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INTRODUÇÃO

Este Plano de Controle Ambiental - PCA é parte integrante do Relatório de Controle
Ambiental - RCA exigido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA no âmbito do licenciamento das Pontes sobre os
igarapés do Retiro, Bom Futuro, Beém, São João Ipixuna, do Índio, São Bernardo,
Acua, Castanhalzinho, Preto, Galo e Bem-te-vi, no Segmento B, da Rodovia BR-319.
O conteúdo deste documento tem por objetivo atender às exigências IBAMA para a
obtenção da Licença de instalação das obras das Pontes acima mencionadas.
De acordo com os impactos ambientais identificados no RCA, foram propostos, com o
objetivo de consubstanciar as medidas mitigadoras necessárias, os seguintes
programas:
o

Plano Ambiental de Construção - contempla as diretrizes básicas a

serem empregadas durante a execução das obras e a atuação de
equipes de trabalho, estabelecendo mecanismos eficientes que
garantam a execução das obras com o controle, monitoramento e
mitigação dos impactos gerados. Inclui os seguintes programas: (i)
programa de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos; (ii)
programa de monitoramento de qualidade do ar; (iii) programa de
monitoramento de ruídos; (iv) programa de capacitação dos
empregados diretos e terceirizados em questões ambientais.
•

-

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

localizar as áreas com maior suscetibilidade á erosão dentro do polígono
do projeto, sugerindo alterações e ou implementando o controle através
de técnicas específicas nos locais propensos, caso sejam necessárias, e
a proposição de medidas de prevenção/monitoramento para as obras
e/ou para a fase de operação do empreendimento;
Programa de Monitoramento de Qualidade de Água - este programa

tem como objetivo fornecer informações para acompanhar as possíveis
alterações da qualidade da água na área do empreendimento desde
antes do início das obras até a operação da ponte.
Programa de Monitoramento da Ictiofauna - tem por objetivo reunir

informações acerca da comunidade de peixes e suas interações com o
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ecossistema da região.
• Programa de Supressão da Vegetação e Plantio Compensatório - o

objetivo geral deste programa é fornecer as diretrizes a serem
observadas desde o planejamento até o final dos trabalhos de
supressão da vegetação, incluindo ainda os cuidados a serem adotados
após o termino dos mesmos, sempre procurando minimizar os seus
impactos diretos e indiretos.
•

Programa de Recuperação de Passivos - Este Programa contem

orientações para a remoção das antigas pontes de madeira do trecho.
Ressalta-se que, o Termo de Acordo e Compromisso firmado com o IBAMA para
regularização do licenciamento ambiental da rodovia BR-319/AM/RO exigiu que o
DNIT executasse e desenvolvesse uma série de ações e medidas ambientais, dentre
elas elaborasse Programas Ambientais a serem executados nos Segmentos A, B e C
da rodovia.
Assim, os programas ambientaís elaborados para o Trecho em obras da Rodovia BR
319 estabelecem ações para todo o trecho em licenciamento, o qual inclui as Pontes
sobre os Igarapés do Retiro, Bom Futuro, Beém, São João Ipixuna, do Índio, São
Bernardo, Acua, Castanhalzinho, Preto, Galo e Bem-te-vi, localizadas no Segmento B,
da rodovia BR 319
Desta forma, devido às características de monitoramento contínuo e considerando,
ainda, o caráter pontual de implantação das pontes, estes programas serão
implementados, nas diversas fases do empreendimento, em conformidade com o
escopo já aprovado pelo IBAMA, visto que torna-se tecnicamente ineficaz a
implantação destes programas em separado.
Destaca-se que neste PCA constam programas específicos à execução das obras de
alargamento e substituição das pontes com base nas diretrizes já estabelecidas pelo
DNIT e aprovadas pelo IBAMA.
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2 PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO
O Plano Ambiental de Construção estabelece as diretrizes básicas a serem
empregadas durante a execução das obras e a atuação das equipes de trabalho.
Em geral, o Plano Ambiental de Construção deve se constituir no instrumento
norteador do processo construtivo durante a execução das obras. Algumas vezes,
pode ser usado como instrumento de força contratual entre o empreendedor e as
empresas responsáveis pela construção do empreendimento.

2.1

OBJETIVOS

O objetivo geral deste PAC é assegurar que as obras de Recuperação e
Melhoramentos das OAE da

BR-319IAMIRO

sejam desenvolvidas em estnta

observância à legislação aplicável, com segurança e preocupação com a minimização
dos impactos ambientais decorrentes das obras.
De forma específica, os objetivos do programa são:
. Identificar as atividades a serem desenvolvidas na fase de execução do
empreendimento;
. identificar ações e medidas preventivas, mitigadoras e de controle
pertinentes;
• Assessorar tecnicamente e verificar a efetiva incorporação de ações e
medidas preventivas, mitigadoras e de controle previstas no PAC.

2.2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
As ações ou atividades, mesmo de caráter mais simples, provocam impactos de
menor ou maior potencial de dano em função das características locais. A eficácia do
processo de controle e monitoramento ambiental é mais significativa quanto mais
precoce forem identificados e estudados os impactos potenciais. Por

sua vez, a

dinâmica da implantação de um empreendimento como este obriga sempre a se tomar
medidas preventivas e corretivas, com a finalidade de atenuar ou mitigar os impactos
gerados pelas ações rotineiras de todas as etapas do empreendimento.
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São indicadas a seguir algumas recomendações a serem incorporadas nos
procedimentos operacionais das atividades mais importantes, visando minimizar os
danos potenciais ao meio ambiente que possam ocorrer com as intervenções previstas
na implantação do empreendimento.

Programa de Capacitação dos Empregados Diretos e Terceirizados em
Questões Ambientais

Obletivos
• Promover a correta utilização dos equipamentos sanitários instalados no
canteiro de obras, alojamentos e frentes de serviços;
Introdução de conceitos básicos de higiene pessoal;
• Introdução de conceitos básicos de cuidados com o meio ambiente e de
uso racional dos recursos naturais.
Descrição das atividades
Serão desenvolvidas orientações por meio da Cartilha divulgada junto aos operários
quando da contratação da mão-de-obra.

Recuperação de Áreas Degradadas

Para a reabilitação das áreas a serem utilizadas para a implantação do
empreendimento, deverão ser observadas as seguintes diretrizes.
Obietivos
• Evitar o desenvolvimento de processos erosivos nestas áreas com a
revegetação do terreno;
• Reabilitar as áreas de modo a torná-las o mais próximo possível da
condição originalmente encontrada.
Descrição das atividades
• Todas as áreas que sofrerem interferência e não venham a ser
ocupadas ou utilizadas posteriormente na fase de operação do
Empreendimento deverão ser recuperadas ambientalmente.
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Manuseio de Derivados de Petróleo

Os derivados de petróleo englobam principalmente os combustíveis de veículos,
estando também incluídos produtos utilizados para manutenção de máquinas e
equipamentos.
É importante que estes materiais, imprescindíveis na execução das tarefas num
canteiro de obras, não se convertam num fator de degradação ambiental a mais,
infiltrando-se no solo ou tendo seus resíduos lixiviados para os rios próximos, onde
poderiam comprometer a qualidade das águas.
Os produtos derivados de petróleo utilizados para abastecimento e lubrificação do
maquinário da obra devem ser acondicionados em recipiente adequado (tanques
metálicos) e com bom estado de conservação, armazenados em local onde o piso
tenha revestimento cimentado ou baixa permeabilidade evitando sua absorção pelo
solo, que seja ventilado e protegido de intempéries e afastado de áreas de fogo ou
calor excessivo.
Objetivos
• Impedir a infiltração e lixiviação dos produtos combustíveis e
lubrificantes das máquinas da obra, estocados no canteiro de obras;
• Evitar a degradação dos solos e mananciais localizados no entorno do
pátio de estocagem;
• Prevenir acidentes relacionados a produtos inflamáveis.
Avaliação das condições de segurança do local de estocagem
• Juntamente com a equipe de engenharia de manutenção da obra, deve
ser feita a escolha de local adequado para o armazenamento dos
materiais destinados ao abastecimento e lubrificação durante a
construção. O local selecionado deve apresentar topografia que não
favoreça a lixiviação de resíduos e permita, ao mesmo tempo, o fácil
acesso do maquinário;
• Execução de abrigo simples, com piso cimentado ou similar e cobertura
que possibilite a ventilação lateral;
• Verificação do estado de conservação e condições de uso dos tanques
de armazenamento de produtos inflamáveis. Trata-se de reservatórios e
bombas de abastecimento de óleo diesel, gasolina e lubrificantes, que
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serão instalados de acordo com os regulamentos e normas brasileiras;
• Criação de rotinas de inspeção no local de abastecimento das máquinas
e armazenamento dos produtos e verificação dos requisitos de
segurança;
• As embalagens de produtos derivados de petróleo constituem-se em
resíduos sólidos potencialmente contaminantes dos solos e de
mananciais hídricos, devendo ter descarte adequado e, sempre que
possível, serem reutilizadas ou recicladas.
As medidas de proteção serão desenvolvidas no início da implantação da infra
estrutura do canteiro de obras, prosseguindo até a conclusão da obra e término da
utilização das máquinas.

Prevenção e Controle de Derramamentos
Visa eliminar ou minimizar a contaminação de solos e águas subterrâneas e
superficiais, e reduzir os riscos de danos às pessoas causados por descargas ou
derramamentos de poluentes e materiais contaminantes ou perigosos nos canteiros de
obras. O foco é a redução dos riscos de acidentes através da prevenção, o controle
dos derramamentos, a contenção e limpeza, a disposição adequada dos produtos
perigosos e materiais contaminados e o treinamento das equipes nos canteiros.
Materiais distintos apresentam diferentes riscos de contaminação e causam danos
variáveis segundo as quantidades envolvidas. Por isso, é necessário definir o que é
um limite de derramamento significante. Cada pessoa que manuseia materiais
perigosos ou contaminantes deve saber o que é um "derramamento significante" para
aquele material específico. Para isso, deve saber a condição e a quantidade que
caracterizam uma situação de risco ambiental ou pessoal em caso de acidente por
vazamento ou falha de operação.
Materiais ou produtos perigosos e contaminantes incluem:
• Detergentes;
• Tintas, compostos de cura ou aditivos de concreto;
• Solventes, lubrificantes, emulsões asfálticas, combustíveis e outros
produtos derivados de petróleo;
• Ácidos, desinfetantes, oxidantes;
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. Filtros e peças oleosas de veículos e equipamentos;
. Lamas e lodos oleosos.
A informação necessária ao conhecimento da pessoa responsável pelo manejo desses
materiais deve estar na "Folha de Instrução do Materiar fornecida pelo fabricante.

a) Exigir o fornecimento da "Folha de Instrução do Material" para cada material a
ser adquirido;
b) Identificar os materiais e produtos perigosos ou contamina ntes;
• Definir as áreas e condições específicas para recebimento e estocagem
dos produtos e materiais;
• Manter os produtos e materiais identificados e os registros de
quantidades atualizados;
. Manter o mínimo estoque necessário de produtos e materiais perigosos
ou contaminantes;
• Definir as quantidades e condições (local) que caracterizam um
derramamento significante de cada material ou produto;
• Informar as pessoas responsáveis pelo manuseio dos materiais e
produtos sobre as características de um derramamento significante;
• Preparar um roteiro de orientação para situações de emergência
(eventos previsíveis, porém não planejados) envolvendo acidentes com
os materiais e produtos perigosos ou contaminantes;
• Treinar equipe para atuar em caso de situação de emergência conforme
roteiro de orientação;
• Identificar local aprovado para receber e tratar materiais contaminantes
ou resíduos perigosos.
• Agir preventivamente através do seguinte:
• Proteger as drenagens, bocas de lobo e solos com bermas,
diques ou impermeabilização de pisos;
• Construir cobertura onde a exposição ao tempo de materiais e
produtos pode resultar em contaminação de águas de chuva;
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• Evitar o depósito de tambores, produtos químicos ou ensacados
diretamente sobre o solo;
Fazer a limpeza de superfícies e pisos com o mínimo uso de
água. Evitar as lavagens com o carreamento de materiais
contaminados para as águas de drenagem;
• Inspecionar periodicamente veículos e equipamentos e corrigir
vazamentos encontrados;
• Escorrer os óleos de filtros e peças antes de sua disposição final
(reciclagem ou incineração);
• Usar materiais absorventes (serragem, bentonita, cimento, cal)
na limpeza de derramamentos nos pisos de oficinas. Dispor o
material contaminado adequadamente (incineração ou
tratamento biológico).

Controle da destinação dos efluentes líquidos

A quase totalidade dos efluentes líquidos produzidos durante a implantação é
orgânico. Os efluentes identificados são basicamente aqueles resultantes do
esgotamento sanitário, a água utilizada nos processos de lavagem dos equipamentos,
veículos e máquinas, a água utilizada nos processos de lavagem das instalações
particularmente no refeitório, ambulatório médico, pátio de lavagem de veículos e
oficina de lubrificação, além das águas pluviais coletadas nestas áreas.
Obietivos
• Controle dos vetores de transmissão de doenças, principalmente os de
veiculação hídrica;
• Evitar a contaminação das águas superficiais e lençol freático (ainda
que localmente) pela disposição inadequada dos efluentes;
• Instalação de equipamentos apropriados ao período de implantação do
empreendimento

Providências
No caso do esgotamento sanitário, adotar-se-á o sistema de fossas sépticas
localizadas na área do canteiro de obras e dos alojamentos. As fossas, dimensionadas
para populações de 100 e 200 pessoas serão de concreto, de forma a impedir a
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absorção dos efluentes pelo solo. O material sólido retido nas fossas será recolhido
periodicamente por caminhão limpa-fossa, para transporte até um aterro localizado em
área apropriada.
As soluções de esgotamento sanitário devem atender as normatizações existentes
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e atender
exigências do lEMA.
Estas soluções contempladas serão analisadas inicialmente pela construtora para
verificação da adeqüabilidade dos equipamentos às condições locais (permeabilidade
dos solos, distância de poços de abastecimento, cursos d'água, etc). Serão realizados
os ajustes necessários nessas unidades para serem incorporados ao projeto, antes da
preparação do pátio da obra.
Tendo em vista que os trabalhos na frente de obra são extremamente dinâmicos e
apresentam grande mobilidade, sugere-se para estas frentes de serviços a adoção de
soluções isoladas e simplificadas para destinação dos despejos sanitários que
proporcionem resultados satisfatórios, a exemplo dos sanitários químicos.
As águas pluviais serão coletadas através do sistema de drenagem superficial do
canteiro e lançadas na rede pluvial, caso exista, ou direcionadas para as áreas de
escoamento naturais já existentes.
Nas instalações que gerem efluentes contaminados, tais como oficinas, rampa de
lavagem e postos de abastecimento, devem ser instaladas caixas separadoras de
água-óleo. As águas residuais serão encaminhadas para estas caixas, separando-se o
óleo e resíduos sólidos. As caixas separadoras serão limpas quando necessário e os
resíduos acumulados terão destinação apropriada, conforme recomendações de
disposição final de resíduos sólidos desta natureza.
As trocas de óleo de máquinas serão efetuadas em áreas apropriadas ao trabalho,
recolhendo-se o óleo exaurido.
Finalmente, as águas recolhidas da pia da cozinha do refeitório e da lavagem das
instalações (cozinha e refeitório) serão recolhidas numa caixa de gordura
anteriormente ao seu lançamento na rede de esgoto propriamente dita ou nas fossas
sépticas, dependendo da localização destas instalações.
Ao término da obra, com a desmobilização do canteiro de obras, a construtora se
responsabilizará por realizar a recuperação da área, procedendo a inertização das
fossas sépticas, sumidouros, sanitários e áreas de disposição de resíduos sólidos.
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Controle das emissões atmosféricas

Objetivos
Reduzir o desconforto do ambiente de trabalho, gerado pela produção de poeira; criar
condições de trabalho mais salubres para os operários;
Os poluentes atmosféricos que poderão afetar a qualidade do ar no entorno da obra
serão as partículas em suspensão oriundas dos silos de estocagem de cimento, do
manuseio de agregados na central de britagem e das emissões de gases de
combustão de óleo diesel. As escavações também afetam a qualidade do ar, porém
em áreas localizadas.
Estes materiais não são quantificáveis e de composição indeterminada. A maioria das
operações realizar-se-á a céu aberto, permitindo a dispersão do material naturalmente,
pelo vento.
Ocorrerão poeiras fugitivas provenientes do tráfego de veículos. O controle será
efetuado através de umedecimento com caminhão-pipa das estradas e vias de trânsito
no canteiro de obras, principalmente próximo aos locais de trabalho.

Controle de emissão de ruídos

O ruído é hoje um grande risco que interfere na vida do homem e no seu meio
ambiente, trazendo-lhes conseqüências capazes de acarretar às empresas despesas
elevadas e deixar o trabalhador com deficiências, que até hoje a medicina ainda não
tem como corrigir. Diante disto se faz necessário um rígido controle.
Objetivo
Estabelecer critérios para acompanhamento e controle dos níveis de ruído na fase de
execução do empreendimento.
Metodologia da identificação do ruído.
Nas áreas vizinhas

. O decibelímetro será mantido em determinados pontos para registrar o
nível do som durante o período de observação.
Os pontos de fixação do decibelímetro serão escolhidos dentro de
critérios onde tenhamos a possibilidade de captar os maiores nível de
ruído existentes na área analisada, preferencialmente nos pontos de
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aglomerados urbanos.
Nas áreas de trabalho
• A medição dos níveis de ruído, neste caso, será feita diretamente no
trabalhador, obedecendo às determinações da NR-15 e da NHO-01 da
FUNDACENTRO.
• Será feito exame audiométrico em todos os trabalhadores, tanto no
momento quando forem fichados quanto ao serem dispensados, ao
término das obras.
• A permanência diária do trabalhador em área com níveis variados de
ruído obedecerá à tabela 1 da NHO-1, como demonstramos abaixo:
Tabela 2.1 Níveis de Ruído.

Tempo máximo diário permissível
(Tn)(minutos)

Nível de ruído dB
(A)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1.523,90
1.209,52
960,00
761,95
604,76
480,00
380,97
302,38
240,00
190,48
151,19
120,00

95,24
75,59
60,00

Ao ser identificado o nível de ruído que interfira no tempo de trabalho de cada homem
serão especificados protetores, compatíveis com as medições feitas, fazendo com que
o risco seja reduzido, permanecendo em níveis que não interfiram na saúde do
trabalhador.
A eficiência destas proteções será acompanhada com os exames periódicos feito nos
trabalhadores.
Aparelho utilizado para medições.
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As medições serão feitas com um decibelímetro devidamente calibrado, e serão
realizadas com o apoio de equipe especializada, de acordo com as seguintes normas:

Norma NBR 10.151
• Esta norma tem como objetivo fixar as condições exigíveis para
avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da
existência de reclamações.
• Ela especifica um método para a medição de ruído, aplicação de
correções nos níveis medidos se o ruído apresentar características
especiais e uma comparação dos níveis corrigidos com um critério que
leva em conta vários fatores.
NHO 01
• A Norma de Higiene Ocupacional - NHO 01 - Avaliação da Exposição
Ocupacional ao Ruído - foi emitida pela FUNDACENNTRO em 1980 e
revisada em 2001. Esta Norma tem como objetivo estabelecer critérios e
procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, que
implique risco potencial de surdez ocupacional.
• Esta Norma se aplica à exposição ocupacional a ruído contínuo ou
intermitente e ruído de impacto, em quaisquer situações de trabalho.
• Tem como referências normativas a ANSI 1.25 (1991); ANSI 1.4 (1983);
ANSI 1.40 (1984); IEC 804 (1985) e IEC 651 (1993).
• O embasamento dos limites de exposição diário adotado para ruído
contínuo ou intermitente desta Norma corresponde a uma dose de 100%
para exposição de 8 horas ao nível de 85 dB (A).
• O critério de avaliação considera, além do critério de referência, o
incremento de duplicação de dose (q) igual a três e o nível de integração
igual a 80 dB (A).
NR-15
• Esta norma do Ministério do Trabalho e Emprego tem como tema as
atividades e operações insalubres.
• No Anexo 1 ela trata dos limites de tolerância para ruído contínuo ou
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intermitente nas frentes de trabalho.
• No Anexo 2 ela continua tratando do ruído, agora com o de impacto.
• Tanto esta Norma como a NHO 01 são expedidas pelo Governo, uma
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a outra pela FUNDACENTRO,
órgão de pesquisa do governo nos assuntos relacionados á saúde plena
do trabalhador.
• A NHO 01 é mais dinâmica, tem mais facilidade para se adaptar ao
crescimento do mercado, tendo com isto, mais facilidade de trazer-nos
soluções mais atuais e efetivas.
• Durante todo os trabalhos estaremos atentos às duas, empregando as
decisões que melhores resultados trazerem ao trabalhador.
Aparelhos de medição utilizados.

• O equipamento utilizado para as medições atenderão às especificações
da Norma ANSI 51 .25-91, terá classificação do tipo 2 e estará ajustado
de forma a atender aos seguintes parâmetros:
• Circuito de ponderação - 'A"
• Circuito de resposta - lenta (slow)
• Critério de referência - 85 dB (A ), que corresponde a dose de 100%
para uma exposição de 8 horas.
• Nível limiar de integração - 80 dB (A)
• Faixa de medição mínima - 80 a 115 dB (A)
• Incremento de duplicação de dose igual a três (q = 3)
• Indicação da ocorrência de níveis superiores a 115 dB (A)
• Cuidado especial será tomado com o microfone, evitando que haja
interferência nas medições devido à velocidade do ar ou de poeiras
suspensa no ar.
• Em se tratando do aparelho serão observados também:
• A integridade eletromecânica e coerência na resposta do instrumento.
• Verificado as condições de carga das baterias.
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Ajustados os parâmetros de medição, conforme o critério a ser utilizado.

. Efetuado a calibração de acordo com as instruções do fabricante.
. O microfone será posicionado dentro da zona auditiva do trabalhador,
para fornecer dados representativos da exposição ocupacional diária ao
ruído a que está submetido o trabalhador no exercício de suas funções.

Controle de erosão e assoreamento

Um Plano de controle de erosão visa conservar os solos, as drenagens, manter a
qualidade de águas e minimizar a modificação ou destruição de habitats aquáticos.
O controle da erosão e de assoreamento deve ocorrer em várias situações durante as
obras:
• Planejamento da construção: pode reduzir as áreas e os períodos de
exposição dos solos sujeitos à erosão;
o

Preservação da vegetação existente: minimiza as áreas expostas,
facilita o controle da erosão e da recuperação das áreas vizinhas e
ameniza o impacto na paisagem das instalações de canteiros;

• Controle de poeira: reduz o efeito da erosão eólica nos solos expostos e
as quantidades de poeira em suspensão no ar; e
• Revegetação dos solos expostos: minimizam a erosão e o carreamento
de sedimentos.
Providências
o

Projetar o canteiro de obras para minimizar a movimentação de terra,
aproveitando os desníveis existentes;

• Planejar a imediata recuperação de áreas degradadas ou expostas para
reduzir os riscos de erosão e facilitar o controle da revegetação durante
as obras;
• Definir a metodologia para revegetação - gramíneas, mudas de árvores,
densidade de plantio, tipos de mudas, tratos culturais no plantio e
posterior;
. Fazer monitoramento das áreas revegetadas para o seguinte, realizando
manutenção onde for necessário;
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• O uso de mantas vegetais para revegetação de áreas é também prática
difundida embora se aplique mais comumente em áreas inclinadas
(cortes e aterros) onde é difícil a fixação da vegetação sem um suporte
físico
• Bacias de sedimentação são empregadas para reter sedimentos
carreados por águas pluviais em locais onde esse controle é necessário
e há disponibilidade de áreas. O tempo de detenção médio em uma
bacia (volume / vazão) deve ser de 24 a 40 horas, quando se espera
uma redução de cerca de 70 a 80% do sedimento.

Destinação dos resíduos sólidos no canteiro de obras
Várias alternativas poderão ser adotadas para destinação final dos resíduos gerados
no canteiro de obras. A solução adotada numa fase da obra poderá não durar toda a
fase de execução, em função de fatores como a quantidade de lixo gerado e a
possibilidade de coleta seletiva e utilização dos resíduos por recicladores. De qualquer
forma estará sempre sendo buscada a melhor alternativa ambientalmente viável para
o presente caso.
Utilização dos Lixões Municipais
A prática de usar lixões para disposição final de resíduos sólidos provoca o aumento
da poluição ambiental com vánas conseqüências sobre a saúde da população. Por
outro lado a presença de lixo exposto no canteiro de obras propicia a proliferação de
vetores de doenças diversas com conseqüências diretas sobre a saúde dos
trabalhadores. Devido ao volume de resíduos ser pequeno em relação ao volume
lançado diariamente nos lixões, seu impacto será pouco significativo.
Resíduos Sólidos Domésticos
Os resíduos sólidos gerados pelo setor administrativo, refeitório e alojamentos
constituem-se em resíduo doméstico que também poderá ser encaminhado aos lixões.
Há também a possibilidade de ser realizada separação do material e encaminhados
para recicladores da região.
Resíduos Perigosos
• Durante a implantação do empreendimento os resíduos sólidos
potencialmente perigosos que poderão ocorrer são o óleo lubrificante
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exaurido, lâmpadas fluorescentes a base de mercúrio, tambores
contaminados com óleo lubrificante e pneus;
• O óleo lubrificante exaurido será adequadamente acondicionado e
destinado a sofrer reprocessamento conforme estabelece a resolução
CONAMA n.° 09193. Eventualmente, o material será vendido a terceiros
para ser reutilizado;
o

As lâmpadas fluorescentes esgotadas serão adequadamente
acondicionadas em embalagem específica e destinadas para
recuperação do mercúrio em instalação devidamente licenciada, fora da
área do empreendimento;

• Os tambores quando vazios serão acondicionados de forma a impedir o
acúmulo de águas pluviais. A retirada destes tambores será feita por
terceiros;
• Os pneus desgastados substituídos serão armazenados para posterior
utilização em indústrias recuperadoras ou processadoras de borracha.
Materiais passíveis de reutilização ou reciclagem terão destino
específico de acordo com seu uso potencial.
Resíduos Sólidos Não Perigosos
Os resíduos sólidos não perigosos mais importantes são aqueles associados com a
construção das estruturas de concreto, tais como:
• Resíduos da preparação das formas de madeira (tocos);
• Pontas de aço de construção, pedaços de arame e pregos;
• Resíduos estéreis de restos de concreto;
• Embalagens produzidas nas oficinas, centrais, frentes de obra e
almoxarifado;
• Resíduos dos edifícios (exceto escritórios, alojamentos, edifícios
comunitários e refeitório); e
• Entulhos e sucatas de forma geral.
As pontas de aço, restos de arame e pregos são recolhidos periodicamente, a
depender da produção de concreto nas frentes de trabalho. Estas pontas, produzidas
em sua maior parte na própria central de armação, são soldadas e reaproveitadas
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como escoramentos ou suporte das próprias armaduras. Este material, uma vez
recolhido, é destinado para venda, juntamente com os arames e pregos que não
possam ser reutilizados.
As embalagens serão tratadas de forma seletiva. As embalagens metálicas, de vidro e
de papel serão entregues preferentemente a recicladores. Alternativamente serão
lançadas nos lixões, juntamente com as embalagens plásticas e de madeira.
Os resíduos estéreis de restos de concreto, bem como os entulhos, sucatas, e outros
materiais inertes serão encaminhados aos lixões.

Mobilização e Desmobilização de Mão-de-Obra

Obletivo
O Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) da
Recuperação e Melhoramentos de OAE da

BR-319IAMIRO identifica entre os

impactos sócio-econômicos positivos na região do empreendimento a geração de
empregos diretos e indiretos.
No início da obra, esta contratação de pessoal representa um impacto positivo para a
região, devido a grande disponibilidade de mão-de-obra existente, gerando um nível
de procura de empregos muito grande. Principalmente para o pessoal com menor
qualificação profissional, estas vagas abertas representam uma grande oportunidade
de emprego formal e de aumento de renda familiar.
Quando da desmobilização do canteiro de obras, no final das obras, cessam os
empregos diretos gerados, mas os impactos decorrentes sobre a dinamização da
economia regional deverão ser no sentido de geração de várias possibilidades de
empregos em diversas outras atividades.
A magnitude destes efeitos sobre o mercado de trabalho, sejam eles positivos ou
negativos, está diretamente associada à forma com que a mobilização e
desmobilização de mão-de-obra é feita, bem como à capacidade de utilização da mãode-obra local. No que diz respeito aos empregos diretos gerados, a construtora deverá
cumprir integralmente a legislação trabalhista como se apresenta neste programa.
Este Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão-de-obra visa:
Apresentar as premissas que foram adotadas no planejamento para a
mobilização da mão-de-obra a ser utilizada nas obras de implantação do
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empreendimento e aquelas que serão adotadas quando da
desmobilização do pessoal alocado.

Atender as recomendações do PCAIRCA quanto à contratação prioritária da mão-deobra local e as diretrizes do lEMA.
Mobilização de Mão-de-Obra
Será dada total prioridade à contratação de mão-de-obra local, com exceção de
cargos de gerência e funções especializadas que serão desenvolvidas por
funcionários da própria construtora.

Recrutamento de Pessoal
O planejamento de mobilização de pessoal deverá buscar minimizar os impactos
sociais. Para isso foram estabelecidas algumas premissas:
• Deverá ser instalada estrutura de apoio no canteiro de obras para
recrutamento e seleção para a mobilização de mão-de-obra local.
• As condições de emprego e vagas existentes deverão ser divulgadas
prioritanamente ao pessoal local, através dos meios de comunicação
existentes nas respectivas fontes de recrutamento, evitando criar
expectativas irreais e a chegada de imigrantes na região.
• Ainda durante a etapa de recrutamento deverão ser contactadas as
escolas técnicas da região visando a utilização de mão-de-obra
especializada disponível e interessada.
Seleção e Admissão de Pessoal
A seleção dos Colaboradores para ingresso no empreendimento deverá ser feita
partindo-se dos seguintes valores:
• Capacidade física e mental, conhecimentos práticos e teóricos e
avaliação do potencial dos indivíduos para se desenvolverem
profissionalmente (dentro dos planos de carreira estabelecidos para
cada função).
• A seleção deverá ser feita através de entrevistas, verificação de
experiências, testes práticos e teóricos e, em alguns casos específicos,
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psico-testes e exame da folha de antecedentes criminais.
. O exame médico serve como condição pré-qualificadora para que o
candidato realize os demais testes.
Desmobilização da mão-de-obra
Esta atividade visa primordialmente reduzir os impactos resultantes da desativação do
canteiro de obras. Neste sentido, as premissas para desmobilização de pessoal são:
o

A desmobilização do pessoal será feita de forma ordenada e gradual,
desestimulando a permanência dos trabalhadores egressos das obras
nas suas vizinhanças.

. Será feito o exame de saúde demissional, previsto em lei, devolvendo
os mesmos a sua comunidade de origem em plenas condições de
saúde e trabalho.
. Para os Colaboradores de outras regiões, será promovido transporte
para o local de origem do recrutamento com todas as despesas de
deslocamento pagas pela construtora.

Desmobilização do Canteiro-de-Obras.

a) Resíduos Sólidos
Todos os resíduos gerados pela obra incluindo resíduos estéreis de restos de
concreto, bem como os entulhos, sucatas e outros materiais inertes deverão ser
recolhidos e encaminhados aos lixões.
Observar principalmente os locais de oficinas, escritórios, refeitório e pátios de
estocagem de material.
Materiais com potencial de reutilização devem ser avaliados para tal finalidade,
fazendo os encaminhamentos necessários.
As pontas de aço, restos de arame e pregos deverão ser recolhidos. Estas pontas,
produzidas em

sua

maior parte na própria central de armação, devem ser recolhidas

destinadas para venda, juntamente com os arames e pregos que não possam ser
reutilizados.
As embalagens serão recolhidas em todas as dependências do canteiro e frentes de
serviços.
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b) Sucatas
Sucatas de madeira, ferragem, peças e outras geradas na obra deverão ser separadas
e encaminhadas para aproveitamentos. Os pátios deverão ficar limpos e livres destes
materiais.
Observar a existência de pontas de ferragem e mesmo ferragem espalhadas na área
do canteiro de frentes de serviços, fazendo seu recolhimento.
c) Equipamentos
Os equipamentos utilizados na obras deverão ser retirados do local do canteiro não
permanecendo após a saída da construtora.
Não deverá permanecer nenhuma máquina, motor ou equipamento nas frentes de
serviços e no próprio canteiro após a finalização dos serviços contratados.

d) Efluentes líquidos
Todos os locais com efluentes estocados deverão ser esvaziados, seguindo as
recomendações específicas deste tema.
Os locais de armazenamento dos efluentes deverão ser recuperados, retirando todos
os resíduos gerados, sejam líquidos ou lamas contaminadas.
As estruturas implantadas como caixas separadoras de água/óleo, caixas de gordura e
fossas deverão ser desativadas. Deve-se retirar os entulhos gerados e cobrir o local
com terra de forma a não permanecer buracos ou valas nos locais onde estas
estruturas foram construídas.
e) Estruturas de apoio
Estruturas construídas para dar apoio ao canteiro, tais como galpões, instalações
sanitárias, cercas, portões de acesso etc deverão ser desmanchadas ou, em
obediência a cláusulas contratuais, serem mantidas em condições de uso.
No caso de desmanche, deverão ser observadas a retira de todo o entulho gerado,
limpeza do local e aterramento de buracos e valas que porventura forem criados.
f)

Sinalização da obra

Deverá ser retirada todas as placas de sinalização da construtora nos locais das obras
e das vias de acesso. Placas externas à obra que tiverem sido implantadas também
deverão ser recolhidas.
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g) Caminhos e acessos
Caminhos e acessos criados para atingir as frentes de serviços deverão ser fechados
e recuperados, quando for o caso. Manter apenas os acessos principais e aqueles que
existiam antes da obra.
h) Verificação final da limpeza da área
Ao final da retirada de entulhos, lixo, sucatas, máquinas e equipamentos, deverá ser
feita vistoria final do local do canteiro de obras para certificação de condições
adversas a que foram encontradas no início das obras. Havendo necessidade deverá
ser feita correção dos itens identificados.
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3 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE
PROCESSOS EROSIVOS
Nas áreas suscetíveis à erosão e instabilidade de margens, quando ocorrerem
alterações no ambiente natural, provocadas pela supressão de vegetação e
movimentação de solos, será necessário que medidas preventivas e corretivas
venham a ser adotadas, com vistas a evitar o início de processos erosivos e
instabilizações do terreno, bem como preservar o próprio empreendimento.

3.1

OBJETIVO

O objetivo deste programa é o de localizar as áreas com maior suscetibilidade à
erosão dentro do polígono do projeto, sugerindo alterações e ou implementando o
controle através de técnicas específicas nos locais propensos, caso sejam
necessárias, e a proposição de medidas de prevenção/monitoramento para as obras
e/ou para a fase de operação do empreendimento.

3.2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Este programa deverá abordar algumas atividades conforme listada a seguir.
• Quantificação e cadastramento do número de focos erosivos ao longo
da área de influência direta do empreendimento;
• Verificação das não-conformidades de erosão, transporte de sedimentos
para os cursos d'água e/ou talvegues receptores e estabilização das
áreas impactadas;
• Localização de áreas críticas (trechos de maior fragilidade física);
• Definição das obras especiais nos trechos de maior fragilidade, no que
se refere à estabilidade de taludes;
• Instalação de revestimento vegetal nos trechos mais suscetíveis à
erosão;
• Execução de drenagem eficiente na área de influência a fim de
assegurar o bom escoamento das águas. Deverá ser executado,
também, um sistema de drenagem minimizando as erosões nas áreas
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terraplenadas. Durante as escavações deve-se evitar que o material
escavado interfira com o sistema de drenagem construído;
• Monitoramento ao longo das áreas de maiores declividades visando
detectar a instalação de focos de erosão. A observação dos fenômenos
de instabilidade poderá, quando necessária, ser auxiliada com o
emprego de instrumentação para avaliar o grau de risco, podendo
aplicar sistemas de estabilização compatíveis com o local (uso de
clinômetro, tensiômetro etc);
• Aplicação e recomposição periódica de material de preenchimento nos
sulcos de erosão porventura formados;
• Acompanhamento do desenvolvimento da vegetação plantada, entre
outras.

3.2.1 Quantificação e cadastramento do número de focos erosivos ao longo da
área de influência direta do empreendimento e localização de áreas críticas

Consiste em medida preventiva a ser adotada com vistas a evitar a propagação de
processos erosivos, especialmente direcionado às áreas de remoção de vegetação e
implantação de estruturas junto às margens.
O cadastramento de erosões promoverá o estabelecimento do nível de criticidade das
mesmas e possibilitará a definição daquelas necessitam de correção imediata. A
criticidade é definida após a análise da ficha de cadastro, cujos dados coletados
indicam a potencialidade da progressão da atividade erosiva. A tabela a seguir
apresenta um modelo de ficha de cadastro a ser implantado.

Plano de Controle Ambiental PCA

26

Çm CENTRAN

1

PROG RAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

Tabela 3.1 Exemplo de ficha de cadastro de feições erosivas (Modificado de lsawa e
Fenderich, 1998).
Diagnóstico das Erosões Urbanas
Ficha de Cadastro de Erosão
1. Identificação e Localização da Erosão
Local:
Município
2. Dados Regionais
Bacia/Sub-bacia Hidrográfica:

Geomorfologia:

Geologia:

Pedologia:

-

3. Dados Geométricos da Erosão
Largura
Comprimento Profundidade
Media
Media (m)
(m)
(m)
-

4. Características da Áre a de Contribuição
Declividade
Comprimento
Área de
Volume
da Vertente
de Rampa
Contribuição
(m)
____
(m)
(%)
Vertente
Vertente
Cabeceira
Cabeceira
-

5. Interação da Erosão com a Área

Ocupação da área de contribuição, com caracterização em relação à erosão, e determinação de um
potencial fomento do desenvolvimento/crescimento do processo erosivo em função dos diversos tipos
de ocupação. Venficar as condições de formação/avanço do processo erosivo em relação às chuvas.

6. Dinâmica

-

Fenomenologia

Verificar, neste item, o avanço do processo erosivo e prover uma análise de seu potencial de
expansão. Aqui, determina-se o nível estratigráfico de ocorrência da base da erosão (ex.: a
Atingiu o nível do
Desenvolve-se em terreno arenoso, com potencial amplo de aprofundamento; b

-

-
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embasamento, tendendo a cessar etc.) e verificam-se ocorrências de expansão lateral da erosão.
Analisar se, com o aprofundamento do sulco (voçoroca, ravina etc), tem-se ocorrência do lençol
freático. Visualizar trilhas erosivas formadas pela ação das águas pluviais e demais características da
ocorrência e evolução do fenômeno erosivo que venham a ser pertinentes.

L7

.

Medidas de Combate - Desempenho

Este item visa promover ações de combate à ocorrência do processo erosivo e quantificar o
desempenho das mesmas em relação ao período anterior de análise.

-

8. Previsões de Evolução e Nível de Criticidade

De acordo com as visualizações do item 6, determinar o potencial crescimento da erosão, indicar
medidas corretivas a serem tomadas e justificar o nível de criticidade.

9— Croauis da Erosão

Elaborar croquis detalhados do foco erosivo, indicando largura, comprimento, profundidade, tipo de
material da base, declividade (pode ser apenas indicada), direção de caimento, estruturas de
contenção, pontos preferenciais de escoamento da água pluvial e demais informações que venham a
ser pertinentes.

Identificação da Ficha
Profissional Responsável

Equipe de Apoio

Coordenada Criticidade

N

NI de
Cadastro

Coordenada Data:

S
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Em caso da ocorrência de qualquer feição erosiva, o cadastro inicial deve ser feito na
área do entorno da erosão, visando à caracterização dos locais mais afetados pelos
processos. A área de montante, correspondente à área de contribuição principal do
escoamento de águas pluviais, é determinada pela posição da erosão e do divisor de
águas.
As áreas laterais podem, também, contribuir para o processo erosivo, determinando
ramos mais ou menos ativos. Reforça-se que a aplicação da ficha de análise erosiva é
condicionada à ocorrência de feições que justifiquem a necessidade de tal instrumento
de avaliação. No caso da não formação de voçorocas, ravinas etc., não se torna
necessário o uso da ficha. Em adição, a ficha é condicionada ao acompanhamento de
processos erosivos que apresentem um tempo de desenvolvimento. Em caso de
solapamentos, a mesma não se aplica, devendo ser tomadas ações imediatas.
A área a jusante pode prover dados referentes ao transporte e à deposição dos
materiais erodidos, que constituem no registro do processo erosivo e indicam o
impacto nos recursos hídricos a jusante (assoreamento).

3.2.2 Verificação das não-conformidades de erosão, transporte de sedimentos
para os cursos d'água e/ou talvegues receptores e estabilização das áreas
impactadas;

Esta medida é feita diretamente a partir da análise visual mediante a elaboração da
ficha de cadastramento das erosões. Consiste, basicamente, no monitoramento dos
sedimentos carreados para jusante a partir da propagação de processos erosivos,
potencializando a colmatação local de cursos hídricos.
Esta ação é base fundamental para o planejamento da que segue

32.3 Definição das Obras Especiais nos Trechos de Maior Fragilidade e
Instalação de revestimento Vegetal e Sistema de Drenagem

Este aspecto aborda a implantação de sistemas de prevenção, controle e
reconformação de áreas erodidas e/ou margens colapsadas pela ação pluvial e das
cheias do rio, potencializadas pelas movimentações de terra a serem geradas.
Especialmente direcionado às margens argilosas não coesas das margens dos rios
Castanho e Tupana, se relacionam à execução de valas de drenagem no entorno das
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áreas dos canteiros de obras e de execução da ponte, reduzindo os efeitos do
escoamento superficial das águas pluviais nestes locais e, por conseqüência,
minimizando o carreamento de sedimentos para jusante.
Estruturas de redução da velocidade de escoamento das águas direcionadas, como
escadarias, são importantes para garantir a eficácia do projeto de drenagem e evitar a
propagação de processos erosivos junto às margens dos rios.
Da mesma forma, as áreas com revolvimento de solo deverão sofrer plantio de
espécies rasteiras e arbóreas de crescimento rápido, visando promover maior fixação
dos solos e reduzir os efeitos erosivos oriundos da ação pluvial.

3.3

EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica necessária para a execução deste programa deve ser coordenada
por um Técnico de Nível Superior - Engenheiro Civil ou Geólogo e deverá contar com
01 auxiliar técnico por ponte.

3.4 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO
A execução deste programa será feita por meio de equipe técnica especializada
contratada pelo DNIT.

3.5 PRAZO DE EXECUÇÃO
Este programa deverá ser executado durante toda a fase de instalação do
empreendimento, especialmente quando da ocorrência de chuvas.
Após este período, o monitoramento será realizado no escopo do Programa de
Prevenção de Processos Erosivos da Rodovia BR-319.
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4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE
ÁGUA
4.1

OBJETIVO

Este Programa de Monitoramento da Qualidade da Água busca acompanhar o
comportamento da qualidade da água antes, durante e depois da substituição das
pontes de madeira sobre os Igarapés Retiro e Bom Futuro.
O Programa a ser desenvolvido irá gerar importantes informações acerca da qualidade
da água dos rios diretamente afetados, permitindo conhecer, não só a qualidade da
água, segundo os parâmetros a serem analisados e monitorados, como também
servindo de importante indicador de eventuais alterações, quer pela implantação do
projeto, quer por outras possíveis fontes de poluição.

4.2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
A estratégia a ser adotada irá verificar e comprovar as condições da água do no,
baseado nos resultados obtidos durante todo o processo de monitoramento, utilizando
as alterações eventualmente provocadas pelas obras nos níveis de qualidade da água,
bem como as fontes prováveis de modificações, seus respectivos agentes e
localizações específicas.

4.2.1 Parâmetros a serem Analisados e Monitorados
Os procedimentos técnicos a serem observados no Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água deverão guardar conformidade com as técnicas recomendadas
pelo STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATERS AND
WASTEWA TERS.
Considera-se, ainda, que a classificação dos corpos hídricos, as diretrizes ambientais
para seu enquadramento e o estabelecimento das condições e padrões para
lançamento de efluentes, são disciplinados pela Resolução CONAMA n° 357/2005.
Desse modo, o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água foi desenvolvido
em estrita observância aos procedimentos previstos nessa Resolução.

Plano de Controle Ambiental - PCA

32

1
1
1

1
1

.

1
.

1
1
1

.

1

.

1
1

1

1
1

.

4, CENTRAN

1 PROGRAMAS AMBIENTAISDA RODOVIA BR-319

Para a fase da operação do empreendimento, considera-se que não mais ocorrerão
impactos ambientais potenciais decorrentes da implantação do projeto, não sendo
esperadas alterações nos parâmetros monitorados no que diz respeito à turbidez, aos
sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos, nem quanto ao surgimento de óleos e
graxas.
Na verdade, a regular operação rodoviária, rigorosamente, não contribuirá
significativamente para alterações na qualidade da água.
Não é prevista a ocorrência de qualquer fonte significativa de poluentes ou fator de
contribuição para poluição ou contaminação dos recursos hídricos, pelo simples fato
do empreendimento estar em operação com sua normal e regular movimentação de
veículos.
Assim sendo, recomenda-se as campanhas sejam realizadas uma vez a cada ciclo
hidrológico completo, devendo ser realizada no período de maior severidade desse
ciclo, qual seja o período seco onde ocorrem menores diluição e auto-depuração nos
corpos hídricos.
Já para a fase de Instalação do empreendimento, sugere-se que sejam analisados os
parâmetros constantes no Quadro 2, considerando que o desenvolvimento das
atividades poderá levar a possíveis alterações nos parâmetros turbidez, sólidos em
suspensão e sólidos totais, em função da execução das obras, e ainda, diante da
possibilidade de aumento dos níveis de óleos e graxas, decorrentes da movimentação
de máquinas e veículos de serviço e de atividades outras.
Assim sendo, sugere-se que sejam analisados neste programa os seguintes
parâmetros:

Quadro 4.1 - Parâmetros - Modelo de Tabela a ser preenchida para monitoramento
dos parâmetros.
ANÁLISES
FÍSICO-QUÍMICAS

RESULTADOS

PARÂMETROS

PONTE

MARGEM
DIREITA

Ph
Turbidez
Cor_Aparente
Condutância_específica
Alcalinidade_Hidróxida
Alcalinidade
dos
Carbonatos
-

MARGEM
ESQUERDA
-
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ANÁLISES
FÍSICO-QUÍMICAS

RESULTADOS

P ARÂMETROS

MARGEM
ESQUERDA

MARGEM
DIREITA

dos
Alcalinidade
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza Temporária
Dureza Permanente
Cálcio
Magnésio
Gás Carbônico
Ferro
Manganês
Alumínio
Sulfato
Cloreto
Cloro Residual
Fluoreto
Nitrito
Nitrato
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Albuminoide
Nitrogênio Total
Oxigênio Consumido
Oxigênio Dissolvido
D. Q .O
Sólidos Dissolvidos
Coliformes Totais N.M.P.
Coliformes Fecais N.M.P.

4.3

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS
--

-

EQUIPE TÉCNICA

Para a execução deste programa serão necessários 01 técnico de nível superior Químico e 02 auxiliares de campo.

4.4 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO
Este programa será executado por meio de equipe técnica especializada, contratada
pelo DNIT.
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4.5 PRAZO DE EXECUÇÃO
Deverá ser realizada uma amostragem completa antes do início das obras, 2 (duas)
amostragens durante a fase de instalação e uma nova amostragem completa após a
implantação das pontes, enfocando os parâmetros constantes do Quadro

1, para

servir de base comparativa com todos os resultados obtidos nas campanhas
anteriores.
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5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA
5.1

OBJETIVO

A comunidade ictiofaunística presente na área do empreendimento apresenta
características de grandes rios, com espécies de pequeno a grande porte, algumas de
interesse econômico e outras que realizam grandes migrações rio acima para a
reprodução.
Poucas atividades desenvolvidas na região do empreendimento, podem causar
impactos sobre a ictiofauna em razão de desmatamento, podendo diminuir a
vegetação ripária.
As principais causas de extinção são: destruição do habitat natural, tráfico ilegal de
animais e plantas e degradação do meio ambiente. Os contaminantes lançados nos
rios e no solo são ameaças à vida de muitas espécies.
Esse programa tem como objetivo reunir informações acerca da comunidade de
peixes e suas interações com o ecossistema da região. Para isso, as alterações
sofridas pela ictiofauna devido à implantação e operação do empreendimento serão
analisadas e descritas.

5.2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
O programa de monitoramento da ictiofauna deve ser executado considerando as
seguintes fases:
FASE 1 - Anterior as obras de implantação e durante as obras visando determinar as
condições prévias existentes nos cursos d'água, sendo que as campanhas de campo
deverão ocorrer trimestralmente durante a construção do empreendimento.
FASE 2 - Após a conclusão das obras, deverá ser feita nova amostragem da
ictiofauna para se determinar a influência do empreendimento no local.
Os locais de amostragem serão distribuídos de forma a representar: cada margem do
rio no local do empreendimento, um ponto a jusante do empreendimento e outro a

montante. O local exato de cada ponto de amostragem deverá ser selecionado após
uma análise criteriosa das principais situações ambientais, como afluentes, captação
de água, resíduos de construção ou próximo a moradias.
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As informações a serem obtidas no programa de monitoramento de ictiofauna devem
atentar para o desaparecimento ou diminuição no números de espécies, sobretudo as
mais comuns como o jaraqui (Semaprochiodus insignís) e cunmba (Prochi/odus).

Qualquer alteração brusca nas variáveis verificadas para a qualidade da água que
possam afetar diretamente a ictiofauna, como a contaminação por óleos e graxas, é
determinante para se realizar a coleta de peixes com a finalidade de se verificar a
presumível contaminação da ictiofauna.

5.3

EQUIPE TÉCNICA

Para a execução deste programa serão necessários 02 técnicos de nível superior Biólogos com especialização no tema, mais 01 auxiliar de campo ou pescador local.

5.4 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO
Este programa será executado por meio de equipe técnica especializada, contratada
pelo MIT.

5.5 PRAZO DE EXECUÇÃO
A periodicidade deste programa deverá guardar relação com as amostragens
realizadas no Programa de Monitoramento de Qualidade de Água, ou seja, deverá ser
feita uma amostragem em período anterior às obras, duas amostragens na fase de
instalação do empreendimento e uma amostragem na fase de instalação.
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6 PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E
PLANTIO COMPENSATÓRIO
6.1

OBJETIVOS

O objetivo geral deste programa é fornecer as diretrizes a serem observadas desde o
planejamento até o final dos trabalhos de supressão da vegetação, incluindo ainda os
cuidados a serem adotados após o termino dos mesmos, sempre procurando
minimizar os seus impactos diretos e indiretos.

6.2

PÚBLICO-ALVO

Constitui-se público-alvo deste programa - Encarregados das frentes de obra, responsáveis pela condução da atividade de
supressão da cobertura vegetal;
- Encarregados da supervisão ambiental do empreendimento;
- Operadores das ferramentas, equipamentos e máquinas responsáveis pela execução
dos trabalhos de limpeza.

6.3 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

ANTES DO INÍCIO DA SUPRESSÃO

Planejamento da Supressão
A forma (se manual ou mecânica) e o sentido de caminhamento da supressão devem
ser pensados levando em consideração as necessidades das equipes de resgate de
flora e o cronograma da obra.
O tipo de equipamento e a quantidade de mão de obra (incluindo a sua qualificação

para o trabalho) deve ser feita procurando otimizar o aproveitamento do material
vegetal resultante, considerando as características do relevo, pedologia e hidrografia
locais.
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Demarcação da Área a ser Suprimida

As áreas que possuírem as Autorizações de Supressão de Vegetação - ASV deverão
atender as exigências contidas nas respectivas autorizações.
Para se evitar qualquer interferência indevida em áreas não incluídas na Autorização
concedida pelo órgão licenciador e também já procurando materializar a real
necessidade da área a ser limpa considerando o projeto executivo da obra. Sempre
que possível a supervisão ambiental em conjunto com a supervisora de obras deverá
buscar reduzir a área de supressão, não permitindo o corte indiscriminado em toda a
faixa de domínio, principalmente nos locais onde estão previstas ações pontuais ou
onde o relevo naturalmente limita a largura da faixa de trabalho.
Os limites das áreas a serem limpas podem ser marcadas com estacas e colocadas
pela equipe de topografia de forma bem visível, sendo esse método mais indicado
para áreas de baixa altura e baixa densidade da vegetação.
Para locais onde a vegetação adquire um porte mais alto e/ou mais denso,
recomenda-se a abertura de uma picada de forma manual.
No caso de existirem indivíduos arbóreos a serem preservados na área a ser
suprimida, estes deverão ser cercados com fitas coloridas de forma a destacá-los na
paisagem, esta medida deve ser empregada principalmente para os indivíduos
arbóreos protegidos ou ameaçados de extinção.

Resgate, Relocação, Transplante e Coleta de Proágulos de Espécies
Selecionadas.

Antes da entrada das máquinas ou dos trabalhadores para a derrubada da vegetação,
deve conceder um tempo para a ação da equipe responsável pela execução dos
trabalhos de proteção e conservação da flora local.
Essa equipe deverá promover o resgate das espécies epífitas selecionadas no
respectivo programa ambiental, sendo que este trabalho deve se prolongar junto com
a atividade de derrubada das árvores, o que facilitará a coleta de material destas
plantas.
O trabalho da equipe de proteção à flora deverá incluir ainda a demarcação das
árvores a serem transplantadas e a coleta de sementes e mudas das plantas e
espécies escolhidas para uso nos trabalhos de recuperação de áreas degradadas e de
plantio compensatório.
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Normas Gerais
Critérios para remoção da cobertura vegetal
• será de responsabilidade da empresa construtora, sempre que
necessário, comunicar à CGMABIDPP/DNIT com antecedência mínima
de 60 (sessenta dias) a necessidade da realização de autorização de
supressão da vegetação em área de APP;
• Para a instalação dos canteiros-de-obra, deve-se priorizar a utilização
de áreas já degradadas, no intuito de se evitar ou reduzir a necessidade
da realização de cortes e aterros e a erradicação de vegetação nativa.
Caso não seja possível o atendimento desta condicionante, a instalação
dos canteiros deve se restringir a ocupação da área estritamente
necessária para o desenvolvimento normal das atividades.
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
Uma vez que equipamento de corte pode oferecer grande periculosidade, a
motosserra requer além de treinamento do operador e alguns equipamentos de
segurança individual, dentre os quais destacam-se:
• Capacete com viseira e protetor auricular - protege a cabeça do impacto
de galhos e mesmo árvores, os olhos e a face de partículas de madeira
e o ouvido do excesso de ruído que pode chegar a mais de 100 dBA. Na
legislação, só é permitido no máximo 85 dBA para 8 horas de trabalho
por dia;
• Calça de nylon - é uma calça especial com muitas camadas de nylon
que enrola a corrente da moto-serra e não atinge o operador quando
esta pega na calça;
• Coturno - coturno de couro com biqueira revestida internamente com
aço para resistir ao impacto da corrente e nylon na parte superior (na
língua);
• Luvas - também revestidas com camadas de nylon na parte superior;
• Blusa - normalmente de manga comprida de algodão para absorver o
suor e com cores que facilitam a visualização do trabalhador no interior
da área florestal.
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Proibições:
• É vedado o uso de fogo como forma de supressão de vegetação ou
como modo de se eliminar os restos vegetais oriundos da supressão;
. É vedado o uso de herbicidas como modo de reduzir ou eliminar a
camada vegetal antes do início dos trabalhos de limpeza da faixa de
domínio.

QUANDO DA SUPRESSÃO
Corte Manual

No caso de supressão de formações de porte florestal, recomenda-se a adoção do
corte manual como etapa inicial da remoção da vegetação, tanto mais quanto mais
preservada for o fragmento em questão.
O corte manual com uso de moto serras permite um aproveitamento melhor das taras
bem como a continuidade dos trabalhos de resgate de epífitas, coleta de sementes e
resgate de fauna.
O corte das árvores deverá ser feito sempre prevendo-se a queda para o lado
desmatado, para evitar danos desnecessários à vegetação do entorno.
A possibilidade de um maior controle da operação, favorecendo um avanço cuidadoso
da frente de desmatamento, praticamente sem movimentação do solo, recomenda
este método para uso nas áreas de preservação permanente cobertas por matas
ciliares.
De modo geral deve-se procurar observar as seguintes recomendações técnicas:
• Para o corte de árvores de grande porte o trabalho deverá ser
executado por operador de motos serra experiente.
• Na ocasião, deverá ser observada a direção da queda, evitando a pista,
as árvores adjacentes (risco de tombamento em cadeia e com direção
não controlada) e demais indivíduos que não serão derrubados.
• Em caso de área de declive ou em desnível, deve ser considerada para
o isolamento e avaliação de riscos, a direção de rolagem possível da
árvore ao tombar.
• Para o abate da árvore, deverá será feita uma boca de corte que pode
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ser feito de três maneiras: convencional, em "V" ou invertido. A
profundidade da boca de corte deve ser de aproximadamente de 1/3 a
1/4 do diâmetro da árvore e com uma abertura de aproximadamente
45 0 . Há necessidade de se fazer um corte traseiro numa altura de 2 cm
acima da boca de corte e a profundidade deve ser até sobrar um filete
de ruptura de 2 a 5 m para evitar prender a motosserra e evitar também
o rebote da árvore.

% 1
Corte
d.

.
2

Corte Mecanizado
Geralmente nas frentes de obras rodoviárias, não existe maquinário específico para
corte de árvores como no caso de áreas de exploração comercial de madeira. A
máquina normalmente empregada para a retirada da vegetação é o trator de esteira
mas o trator não corta a árvore em toras e sim empurra-as até derrubá-las. Neste
caso, por se tratar de áreas relativamente pequenas e ainda de significativa
importância ambientai e considerando que a utilização de trator poderá resultar no
assoreamento do corpo hídrico fica proibido o uso de maquinário pesado nas
atividades de supressão.
Dessa forma, tanto a serrapilheira, os restos da vegetação removida (ramos e folhas)
como o horizonte superficial do solo (horizonte O), deverão ser recolhidos e estocados
de forma adequada em locais próprios para uso futuro, podendo ser inclusive como
componente do substrato para a produção de mudas em viveiro.

Recomendações para Execução
Durante os trabalhos de Supressão da Vegetação na área do empreendimento, devese na medida do possível seguir as seguintes recomendações técnicas:
. Manter sempre um profissional tecnicamente habilitado (engenheiro
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florestal ou agrônomo) nas frentes de desmatamento;
• A supressão deve se ater estritamente à área autorizada e demarcada
conforme a autorização específica;
• Todas as etapas dos trabalhos de supressão devem ser monitoradas e
os resultados apresentados nos relatórios de andamento dos programas
ambientais.
• As áreas a serem suprimidas deverão preferencialmente seguir a
necessidade anual das obras.

APÓS A SUPRESSÃO
O material lenhoso deverá ser retirado do campo ou relocado para áreas de
armazenamento previamente estabelecidas onde ficará aguardando o seu destino
final. Eventualmente as toras poderão ser cortadas de acordo com os padrões
comerciais.
Para o caso de madeiras consideradas de melhor qualidade, recomenda-se a
deposição das mesmas em área cercada e vigiada para evitar o risco de roubo.
A galhada e/ou árvores finas, com uso provável como lenha, deverá ser cortada e
empilhada de forma a facilitar a medição em campo do material.

6.4

EQUIPE TÉCNICA

Para a execução deste programa será necessária a contratação de 01 Técnico de
Nivel Superior - Engenheiro Florestal e 03 Auxiliares de Campo.

6.5 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO
Este programa deverá ser executado por equipe técnica especializada, contratada
pelo MIT.

6.6 PRAZO DE EXECUÇÃO
A execução deste será realizada conforme a demanda e os avanços das ações.
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O desenvolvimento das ações prevista neste programa deverá ser contínua, a equipe
técnica responsável deverá observar o prazo demandado para a supressão de
vegetação.
O DNIT deverá ser informado com no mínimo 60 dias de antecedência a necessidade
da supressão de vegetação.
O cronograma de execução ficará a cargo do responsável pela implementação do
programa, sendo necessário atender as necessidades das obras.
Serão entregues ao DNIT relatórios semestrais integrados para que sejam
encaminhados ao IBAMA.
O DNIT deverá ser comunicado quando do término da atividade de Supressão de
Vegetação, ocasião em que deverás ser apresentando o relatório final do programa.
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7 PROGRAMA DE REMOÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
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7 PROGRAMA DE REMOÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
7.1

OBJETIVOS

Promover a remoção das pontes de madeira deterioradas de forma a evitar impactos
ambientais decorrentes da retirada das estruturas e de descartes dos materiais de
forma aleatória.

7.2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
A remoção das pontes de madeira irá implicar em impacto direto nas margens, uma
vez que a retirada das estruturas de fixação promoverá remobilização dos sedimentos
dela formadores e, automaticamente, facilitará eventuais instabilizações.
Desta forma, a retirada deverá ser feita mediante remoção seletiva da cobertura
pedo lógica.
Inicialmente, é promovida a retirada, ao longo da área de existência das estruturas de
fixação, da camada superior dos solos, a qual, por apresentar menor coesão, tende a
ser remobilizada com maior facilidade.
Esta camada deverá ser estocada em local adequado para posterior recolocação,
sendo disposta sob a forma de pilhas com altura máxima de 1,5 m e ângulo suave,
evitando deslizamentos de materiais para jusante. É importante que o local de
disposição do material apresente base drenante, evitando maiores acúmulos de água
(pluvial por infiltração e interporos).
A área escolhida deverá apresentar topografia predominantemente plana,
preferencialmente sem vertente em direção ao canal.
Da mesma forma, a área de estocagem temporária do material deverá ter sistema de
cercamento por estacas, evitando carreamento de sedimentos para o curso hídrico em
caso de chuvas.

Plano de Controle Ambiental PCA

48

CENTRAN

1 PROGRAMASAMBIEI.TAISDA RODOVIA BR-319

Pilha de cstocaem
1.5 m

Estaquamento

h

n
á&&, .'

ql

Figura 1 - Estocagem do material sedimentar removido.

Quando do revolvimento das margens para retirada das estruturas, deverá ser
efetuado estaqueamento em sua base, permitindo que sedimentos oriundos de
eventual solapamento venham a ser carreados para o no e promovam colmatação
localizada do canal.
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;5oIapamento

Estaqueamento

A.

«7.

Figura 2 - Croqui esquemático demonstrativo (corte de seção de rio junto à margem) de
estaqueamento em virtude de eventual solapamento de margem.

Caso ocorra instabilização de margens, o material barrado na estrutura de contenção
deverá ser removido com uso de equipamentos adequados (variando em função da
área atingida e da facilidade de acesso) e imediatamente utilizados para a
reconformação da margem. Durante o período necessário para que o material
recolocado desenvolva maior sustentação deverá ser mantido o estaqueamento,
sendo importante, ainda, enleivamento da margem afetada.
As peças de madeira removidas deverão ser estocadas em área contígua àquela
destinada ao empilhamento temporário dos sedimentos removidos, sendo feito
empilhamento do material.

73 DESTINAÇÃO FINAL DA MADEIRA
Sugere-se como destinação da madeira retirada das pontes existentes duas
alternativas:
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Estaqueamento: as peças de madeira serão utilizadas para promover

estaqueamento de margens mais amplamente suscetíveis à propagação de processos
erosivos e/ou colapso quando do revolvimento para a efetuação das obras. Desta
forma, além de garantir a sustenta bilidade das áreas que irão sofrer ação direta da
movimentação de solos, tal medida irá evitar cortes desnecessários ou mesmo
aquisição de materiais junto ao comércio para promover a ancoragem.
Em adição, o estaqueamento utilizando-se das peças de madeira a serem removidas
das pontes será efetuado no entorno das áreas de estocagem de sedimentos,
evitando sua remobilização e carreamento para o canal.
2) Doação: após finalizadas as obras, as peças serão doadas à comunidade local,
possibilitando a construção de cercas, reparos nas habitações, geração de lenha e
outros usos cabíveis e adequados.
Esta ação, igualmente, promove um impacto positivo, uma vez que reduz a
necessidade da comunidade em promover cortes de vegetação local para suprir suas
necessidades de uso do material.

7.4. PERIODICIDADE
O programa será desenvolvido ao longo de toda a etapa de obras. Em uma primeira
fase, será feita a remoção dos materiais e seu uso imediato para estaqueamento. Uma
vez finalizadas as obras e corrigidos os eventuais problemas gerados (erosão e
colapso de margens), será dado início à doação.

7.5 RESPONSÁVEIS
A responsabilidade de execução do Programa é da Construtora.
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