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1

INTRODUÇÃO
Este documento apresenta o relatório fotográfico da vistoria de maio a junho de

2010, em continuação ao cumprimento das metas do PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS, em relação
ao tratamento dispensado a coleta e destinação de resíduos das firmas TESCON

(Segmento "A"), ARTELESTE (Segmento "A"), dos 5o e 7o Batalhões de Engenharia de
Construção e as duas construtoras, SAB e CASTILHO (Segmento "B") e do 6o Batalhão
de Engenharia de Construção (Segmento "C") que atuam na recuperação da rodovia
BR-319 (especificamente nos segmentos citado).
Além dos levantamentos de campo e dos registros fotográficos que comprovam

as observações feitas, consta da última parte deste relatório cópia de documentos
fornecidos pelos órgãos que atuam ao longo deste importante eixo de integração
nacional.
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2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEGMENTO "A"

Empresa TESCON Engenharia LTDA - Ocorrências de conformidades e não
conformidades

Figura 1 - Resíduos espalhados pela área da usina da empresa TESCON. Em A,

sacos plásticos, papelão, garrafas plásticas, restos de materiais de construção
(madeira usada, tijolo quebrado, blocos de concreto, etc). Em B. sacos de cimento, de
anilha, lonas plásticas, entre outros, jogadas em área de solo encharcado.

Figura 2 - Material betuminoso armazenado diretamente no solo (A). Manchas de óleo
no solo devido a passagem de óleo do tambor metálico para vasilhames menores (B).

Esse óleo associado a água pode se espalhar, contaminando o solo da área por
escorrimento e percolação.
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Figura 3 - A capacidade de depuração da caixa de decantação da urina de asfalto,
aparentemente, encontra-se exaurida (A e B). Essa usina não possui filtro de manga. A

área de solo encontra-se em processo de contaminação, tanto em profundidade quanto
em extensão, principalmente pelo fato da água ser um ótimo dispersor de substâncias
contaminantes, tanto por escorrimento quanto por percolação. Quanto mais tempo essa

contaminação perdurar, mais oneroso se torna o processo de recuperação dessa área
contaminada.

Observação: A TESCON apresentou novamente o Laudo Técnico de Emissões
Atmosféricas da Usina de Asfalto em que consta que as emissões atmosféricas estão

dentro dos padrões de qualidade e atendem a Resolução 382 do CONAMA. (Anexo 1).

Figura 4-0 tanque de armazenamento do material componente Diesel está muito
velho, contrariando disposição de normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A
vida útil desse tambor é de 15 anos. Passado esse prazo, esse tambor deve ser
descartado. Isso evita futuros derramamentos desses componentes por corrosão do

tambor ou qualquer outro processo físico-quimico. Cuidado redobrado nesse item,
porque nessa caixa de contenção estão alojados cinco tanques. Um derramamento

seria catastrófico nessas condições, uma vez que o diesel representa uma fonte
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importante de contaminação do solo e do ar (Art. 12 - Resolução CONAMA n°
362/200005.

Figura 5 - Tanto a área de lavagem de automóveis (A) quanto à caixa separadora de
água e óleo (B) estão adequadas a NBR 1460
Recomendações

1) Adequado armazenamento dos resíduos na área da empresa;
2) Remover o material contaminado com betume do solo nu para armazenamento
adequado, que não entre em contato com o solo. O descarte deve seguir o que
preconiza a legislação para material contaminado com CBUQ;
3) Manusear os vasilhames de combustíveis dentro da caixa de contenção,
evitando que o mesmo caia no solo. Ainda, que se aumente a altura dessa caixa
de contenção, uma vez que sua altura não é suficiente para conter vazamentos
futuros;

4) Instalação do filtro de manga na usina de asfalto e limpeza da caixa de
decantação. O descarte do material contaminado deve obedecer à legislação
referente a esse tipo de contaminante;

5) Não se recomenda utilizar tanques velhos para armazenamento de material
contaminante. Esses tanques devem ser trocados, em obediência as normas da
ANP e a legislação vigente;
6) Quanto às fichas de coleta de resíduos, as mesmas não foram entregues pelos
responsáveis da empresa. Isso caracteriza descontinuidade com o programa
elaborado pelo DNIT.
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Empresa ARTLESTE Construções LTDA - Sede - Ocorrências de conformidades
e não conformidades

Figura 6 - Armazenamento correto dos tambores em caixa de contenção totalmente
fechada (A e B).

Figura 7 - Uso do EPI (A e B). Entretanto, em B, Trabalhador sobre varas de ferro

dispostas em sarrafos de madeira, podendo sofrer um sério acidente de trabalho.
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Figura 8 - Resíduos espalhados pelo canteiro da sede da empresa, como em A, B, C e
D. Em C, material de construção depositado diretamente no solo em frente da entrada
do refeitório. Além de causar sensação de desorganização, esses resíduos largados

de qualquer jeito podem provocar acidentes de trabalho.

Figura 9 - Terrenos encharcados podem se tornar criatórios de vetores de doenças
transmissíveis aos trabalhadores da sede, que serão diretamente afetados e,

indiretamente, familiares e a vizinhança, pela infecção cruzada.
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Figura 10 - O óleo lubrificante, quando cai diretamente no solo, fica aderido. Logo, a

serragem só absorve uma parte desse óleo derramado (A). Quando essa área é
molhada, o óleo se torna aparente (B). Nesse caso, a contaminação já existente se
torna mais grave, uma vez que a localização da contaminação se torna extensa e

profunda, e o solo perde sua capacidade de resistência a pressão confinada,
condutividade hidráulica, durabilidade, compactação e lixiviação. Ressalta-se que o
óleo diesel ou lubrificante funciona como lubrificante entre as partículas do solo,
influenciando diretamente na resistência deste.
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Figura 11 - Os resíduos gerados não estão sendo segregados, como mostrados a
seguir. Em A, plásticos misturados com papel, alumínio e outro. Em B, material vegetal
com restos de madeira. Em C, ferro

misturados com plásticos. Em D, sacos de

cimento misturados com sacos plásticos. Apesar das orientações sobre a coleta,

segregação e quantificação dos resíduos gerados, as práticas contrárias são comuns
nessa sede, conforme mostram as figuras acima.

Figura 12 - Em relação ao óleo diesel armazenado nesses tambores plásticos,
colocados sobre bancadas de madeira, tem, como provável fonte de contenção de

vazamento, apenas uma caixa de madeira que cerca um solo nu coberto com camada
de cimento (A). Convenhamos, além de não conter o óleo derramado, essa caixa de
madeira ainda se torna um ótimo comburente. principalmente se estiver encharcada
com óleo diesel, altamente inflamável. Vale ressaltar que essa mesma observação já

tinha sido feita no último relatório do mês de março de 2010 entregue ao DNIT. As
sucessivas lavagens de material contendo restos de cimento foram jogados nessa
depressão que, ao secar, gerou uma grande quantidade de cimento endurecido no
interior da depressão. Isso prejudica sobremaneira a recuperação desse solo, sendo
necessários a remoção dessa massa endurecida, e posterior preenchimento dessa
depressão com solo. Esse processo se revela bastante oneroso por ocasião dessa
recuperação.

Recomendações

1. Os resíduos devem ser coletados e armazenados em recipientes adequados, de

acordo com a Resolução CONAMA 275/2001;
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2. Evitar

derramar

óleo

combustível

no

solo,

para

evitar

contaminação.

Recomenda-se manusear óleos potencialmente contaminantes dentro de caixas

de contenção devidamente impermeabilizada, segundo a NBR 1640;

3. As mangueiras, canos e demais utensílios de condução/armazenamento de
água devem passar por uma revisão periódica, visando evitar a formação de
terrenos encharcados para evitar doenças futuras na equipe de trabalho,
familiares e na vizinhança. Na Fig 9 B, proceder a reconformação do solo para
secagem do terreno;

4. Os resíduos gerados devem ser coletados, segregados, classificados e
quantificados para preenchimentos das fichas de controle de resíduos do
Programa de Controle de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos do DNIT. Toda
empresa que presta trabalhos para o DNIT tem por obrigação implantar e
cumprir o que está preconizado no programa, procurando se adequar a

legislação vigente, como as Resoluções do CONAMA n° 275/2001, n° 3072002/,
n° 316.2002, n° 401/2008, entre outras;

5. Fazer a caixa de contenção citada na figura 12 A, assim como remover o bloco
de cimento da depressão citada na Fig 12 B, preencher a mesma com solo e
gramar.

Empresa ARTLESTE Construções LTDA - Ponte sobre o Rio Castanho
Ocorrências de conformidades e não-conformidades
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Figura 13 - As ocorrências na construção da ponte do Castanho são todas positivas,

com exceção da figura D. Em A, trabalhador usando EPI, de acordo com a Norma
Reguiamentadora do Ministério do Trabalho no 6/xx. Em B, obediência a Resolução
CONAMA 275/2001. Em C, material de construção armazenado e sinalizado. Em D,

não há contenção física do solo revolvido. Quando chove, esse solo é carreado pelas
águas da chuva, contribuindo para o assoreamento do rio Castanho.

Recomendação

1. Uma contenção física deve ser construída, de forma a evitar o carreamento do

solo para o rio Castanho, de acordo com as recomendações da Lei 4.771/65 e
suas modificações posteriores.

Empresa ARTLESTE Construções LTDA -

Ponte sobre o Rio Tupana

Ocorrências de conformidades e não-conformidades
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Figura 14 - Como ocorre na sede dessa empresa, no acampamento os resíduos
também se encontram espalhados pela área do entorno da ponte. Em A. B, e D, restos
de madeira e caixotes de madeira espalhados aleatoriamente. Em C, restos de ubos
metálicos e madeira sob a ponte.

Figura 15 - A figura A mostra que não existe uma preocupação em segregar os

resíduos gerados no acampamento da ARTLESTE, assim como não existe na sede da
mesma. Com isso, o programa de coleta de resíduos não é implantado de forma
efetiva, como preconiza o DNIT e a própria legislação ambiental. Outro problema grave

já citado no relatório anterior é o caso do gerador, que não está acondicionado dentro
de uma caixa de contenção adequada, visando evitar a contaminação do solo por óleo

diesel, conhecido por seu alto poder de contaminação, tanto na superfície do solo
quanto nas águas subterrâneas e, até mesmo, o lençol freático do rio Tupana.
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Figura 16-0 assoreamento e a contaminação do rio Tupana pode ocorrer de duas
formas: direta e indireta. De forma direta, o assoreamento ocorre devido ã inexistência

de barreira física que impeça o escorrimento do solo revolvido diretamente para as

águas do rio (A), além da contaminação direta por resíduos jogados em sua margem

(B). A contaminação indireta se dá por escorrimento e percolação associado à água da
chuva, do óleo diesel e óleo lubrificante, armazenados em tambores plásticos

posicionados diretamente em solo nu (C) e sobre bancadas de madeira contida em
caixa de contenção de madeira (D), totalmente inapropriada para os padrões exigidos
pela NBR 1460 (Sistema de drenagem oleosa). Tanto o óleo escorrido quanto o
percolado contaminam o lençol freático que abastece o rio. configurando contaminação
indireta cruzada.
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Figura 17 - Apesar do cimento ser um remediador de solo contaminado, em solo não
contaminado atua como selante, impedindo a infiltração de água, dilatação e contração

dos poros do solo, além de reduzir sua sedimentação. Em solo selado com cimento, os
microrganismos tendem a migrar ou mesmo morrer por falta de condições idea s de
vida (umidade, temperatura, luz solar e nutrientes).

Recomendações

1. Os resíduos devem ser coletados e armazenados em recipientes adequados, de

acordo com a Resolução CONAMA 275/2001 (figura 14);
2. Os resíduos gerados devem ser coletados, segregados, classificados e

quantificados para preenchimentos das fichas de controle de resíduos do

Programa de Controle de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos do DNIT. Toda
empresa que presta trabalhos para o DNIT tem por obrigação implantar e

cumprir o que esta preconizado no programa, procurando se adequar a

legislação vigente, como as Resoluções do CONAMA n° 275/2001, n° 3072002/,
n° 316.2002, n° 401/2008, entre outras (figura 15-A);

2. Fazer a caixa de contenção citada na figura 15-B, para evitar contaminação do
solo;

3. Providenciar barreira de contenção para evitar o carreamento do solo e retirar os

resíduos de sua margem, assim como providenciar caixa de contenção para
armazenamento adequado dos tambores mostrados na figura 16-C e D.
4. A mistura de solo-cimento deve ser executada dentro de caixa de contenção,

para evitar selação do solo nu e. pelo mesmo motivo, armazenar de orma
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correta os sacos de cimento, para evitar derramamento do cimento no solo nu. O

ideal é que seja armazenado em local coberto, arejado

SEGMENTO "C"

6o Batalhão de Engenharia de Construção - Usina de Asfalto - Ocorrências de
conformidades e não-conformidades

O responsável pelo destacamento do 6o BEC nessa área informa que a usina se
encontra inoperante há mais ou menos seis meses. Vale ressaltar, de acordo com o

responsável pelo 6o BEC, que foram atendidas as solicitações do relatório do IBAMA,
cuja adequação segue os critérios das normas NBR 14605 e 1460, com exceção do
filtro de manga da usina. A usina de solos esta em fase de instalação. Os tanques
metálicos vazios ainda se encontram na área da usina, sem que se tenha dado destino
aos mesmos.

6o Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Boca da Onça
Ocorrências de conformidades e não-conformidades

Figura 18 - A maior parte desse destacamento foi desmobilizado, restando um galpão
em fase de desmontagem. Entretanto, a área serve de deposito de material como brita,
barro, areia, etc.
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6o Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Cabo Barbosa
Ocorrências de conformidades e não-conformidades

Figura 19 - A sede apresentou, no momento da vistoria, o correto armazenamento de
tambores em área ventilada, coberta e

em caixa de contenção com piso

impermeabilizado (A). O mesmo procedimento para a área do gerador (B). O contraste
fica por conta do estacionamento com cobertura e piso cimentado em (C) e descoberto
e solo nu em (D). A drenagem dos banheiros sofreu processo de canalização com
descarte em fossa séptica (E e F).
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
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Recomendações

1. Mesmo que temporariamente, o estacionamento deve ser coberto e o solo
impermeabilizado com cimento, para evitar derramamento de óleo diesel e
lubrificante diretamente no solo, pelos motivos já detalhados acima acerca de
derramamento de óleo (figura 19-D).

SEGMENTO "B"

5o Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Asa Branca
Ocorrências de conformidades e não-conformidades

Figura 20 - Esse destacamento ainda não foi desmobilizado, sendo utilizado ainda
toda a infra-estrutura presente no local, principalmente o posto de abastecimento de

veículos. Quanto ao posto, o mesmo está dentro dos padrões da norma NBR 1460 e
normas da Agencia Nacional de Petróleo, como os tanques de combustível
acondicíonados em caixa de contenção (A), piso impermeabilizado com canaletas de

drenagem (B) com descarte em caixa separadora de água e óleo (C). Em D, tambores
acondicíonados em local ventilado, coberto e caixa de contenção.
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
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Figura 21 - Em A, caixa de decantação com água parada muito suja. Em B, depósito
de resíduos gerados, necessitando de reparo.

Recomendações

1. Recomenda-se processar uma limpeza da caixa de decantação da área do posto
de abastecimento (figura 21-A);

2. O depósito deve ser consertado, e colocado trava central para fechamento das
portas dom ferrolho ou cadeado para evitar a entrada de animais silvestres
(figura 21-8).
Observação: 0 5° BEC apresentou a seguinte documentação que comprova o

recolhimento de resíduos sólidos (sucata de ferro e entulho) e efluente líquido (óleo
queimado), ver anexos de 2 a 4:
Mês-2010

Firma

Abril

Metal Norte

Doe

Certificado nr 02

Resíduo
Sucata de

Quantidade

5.390 kg

ferro
Ambiental Coletora

Maio

NFnr 00128

Óleo

4.000 I

queimado
Amazonfort Transp

Junho

NFnr 001092

7o Batalhão de Engenharia de Construção -

Entulho

31 caçambas

Destacamento Huma tá

Ocorrências de conformidade e não-conformidades

Os responsáveis pelo Meio Ambientes na sede do 7o BEC não entregaram as
fichas de controles de resíduos.
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Recomendações

I. Serão realizadas palestras ambientais aos componentes do Destacamento,
como forma de nivelar o conhecimento e de esclarecer qual a importância do
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
elaborado pelo CENTRAN sob responsabilidade do DNIT. Na atualidade, todas
as empresas, particulares e privadas, estão se adequando as normas
ambientais. Nesses termos, a adequação do DNIT se centra na elaboração e

implantação de programas ambientais, visando a construção sustentável das
estradas de rodagem. E nesse sentido, todas as suas contratadas assim devem
proceder.

7o Batalhão de Engenharia de Construção - Usina de asfalto - Ocorrências de
conformidades e não-conformidades

Figura 22 - O Posto de lavagem apesar de estar no padrão da norma NBR 14605,
nota-se que a manutenção não é contínua, com as canaletas de drenagem obstruídas
(A e B): Área de contenção do CAP com acúmulo de material asfâltico no seu interior
(C) e, acúmulo de água pútrida em caixa de decantação (D).
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Figura 23 - Infiltração de óleo em A, oriundo de tubulação em B. Cano de drenagem
acima do nível da caixa separadora de água/óleo que está rente ao nível do solo em C
e D, captando água pluvial para o seu interior.

Figura 24 - Dois tanques de combustível armazenados em caixa de contenção

metálica (A) cuja capacidade líquida poderá estar abaixo do que preconiza a ANP - a
caixa de contenção deve conter 1/6 do volume total dos tanques de armazenamento,

assim como o tanque de armazenamento muito velho ainda esta sendo utilizado (B),
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
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uma vez que. segundo a ANP, a vida útil dos tanques de contenção é de, no máximo,
15 anos.

Figura 25 - Tanto gerador (A e B) quanto usina de asfalto (C e D) estão locados em
solo nu. Os materiais contaminantes utilizados nesses dois maquinados caem
diretamente no solo, contaminando-o.

Recomendações

1. Recomenda-se limpar as canalentas de drenagem do Posto de Lavagem e as
caixas de decantação de CAP da área da usina (figura 22-A, B, C e D) e
proceder à manutenção da área;

2. Corrigir o vazamento de óleo, evitando a contaminação do solo (figura 23-A e B)
e aumentar as bordas da caixa separadora de água e óleo, que se encontra ao

nivel do solo, assim como adequar o cano de drenagem a altura da referida
caixa (figura 23-C e D):
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
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3. Adequação, se for o caso, do volume da caixa de contenção ao volume dos
tanques armazenados (figura 24-A) e substituição do tanque velho, segundo as
normas da ANP (figura 24-B);

4. Construção de caixa de contenção e piso impermeabilizado tanto para o gerador
(A e B) quanto para a usina de asfalto (C e D), com a ressalva de que, para o
gerador, deve ter cobertura para o mesmo.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
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Figura 26 - Nessa figura são mostradas as devidas adequações a NBR 14605, com

todos os maquinários e tanques de armazenamento contidos em caixa de contenção,
com canaletas de drenagem e piso impermeabilizado (A e B); as caixas separadoras
de água e óleo contidas em caixas de contenção (C), com as respectivas caixas de
areia (D e E), cujo resultado final é uma água livre de resíduos (F). Um dos geradores
se encontra em área impermeabilizada, coberta e ventilada (G); e o lixo gerado segue o
padrão de segregação a armazenamento adotado no programa de resíduos do DNIT.

Construtora CASTILHO

A Construtora Castilho não se encontra mais atuando no Lote 2.

Construtora SAB - atual EMPHA

A Construtora SAB também não se encontra mais atuando no Lote 4.
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3

CONCLUSÕES

As não - conformidades identificadas são mostradas através do registro
fotográfico, seguido das respectivas recomendações. As conformidades também são
mostradas, como forma de registrar que as mudanças, apesar de lentas, estão

ocorrendo, e que a consciência ambiental esta crescendo por parte dos dirigentes das
empresas contratadas, assim como por parte dos Batalhões do Exército.

Entretanto, recomenda-se a administração de palestras sobre os impactos
causados ao meio ambiente por obras desse porte, principalmente para nivelamento de
conhecimento, uma vez que, geralmente, quem executa os trabalhos de coleta de

resíduos não se encontram devidamente orientados quanto aos procedimentos
corretos do programa de resíduos. Esta medida é necessária porque a rotatividade do
pessoal envolvido na obra é muito grande.
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ANEXOS

Anexo 1. Comprovante de recolhimento de sucata de ferro.
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LKSNCA OE OPÍRAÇAO N" 00006019/NUCOF/SEOAM - VALIDADE i 01.ll.20in

CERTIFICADO DE DESTINAÇÀO DE RESÍDUOS N° 002

Certifico que deu entrada err ABRIL de 2010 conforme recolhido

do 5o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, CNPJ N°
07.556.867/0001-77, localizado na AV. ROGÉRIO WERBER. 01PORTO VELHO/RO o residuo destinado para reciclagem conforme
relacionado no quadro abaixo.
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Anexo 2. Comprovante de recolhimento de óleo queimado.
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Anexo 3. Comprovante de recolhimento de entulho.
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Anexo 4. Laudo Técnico de Emissões Atmosféricas da Usina de Asfalto da TESCON.
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1

INTRODUÇÃO
Apresentação do Relatório Fotográfico da vistoria de julho a agosto de 2010, em

continuação ao cumprimento das metas do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS, em relação ao tratamento
dispensado a coleta e destinação de resíduos sólidos e efluentes líquidos das firmas
TESCON (Segmento "A"), ARTLESTE (Segmento "A" e "C"), do 7o Batalhão de
Engenharia de Construção e a construtora SAB (Segmento "B") e do 6o Batalhão de

Engenharia de Construção (Segmento "C") que atuam na recuperação da rodovia BR319 (especificamente nos segmentos citados).
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2

A PERICULOSIDADE DA USINA DE ASFALTO

Nas últimas décadas, poucos assuntos têm apresentado tanta repercussão no
mundo como à questão ambiental. Isso se deve ao alto grau de degradação ambiental
decorrente, principalmente, dos processos produtivos, que vêm comprometendo,
seriamente, a qualidade de vida do planeta.

Dentro desse contexto, incluem-se as usinas de asfalto. Estas se destacam pela
produção de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), matéria-prima
indispensável para o revestimento de rodovias (BRONDANI, 1998).
Os principais impactos relacionados a uma usina de asfalto do tipo CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) são na sua maioria as emissões

atmosféricas, seguidas de elevados níveis de ruídos (DNER, 1996), contaminação do
solo e das águas superficiais e subterrâneas (RAUBER et ai., 2004). Na tabela 1 são
apresentados os principais agentes e fontes poluidoras de usinas asfálticas em geral.
Tabela 1. Agentes e fontes poluidoras de usinas asfálticas.
Agente poluidor
Material particulado

Fontes poluidoras
Secador rotativo (forno secador), peneiramento, transferência e manuseio de

agregados, balança, pilhas de estocagem, tráfego de veículos e vias de acesso.
Combustão do óleo; oxido de enxofre, oxido de nitrogênio, monóxído de
carbono

Gases

e

hidrocarbonetos;

Misturador

de

asfalto:

hidrocarbonetos;

Aquecimento de cimento asfâltico: hidrocarbonetos, Tanques de estocagem de
óleo combustível e de cimento asfâltico: hidrocarbonetos.

Emissões fugitivas'

As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos silos

frios, viasde tráfego, área de peneiramento, pesagem e mistura.

*Sâo quaisquer lançamentos ao ambiente, sem passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetado
para corrigir ou controlar seu fluxo.

Fonte: Modificado da NORMA DNIT 070/2006 - PRO (DNIT. 2006). Condicionantes ambientais das
áreas de uso de obras - Procedimentos,

A alteração na qualidade do ar é considerada de grande importância durante a

fase de operação de uma usina, pois a falta de manutenção no filtro de mangas altera a
qualidade do ar de maneira significativa, com efeitos agudos sobre a área de influência
direta (MOUVIER, 1996).

A situação fica mais grave quando a usina de asfalto não possui filtro de
mangas, uma vez que a emissão de material particulado (partículas de material sólido e
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líquido capazes de permanecer em suspensão, como é o caso da poeira, fuligem e
partículas de óleo) e gases podem causar danos à saúde humana como doenças
respiratórias (FAGNANI et ai., 2009).

Logo, o lançamento de

poluentes atmosféricos causa uma série de

conseqüências graves tanto para o meio ambiente (como um todo) quanto, em
específico, para a saúde humana.

Em relação ao meio ambiente, os poluentes atmosféricos são, em sua maioria,

responsáveis pela degradação do mesmo, uma vez que esses contribuem para a
alteração dos ecossistemas eT conseqüentemente, para a redução da biodiversidade.

No caso do Homem, o comportamento das partículas e gases no seu sistema
respiratório é diferenciado. Enquanto o procedimento das primeiras depende de suas
características aerodinâmicas - tais como dimensão, forma, densidade, inércia e

difusão - e de fatores anatômicos e fisiológicos; já o dos últimos é regido pela diferença
de solubilidade de suas moléculas nas paredes das regiões constituintes desse sistema

(FAGNANI et ai., 2004). As ações nocivas do ruído sobre o Homem podem traduzir-se
em diminuição da capacidade auditiva, provocando lesões irreversíveis no sistema

auditivo; alterações no nível do sistema psíquico e fisiológico e; redução da capacidade
de comunicação (SANTOS & SANTOS, 2000).

A alteração nas propriedades fisico-quimicas do solo é um impacto ambiental

observado com uso da usina de asfalto. Esse impacto é causado pelos derramamentos
de cimento asfâltico de petróleo, vazamentos de Cap-Dop, de óleos lubrificantes e óleo
combustível (RAUBER et ai., 2004).

A disposição inadequada de resíduos sólidos, do lançamento no solo de

efluentes domésticos, sem tratamento para sua disposição final, e a contaminação do
sistema de drenagem pluvial por vazamentos de produtos como CAP, óleos

lubrificantes e óleo diesel causam impactos na qualidade das águas superficiais e
subterrâneas (SPERLING. 1996). Embora a contaminação da água subterrânea seja
um processo lento, a percolação dos contaminantes até o lençol freático ocorre em
função da permeabilidade do solo e da profundidade do lençol freático (HEATH. 1983).
Os principais poluentes atmosféricos, bem como seus efeitos sobre saúde

humana e o meio ambiente, são descritos na tabela 2. Após a segunda tabela, são
mostrados as atividades, aspectos e possíveis impactos ambientais oriundos de uma
usina de asfalto.
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Essas podem causar irritação nos othos

retidas petas defesas do organismo.

prejuízos à saúde, uma vez que não são

As PM 10 são as que causam maiores

Efeitos gerais sobre a Saúde
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vegetação
diversidade

da

do

e

10

Pode levar a formação da chuva ácida e

ácida.

assim um dos componentes da chuva

transformar-se em ácido sulfúrico, sendo

(S03) e, com a umidade atmosférica,

transformar-se em trióxido de enxofre

Em certas condições, o S02 pode

de rochas e outros materiais).

danos estéticos (manchas e dantficações

ecossistema. Além disso, pode causar

na

danificacão

alteração

solo;

balanço de nutnentes de lagos, rios e do

Alteração da visibilidade; alteração no

Efeitos gerais ao Meio Ambiente
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Gases

polpa e papel.

diesel,

veículos

de palitos de fósforo).
a

refinaria de petróleo,

produzido na queima

de

combustível,

queima

que

(S02).

óleo

utilizam

Processos

marinho e solo.

como pôlen, aerossol

até

de rua ressuspensa,

automotores e poeira

passando por veículos

processos industriais,

Variam

Fontes principais

odor (semelhante ao

Gás incolor com forte

atmosfera

mantém suspenso na

pequeno tamanho, se

devido

sólido e liquido que:

todo ttpo de material

São poeiras, fumaça e

Características

Dióxido de Enxofre

(PTS e PM,o)

Material particulado

Poluentes

Tabela 2. Principais poluentes gerados na usina de asfalto e seus efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

*&

desagradável

diesel).

(similar á gasolina ou

odor

Fonte; IEMA (2007).

fósseis

de

e

de

produtos voláteis.

combustíveis e outros

evaporação

incompleta

Combustão

e

carbono

na sua composição

contenham

outros materiais que

principalmente)

(veículos automotores

combustíveis

incompleta

Combustão

incineradores.

de

ocupando

hemoglobina

lugar

com

do

a

pulmonar

e

outros.

reduzido

no

nascimento

e

com os óxidos de nitrogênio (NOx).

fotoquímicos na atmosfera, juntamente

Participam da formação de oxidantes
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carcinogênicos e mutagènicos.

vários hidrocarbonetos são considerados

trato respiratório superior Além disso,

Causa irritação aos olhos, nariz, pele e

desenvolvimento pôs-natal retardado

peso

Também pode afetar fetos causando

cardiovascular.

prejuízos ao sistema nervoso central,

asfixia. A exposição crônica pode causar

oxigênio, podendo levar a morte por

o

rapidamente

Combina-se

visibilidade.

o aquecimento global: formação

carcinogèmcas)

em

compostos quimtotóxicos e alteração da

transformado

nitrosaminas. (algumas das quais são

ser

pulmões

formação do ozônio na troposfera; para

óleo

gás,

disso, ê irritante às mucosas e pode nos

térmicas que utilizam

ou

a agricultura. Além disso, contribui para

problemas respiratórios em geral Além

usinas

industrias.

consequentemente danos à vegetação e

automotores
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pois aumenta sua susceptibilidade aos

veículos

" PTS: Partículas Totais em Suspensão; PM,0: Partícula inalável

Hidrocarbonetos (HC).

insípido.

(CO).

Gases e vapores com

Gás incolor, inodoro e

Monóxido de Carbono

(NOx)
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_ ,

,

•

„.„

secagem

,

.

da

particulado.

Naturais.

(madeira).

Poluição do ar.

Utilização de recursos

Consumo de energia -

Emissão de gases

Poluição sonora

Geração de Ruído.

Poluição atmosférica.

Poluição do ar.

indiscriminada.

disposição

matenal _ 4T„

residuos

Poluição ambientai pela

Impacto

particulado

(madeira).

Certificado

Uso de EPI.

do

Serflor

Lavador de gases.

lavador de gases

encaminhado para um

Material

Controle existente
de

de

de

um

um
tratamento

de

de emissões gasosas.

sistema de

instalação

uso dos mesmos.

Medidas que exijam o

eficiência do lavador

e
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Fonte: FAGNANI et ai (2009).

modelo para controle da poluição ambiental oriunda de usina de asfalto em geral devido as suas emissões.

NBR

NBR

Estadual

ABNT

ABNT

SEMA 041/02*.

1940/96'

Decreto

10152.

10151

01/90.

Resolução CONAMA

NBR

Decreto

CONAMA

ABNT

SEMA 041/02'

10004/04,

6674/02

313/02.

Resolução

Legislação aplicável

da SEMA 041/02'.

e

lavador de

monitoramento

Análise

gases.

antes do

de manga ou ciclone,

Implantação de um filtro

Resíduos Sólidos.

Gerenciamento

Programa

Implantação

Ações propostas

" A legislação do Estado do Paraná é a mais avançada em termos de emissão de poluentes atmosféricos. Por isso, é utilizada na maioria das vezes como

Caldeira.

geral.

de

Geração de

sólidos.

Geração

Aspectos

com Emissão de gases

emulsão

Processo produtivo em

agregados.

asfáltica

Mistura

e

dos

mistura de agregados.

...

silos,

Abastecimento
•n*.
™™

-.„„.

Balança e laboratório.

Atividades

ambiental aplicável.

Tabela 3. Principais aspectos encontrados nas atividades de uma usina de asfalto, possíveis impactos, controles existentes, ações propostas e a legislação
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_

Controle existente

lagoas

para

Consumo de água.

ausência de tratamento

Naturais

357/05.

Análise da eficiência de

de secagem.

de

um

CONAMA

4646/01*.

Estadual

Lei Estadual 12726/99'.

357/05.

Resolução

SEMA 041/02*.

Hídricos.

tratamento

de

Realizar

Decreto

de efluentes.

sistema

Implantação

monitoramento.

MP.

6674/02*.

Estadual

Resolução CONAMA

Legislação aplicável

utilização de Recursos

Outorga de direito pela

corpo hídrico.

evitando que alcance

Duas

gases.

líquidos.

Utilização de recursos

um

tratamento

de

da Sistema de lavador de remoção de gases e

do solo.

impermeabilização

contenção do efluente,

poluição atmosférica

Minimização

dos cursos d'água.

de

adequado.

sistema

Implantação

Ações propostas

sem Implantação de um leito Decreto

Secagem no pátio da

de efluentes.

Contaminação do solo e usina

dos cursos de água.

contaminação do solo e Tanque de decantação

Impacto

Geração de efluentes Poluição ambiental pela

particulado (MP).

filtragem de material

Tratamento de gases e

Geração de lodo.

Geração de efluentes.

Aspectos
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• Alegislação do Estado do Paraná é a mais avançada em termos de emissão de poluentes atmosféncos. Porisso, ê utilizada na maioria das vezes como

Lavagem de veículos.

Lavador de gases

Atividades

propostas e a legislação ambiental aplicável.

Tabela 4: Principais aspectos encontrados nas atividades do lavador de gases e na lavagem de veículos, seus possíveis impactos, controles existentes, ações

m
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(pedra,

agregados

areia).

químico (Cal).

Estocagem de produto

e

pedrisco, pó de pedra

de

Estocagem

Atividades

de

pela

ruído

protetor

vias

de

frota
emissão de

da

de

acesso;

produto

funcionários.

do

com

devido ao contato direto

Problemas respiratórios

não

do

muitas pessoas.

esteja em contato com

onde

estocagem

produto,

para

Indicar local adequado

carregamento.

durante a operação de

das emissões fugitivas

evitar
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Inadequada

em área

Estocagem do produto

na área de estocagem.

para

dispersão

estocagem de agregado

Dotar os locais de

fumaça.

quanto à

manutenção

Programa

as

Molhar e/ou pavimentar

Ações propostas

falta de proteção lateral

Poluição do ar.

Poluição do ar.

de

auricular pelo motorista.

Uso

Controle existente

frio de proteção laterais

pelos

Poluição sonora.

Impacto

Perdas de material por

veículos a diesel.

produzidos

emissão de gases

Geração de poeira e

carregadeira

causado

Geração

Aspectos

ações propostas e a legislação ambiental aplicável.

e

ABNT

NBR

FISPQ

-

Segurança
Produto Químico.

de

de

Ficha de Informações

Conforme

DNIT 70/06.

SEMA 041/02*. Norma

85/96.

251/99. Portaria IBAMA

Resolução CONAMA

10152.

10151

01/90. ABNT NBR

Resolução CONAMA

Legislação aplicável

Tabela 5: Principais aspectos encontrados nas atividades de Estocagem de agregados e produtos químicos, seus possíveis impactos, controles existentes.
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óleo

graxas.

combustíveis,

vazamento

óleos

Emissão de gases e

Vazamentos.

de

e

de
ar,

dos cursos d'âgua.

contaminação do solo e

Poluição

dos cursos dágua.

-

—

do

do

do

contato

de

impermeável,

solo.

óleos e graxas com o

evitando

"tapete"

dos veículos e uso de

Manutenção periódica

solo

Impermeabilização

Bacia de contenção;

solo.

Impermeabilização

Bacia de contenção;

solo.

Impermeabilização

Bacia de contenção;
ABNT

ABNT

85/96

251/99. Portaria IBAMA

Resolução
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CONAMA

ABNT
17505-1/06.

20/78

Reguiamentadora

Norma

17505-1/06.

20/78.

Reguiamentadora

Norma

17505-1/06.

20/78/.

Reguiamentadora

Norma

*A legislação do Estado do Paraná é a mais avançada em termos de emissão de poluentes atmosféricos. Por isso, é utilizada na maioria das vezes como

(carregadeira)

máquinas

(caminhões) e

veículos

Circulação de

diesel.

de

Contaminação do solo e

Vazamentos.

Contaminação do solo e

Estocagem

óleo

dos cursos d'água.

Contaminação do solo e

dos cursos d'água

de

Vazamentos.

lubrificante.

Estocagem

Estocagem de CAP-20
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2.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS
Resíduos sólidos

•

A coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos deverão ser realizados

de forma e locais apropriados, devendo ser aprovados pela Supervisão e
Fiscalização das obras, respeitando as Resoluções CONAMA n° 05/93, 09/93,
258/99 e Decreto 2661/98.

• A separação do lixo orgânico do inorgânico é recomendável, com tratamento
diferenciado para cada caso, visando inclusive á reciclagem.

• O lixo orgânico deve ser recolhido diariamente para não produzir mau cheiro ou
proliferação de insetos.

• Os resíduos que não oferecerem riscos de disposição no solo e que não se
prestarem a reutilização deverão ser depositados em lixões ou aterros
apropriados.

• Os resíduos gerados em ambulatório médico, tais como seringas, restos de
materiais de primeiros socorros, medicamentos e outros, não poderão ser
reaproveitados ou incluídos nos resíduos domésticos do lixão ou aterro. Esses

resíduos deverão ser incinerados em instalação apropriada e exclusiva empresas especializadas - e as cinzas levadas para aterro sanitário.

•

Resíduos compostos de filtros e embalagens de papel, plásticos e outros

derivados petróleo, trapos utilizados na limpeza de peças, pneus, peças de
madeira, etc, deverão ser objeto de coleta seletiva, separando-se os resíduos

metálicos, os de papel não contaminado, os inertes e os contaminados por
derivados de petróleo.

• Os resíduos metálicos e os de papeis deverão ser encaminhados para empresas
recicladoras. Os inertes, como madeira e embalagens plásticas, poderão ser
lançados em lixões ou aterros sanitários. Os resíduos contaminados com

derivados de petróleo como as estopas, deverão ser incinerados por empresas
especializadas. Os pneus descartados deverão ser armazenados para posterior
utilização em

indústrias

recuperadoras ou processadoras de borracha,

atendendo a Resolução CONAMA 258/99.

•

A queima de lixo a céu aberto não será permitido.
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• Os resíduos sólidos inertes tais como entulhos, restos de materiais dos pátios de
estocagem, restos de lavagens dos misturadores de concreto, etc, poderão ser
lançados em bota-fora da obra e posteriormente cobertos com solo.
•

O bota-fora de resíduos sólidos deverá obedecer, minimamente, uma distância

de pelo menos 200m de cursos de águas; lençol freático a pelo menos 5m
abaixo do nível da base do deposito; base do aterro sobre o solo de baixa

permeabilidade, ou impermeabilizado artificialmente (compactação, revestimento

plástico ou outro método reconhecidamente eficaz); a legislação vigente,
evitando áreas com vegetação florestal, talvegues, nascentes ou outras áreas de
preservação.

Efluentes líquidos

•

Os

efluentes

líquidos

gerados

(domésticos,

sanitários,

industriais

da

manutenção, instalações industriais, pátios de estocagem) deverão ser
coletados em redes implantadas separadamente para os efluentes domésticos e
sanitários e outra para os efluentes industriais.

• Para óleos e graxas deverão ser previstas caixas de separação e acumulação,
além de procedimentos de remoção adequados.

• O tratamento dos efluentes domésticos devera contar com fossas sépticas ou
filtros, conforme Norma ABNT - NBR 7292, não sendo permitido o uso de valas
a céu aberto ou de caixas sem tampas adequadas.

• Os efluentes domésticos dos refeitórios deverão passar previamente por caixa
retentora de gordura, antes de serem levados a tratamento similar em fossa
séptica ou filtro anaeróbio, conforme norma citada acima.

• As águas de lavagem de veículos e peças, as águas de drenagem dos pátios de
estocagem de materiais e derivados de petróleo, como os óleos lubrificantes
utilizados, deverão passar por caixa sedimentadora - caixa de areia - e caixa

retentora de óleos. O efluente da caixa de retenção de óleos devera passar por
filtro de areia, por gravidade, antes de sua remoção para a disposição final.
•

Os resíduos oleosos retidos na caixa separadora deverão ser removidos e
armazenados em tanque apropriado para posterior reciclagem em indústrias

especializadas, como é o caso de óleos e materiais derivados de petróleo,
retirados de veículos e equipamentos. A armazenagem desses resíduos devera
ser feita em local com piso impermeabilizado e dotado de sistema retentor de
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óleo para evitar os riscos de contaminação de águas e solos nas áreas
próximas.

A lavagem de veículos, equipamentos ou peças nos corpos de água, gerando
riscos de contaminação por resíduos graxos e oleosos é terminantemente
proibida.

A disposição final dos efluentes deverá ser aprovada pela fiscalização e devera
observar a normatização estabelecida pelo órgão ambiental, concessionária
local e restrições ambientais da área de destino.
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3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -VISTORIA DE CAMPO
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3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - VISTORIA DE CAMPO

SEGMENTO "A"

Empresa TESCON Engenharia LTDA - Ocorrências de conformidades e não
conformidades.

Figura 1 - Orientações sobre limpeza e a retirada de areia acumulada em caixa de

contenção (A e B). Descarte de água usada em terreno lateral. Note a acumulação em
vegetação próxima (C e D). Saco plástico de produto químico jogado no solo,
provocando provável contaminação do solo (E e F).
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Figura 2 - No relatório anterior foi orientado que esse material betuminoso não poderia
ser armazenado diretamente no solo (A), já que o mesmo contamina o solo. Nesse
relatório, o mesmo material betuminoso encontra-se do mesmo jeito, armazenado
diretamente no solo (B). CAP derramado diretamente no solo (C). Mangueira de

passagem de combustível jogada diretamente no solo (D). Vasilhames de combustível
fora de caixa de contenção (E). Mistura de água e óleo em excesso na caixa
separadora (F).
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Recomendações

1) Retirada da areia acumulada da caixa separadora. Vale ressaltar que a caixa
separadora obedece ao preconizado na Resolução CONAMA 357/05;
2) A água deve ser canalizada até uma caixa separadora de água e óleo, passando
posteriormente por uma caixa de areia;

3) Os sacos plásticos devem ser armazenados em tambores plásticos até o
descarte definitivo.

Nada

de deixar os

mesmos

no chão

para evitar

contaminação do solo;

4) O material betuminoso deve ser armazenado em solo impermeabilizado com
leve contenção, evitando seu escorrimento e contato direto com o solo;

5) O CAP derramado deve ser raspado e armazenado em recipiente adequado. O
mesmo procedimento para a mangueira jogada até o descarte final;
6) Manusear os vasilhames de combustíveis dentro da caixa de contenção,
evitando que o mesmo caia no solo;

7) A caixa separadora deve ser limpa, com a retirada do excesso de óleo. Esse
óleo deve ser armazenado em vasilhame adequado até o descarte final.
8) Quanto às fichas de coleta de resíduos, as mesmas não foram entregues pelos
responsáveis da empresa. Isso caracteriza descontinuidade com o programa
elaborado pelo DNIT.
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Figura 3 - Foi falado no relatório anterior que a capacidade de depuração da caixa de

decantação (lavador de gases) da usina de asfalto, aparentemente, encontrava-se
exaurida (A e B). Nesta vistoria, observou-se que a caixa de decantação foi
reconstruída, o solo ao redor da caixa estava sendo re-conformado, inclusive com

colocação de brita, e tanto o óleo como os detritos do interior da caixa foram removidos
(C e D), representando uma conformidade importante alcançada.
Empresa ARTLESTE Construções LTDA - Sede - Ocorrências de conformidades
e não conformidades.

I
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Figura 4 - Valeta de drenagem irregular (A). Armazenamento irregular de canos e
estruturas de metais (B). Uso de serragem como forma de reter óleo lubrificante
derramado (C). Ainda continua placa de cimento como conseqüência de lavagens de
veículos (D). Derramamento de cimento em solo nu (E). Armazenamento irregular de
saco de cimento usados (F).
Recomendações

1. Recuperação da drenagem até a cerca, não retirando a vegetação do outro lado
da cerca. A vegetação serve como filtro de sedimentos no escorrimento de água
da chuva. A drenagem também ajuda na não acumulação de água no terreno;

2. Armazenamento em local coberto e arejado dos canos e estruturas de metais
para evitar acúmulo de água. Assim procedendo, evita-se a proliferação de
vetores transmissores de doenças;
3. Evitar derramar óleo lubrificante no solo. para evitar contaminação. A serragem
ensopada com óleo lubrificante deve ser acondicionada em vasilhame adequado
até o descarte final;
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4. Ainda não foi resolvido o problema de lavagem de veículos que contenham

cimento, segundo mostra a figura 4-D. Recomenda-se que, por ocasião da
desmobilização, o cimento endurecido seja retirado do local e descartado em
local adequado.

5. Aproveitar o cimento derramado para impermeabilizar o solo, evitando assim sua
contaminação;
6. Os sacos de cimento devem ser recolhidos diariamente, porém, não devem ser
armazenados diretamente no solo. As lixeiras aparentemente encontram-se

vazias. Qual será o motivo dos sacos de cimentos estarem no solo nu? Ninguém
soube responder a questão.

Figura 5 - Como conformidade, a caixa de madeira que cerca um solo nu coberto com
camada de cimento (A) foi trocada por uma caixa de contenção de alvenaria com piso

impermeabilizado (B). A fossa foi consertada (C) e, os trabalhadores usam EPIs (D).
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Empresa ARTLESTE Construções LTDA - Ponte sobre o Rio Castanho
Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 6 - Novamente se chama a atenção para a não contenção física do solo
revolvido (A). Mesmo sem chuva, o solo esta sendo carreado pelas próprias águas do

rio Castanho, contribuindo para o assoreamento do mesmo (B). Restos de madeiras
usadas e por usar estão espalhados pelo canteiro de obras da ponte (C e D).

Recomendação

1. Uma contenção física deve ser construída, de forma a evitar o carreamento do

solo para a APP (Área de Preservação Permanente) de acordo com as
recomendações da Lei 4.771/65 e suas modificações posteriores.
2. Deve

ser

realizada

uma

organização

desse

canteiro

no

tocante

ao

armazenamento de material (usado ou não), pois o mesmo está espalhado,

contribuindo, dessa forma, para algum acidente de trabalho.
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Empresa ARTLESTE Construções LTDA -

Ponte sobre o Rio Tupana

Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 7 - Canteiro de obras em fase de desmobilização. Devido a isso, encontrou-se
água empossada (A e B) devido a não re-conformação do terreno; entulhos de
concreto espalhados pelo canteiro (C) e pelas laterais da encosta do canteiro (E e F),
além de sacos de cimento usados armazenados diretamente no solo (D).
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Recomendações

1. Re-conformação do terreno como forma de evitar água empossada.
2. Os entulhos da construção civil espalhados pela área do canteiro de obras da
ponte devem ser recolhidos e armazenados em recipientes adequados até o
descarte final, de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001 (figura 141

SEGMENTO "C"

6o Batalhão de Engenharia de Construção - Usina de Asfalto - Ocorrências de
conformidades e não-conformidades.

Embora a

usina de asfalto esteja inoperante, a vistoria detectou alguns

problemas que podem ser resolvidos enquanto a mesma não estiver funcionando.
Abaixo são mostrados alguns itens que precisam ser melhorados, adequando-os as
solicitações do relatório do IBAMA, cuja adequação segue os critérios das normas NBR
14605e1460.
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If

•
'•

Figura 8 - A água da caixa de decantação ainda continua no local (A). O interior das
caixas de contenção ainda contém restos de óleo (B) e CAP derramado (C). Cano de
passagem de óleo combustível está vazando (E). Falta registro de fechamento na
saida da caixa de contenção do óleo combustível (F).

Recomendações

1. A água da caixa de decantação deve passar por um processo bacteriológico.
Como a usina não possui estação de tratamento de efluentes (ETE) e
desminalizadora, essa água deve ser armazenada em vasilhame adequado e

levada para uma ETE em Manaus. O lodo deve secar ao sol e, em seguida
encaminhado a empresa especializada para tratamento e descarte, devido a sua
contaminação.

2. Tanto o óleo quanto o CAP derramado devem ser recolhidos em vasilhames
adequados para posterior reciclagem em indústrias especializadas.

3. As bordas da caixa de sedimentação devem ser aumentadas, acompanhando a
altura da caixa de retenção.

4. O cano em questão conduz o combustível até a usina de asfalto e, no momento
da vistoria, encontrava-se danificado e com vazamento. Foi pedida sua troca e

adequação antes de iniciar as atividades da usina de asfalto. Além disso, deve

ser feita a remoção do solo contaminado com óleo diesel antes do início das
chuvas, para evitar sua percolação para águas superficiais próximas e prováveis

lençóis freáticos.
5. Apesar da caixa retentora do tanque armazenador de óleo combustível possuir
canal de drenagem e caixa sedimentadora, não possui registro de contenção.
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Esse registro deve ser instalado, já que sua função de escoamento lento é
fundamental para controle do efluente derramado, em caso de provável
vazamento.

6o Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Boca da Onça
Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 9 - O igarapé está sofrendo processo de assoreamento devido ao solo nu que é
carreado pelas águas da chuva (B). Esse mesmo solo se encontra em processo
erosivo em sulcos (A), também devido a água da chuva.

Recomendações

1. O solo da área deve ser escarificado e gradeado. A gradagem deve ser

executada junto com a calagem. Deixar descansar por 45 dias. Após, adubar e
proceder ao plantio de grama. A grama pode ser a mesma que ocorre na área,
devido sua adaptação. Os tufos grandes são retirados do solo, separados em
tufos menores, corte em bisel das folhas e, plantados em seguida. O período de

escarificaçao, gradagem e calagem devem ocorrer antes do período chuvoso,
provavelmente em novembro. A adubação e o plantio devem ocorrer em
dezembro, dessa forma, todo o período chuvoso (dezembro-maio) contribui para

o pegamento do plantio de gramineas.
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6° Batalhão de Engenharia de Construção - Estacionamento Cabo Barbosa Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 10 - Água empossada no piso do estacionamento coberto (A) e na lateral do
mesmo (B). O encanamento do banheiro está solto (C). CAP derramado e coberto com
seixo (D).
Recomendações

1. Pediu-se que fosse instalada uma canaleta de drenagem com caixa separadora
de água e óleo e posterior caixa de areia.
2. O solo deve ser re-conformado para evitar empossamento de água da chuva.

Lembrando que a água da chuva, por ser "limpa", serve de criadouro de
mosquitos transmissores de doença.

3. O encanamento deve ser consertado, para evitar empossamento de água
servida, de onde pode vir mau cheiro devido aos processos químicos
processados entre solo e componentes tensoativos da água servida.

4.

O CAP deve ser raspado, armazenado em vasilhame adequado e encaminhado
para reciclagem em indústria especializada.
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6° Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Cabo Barbosa Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 11 -A fossa ainda não foi adaptada segundo as recomendações do IBAMA, por
ocasião de sua ultima vistoria (A). Tampa da fossa praticamente enterrada na areia (B).
Recomendações
1. A fossa deve ser adaptada o mais rápido possível, como forma de cumprir as

recomendações do IBAMA. O ideal é que seja construída uma fossa nova.
2. O solo acumulado sobre a tampa da fossa deve ser retirado.

6o Batalhão de Engenharia de Construção Destacamento

Cabo

Barbosa

-

Ocorrências

Armazenamento de lixo do
de

conformidades

e

não-

conformidades.

Figura 12 - Próximo ao estacionamento, lado direito (sentido Manaus/Porto Velho),
uma área está servindo de depósito temporário de resíduos sólidos (A). BSTM
descartado no lado esquerdo (sentido Manaus/Porto Velho) (B).
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Recomendações
1. Os resíduos devem ser encaminhados para descarte adequado para evitar

acúmulo de água da chuva. O ideal seria que se fizesse a reciclagem desse
material, principalmente o material proveniente do BSTM. O recomendado seria
que esse tipo de bueiro fosse utilizado na drenagem. Entretanto, o custo de

cortar o mesmo com maçarico não compensa. Logo, verificar a possibilidade de
sua venda (no peso), podendo essa verba ser utilizada como complemento para
a recuperação da área degradada.

SEGMENTO "B"

Construtora SAB/ENPHA - Desmobilização da usina de asfalto - Ocorrências de
conformidades e não-conformidades.

Figura 13 - A usina da SAB/ENPHA foi desmobilizada, cuja área limpa esta pronta
para ser recuperada (B). A porteira permanece (A), juntamente com um galpão coberto
(C) e tubos de concreto e areia (D).
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5° Batalhão de Engenharia de Construção - Destacamento Asa Branca
Ocorrências de conformidades e não-conformidades.
Esse destacamento está sendo desmobilizado, sendo utilizado ainda toda a

infra-estrutura presente no local, principalmente o posto de abastecimento de veículos.

Mesmo assim, algum tipo de resíduos está sendo gerado e não contabilizado,
uma vez que não foram entregues as fichas preenchidas de controle de resíduos do
programa do DNIT.

7o Batalhão de

Engenharia de Construção -

Destacamento Humaitá

Ocorrências de conformidade e não-conformidades.

Os responsáveis pelo Meio Ambientes na sede do 7o BEC não entregaram as
fichas de controles de resíduos do programa do DNIT.

Recomendações

I. Sugere-se proceder palestra ambientais aos componentes do Destacamento,
como forma de nivelar o conhecimento e de esclarecer qual a importância do

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
elaborado pelo NRN/DEC sob responsabilidade do DNIT. Na atualidade, todas
as empresas,

particulares e

privadas, estão se adequando as normas

ambientais. Nesses termos, a adequação do DNIT se centra na elaboração e

implantação de programas ambientais, visando à construção sustentável das
estradas de rodagem. E nesse sentido, todas as suas contratadas assim devem
proceder, mesmo que seja o Exército Brasileiro, baluarte e exemplo da defesa
brasileira.
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7° Batalhão de Engenharia de Construção - Usina de asfalto - Ocorrências de
conformidades e não-conformidades.

Figura 14 - Caixa separadora suja, interna e externamente (A), com canaletas laterais
apresentando areia acumulada (B). Note tambores de armazenamento de óleo e graxa
expostos diretamente no solo (A). A mesma caixa separadora não está cumprindo a

função de separação, haja visto que resíduo de óleo esta sendo escoado pelo cano de
drenagem (C). Esse óleo, por sua vez, escoa e percola petas águas da chuva para
cursos de água próximo e lençol freático, respectivamente. O óleo acumulado na caixa
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separadora precisa ser recolhido (D). Saco plástico (E) e sacos se cimento usados
estão dispostos no solo nu (F).

Recomendações

1. Limpeza interna e externa da caixa separadora de água/óleo e das canaletas. O
resíduo oleoso dever ser coletado em vasilhame apropriado e encaminhado para

reciclagem, devendo ser informado o destino final.
2. Tambores de armazenamento de óleo e graxa devem ser colocados em caixa de
contenção.

3. Providenciar caixa de areia para essa caixa separadora, para filtração do
resíduo oleoso.

4. Os

resíduos

sólidos

devem ser

recolhidos

em

vasilhame

adequado

encaminhado para descarte final (ver instruções gerais).
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Figura 15 - Vasilhame de coleta de CAP fora da caixa de contenção (A) e CAP
derramado no solo (B). Tambor de armazenamento de CAP fora da caixa de contenção

(C e D). Óleo diesel derramado no solo (E) e água acumulada no interior da caixa de
contenção (F).

Recomendações

1. Recomenda-se manter os vasilhames de CAP dentro das caixas de contenção.
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2. Deve ser feita a raspagem de CAP derramado pela área da usina, armazenado
em vasilhame apropriado e encaminhado para reciclagem em indústria
especializada.

3. Limpeza da área na lateral da usina suja de óleo diesel. O óleo deve ser
recolhido e encaminhado para indústria especializada para processar o descarte

apropriado. Ainda, deve ser construído piso impermeabilizado na área, á que a
contaminação nessa área pelo óleo diesel derramado não é incipiente.
4. Não existe canaleta de drenagem nessa caixa. Providenciar caixa separadora de

água e óleo e caixa de areia com registro de controle.

7o Batalhão de Engenharia de Construção - Empresa TROL - Ponte no Lote 5
Ocorrências de conformidades e não-conformidades.

Figura 16 - Água com cimento derramado diretamente na base da ponte, causando
contaminação e assoreamento do igarapé (A). Saco de cimento direto no solo (B).

Recomendações

A água contaminada deve ser conduzida para estação de tratamento de efluentes. É
terminantemente proibido jogar efluentes industriais nos cursos de água (Código
Florestal, Lei de Crimes Ambientais. Resolução CONAMA 302/2002 e 303/2002.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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4

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os impactos ambientais que causam degradação ao meio ambiente na área de

influência da usina de asfalto são: contaminação do solo, contaminação da água

superficial e subterrânea, poluição do ar, adensamento e compactação do solo.
A constante repetição desses mesmos fatos verificados em todas as vistorias
indica que a aceitabilidade do programa por parte dos contratados para execução das
obras de recuperação dos Segmentos "A", "B" e "C" da rodovia BR 319 é pequena. As
orientações de como deve ser executada a coleta, segregação e encaminhamento dos
resíduos gerados é feita por ocasião de cada vistoria, inclusive com entrega de
documentos de orientação, e mesmo assim, ainda se encontra procedimentos

inadequados nas usinas, nos canteiros de obras e nos destacamentos do Exército e
das empreiteiras.

A prova mais cabal desse procedimento é justamente a ausência das planilhas
elaboradas para controle e quantificação dos resíduos gerados, não são preenchidas
pelas contratadas e pelo Exército.
As usinas de asfalto devem adotar medidas imediatas para solucionar os

impactos ambientais, identificados durante a fase de operação, como contaminação do
solo, contaminação da água superficial e subterrânea, poluição do ar, adensamento e
compactação do solo.

Dentre as medidas mitigadoras dos impactos ambientais a serem desenvolvidos

e implantados na usina, é de grande relevância a elaboração de um plano de
gerenciamento de riscos, o qual envolve hipótese acidental, medidas preventivas,
treinamento dos operários, inspeção e manutenção de equipamentos e plano de
contenção para vazamentos.

No plano de contenção para vazamentos, haverá procedimentos e medidas para
minimizar impactos de vazamentos de produtos. Os combustíveis e óleos lubrificantes
devem ser armazenados em local apropriado, podendo ser colocadas almofadas ou
esteiras absorventes, no solo, sob os tanques. Para os impactos ambientais
classificados

como

irreversíveis

na

usina

de

asfalto,

recomenda-se

medida

compensatória, a qual pode ser o reflorestamento de áreas de preservação
permanente.

Além dos programas de monitoramento e das medidas compensatórias,
recomenda-se programa de gestão ambiental, o qual envolve a implantação do
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Sistema de Gestão Ambiental da usina, nos moldes da série ISO 14000, bem como o

desenvolvimento de análises quantitativas dos impactos.
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