em anexo. 

A tabela 13 indica a relação das espécies a serem plantadas como 

recomposição florestal obrigatória. 
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Tabela 13 – Relação das espécies a serem plantadas como recomposição florestal obrigatória. 

Nome Científico Nome Popular Quantidade 

Allophylus edulis Chal-chal 13 

Ardisia ambigua Capororoquinha 12 

Casearia sylvestris Chá-de-bugre 12 

Cupania vernalis Camboatá-
vermelho 

13 

Erythroxylum argentinum Cocão 13 

Eugenia uniflora Pitangueira 13 

Matayba elaeagnoides Camboatá-branco 12 

Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 12 

TOTAL 100 

6.1.3.2.1 ORIGEM DAS MUDAS 

As mudas arbóreas nativas serão adquiridas em viveiros da região. 

6.1.3.2.2 PERÍODO DE PLANTIO 

Assim que os equipamentos e estruturas estiverem removidos, a área 

receberá a camada de solo orgânico armazenado durante as atividades de operação 

do canteiro, proveniente do decapeamento inicial realizado, e será revegetada com 

Paspalum notatum (grama comum), cujo plantio poderá ser realizado em qualquer 

período do ano, em leivas ou por meio de semeadura. Sugere-se o plantio por meio 

de semeadura a lanço, devido ao custo reduzido deste procedimento. 

Concomitantemente ao plantio das gramíneas, deverá ser realizado o plantio 

compensatório devido à supressão de vegetação, na porção sul da área, junto à 

vegetação já existente, para adensamento da mesma. Este plantio deverá ser 

realizado entre os meses de abril a setembro, prevendo-se o máximo de 10% de 

falhas nas mudas implantadas. Após o período de um ano deverá ser efetuado o 

replantio das mudas não medradas, preferencialmente com as mesmas espécies 

utilizadas no plantio inicial. 



 
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 8 – BR 116) 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA  
Canteiro de Obras – 3,00ha – Rodovia BR 116, km 482+100, no município de São Lourenço do Sul/RS 
 

 
Rua Duque de Caxias, n° 209 -  Bairro Americano  -  Lajeado/RS  -  CEP 95900-000 

Fone/Fax 0**51 3710.5400  -  CREA/RS 81.208  -  CRQV 057107093  -  CRBio3 408-01-03 
 

102

6.1.3.2.3 METODOLOGIA DE PLANTIO 

A metodologia para o plantio das espécies arbóreas estão descritas no 

Projeto de Supressão e Reposição Florestal, em anexo a este trabalho. 
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7 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO 

• Requerimento eletrônico de Licença Ambiental preenchido no site do     

IBAMA; 

• ART’S dos técnicos envolvidos; 

• Nº de registro junto ao Cadastro Técnico Federal do empreendedor e 

dos técnicos envolvidos, assim como o certificado de regularidade de ambos; 

• Cópia da declaração do proprietário do terreno concordando com o 

PRAD – Plano de Recuperação das Áreas Degradadas; 

• Cópia do alvará municipal para funcionamento do canteiro; 

• Cópia do requerimento de solicitação de alvará dos bombeiros; 

• Cópia do Contrato de arrendamento/aluguel da área a ser utilizada 

para implantação do Canteiro de Obras;  

• Cópia da certidão de registro de imóveis da propriedade na qual se 

insere o canteiro de obras; 

• Registro da Agência Nacional do Petróleo para o Posto de 

Abastecimento (não é o caso), conforme Resolução ANP n°12 de 21 de março de 

2007; 

• Não será necessária a instalação ou utilização de poço subterrâneo 

para o abastecimento de água; 

•  Cópia da licença ambiental da empresa responsável pela coleta e 

destinação final dos resíduos Classe I; 

• Cópia da Declaração do Município relativa ao recolhimento e 

destinação final dos resíduos Classes II-A e Classe II-B. 

• Layout do canteiro de obras. 
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8 EQUIPE TÉCNICA 

 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO 

 

 

 

 
 
 

Responsabilidades e Direito Autoral 
 

O presente trabalho foi elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis vigentes na presente 

data, com o objetivo exclusivo da confecção de um Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle 

Ambiental, em acordo firmado entre o contratante e a contratada. 

A Geoambiental Consultoria e Licenciamento Ltda. isenta-se de quaisquer responsabilidades perante 
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