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RESUMO
Este trabalho apresenta uma pesquisa cujo objetivo principal é contribuir à concepção de
sistemas de gestão ambiental em órgãos públicos gestores de empreendimentos rodoviários. A base
da fundamentação teórica foi realizada através de revisão da literatura, trabalhos acadêmicos
antecedentes na área, normas e diretrizes utilizadas pelos diversos órgãos do governo responsáveis
pelo setor rodoviário, série de normas NBR ISO 14000, legislação federal e estadual referente ao
transporte rodoviário e ao meio ambiente, entre outros. O desenvolvimento da metodologia de
pesquisa deu-se pela identificação dos aspectos ambientais das atividades inerentes aos órgãos
gestores de empreendimentos rodoviários; identificação e análise das ferramentas de gestão
ambiental utilizadas por estes; comparação dos resultados com os requisitos da norma NBR ISO
14000; representação e interpretação dos resultados; apresentando, ao final, para cada etapa do
Sistema de Gestão Ambiental preconizado pela referida norma, recomendações para o caso dos
órgãos gestores de empreendimentos rodoviários.

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental; Órgãos Gestores; Rodovias.
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ABSTRACT
This work presents a research which main objective is to contribute to the conception of
environmental management systems in public organizations that manage roads enterprises. The
base of the theoretical exposure was accomplished through revision of literature; precedent
academic works in the area; norms and directives used by several government organizations
responsible for the road sector; serie of norms NBR ISO 14000, federal and state legislation
relative to the road transport and the environment; among others. The research methodology was
accomplished by the identification of the environmental aspects of the activities inherent to
organizations that manage roads enterprises, identification and analysis of the tools of environment
management used by these, comparison of the results with the requirements of norm NBR ISO
14000; representation and interpretation of the results; presenting, to the end, for each stage of the
environmental management system praised by the related norm, applications and recommendations
for the case of the managing agencies of road enterprises.

Key words: Environmental Management System; Management Organizations; Highways.
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1

INTRODUÇÃO
O setor de transporte rodoviário é responsável por uma série de impactos ambientais em

várias de suas fases (construção, manutenção, operação etc.), quer seja nos meios físico, antrópico
e biótico. O conhecimento desses diferentes impactos ambientais é um importante passo na direção
de seus controles através do estabelecimento de políticas e projetos de transporte que contemplem e
respeitem o meio ambiente.
Com o crescente aumento da conscientização ambiental, houve um acréscimo significativo,
por parte da sociedade, de exigências quanto ao cumprimento das leis que visam à redução dos
problemas ambientais, principalmente no que concerne à construção e operação de atividades
potencialmente poluidoras, incluindo-se aí as rodovias. No Brasil, a Constituição Federal
(BRASIL,1988), ao dedicar, de forma inovadora, todo um capítulo ao meio ambiente, impôs como
obrigação da sociedade e do próprio Estado, a preservação e defesa do meio ambiente. O Direito
Ambiental encontra seu conteúdo normativo destacado no artigo 225, de seu Capítulo VI, que afirma
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O mesmo artigo adota os princípios de
desenvolvimento sustentável, de sujeição das atividades ou empreendimentos com potencial poluidor
ou de degradação ambiental à aprovação de estudo prévio de impacto ambiental e de atribuição de
responsabilidades e penalidades aos agentes causadores de danos ambientais.
No quadro do desenvolvimento sustentável, o setor de transportes participa ativamente, tendo
o Ministério dos Transportes, entre outras responsabilidades, a de provisão e gestão da infra-estrutura
do transporte terrestre em nível federal. Está, dessa forma, sujeito à legislação que regulamenta o
princípio de responsabilização por danos ambientais que possam ocorrer em função dos
empreendimentos sob sua tutela.
Entre as leis ambientais destaca-se a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, denominada
“Lei de Crimes Ambientais”, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades ambientalmente lesivas. Na mesma data, também foi sancionado o Decreto nº
95.733 que dispõe sobre a inclusão no orçamento dos projetos e obras federais, de recursos
destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes
da execução desses. Caso as medidas preventivas e corretivas não sejam suficientes ou apropriadas,
corre-se o risco de agravamento da situação, com ocorrência de outros danos ambientais decorrentes
não previstos no processo de licenciamento ambiental, para os quais a legislação é bastante rígida.
Salienta-se que a Lei de Crimes Ambientais já foi aplicada diversas vezes pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e outros órgãos ambientais,
contra concessionárias do transporte rodoviário e empresas prestadoras de serviços rodoviários, por
ocasião de acidentes que ocasionaram danos ao meio ambiente.
Ainda que até o momento não tenha havido muitas demandas responsabilizando os órgãos
públicos rodoviários - inclusive em se tratando do caso de graves acidentes com produtos
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perigosos, onde, na maioria das vezes, somente a empresa operadora e/ou executora dos serviços
arca com os custos dos danos ambientais - é possível que demandas nesse sentido ocorram. A
atuação do Ministério Público – MP, em especial, tem sido bastante rigorosa na investigação das
cadeias de causa e efeito e de responsabilidades, já tendo questionado inclusive alguns destes
órgãos gestores e até mesmo aos órgãos ambientais quanto à eficiência de sua fiscalização.
Diante do exposto, verifica-se que as organizações de todos os tipos, públicas ou privadas,
têm-se mostrado cada vez mais preocupadas em atingir um desempenho ambiental sólido através
do controle do impacto ambiental decorrente de suas atividades, produtos e serviços, levando em
consideração a sua política e objetivos ambientais.
Uma ferramenta útil para este controle e que vem sendo cada vez mais utilizada pelas
organizações é o Sistema de Gestão Ambiental – SGA. Essa ferramenta de gerenciamento serve
especialmente para uma sistematização das medidas ambientais visando à melhoria da eficiência
ambiental dessas. A implementação de um SGA credita à organização uma imagem de confiança
aos seus clientes, usuários, órgãos de controle ambiental e à sociedade em geral. O SGA também
pode constituir um instrumento defensivo de segurança ou um instrumento de destaque ambiental
da organização. A padronização deste sistema foi realizada através das Normas ISO 14000, com o
objetivo de definir critérios e exigências semelhantes de procedimentos de gestão ambiental, em
nível mundial.
Vários foram os resultados positivos apresentados em função da implantação deste sistema
de gerenciamento nas empresas, entretanto o SGA proposto pela Norma ISO 14001 é mais voltado
para aquelas organizações que poluem diretamente o meio ambiente. Por essa norma tentar
abranger o máximo possível de organizações de várias áreas de atuação, ela também pode tornar-se
mais difícil de ser aplicada e compreendida em áreas mais específicas.
1.1
1.1.1

OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo geral da dissertação é contribuir para a concepção de sistemas de gestão

ambiental para os órgãos gestores de empreendimentos rodoviários.
1.1.2

Objetivos Específicos
Como objetivos específicos do estudo:
a)

desenvolver um referencial teórico sobre a regulamentação ambiental aplicável ao setor
de transporte rodoviário, incluindo dispositivos legais que regem o inter-relacionamento
das rodovias com o meio ambiente, assim como as principais normas que tratam da
implementação de SGA, em especial as normas da série NBR ISO 14000;

b)

identificar as ferramentas atuais de gestão ambiental utilizadas por alguns órgãos
públicos gestores de rodovias;
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c)

identificar no modelo de SGA disposto na NBR ISO 14001 e nas ferramentas de gestão
ambiental verificadas, recomendações que possam contribuir para a elaboração de SGAs
em órgãos gestores de empreendimentos rodoviários.

1.2

JUSTIFICATIVA
Os Órgãos Gestores de Empreendimentos Rodoviários – OGERs, de que trata o presente

trabalho, são os organismos públicos responsáveis pelo gerenciamento do transporte rodoviário, em
especial no que se refere à fiscalização das empresas que executam ou operam empreendimentos
neste setor. Eles existem para atender uma demanda da sociedade, mediante o fornecimento de
serviços no setor de transporte e têm como atribuições regimentais o gerenciamento da infra-estrutura
do transporte rodoviário, seja ela concedida ou não. A boa imagem destes órgãos perante seus
clientes, empregados e a sociedade como um todo, tem uma relação estreita com a competência
desses em atender aos requisitos desta demanda com o máximo de eficiência no uso de seus recursos.
Nesse contexto destaca-se a gestão ambiental, a qual deve ser reconhecida como uma
função organizacional necessária, com características próprias que a distinguem das funções de
segurança, relações comerciais, relações públicas, qualidade e outras mais com as quais mantém
uma estreita e benéfica interação.
Conforme Moreira (2002), uma organização que implanta um Sistema de Gestão Ambiental
adquire uma visão estratégica em relação ao meio ambiente: deixa de agir em função apenas dos
riscos e passa a perceber também as oportunidades. A implantação do SGA proporciona o
envolvimento da organização como um todo, sendo a responsabilidade ambiental disseminada a cada
setor, seja na área operacional, de projetos, de administração, de serviços gerais etc. As soluções
criativas começam a surgir quando todos passam a enxergar as questões ambientais sob a mesma
ótica, explorando-se as oportunidades de redução de consumo de energia, utilização de combustíveis
alternativos, mudanças tecnológicas, entre outras.
Com a disseminação dos conceitos de garantia da qualidade e responsabilidade social, além
do fato de que a legislação insere as rodovias dentre aqueles empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental, a gestão ambiental começa a ocupar uma posição de destaque entre as
funções dos órgãos rodoviários, não somente pela contribuição positiva que agrega, mas também
pelos efeitos danosos que um mau desempenho ambiental pode causar.
O arcabouço legal punitivo, nos termos do Art. 2º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
– Lei de Crimes Ambientais, reforça a ação preventiva da gestão ambiental:
[...] quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Diante do exposto, o desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental,
configura-se não apenas como uma ferramenta gerencial, mas como um instrumento necessário
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para apoiar os órgãos responsáveis pelo gerenciamento das atividades realizadas no setor de
transporte rodoviário, no cumprimento de suas atribuições regimentais.
1.3

METODOLOGIA
Foi observado que existem várias formas de se classificar a pesquisa, sendo adotada para

este trabalho a forma descrita por Pacheco Júnior e Pereira (2004). Conforme estes autores, em
uma dissertação deve-se justificar os seus fundamentos metodológicos, apresentando-se a base
filosófica, a caracterização da pesquisa, os métodos e as técnicas.
1.3.1

Base Filosófica
De acordo com Pacheco Júnior e Pereira (2004) a base filosófica diz respeito aos

fundamentos históricos da pesquisa científica, sendo o Estruturalismo aquela base que busca
estudar o processo em que as variáveis estão envolvidas, dando maior importância ao
conhecimento do próprio processo, em detrimento da relação entre variáveis. Neste caso é
estabelecido um modelo do fenômeno que serve de referencial para casos similares. Dessa forma,
tem-se que a base filosófica que orientou o trabalho foi o Estruturalismo, pois se estudou o
processo do SGA para alguns organismos públicos que gerenciam os empreendimentos rodoviários
e, a partir deste estudo, buscou-se contribuir para o estabelecimento de um SGA por estes.
1.3.2

Caracterização da Pesquisa
Considera-se que existem pelo menos três aspectos a considerar em termos de

caracterização da pesquisa: natureza, tipo e profundidade e amplitude.
Segundo Pacheco Júnior e Pereira (2004) “a natureza da pesquisa, é referente ao caráter
qualitativo ou quantitativo da pesquisa, em relação à possibilidade de medir-se o grau em que
alguma característica do objeto de estudo esteja presente”. Portanto, pode-se caracterizar a natureza
da atual pesquisa como qualitativa, uma vez que não foram apresentados valores numéricos como
resultados das atividades necessárias para conclusão do trabalho.
Quanto à tipologia, a pesquisa pode ser classificada como Pesquisa Descritiva, pois confere
maior importância à descrição do processo em que as variáveis se relacionam, do que propriamente o
relacionamento dessas em termos de causa(s) e efeito(s), ou seja, é dada ênfase ao fenômeno em si.
Finalmente, quanto à profundidade e amplitude da pesquisa pode-se caracterizá-la como um
Estudo de Campo, que se destaca pela média amplitude de dados e média profundidade.
1.3.3

Métodos
Pacheco Júnior e Pereira (2004) afirmam que os métodos de pesquisa referem-se ao modo

de raciocínio que levam ao conhecimento do fenômeno em estudo. Dentre os métodos apresentados
por esses autores (dedutivo, indutivo, descritivo e hipotético-dedutivo), o que melhor se enquadrou
na abordagem da presente pesquisa foi o Método Descritivo.
Esse método parte da premissa de que os fenômenos para serem compreendidos em suas
especificidades devem ser objeto de observação com subseqüente descrição, visando a possibilitar

5

o conhecimento em relação aos elementos envolvidos e respectivos relacionamentos. No presente
caso, o fenômeno que será objeto de observação (gerenciamento ambiental dos órgãos gestores de
empreendimentos rodoviários) é descrito possibilitando o conhecimento da sua situação em relação
às variáveis envolvidas.
1.3.4

Técnicas
Para se alcançar os objetivos específicos e, através destes, o objetivo geral, foram adotados

os seguintes procedimentos operativos:
a)

levantamento bibliográfico e/ou documental;

b)

delimitação de alguns órgãos de gerenciamento dos empreendimentos rodoviários;

c)

coleta dos dados necessários;

d)

tratamento e análise dos dados levantados;

e)

comparação dos resultados com as exigências contidas nas normas da série ABNT
NBR ISO 14000, em especial a ABNT NBR ISO 14001;

f)

definição de padrões específicos dos órgãos gestores de empreendimentos rodoviários
de forma a apresentar recomendações que possam contribuir para a elaboração de seus
sistemas de gestão ambiental.

1.4

LIMITAÇÕES DO TRABALHO
No desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que embora haja, separadamente, extensa

bibliografia nacional referente aos sistemas de gestão ambiental e ao setor de transportes, foram
encontrados poucos casos relacionados aos sistemas de gestão ambiental de órgãos públicos,
principalmente no que diz respeito ao setor rodoviário. Constatou-se, portanto, que a bibliografia
nacional sobre o tema é limitada, havendo uns poucos autores que tratam sobre o tema. Os escassos
relatórios, manuais e legislação encontrados, referentes ao tratamento da questão ambiental no
âmbito dos órgãos gestores de empreendimentos rodoviários, tratavam de aspectos específicos da
gestão, como levantamento de passivos, auditoria ambiental, entre outros, não considerando o
sistema como um todo.
Com relação à bibliografia internacional, embora ela seja mais vasta do que a nacional e
apresente mais estudos específicos sobre o tema, a maior parte das referências encontradas estava
relacionada ao controle da emissão de poluentes no solo, ar e água e aos sistemas de gestão
ambiental de empresas privadas.
Pelo fato da gestão ambiental pública tratar-se de um assunto ainda bastante delicado nos
dias atuais, foram encontradas algumas dificuldades no levantamento dos dados junto aos órgãos
rodoviários. Assim, entrevistas formais não foram realizadas no levantamento desses, contando-se
com o material disposto no endereço eletrônico dos mesmos, artigos e outros trabalhos sobre eles.
Salienta-se que apesar dos órgãos rodoviários apresentarem um avanço significativo no
tema, se comparado ao trato de suas questões ambientais há quatro décadas atrás, poucos foram
aqueles que se interessaram na implementação de um SGA nas suas estruturas organizacionais.
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Mesmo esses, que já contam com o sistema implementado (como é o caso do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT) estão ainda na fase inicial dessa
implementação e não utilizam o sistema para todos os seus projetos e atividades.
Dessa forma, tomou-se como parâmetro os requisitos já preconizados mundialmente pela
Norma ISO 14001, tentando voltá-los em todas as situações para a aplicação nos órgãos
rodoviários. Embora este direcionamento tenha sido realizado, alterações deverão ser feitas para o
ajuste às várias modalidades de investimento que um órgão público gestor de empreendimentos
rodoviários pode ser responsável, entre elas: concessão da operação da infra-estrutura rodoviária
sob sua jurisdição1; contratação de Parcerias Público-Privadas2 e contratações de obras públicas3.
1.5

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
No capítulo inicial da presente dissertação introduz-se o tema da pesquisa, apresentam-se os

seus objetivos geral e específicos, justifica-se a sua relevância, descreve-se a metodologia utilizada
no seu desenvolvimento e apresentam-se as limitações encontradas e a sua estrutura.
No segundo capítulo são feitas considerações gerais sobre o transporte rodoviário
descrevendo o surgimento e o crescimento deste modal no Brasil e sua estruturação no atual
cenário nacional. São também realizadas considerações sobre as concessões rodoviárias, as
parcerias público-privadas, as contratações públicas, o transporte rodoviário e o meio ambiente,
assim como sobre a responsabilidade social e ambiental.
O Capítulo 3 introduz o Sistema de Gestão Ambiental baseado na Norma Brasileira NBR
ISO 14001, descrevendo a Organização Internacional para a Normalização (ISO), a série de normas
ISO 14000, a norma ISO 14001, as vantagens da implantação de um SGA, assim como os Sistemas
de Gestão Ambiental existentes no exterior.
No Capítulo 4 são descritas as relações de alguns órgãos gestores de empreendimentos
rodoviários nacionais e internacionais com o meio ambiente, realizando-se, posteriormente, uma
análise de suas gestões ambientais.
O quinto capítulo é dedicado à aplicação prática da dissertação. São descritas todas as
etapas de um Sistema de Gestão Ambiental, baseado na ABNT NBR ISO 14001, e realizadas, para
cada uma delas, correspondências e recomendações para aplicá-las no âmbito dos OGERs, visando
a contribuir para a elaboração destes sistemas por esses órgãos.
Ao final dos capítulos são apresentadas as conclusões e recomendações pertinentes ao
estudo, as referências bibliográficas utilizadas no trato conceitual e os apêndices e anexos.

1
2

3

Realizada quando o projeto é financeiramente auto-sustentável.
Realizada quando o projeto requer aporte de recursos fiscais. Neste caso o governo não é responsável pela construção e
muito menos pela operação. Ele entra com o planejamento e com auxílio no aporte de capital nos investimentos ou cobertura
dos custos adicionais gerados pelas taxas de juros.
Realizada quando os projetos públicos são tradicionais e não se encaixam nas duas situações anteriores.
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2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O setor de transportes rodoviários do Brasil é um dos componentes fundamentais para o

crescimento e desenvolvimento da economia, uma vez que neste setor é transportada a maior parte da
riqueza nacional. Tendo em vista a sua importância, neste capítulo é dado um breve histórico sobre o
transporte rodoviário no país e apresentada sua atual malha rodoviária. Além disso, também são feitas
considerações sobre as concessões rodoviárias, as parcerias público-privadas, as contratações
públicas, o transporte rodoviário e o meio ambiente e sobre a responsabilidade social e ambiental.
2.1

TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL
O transporte surgiu, segundo Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), na fase de organização

humana conhecida como sociedade pré-industrial, pela necessidade de facilitar a distribuição do
excedente alimentar. Como esse serviço era muito rudimentar, sua utilização no deslocamento de
pessoas era inexpressiva, concentrando-se a elite da sociedade nos centros das cidades. Com o
advento da industrialização e o surgimento da máquina a vapor, os meios de transporte passaram a
atender deslocamentos maiores, em conseqüência do aumento populacional nas áreas em torno das
cidades. Este crescimento aconteceu de forma bastante desordenada pela falta de planejamento,
surgindo assim, problemas de difícil solução como a poluição ambiental, ocasionada pela queima
de seus combustíveis fósseis.
Desde o período colonial, a matriz de transportes brasileira passou por vários estágios de
desenvolvimento, influenciados pelas condições da época, políticas e econômicas, nacionais e
internacionais. Se num primeiro momento o isolamento do interior brasileiro criava obstáculos ao
seu crescimento econômico, exigindo imediatas ações no sentido de se estabelecer um sistema de
comunicações e de vias, cuja ênfase foi dada à implantação de ferrovias, num segundo, o
crescimento acelerado determinava a necessidade de uma infra-estrutura que atendesse às
demandas e que não representasse altos custos de transporte (COIMBRA, 1974). Neste contexto, a
opção mais viável foi o modal rodoviário.
Conforme Goudard (2001) no período pré-industrial o sistema brasileiro de transportes era
composto basicamente pelas ferrovias que ligavam o interior aos portos e pela navegação que
ligava as regiões entre si e estas ao exterior. Com o direcionamento do desenvolvimento industrial
para o mercado interno, surgiu a necessidade de interligar de forma direta as diferentes regiões
brasileiras, pois as ferrovias não estavam conseguindo adaptar-se à nova estrutura produtiva
devido, principalmente, à multiplicidade de bitolas e dos elevados custos de construção. Em
conseqüência desta dificuldade uma rede rodoviária foi criada, caracterizando desta forma a
introdução do modal rodoviário no país.
Além disso, os transportes ferroviário e aquaviário eram desestimulados pelo excesso de
normas e de interferência estatal. Por essa razão, embora fossem os mais adequados para a
movimentação de certos tipos de carga, durante décadas, o modal rodoviário teve prioridade nos
investimentos realizados, especialmente nas décadas de 60 e 70 passadas, quando se registrou um
forte processo de construção de rodovias em todos os países em desenvolvimento.
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Entre as vantagens significativas do modal rodoviário sobre os demais estão os menores
custos fixos e flexibilidade em relação às origens e destinos das cargas, oferecendo assim maior
rapidez e regularidade. Dessa forma, ele foi consagrado no país como o modal de transporte mais
importante no atendimento da demanda, título que detém ainda na atualidade.
Por essas razões históricas, o sistema de transporte brasileiro teve um crescimento irregular
apresentando grandes desequilíbrios na matriz de composição modal. Isso se verifica tanto no
transporte de cargas, quanto no de passageiros, principalmente quanto ao transporte rodoviário que
tem, até hoje, elevada participação nessa composição:
Quadro 1: Matriz do transporte nacional de cargas
MODAL
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Dutoviário
Aéreo
TOTAL

MILHÕES
TKU (2000)
470.888
155.950
103.390
33.246
2.432
765.906

PARTICIPAÇÃO (%)
61,5
20,4
13,5
4,3
0,3
100,0

MILHÕES
TKU (2001)
485.625
164.809
108.000
33.300
3.169
794.903

PARTICIPAÇÃO (%)
61,1
20,7
13,6
4,2
0,4
100,0

MILHÕES
TKU (2004)
510.014
204.523
105.283
40.559
2.589
862.968

PARTICIPAÇÃO (%)
59,2
23,8
12,0
4,7
0,3
100,0

Fonte: ANTT (2006d)

Esses desequilíbrios são acentuados se a matriz de transporte nacional for comparada à de outros
países desenvolvidos, como se pode verificar no Quadro 2 que relaciona a matriz de transporte de carga
do Brasil com a dos EUA. Destaca-se que o aproveitamento das vantagens comparativas dos vários
meios de transportes existentes pode obter, além dos benefícios sócio-econômicos com uma
movimentação mais econômica e segura de pessoas e bens, benefícios ambientais com a redução de
pressões sob o modal rodoviário e conseqüente redução dos níveis de emissões atmosféricas e ruídos. A
otimização da malha viária existente também reduz a necessidade de implantação de novos trechos de
rodovias e evita a sobrecarga de cada um dos modais.
Quadro 2: Matriz do transporte de cargas (2004)
MODAL
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
SUB-TOTAL

PARTICIPAÇÃO (%)
BRASIL
EUA
59,2
30,0
23,8
40,0
12,0
15,0
95,0
85,0

MODAL
Dutoviário
Aéreo
SUB-TOTAL
TOTAL

PARTICIPAÇÃO (%)
BRASIL
EUA
4,7
14,6
0,3
0,4
5,0
15,0
100,0
100,0

Fonte: COPPEAD, 2006 (apud CVRD, 2006)

Como agravante da situação, com relação à infra-estrutura do Brasil, o setor de transportes é o
que apresenta, atualmente, os maiores problemas, requerendo as intervenções mais imediatas.
Conforme relatado por Mello e Gall (2003), a falta de investimentos na conservação e o excesso de
tráfego nas rodovias, nas duas últimas décadas do século passado, levou-as a um estado de
precariedade. Os trabalhos de manutenção e recuperação eram realizados esporadicamente ou quando
motivados por uma situação emergencial. O abandono das rodovias estendeu-se ao seu policiamento,
o que resultou num crescente número de acidentes e de roubo de cargas. No momento, a situação
geral da malha rodoviária é de certa estagnação, uma vez que, segundo dados do relatório
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“Transporte Terrestre – Números do Setor” da Assessoria de Comunicação Social da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2006d), as rodovias pavimentadas limitam-se a 196 mil
km, que representam apenas 11% do total, sendo a maior parte da malha rodoviária não pavimentada
(vide Quadro 3).
Quadro 3: Malha rodoviária brasileira (Plano Nacional Viário – PNV)
RODOVIAS
Federais
Estaduais*
Municipais
TOTAL

PAVIMENTADAS
57.933,1 km
115.426,0 km
22.734,8 km
196.093,9 km

NÃO PAVIMENTADAS
(implantadas e planejadas)
35.131,9 km
161.349,9 km
1.359.286,3 km
1.555.768,1 km

TOTAL
93.065,0 km
276.775,9 km
1.382.021,1 km
1.751.862,0 km

* Inclui as Rodovias Estaduais Transitórias
Fonte: ANTT (2006d)

Quanto às condições da atual malha rodoviária federal, a última Pesquisa Rodoviária CNT
(CNT, 2006), ao avaliar o estado de conservação de 100% das rodovias federais brasileiras, em
todos os estados da federação, assim como os principais trechos sob gestão estadual e sob
administração terceirizada, comprovou, mais uma vez, o quadro desfavorável em que estas se
encontram. O estudo constatou, com relação ao estado geral da malha rodoviária, que, dos 84.392
km de rodovias avaliadas, 75,0% apresentaram algum grau de imperfeição (38,4% regulares,
24,4% ruins, 12,2% péssimas), o que corresponde a aproximadamente 63,3 mil quilômetros das
rodovias pesquisadas. A avaliação aponta para uma situação precária do pavimento, da sinalização
e da geometria viária. Trata-se de uma extensão excessivamente alta e que compromete
significativamente a segurança dos usuários, a competitividade do setor de transportes e o
desenvolvimento econômico do país.
Cabe salientar, a interação que o sistema de transportes tem com os ambientes físico e
sócio-econômico. Com a falta de manutenção das vias tornam-se mais freqüentes os casos de
erosão, desmoronamento, deslizamento, entre outros, que podem gerar impactos significativos, no
que diz respeito ao meio ambiente. Isso também pode acarretar uma ocorrência maior de
interrupções no funcionamento da rede de transportes, que, por menor que sejam, são capazes de
afetar drasticamente vários outros setores da economia.
Outrossim, durante a evolução do transporte rodoviário pouca atenção foi dispensada aos
impactos ambientais decorrentes de todo o processo de implantação e operação desse modal.
Entretanto, atualmente, observa-se um maior debate da questão ambiental objetivando impedir que
novos projetos sejam operacionalizados sem o conhecimento de suas futuras conseqüências,
inclusive para a população indiretamente afetada por estes (GOUDARD, 2001).
2.1.1

Concessões Rodoviárias no Brasil
Assim como o abandono e sucateamento levou à inclusão do setor ferroviário no Programa

Nacional de Desestatização, em 1992, a falta de investimentos também conduziu o setor rodoviário,
em 1993, ao Programa de Concessão de Rodovias Federais – PROCOFE que visava a conceder, ao
setor privado, a exploração de cerca de 25% dos 52 mil km de rodovias federais pavimentadas. Esses
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programas foram a estratégia adotada para a superação dos problemas de degradação das estruturas
físicas e perda de eficiência operacional da área de transportes, tendo em vista a reconhecida redução
da capacidade de investimentos do setor público. Ainda assim, eles foram cercados de incertezas.
Contudo, os benefícios da concessão apresentados, justificaram a execução dos projetos, bem como o
envolvimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
É preciso ainda deixar claro que concessão não é privatização. Segundo Bezerra (2002),
privatização é o processo pelo qual o Estado transfere à iniciativa privada e ao público em geral a
propriedade e o controle do capital das empresas de diversos setores produtivos ou de serviços. Ele
aliena, parcial ou totalmente, a sua participação em um determinado empreendimento, para dedicar-se
de maneira mais eficiente a outras atividades, tais como: saúde, educação, habitação, justiça e
segurança pública. Já na concessão, conforme Lee (1996), o Estado transfere para uma empresa
privada ou pública a administração de um serviço por um período pré-estabelecido, sob fiscalização e
monitoração do Poder Concedente. Neste caso o bem não é alienado, mas somente sua exploração
temporária. Portanto, ressalta-se que as rodovias nacionais não foram privatizadas, elas continuam
pertencendo à sociedade e ao Governo e após o término dos períodos de concessão retornarão ao
Poder Público, renovadas, ampliadas e modernizadas, com um custo zero para esse.
Saliente-se que embora a discussão a respeito da implantação do processo de concessões
rodoviárias privadas no Brasil tenha iniciado em 1993, com a publicação de Editais pelo DNER de
cinco trechos rodoviários federais, esse processo arrastou-se por cerca de três anos. Ele tomou
impulso somente com a sanção da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispôs sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelecendo as regras gerais
para nortear as relações entre o Poder Concedente e as concessionárias de serviços públicos. Os
contratos, na sua maioria, foram firmados a partir de 1995, dando-se início à cobrança de pedágio a
partir do 2º semestre de 1996.
As cinco rodovias da rede rodoviária federal concedidas ao setor privado, pelo DNER, que
totalizavam, na época, 856 km, são: Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ: Rio-São Paulo),
Rio – Teresópolis – Além Paraíba (BR-116/RJ), Rio de Janeiro – Petrópolis – Juiz de Fora (BR040/RJ), Ponte Presidente Costa e Silva (BR-101/RJ: Ponte Rio – Niterói) e Freeway Porto Alegre
– Osório (BR-290/RS).
Quadro 4: Trechos rodoviários concedidos
Rodovia

Concessionária

Ponte Rio – Niterói
Ponte S.A.
Rio – Juiz de Fora
Concer S.A.
Rio – São Paulo
Nova Dutra S.A.
Rio – Teresópolis
CRT S.A.
Osório – Porto Alegre
Concepa S.A.
Extensão Total Concessionada

Extensão
(km)
13,2
179,7
406,8
144,4
112,3

Data do
Contrato
Dez/94
Out/95
Nov/95
Nov/95
Mar/97

Cobrança
de Pedágio
Ago/96
Ago/96
Ago/96
Set/96
Out/97
856,4

Prazo
(anos)
20
25
25
25
20

Fonte: BNDES (2001)

Após a concretização dessa fase, de acordo com BNDES (2001), também houve a
formalização de convênios com Estados para a delegação de trechos de rodovias federais, com o
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objetivo de integrar programas estaduais de concessão. Nesse caso encontra-se o Estado de São
Paulo, que realiza, desde então, o mais amplo programa de concessões de rodovias brasileiro, de
exclusivo âmbito estadual. As rodovias são operadas pelo Governo de São Paulo, através da DERSA
e do DER/SP, mediante cobrança de pedágio.
Segundo Bezerra (2002), o objetivo principal do processo de estadualização, obtido através
das delegações, é providenciar a passagem da restauração, manutenção, conservação e operação de
estradas federais que cortam um determinado Estado, para a iniciativa privada, através da abertura
de licitações. Há, para isso, estudos em desenvolvimento, no âmbito da Secretaria Nacional dos
Transportes, objetivando a adequação da rede rodoviária federal, com a redução de sua extensão e
passagem dos trechos remanescentes para os Estados.
O número de concessões realizadas desde 1995 tornou urgente a criação de uma agência
reguladora. A Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, reestruturou os transportes terrestre e criou a
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. A mesma Lei extingue o DNER e cria o
Departamento Nacional de Infra-estrutura – DNIT. Dessa forma, enquanto a ANTT administra as
concessões ferroviárias e rodoviárias (inclusive aquelas descritas no Quadro 4, herdadas do antigo
DNER), o DNIT tem sob sua responsabilidade a infra-estrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária
e portuária.
Em 2002, a Lei nº 10.636, em seu Art. 12, estabeleceu que a administração da infraestrutura viária federal e a operação dos transportes sob controle da União serão exercidas
preferencialmente de forma descentralizada. Para tanto, deve-se promover sua transferência,
sempre que possível, às entidades públicas, mediante delegação, ou à iniciativa privada, mediante
regime de concessão, permissão ou autorização, respeitada a legislação pertinente.
Dependendo dos critérios que direcionam a configuração do processo de concessões
rodoviárias, o empreendimento poderá resultar mais ou menos interessante para as partes
diretamente envolvidas e mesmo para a sociedade como um todo. Portanto, é necessário que esse
seja capaz de gerar receitas suficientes para ressarcir e remunerar adequadamente os recursos que
terão que ser mobilizados para a sua realização, de maneira a tornar o investimento comercialmente
atrativo para que a iniciativa privada se disponha a assumi-lo, sem, no entanto, que haja a cobrança
de tarifas exorbitantes.
2.1.2

Parcerias Público-Privadas
O Congresso Nacional sancionou, em 30 de dezembro de 2004, a Lei nº 11.079 que institui

normas para a contratação das Parcerias Público-Privadas no Brasil. De acordo com essa lei, esse tipo
de iniciativa prevê um contrato de prestação de serviços, firmado pela Administração Pública, com
duração de cinco a 35 anos e valores superiores a R$ 20 milhões. Prevê ainda que a remuneração seja
fixada por meio de indicadores relacionados ao desempenho na prestação do serviço, e não mais ao
controle físico-financeiro de obra. Essa remuneração só deve ser efetuada quando o serviço estiver
disponível para o Estado ou para os usuários.
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Apesar dessa lei ter sido aprovada em 2004, as primeiras PPPs começaram a sair somente em
2006. Conforme Caetano (2007), para se ter uma idéia do impacto que elas causam em termos de
disponibilidade de recursos basta observar o total do investimento externo no setor da construção
civil, incluindo-se aí o de infra-estrutura viária. Ele triplicou no primeiro bimestre de 2007, se
comparado ao mesmo período de 2006, e chegou a R$ 1,1 bilhão, impulsionado, principalmente,
pelas parcerias entre o setor público e o privado.
No setor rodoviário, segundo Brasil (2007), o Projeto BR116/324 representa a primeira
concessão de uma rodovia federal a ser implementada no Brasil dentro do marco regulatório
estabelecido pela Lei das PPPs. Conforme essa fonte, a avaliação e a modelagem do projeto foram
realizadas por meio de Termo de Cooperação celebrado entre o Ministério do Planejamento, o
BNDES, e a International Finance Corporation – IFC, instituição vinculada ao Banco Mundial
responsável pelo fomento da iniciativa privada.
De acordo com Brito e Silveira (2005), o modelo brasileiro emprega a terminologia PPP em
seu sentido estrito: é uma forma de provisão de infra-estruturas e serviços públicos em que o parceiro
privado é responsável pela elaboração do projeto, financiamento, construção e operação de ativos,
que posteriormente são transferidos ao Estado. O setor público torna-se parceiro na medida em que
ele é comprador, no todo ou em parte, do serviço disponibilizado.
O Brasil é um dos poucos países da América Latina a já ter estabelecido um referencial
jurídico e regulatório para as PPPs, destinado a promover investimentos do setor privado em infraestrutura, em colaboração com o setor público. Os pioneiros foram Chile e México. Conforme
Brito e Silveira (2005) a pioneira mundial na implantação das PPPs foi a Inglaterra, iniciando o
processo em 1997. Portugal aplica o programa nos setores de energia, saúde, transporte,
telecomunicações e parques eólicos. Com diferentes graus de intensidade e sucesso, projetos de
PPP estão em andamento também na Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Irlanda, Holanda, Canadá,
Austrália, África do Sul, entre outros.
Para Girard (2005) o governo necessita criar um ambiente favorável e seguro para que a
iniciativa privada substitua o Estado nos investimentos com retorno financeiro positivo,
aproveitando a vocação empreendedora do setor privado. Ele afirma que nos investimentos sem
retorno financeiro o modelo das PPPs, caracterizada pelo investimento simultâneo do governo e da
iniciativa privada em um mesmo projeto, é a alternativa atual mais adequada.
Conforme CNI, SESI, SENAI, et. al. (2005), os obstáculos a vencer com as PPPs são muitos
e complexos, precisando, sobretudo, de grande determinação e apoio governamental, além de plena
transparência nas ações, de forma a obter aceitação e confiança públicas. Entretanto, os autores
afirmam que à proporção que as barreiras sejam vencidas, o detalhamento do fundo de garantia
realizado, os procedimentos contábeis estabelecidos e os riscos calculados, o caminho ficará aberto
para a realização de mais projetos, de uma forma segura e confiável.
Para eliminar os gargalos atuais e potenciais da infra-estrutura brasileira e assim desenvolver
a multimodalidade no Brasil é imprescindível definir as fontes de recursos. Além das PPPs existem
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várias formas, diretas ou indiretas, de participação do setor público em novos projetos, sendo que o
Governo dispõe de instrumentos, tais como fundos do BNDES, os fundos constitucionais, os fundos
regionais e os incentivos fiscais.
2.1.3

Procedimentos de Execução de Obras Públicas
O procedimento de execução de obras públicas utilizado na realização de um investimento

rodoviário típico, tal como a construção, melhoramento ou expansão de uma rodovia, pode ser
executado com ou sem concessão rodoviária. Conforme Lee (1998), no caso do procedimento
convencional, sem concessão e atualmente administrado pelo DNIT, o poder público, mediante
adequados processos licitatórios, contrata e fiscaliza uma empresa construtora, pagando-a com
recursos públicos pela execução da obra.
A empresa construtora, que mobiliza seus recursos para tal ação, é periodicamente
remunerada pelos serviços que executa, entregando ao final destes a obra rodoviária implementada
para o poder público que passa a exercer o controle operacional na rodovia, colocando-a à
disposição dos usuários. Esse bem público traz benefícios tanto para os usuários quanto os não
usuários da rodovia. Ambos, através de tributos, contribuem para a formação de recursos públicos
que irão originar os recursos utilizados na obra e no controle operacional da rodovia. Este ciclo está
mostrado na Figura 1.
Recursos
Públicos
(RP)

PODER PÚBLICO
Contratação e
fiscalização

RP

Controle
Operacional

CONSTRUTORA
Execução da
Obra

RP
BEM PÚBLICO
Benefícios

Tributos =
RP

USUÁRIOS E
NÃO USUÁRIOS

Figura 1: Procedimento convencional de investimentos na malha rodoviária
Fonte: Adaptado Lee (1998)

No procedimento sob a modalidade de concessão à iniciativa privada, ainda de acordo com
Lee (1998), o Poder Concedente outorga a rodovia em concessão, precedida de concorrência
pública, mediante contrato com uma empresa concessionária.
A empresa assume os encargos de executar a obra, sob fiscalização do Poder Concedente,
que poderá, dependendo de circunstâncias peculiares a cada caso, participar desta com recursos
públicos (concessão subsidiada) ou participar da receita oriunda da exploração da rodovia
(concessão onerosa). Em ambos os casos, a empresa investe seus recursos na execução da obra, um
bem público, passando depois a operá-la e explorá-la comercialmente, recebendo receitas oriundas
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principalmente de cobrança de pedágios dos usuários. O pagamento da obra passa então a ser
remunerado não mais pelo poder público, e sim pelos usuários que utilizam a rodovia.
Esse bem público, da mesma forma que no procedimento convencional, traz benefícios tanto
para os usuários quanto para os não usuários da rodovia. Usuários e não usuários, através de seus
tributos, continuam a contribuir para a formação do bolo de recursos públicos; nesse caso, porém,
esses recursos não foram usados na construção e no controle operacional da rodovia (exceto nos
casos de concessões subsidiadas), sendo destinados a outras finalidades, em setores com maior apelo
social. Esta nova configuração é demonstrada na Figura 2.
Recursos
Públicos
(RP)

PODER CONCEDENTE
Outorga e
fiscalização

Ônus e/ou
Subsídios
CONCESSIONÁRIA

Execução da
Obra

Custeio

Receitas

BEM PÚBLICO
Custos Diretos
Tributos = RP
(a ser usado em outras
finalidades)

USUÁRIOS
Custos Indiretos

Benefícios

NÃO USUÁRIOS

Figura 2: O procedimento sob o regime de concessão
Fonte: Adaptado Lee (1998)

2.2

A RELAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM O MEIO AMBIENTE
A operação de um sistema de transporte é fator de desenvolvimento para qualquer região,

pois propicia acesso às atividades essenciais gerando benefícios econômicos. Entretanto, esses
benefícios geralmente são acompanhados de impactos negativos sobre o meio ambiente,
principalmente se a operação não for monitorada, resultando em queda da qualidade de vida da
população do entorno da via e prejudicando o ambiente da área de influência da mesma.
As conseqüências ambientais das atividades do transporte rodoviário podem ocorrer em
escala local, em escala regional e ainda em escala global. Conforme Filippo, Fogliatti e Goudard
(2004), as rodovias devem ter sua capacidade de oferta continuamente renovada e ampliada
evitando desta forma a degradação ao meio ambiente e à qualidade de vida da população, em
decorrência: da qualidade dos serviços prestados; da emissão de gases e ruídos, principalmente em
vias urbanas; dos congestionamentos provocados; da segregação das comunidades; dentre outros
fatores. Neste contexto, torna-se cada vez maior a necessidade de projetos rodoviários cada vez
mais criteriosos que levem em consideração os impactos ambientais a serem provocados, de forma
que os mesmos possam ser mitigados quando negativos e ampliados quando se traduzirem em
benefícios para sua área de influência.
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Em relação aos impactos ambientais, estes são definidos pela Resolução CONAMA no 001,
de 23 de janeiro de 1986, como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e/ou
biológicas do meio ambiente, provocada direta ou indiretamente por atividade humana podendo
afetar a saúde, a segurança e/ou a qualidade dos recursos naturais”.
De acordo com Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), têm-se como exemplos de impactos
ambientais, dentre aqueles provocados pelo transporte rodoviário:
a)

poluição do ar: provocada por elementos como o monóxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, de enxofre, ozônio, compostos de chumbo, fuligem
e a fumaça branca que produzem diversos danos à saúde;

b)

ruído: produzido por motores e trânsito em geral e que provoca desde pequenos
desconfortos até perturbações fisiológicas;

c)

intrusão visual: provocada por construções como viadutos e que afeta a qualidade estética e
interfere na privacidade das pessoas;

d)

uso e recuperação do solo: que provoca movimentos migratórios ou de invasão e
adensamento populacional, com a conseqüente alteração no valor monetário da terra;

e)

alterações climáticas: decorrentes da destruição da vegetação natural ou da refração do
pavimento da via ou pela construção de barreiras, levando a alterações no ciclo biológico
dos seres vivos e a migrações de espécies;

f)

efeitos sobre os solos: como erosão, inundação etc., provocados, por exemplo, por
desmatamento de áreas;

g)

efeitos sobre águas superficiais e/ou subterrâneas: provocados por desvios temporários ou
permanentes dos cursos d’água, ou pela impermeabilização da superfície, ou por
modificações da drenagem superficial comprometendo a nutrição do habitat subterrâneo;

h)

impactos sobre a biota: provocados por restrições à circulação de animais, modificando
características alimentares e/ou de reprodução de espécies;

i)

segregação de comunidades: provocada pela construção de rodovias, secionando a
população de uma comunidade.

Nas fases de planejamento, projeto, construção e operação, relacionadas aos sistemas de
transportes, os impactos no meio ambiente provocados por estes ocorrem de maneira diferenciada
(GEIPOT, 1992 apud FILIPPO; FOGLIATTI; GOUDARD, 2004). Nas fases de planejamento e
projeto do transporte que se deseja implementar, bem como em função das características ambientais
da região não são gerados impactos significativos, observando-se apenas expectativas advindas da
futura implantação e entrada em operação dos empreendimentos. Entretanto, essas fases são
fundamentais para a análise de possíveis impactos que poderão acontecer nas duas fases seguintes, de
construção e operação onde os meios físico, biótico e sócio-econômico que constituem o ambiente,
são impactados em maior ou menor grau, em função do tipo e do porte do projeto de na qual o
mesmo irá ser inserido.
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A identificação, a análise e a avaliação dos impactos ambientais a serem gerados por
atividades potencialmente poluidoras, são os objetivos dos Estudos de Impactos Ambientais – EIA,
assim como a proposta das medidas mitigadoras daqueles que não poderão ser evitados e dos
planos de acompanhamento e monitoramento que devem ser instalados com a finalidade de se
verificar a real eficácia das medidas propostas.
As medidas mitigadoras são definidas como qualquer ação prevista para diminuir os efeitos
dos impactos negativos. Ainda conforme Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), como exemplos destas
medidas no setor de transportes, têm-se: reflorestamento; recomposição da vegetação; obras de
contenção; construção de passagens inferiores; viadutos rodo-ferroviários; sistemas de drenagem;
aplicação de programas de comunicação social e ambiental; programas de sinalização de vias;
redimensionamento de vias; planejamento, fiscalização, acompanhamento e controle de obras;
descontaminação de solos; tratamento de efluentes; substituição de material tóxico por não tóxico;
utilização de material reciclável; instalação de programas de manutenção de veículos e vias, de
educação de motoristas e usuários de transporte coletivo etc.
Diante dos exemplos citados, verifica-se que as medidas mitigadoras envolvem
investimentos diferenciados que, de acordo com a disponibilidade de recursos, podem ser aplicados
para amenizar os problemas a curto, médio ou longo prazo.
2.3

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A globalização vem acarretando mudanças estratégicas na cultura pela preservação

ambiental, tanto no que concerne à atuação gerencial, como também operacional. Surge uma nova
postura das organizações e das populações diante da crescente escassez dos recursos naturais. A
opinião dos ambientalistas é que se ocorrer um ilimitado crescimento econômico, não existirá
sustentabilidade em longo prazo, o que contribui para que o equilíbrio ecológico se torne frágil, dado
que a ecosfera é finita. O desafio é produzir bens ou serviços sem poluir (PAIVA, 2003).
Parte da responsabilidade por essa conscientização deve-se aos usuários de bens ou
serviços, cada vez mais exigentes; as restrições legais, cada vez mais rigorosas; e as questões
globais, cada vez mais discutidas. Entre as questões globais destacam-se: a exaustão de recursos
naturais, a destruição da camada de ozônio, a emissão de gases poluentes na atmosfera, o
crescimento populacional descontrolado, entre outras.
Dessa forma, as organizações devem tomar consciência de que precisam se adequar a uma
nova realidade que exige qualidade com comprometimento em minimizar os danos ambientais.
Assim, órgãos de todo o mundo estão sob grande pressão para adotar políticas ambientalistas e
incorporá-las ao seu planejamento estratégico como uma matéria de rotina. A Figura 3 mostra
alguns aspectos importantes que vêm fazendo com que os responsáveis pelos mesmos passem a se
preocupar mais com o meio ambiente.
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EFEITO ESTUFA
REDUÇÃO DOS RECURSOS
NATURAIS
IMAGEM

DESTRUIÇÃO DA CAMADA
DE OZÔNIO
PROTEÇÃO DOS
INTERESSES DO ÓRGÃO

MUDANÇAS SOCIAIS
POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA

OPINIÃO PÚBLICA

USUÁRIOS

QUALIDADE DE VIDA
PROTEÇÃO DOS
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Figura 3: Aspectos contribuintes para a maior preocupação dos órgãos quanto ao meio ambiente
Fonte: Adaptado Campos e Lerípio (1997).

Conforme Fengler (2002), nesse novo cenário mundial, as organizações estão buscando um
SGA devido ao esgotamento dos recursos naturais e a degradação da qualidade de vida da
humanidade. A responsabilidade ambiental vem sendo incorporada à estratégia corporativa dessas,
principalmente diante do risco de possíveis acidentes ambientais que podem representar
significativas perdas financeiras e de imagem. Essas perdas direcionam a expectativa do foco dos
seus dirigentes para a criação de competências gerenciais voltadas para a gestão dos riscos
ambientais. Atualmente, dois fatos destacam a importância do tema:
1)

o crescente fluxo para os tribunais de uma enorme demanda por julgamento de questões
ambientais devido, em grande parte, à forte atuação do MP como agente de defesa do
meio ambiente e as pressões da sociedade civil organizada;

2)

o crescente número de ações judiciais em que a pessoa jurídica, os administradores,
diretores ou funcionários que tenham poderes de decisão são apontados como coresponsáveis pelos danos provocados pela organização onde trabalham, incluindo os
danos ao meio ambiente.

A participação do Ministério Público visando à proteção do meio ambiente tem sido
bastante ativa e tem, certamente, contribuído para um avanço no cumprimento da legislação
ambiental vigente no país. Sua ação inclui a verificação da atuação de órgãos governamentais,
inclusive os órgãos ambientais, quando da ocorrência de danos ambientais à comunidade.
Entre esses órgãos estão aqueles do setor de transportes que por gerarem diversos impactos
ambientais estão também sujeitos à legislação que regulamenta o princípio de responsabilização
por danos ambientais que possam ocorrer em função dos empreendimentos sob sua tutela. Uma
ferramenta útil para o controle desses impactos ambientais nos OGERs é o SGA. Mais informações
sobre ambos são apresentadas nos capítulos seguintes.
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3

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
A definição de cada palavra dentro do termo Sistema de Gestão Ambiental – SGA, fornece

uma previsão do que é este sistema e dá um fundamento para discussões subseqüentes:
a)

sistema: entre as definições tem-se que, segundo a AASHTO (2003), é “um
procedimento estabelecido e organizado” ou, segundo o Novo Dicionário Aurélio
Século XXI (Ferreira, 1999), “uma disposição das partes ou dos elementos de um todo,
coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada”;

b)

gerenciamento: “uso de meios elaborados para acompanhar um final” (AASHTO,
2003);

c)

meio ambiente: “circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar,
água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações”
(ABNT, 2004).

Um SGA pode, portanto, ser considerado como a estrutura organizacional com
responsabilidades associadas e procedimentos definidos para integrar as considerações e objetivos
ambientais dentro do contínuo processo de gerenciamento de decisões e operações de uma
organização. Conforme Valle (2002), é em um conjunto de medidas preventivas ou mitigadoras e
procedimentos bem definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os
impactos ambientais introduzidos por um empreendimento. Além disso, permitem monitorá-los,
acompanhando sistematicamente as transformações ambientais geradas.
Para que seja eficaz, o ciclo de atuação da gestão ambiental deve contemplar desde a fase de
concepção do projeto até a eliminação efetiva dos resíduos gerados pelo empreendimento depois de
implantado e durante toda a sua operação. Assim, qualquer que seja o empreendimento ou serviço a
ser instalado ou oferecido à população, deve ter suas diferentes etapas de planejamento, projeto,
instalação e operação fiscalizadas em relação aos possíveis impactos ambientais em que se insere,
para posterior licenciamento.
Para Filippo, Fogliatti e Goudard (2004) a gestão ambiental deve ser embasada em ações
multidisciplinares e coordenadas, procurando a participação dos cidadãos. Os seus objetivos
consistem em: punir quem polui; preservar o meio ambiente com o seu monitoramento; e zelar pelo
não esgotamento dos recursos naturais, otimizando o seu uso e atendendo às necessidades da
sociedade da melhor forma possível.
Esses objetivos podem ser alcançados se os seres humanos conscientizarem-se de que apesar
deles serem os únicos a causarem impactos ambientais, também são os únicos com a inteligência e a
capacidade necessárias para restaurarem os danos causados. Esses devem considerar os custos
necessários para a preservação do meio ambiente como um investimento futuro, já que é mais
econômico preservar do que consertar.
As recentes exigências da comunidade internacional de um desenvolvimento sustentado,
geraram normas em nível mundial que contribuem para a diminuição e controle da degradação
ambiental. As normas internacionais de gestão ambiental fornecem às organizações os elementos
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centrais de um sistema eficaz, passível de integração a outros requisitos de gestão, de forma a auxiliálas no alcance dos objetivos ambientais e econômicos. Essas normas, da mesma forma que outras
normas internacionais, não podem ser utilizadas para criar barreiras comerciais não-tarifárias ou para
ampliar ou alterar as obrigações legais de uma organização.
Com base no modelo normativo NBR ISO 14001, o SGA é definido como a parte do sistema
de gestão da organização que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. Esses objetivam desenvolver,
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a sua política ambiental.
Para que isto seja possível, é necessário analisar todas as atividades, produtos e serviços da
organização, para identificar os aspectos ambientais envolvidos e avaliar os impactos reais e
potenciais ao meio ambiente, tendo por base os requisitos legais e outros aplicáveis. Tal avaliação
permite que a organização priorize sua atuação sobre os aspectos considerados significativos,
definindo o seu gerenciamento. A verificação contínua da eficácia desse gerenciamento também
permite à organização atingir níveis de desempenho ambiental cada vez mais aprimorados, por ela
determinados e promova sua melhoria contínua ao longo do tempo.
Este capítulo apresenta um breve histórico sobre a Norma ISO 14001, uma descrição do SGA
estabelecido por ela e as vantagens de sua implantação.
3.1

HISTÓRICO ISO 14000
Não só a questão ambientalista, com todos os seus momentos importantes, colaborou para o

surgimento da Norma ISO 14000. Muitos autores atribuem a sua publicação à elaboração e sucesso
da norma inglesa BS 7750. Essa norma foi lançada em março de 1992 pelo British Standards
Institute – BSI com base nos princípios da Carta Empresarial proposto pela ICC e na experiência
acumulada no que se refere aos Sistemas de Gestão da Qualidade padronizados pela Norma BS 5750.
Conforme Cruz (2004), o objetivo da BS 7750 consiste na especificação de regras para o
desenvolvimento, implementação e manutenção de um SGA visando à conformidade das políticas
ambientais empresariais com as práticas das mesmas. Já Barata (1999) afirma que a BS 7750
propõe um SGA que procura não só ordenar e integrar os procedimentos existentes, mas também
que seja passível de certificação.
Com a BS7750 a normalização de SGAs estava apenas começando, uma vez que outras
normas surgiram depois. A partir de 1993, vários países europeus publicaram suas próprias normas
para SGAs: AFNOR – França, NNI – Holanda e AENOR – Espanha.
Ressalta-se que uma nova versão da BS 7750 foi publicada em 1994. Essa versão já reflete
a experiência adquirida no programa piloto do Reino Unido e apresenta uma linguagem mais
próxima da ISO 14001, ainda em elaboração até aquele momento.
Quanto à Série ISO 14000, ela é composta por um grupo de normas que fornece
ferramentas e estabelece um padrão de SGA, abrangendo seis áreas bem definidas: sistemas de
gestão ambiental; auditoria ambiental; classificação ambiental e rotulagem ambiental; avaliação de
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desempenho ambiental; análise de ciclo de vida do produto e aplicações comuns quanto à
terminologia do trabalho e à inclusão de aspectos ambientais em normas e produtos. As normas de
Sistema de Gestão Ambiental podem ser aplicadas a qualquer atividade econômica, fabril ou
prestadora de serviços e, em especial, àquelas cujo funcionamento apresente riscos ambientais
potenciais ou gere impactos ao meio ambiente.
As normas sobre o SGA (ISO 14001 e 14004), o especificam-no e podem ser usadas tanto
para a certificação por terceiras partes, quanto internamente para fins de auto-declaração. Salientase que uma segunda edição da ISO 14001 foi publicada em 31 de dezembro de 2004, buscando
aumentar a sua compatibilidade com a norma do sistema de gestão da qualidade, ISO 9001,
publicada em 2000.
As normas sobre as Auditorias Ambientais (ISO 14010, 14011, 14012 e 14015) são a base
de todo o processo de certificação ambiental. Visam às auditorias de terceiras partes, nas quais uma
entidade externa verifica os compromissos estabelecidos internamente pela organização.
As normas sobre Rotulagem Ambiental (ISO 14020 a ISO 14025) visam a orientar as
organizações na expressão das características ambientais de seus produtos. Espera-se que elas
tragam como conseqüências a melhoria de qualidade dos produtos, o aperfeiçoamento das
reivindicações ambientais e a defesa dos produtores contra barreiras comerciais não-tarifárias.
Continuam, até a atualidade, em elaboração e discussão, portanto, é necessário manter-se sempre
atualizado quanto as suas definições.
As normas sobre a Avaliação do Ciclo de Vida (ISO 14031 e ISO 14032) têm por objetivo
fazer uma avaliação adequada dos impactos ambientais de um produto, em todas as etapas de sua
cadeia produtiva. Já as normas sobre a Avaliação de Desempenho Ambiental (ISO 14040 a ISO
14043) objetivam avaliar o desempenho ambiental das organizações, de forma idêntica, onde quer
que elas estejam, permitindo análises e comparações.
Finalmente, as duas normas de aplicação comum que compõem a Série ISO 14000 são
referentes à Terminologia de Trabalho (ISO 14050) e ao Guia para Inclusão de Aspectos
Ambientais em Normas de Produtos (ISO GUIDE 64). Têm como objetivos, respectivamente,
uniformizar os conceitos relativos às normas da série ISO 14000 e promover o aprimoramento
ambiental dos processos de gestão ambiental da produção.
3.2

O SGA SEGUNDO A ISO 14001
A Norma NBR ISO 14001, como mencionado, especifica as principais exigências para o

SGA. Não são apresentados critérios específicos de desempenho ambiental, mas exige-se que a
organização elabore sua política e estabeleça objetivos que levem em consideração os
requerimentos legais e as informações referentes aos seus respectivos impactos ambientais
significativos. Ela se aplica aos efeitos ambientais que possam ser controlados pela organização e
sobre os quais se espera que a mesma tenha influência. O SGA preconizado pela NBR ISO 14001
deve permitir à organização:
a)

estabelecer uma política ambiental apropriada para si;
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b)

identificar os aspectos ambientais envolvidos pelas atividades, produtos e serviços
existentes ou planejados, visando a determinar os impactos ambientais significativos;

c)

identificar as exigências legais e regulamentares pertinentes;

d)

identificar prioridades e definir objetivos e metas ambientais apropriados;

e)

estabelecer uma estrutura para a implantação da política e concretização de objetivos e
metas;

f)

facilitar o planejamento, controle, monitoramento, ação corretiva e as atividades de
auditoria e revisão para garantir que a política seja obedecida e mantida relevante;

g)

ser capaz de adaptar-se a mudanças de circunstâncias.

Ao longo da Norma NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) algumas etapas são recomendadas para
comporem um SGA:
- Aspectos ambientais;
- Requisitos legais e outros requisitos;
- Objetivos, metas e programa(s) de
gerenciamento ambiental.

Revisão Inicial

Política
Ambiental

Planejamento
Implantação e
Operação

Melhoria
Contínua

Revisões
Gerenciais

Verificação e Ação
Corretiva

Estrutura e responsabilidade;
- Treinamento, conscientização
e competência;
- Comunicação;
- Documentação;
- Controle de documentos;
- Controle operacional;
- Preparação para emergência.
- Monitoramento e medição;
- Não-conformidades, ações
corretiva e preventiva;
- Controle de Registros;
- Auditoria interna.

Figura 4: Modelo de sistema de gestão ambiental, segundo a NBR ISO 14001
Fonte: Adaptado NBR ISO 14001 (ABNT, 2004)

O sistema preconizado pela Norma NBR ISO 14001 foi baseado na estrutura PDCA (Plan
– Do – Check – Act) que engloba as etapas de planejamento, execução, verificação e ação da alta
administração, visando a melhoria contínua do desempenho do sistema de gestão:
a)

planejar: definir os objetivos, as metas e os métodos que permitirão atingir os
resultados em concordância com a política ambiental da organização;

b)

executar: educar e treinar, coletar dados e implementar os processos;

c)

verificar: monitorar e medir os processos, verificando sua conformidade em relação à
política ambiental, aos objetivos, às metas e outros e relatando os resultados;

d)

atuar: atuar corretivamente e agir para, continuamente, melhorar o desempenho do
sistema de gestão ambiental, visando a eliminar as causas dos problemas identificados.
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Conforme a AASHTO (2003), a estrutura PDCA é comum e bem aceita por qualquer
sistema de gerenciamento que se empenhe na obtenção de uma melhoria contínua e foi testada
durante muitos anos em uma grande variedade de aplicações, tanto nos órgãos do governo, quanto
nas indústrias internacionais. Os conceitos por trás desta estrutura são de fácil compreensão. Além
disso, essa estrutura pode facilmente ser adaptada para um sistema de gerenciamento, seja ele
ambiental ou de outra natureza. A Figura 5 ilustra a estrutura básica do PDCA.

•
•
•
Agir
Precisa-se de mudanças daqui
em diante?
• Determinar o que, se
necessário, precisa ser
alterado.
• Identificar os ajustes
necessários.
• Determinar se pode-se
continuar com o planejamento
atual ou se deve-se planejar
algo mais.

•

Planejar
O que se deve fazer?
Identificar as necessidades e
oportunidades.
Estabelecer os objetivos e metas.
Definir um plano básico para alcançar os
objetivos e aproveitar as oportunidades.
Determinar os requisitos financeiros e
humanos, assim como os prazos.

•
•

•

•
•
•
•
•

Verificar
Os objetivos foram alcançados?
Avaliar a performance.
Determinar se os objetivos e metas foram
alcançados.
Verificar se o trabalho funcionou como
planejado / esperado.
Identificar as causas dos problemas.
Determinar as ações corretivas.

•

Executar
Fazer o planejado!
Identificar quem são os
responsáveis e afetados.
Desenvolver procedimentos e
ferramentas para cumprir o
planejado e alcançar os objetivos.
Desenvolver e providenciar
treinamento adequado
relacionado ao plano e ao pessoal
envolvido.
Executar o trabalho, seguindo os
procedimentos, processos e
ferramentas.

Figura 5: Estrutura Plan – Do – Check – Act
Fonte: Adaptado AASHTO (2003)

A essência deste ciclo é coordenar continuamente os esforços no sentido da melhoria
contínua. Ele enfatiza e demonstra que programas de melhoria devem iniciar com uma fase
cuidadosa de planejamento. É materializado através de ações, cuja efetividade é verificada através
da análise crítica, direcionando-se novamente a uma fase de replanejamento cuidadosa em um ciclo
contínuo de melhoria. Trata-se de um modelo dinâmico onde a melhoria contínua é atingida em
ciclos contínuos como em uma espiral evolutiva.
O Quadro 5 mostra o Ciclo do PDCA e seus desdobramentos e o Quadro 6, a
correspondência desta estrutura com os requisitos da NBR ISO 14001 para o estabelecimento de um
SGA (numerados conforme itens dessa norma). Esses requisitos foram detalhados no Capítulo 5, que
apresenta recomendações e contribuições à concepção de SGA em OGERs.
Quadro 5: O ciclo do PDCA/MASP e o seu desdobramento (continua)
PDCA

P

D

FASE
IDENTIFICAÇÃO
OBSERVAÇÃO
ANÁLISE
PLANO DE AÇÃO
AÇÃO

OBJETIVO
Definir o problema e reconhecer sua importância.
Investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob
vários pontos de vista.
Descobrir a causa fundamental.
Elaborar um plano de ações para bloquear a causa fundamental.
Bloquear a causa fundamental.
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Quadro 5: O ciclo do PDCA/MASP e o seu desdobramento (continuação)
PDCA
C
A

FASE
VERIFICAÇÃO
PADRONIZAÇÃO
CONCLUSÃO

OBJETIVO
Verificar se o bloqueio foi efetivo.
Prevenir contra o reaparecimento do problema e ajustar o necessário.
Recapitular todo o processo de solução do problema para trabalho futuro.

Fonte: Adaptado Seiffert (2002).

Quadro 6: O PDCA e os requisitos da ISO 14001
PDCA

REQUISITOS DA ISO 14001
4.2

POLÍTICA AMBIENTAL

4.3

PLANEJAMENTO

D

4.4

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

C

4.5

VERIFICAÇÃO

A

4.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO

P

4.3.1 Aspectos ambientais
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas e programas
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
4.4.3 Comunicação
4.4.4 Documentação
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional
4.4.7 Preparação e resposta à emergências
4.5.1 Monitoramento e medição
4.5.2 Avaliação do atendimento à requisitos legais e outros
4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva
4.5.4 Controle de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisão e análise crítica pela alta administração

Fonte: NBR ISO 14001 (ABNT, 2004).

3.3

VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SGA
O desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ambiental é voltado especialmente para uma

sistematização das medidas ambientais, como também para uma melhoria da eficiência ambiental das
organizações. A implementação de um SGA credita à organização uma imagem de confiança aos
seus usuários, órgãos de controle ambiental e à sociedade em geral. O SGA também poderá constituir
um instrumento defensivo de segurança ou um instrumento de destaque ambiental da organização.
A aceitação da responsabilidade ambiental pressupõe uma tomada de consciência, por parte
da organização, de seu verdadeiro papel, ou seja, atender a uma demanda da sociedade. Se a
demanda cessar, ou se não for atendida, ela perde sua razão de existir. As necessidades quanto a
produtos e serviços parecem ser mais explícitas, porém a crescente preocupação com a preservação
ambiental, por parte do usuário nem sempre é percebida ou considerada:
Se a conscientização em nosso país ainda não é das melhores, sua evolução é
inequívoca e irreversível, em decorrência do desenvolvimento da legislação brasileira,
do apoio da mídia e do papel exercido por Organizações Não-Governamentais
(MOREIRA, 2002).

De uma maneira ou de outra, com ou sem consciência da responsabilidade social, por parte da
empresa, a busca de adequação aos requisitos legais e à certificação ISO 14001 demonstra uma
tendência à mudança de postura em relação aos custos ambientais, antes considerados incompatíveis
com a necessidade de sobrevivência econômica.
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Enquanto algumas organizações perguntam-se quanto custa implantar um sistema de gestão
ambiental, outras chegam à conclusão de que fica muito mais caro não ter o sistema, face aos
diversos riscos a que estão sujeitas, tais como acidentes ambientais, multas, processos na justiça,
custos de remediação de passivos, perda de financiamentos etc. Tais riscos foram esquematizados na
Figura 6, com o intuito de justificar a implantação do SGA.

Figura 6: Quanto custa não ter um SGA?
Fonte: Adaptado Moreira (2002).

A maior motivação das organizações não decorre de suas exigências internas, não se
baseando nos benefícios que o SGA possa trazer para dentro de suas estruturas e sim nas suas
exigências externas. Os principais motivos para a decisão de implantar um SGA seriam: pressão por
parte de órgãos ambientais, comunidades afetadas, órgãos superiores aos quais estejam vinculados
e/ou financiadores; percepção de riscos; etc.
O principal benefício da certificação, percebido pelas organizações, é tornar sua imagem mais
atraente para seus clientes e financiadores. É provável que uma organização, que se considere
adequada aos requisitos legais, não perceba qual seria o benefício da implantação de um SGA. Ela
geralmente possui um departamento de meio ambiente, responsável pelo atendimento às exigências
do órgão ambiental e por indicar os sistemas de controle operacional mais apropriados a sua realidade
e ao potencial de impactos ambientais. Assim, os aspectos e impactos ambientais significativos são
problemas de responsabilidade desse departamento, que não tem autoridade sobre as demais
atividades e serviços da organização, ficando sem condições de atuar (MOREIRA, 2002).
A implantação de um SGA proporciona o envolvimento da organização como um todo.
Dessa forma, ela deixa de agir em função apenas dos riscos e passa a perceber também as
oportunidades. Isso somente é possível se todos compartilharem a mesma visão estratégica e
estiverem motivados a contribuir, o que implica em mudanças culturais e até mesmo estruturais. A
questão deixa de ser assunto exclusivo de um departamento e torna-se parte integrante da atividade de
cada funcionário, independente de sua posição na hierarquia organizacional. A responsabilidade
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ambiental é disseminada a cada setor, seja alta administração, área operacional, compras,
administração, projetos, serviços gerais etc. Esse é o maior diferencial. Quando todos passam a
enxergar as questões ambientais sob a mesma ótica, soluções criativas começam a surgir por todo o
órgão, explorando-se oportunidades de reciclagem, substituição de insumos, redução do consumo de
energia e da geração de resíduos, mudanças tecnológicas etc.
Para que toda essa revolução cultural aconteça, a implantação de um SGA é imprescindível e
os benefícios já percebidos por diversas organizações, podem ser responsáveis pelo crescente
interesse pelos mais variados órgãos, entre eles os rodoviários:

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

BENEFÍCIOS
ECONÔMICOS

Quadro 7: Benefícios da gestão ambiental para os órgãos rodoviários
ECONOMIA DE CUSTOS
♣ Melhoria do desempenho ambiental associada à redução de custos através da minimização do consumo de
água, energia e outros insumos.
♣ Redução de desperdícios, por meio da otimização do uso de recursos (matérias-primas, insumos, energia,
água), reciclagem, venda e aproveitamento de rejeitos.
♣ Prevenção de riscos e prejuízos (acidentes ambientais, multas, penalidades, ações judiciais, entre outros).
♣ Possibilidade de reduzir custos de seguro.
INCREMENTO DE RECEITAS
♣ Manutenção ou aumento da atração de capital (financiadores em geral não investem em órgãos poluidores).
♣ Possibilidade de obter financiamentos a taxas reduzidas.
♣ Fornecimento de novos serviços beneficiando os usuários.
♣ Aumento da demanda para produtos ou serviços que contribuam para a redução da poluição.
♣ Possibilidade de demonstrar consciência ambiental aos financiadores que valorizam a preservação
ambiental.
♣ Evidência da responsabilidade do órgão para com a sociedade e melhoria da imagem institucional.
♣ Boa reputação junto aos órgãos ambientais, à comunidade e órgãos não-governamentais, com conseqüente
melhoria no relacionamento com estes.
♣ Disseminação da responsabilidade sobre as questões ambientais para todo o órgão (alto comprometimento
do pessoal).
♣ Observância dos requisitos legais pertinentes e maior agilidade nos processos de licenciamento.
♣ Homogeneização da forma de gerenciamento ambiental em todo o órgão, especialmente quando suas
unidades são dispersas geograficamente.
♣ Promove a conscientização ambiental dos funcionários.
♣ Aumento da produtividade.
♣ Melhoria nas relações e condições de trabalho.
♣ Melhor adequação dos processos aos padrões ambientais.
♣ Benefícios inatingíveis, tais como melhoria do gerenciamento, em função da cultura sistêmica, treinamento
e capacitação de pessoal, rastreabilidade de informações técnicas etc.

Fonte: Adaptado AASHTO (2003); Moreira (2002); Fornasari Filho e Braga (1996).

3.4

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL NO EXTERIOR
No exterior, notadamente nos países desenvolvidos, várias são as organizações que

possuem um SGA implantado. Assim, segue uma visão geral da situação da implementação do
SGA em alguns países.
3.4.1

União Européia
Atualmente, os membros da União Européia – UE são: Áustria, Bélgica, Dinamarca,

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha,
Suécia e Reino Unido. Ser um membro da UE é uma opção econômica atrativa para vários países
europeus, fazendo do desempenho ambiental, e, portanto, da implementação do SGA, um requisito
para se obter o acesso nesta comunidade.

26

Conforme informações constantes no site da UE (European Union, 2006), ela adotou como
seu sistema de gerenciamento ambiental o Eco-Audit and Management Scheme – EMAS (Sistema
de Ecogestão e Auditoria). O objetivo do EMAS é o de promover a melhoria contínua do
desempenho ambiental de todas as organizações européias e o de fornecer informações ambientais
ao público e as partes interessadas. Trata-se de uma padronização ambiental da Comunidade
Comum Européia – CCE pela qual as organizações participantes, de forma voluntária, podem
procurar validação independente.
Para ser certificada com o EMAS uma organização deve desenvolver e implementar um
SGA, baseado na ISO 14001, incluindo as atuações e responsabilidades ambientais, treinamento,
comunicação e procedimentos. Além disso, deve elaborar uma declaração de desempenho ambiental
compreendendo: descrição da organização, das suas atividades, produtos e serviços; política
ambiental e SGA da organização; descrição dos impactos ambientais e objetivos em relação a eles;
resultados ambientais da organização e data da declaração. A declaração deve ser validada por
auditores ambientais externos e credenciados por órgãos específicos, cujo nome e número devem
constar da mesma. Também deve ser produzido, com base nessa declaração, uma declaração
ambiental para avaliação pública, incluindo os impactos ambientais da organização, o gerenciamento
do programa e seu desempenho, e registrá-la junto ao organismo nacional competente.
Como a ISO 14001, o EMAS requer que a companhia especifique objetivos ambientais,
consistentes com a sua política, em todos os seus níveis relevantes. Os objetivos devem ser
estabelecidos no mais alto nível de gerenciamento adequado, objetivando o melhoramento contínuo
do desempenho ambiental. Baseado nos apontamentos da auditoria, o EMAS requer que o
gerenciamento estabeleça os objetivos principais e que revise o programa ambiental para deixá-lo
capaz de atingir estes objetivos. Esse passo é análogo à revisão pela alta administração disposta na
ISO 14001. Entretanto, a principal diferença entre a ISO 14001 e o EMAS é que o último além de
contemplar o primeiro, ainda requer que a companhia examine e avalie os efeitos ambientais de
suas atividades no local onde estas ocorrem e compile um registro dos efeitos significantes, o que
não é requerido na ISO 14001.
O EMAS vem sendo implementado pelas autoridades locais européias, empresas e serviços
industriais desde o início dos anos 90. Foi publicado pela primeira vez como uma minuta, em
dezembro de 1990. Naquela ocasião era de caráter compulsório e atingia as indústrias consideradas
poluidoras. Devido a protestos dos industriais, o regulamento foi revisado, tornando-se de caráter
voluntário, tendo seus 21 artigos e cinco anexos publicados e instituídos pelo Regulamento CEE nº
1.836, em 29 de julho de 1993. Uma nova versão revisada foi publicada no mesmo formato em
2001 e instituída pelo Regulamento CEE n° 761, de 19 de março de 2001 (EU, 2006).
3.4.1.1

Reino Unido
A jornada do SGA se iniciou na Inglaterra, com o aparecimento da primeira padronização

nacional para esse sistema em 1992. O British Standards Institution – BSI (Instituto de Padronização
Britânico) desenvolveu a Norma “BS 7750: Especificações para Sistemas de Gestão Ambiental”
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como um acompanhamento a sua Norma “BS 5750: Sistemas de Gestão da Qualidade”, que foi a
precursora e modelo para a ISO 9000 que também padroniza esses sistemas.
Conforme Feldman (2000), o grupo estratégico de aconselhamento ambiental da ISO passou
cerca de dois anos estudando a BS 7550 e outras normas britânicas de padronização de SGAs para
determinar a necessidade de um método que padronizasse o eco-gerenciamento. No Reino Unido, o
BSI tornou-se a organização na qual o TC 207 da ISO – grupo internacional de especialistas criado
para desenvolver a série de normas ISO 14000 – comanda o desenvolvimento da ISO 14001.
Além disso, um número de iniciativas surgiu recentemente no Reino Unido, vinculando a
política governamental aos SGAs. Essas incluem o Departamento de Meio Ambiente e Comércio e o
Departamento de Comércio e Indústria que ativamente implantaram a padronização EMAS, e
conseqüentemente a ISO 14001, em todas as suas políticas.
3.4.1.2

Holanda e Alemanha
Segundo o Global Development Research Center (GDRC, 2006), a Holanda e a Alemanha

estão ambas na liderança do uso de uma política, regulamentação e propósitos gerenciais baseados no
EMAS. Como as duas nações são membros da UE, ambas estão submetidas a esta “regulamentação
voluntária”. Nos termos das políticas do EMAS e dos instrumentos de regulamentação, entretanto,
esses países apresentam programas muito diferentes e igualmente interessantes, cada qual feito sob
medida para desenvolver suas respectivas estruturas legais existentes e suas condições econômicas.
A versão atual, de julho de 2001, do Plano Verde Holandês – conhecido como Plano da
Política de Meio Ambiente Nacional – é referida como “NEPP-4”. O plano é compreensível, de
longo prazo e interdisciplinar. A ênfase no “bom gerenciamento” no NEPP consolidou o caminho
para o rápido estabelecimento do SGA na Holanda. O modelo holandês de regulamentação de
atividades e setores específicos foi organizado através de numerosas negociações, acordos contratuais
e convênios realizados sob-medida. Esses convênios não implicavam automaticamente no uso do
SGA, entretanto a maioria dos setores e serviços participantes reconheceu o valor deste sistema no
modelo e incorporou os seus conceitos em suas iniciativas (DENC, 2004).
Conforme Feldman (2000), em contraste com a Holanda – a qual tem um nível alto de
implementação de SGAs, mas um nível relativamente baixo de participação no EMAS – a Alemanha
tem usado o EMAS como o seu veículo primário para a implementação do SGA. As indústrias
alemãs querem flexibilidade e os órgãos reguladores alemães querem encontrar mecanismos para
providenciar esta flexibilidade. Ambos os lados vêem o programa EMAS, baseado no SGA disposto
pela ISO 14001, como um veículo mutuamente aceitável. Esta postura de união entre o governo e as
indústrias resultou em um alto nível de aceitação do EMAS na Alemanha.
3.4.2

Estados Unidos da América
Historicamente, os Estados Unidos da América liderou o processo mundial na consideração,

com sucesso, da proteção ao meio ambiente. Esses ganhos ambientais foram obtidos a grandes custos
através de debates calorosos sobre a política e legislação, característicos dos movimentos
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ambientalistas americanos. Uma complexa e imperfeita montagem dos requerimentos de controle e
comando ambiental foi eficaz durante 20 anos, mas as voltas dramáticas da economia e as mudanças
imprevistas nas indústrias sugeriram que eram necessários métodos mais adaptáveis de
gerenciamento do meio ambiente, baseados no desempenho ambiental (FELDMAN, 2000).
Conforme o GDRC (2006), as disposições da política nos Estados Unidos mostram o SGA
como uma importante ferramenta emergente que tem potencial para vincular a lógica dos negócios
com as metas ambientais e para realizar um gerenciamento responsável por verdadeiros
melhoramentos ambientais, além daqueles que a presente configuração oferece.
Ainda segundo Feldman (2000), nos Estados Unidos a implementação e certificação da ISO
14001 demorou para ocorrer, uma vez que as empresas adotaram a política do “esperar para ver” a
evolução dessa padronização. Isto foi devido a um número de razões, as quais incluem uma cobrança
regulamentar rígida já existente por parte da Agência de Proteção Ambiental – APA e dos Órgãos de
Fiscalização Estaduais. Em 1998, entretanto, o número de certificações da ISO 14001 começou a
crescer significativamente nos Estados Unidos, sendo implantado por grandes companhias como a
IBM Corp., Ford Motor Co. e Lockheed Martin. No final de 1999, haviam mais iniciativas de SGAs
do setor público e esse sistema começou a ganhar terreno como uma ferramenta política. O uso de
SGAs certificáveis tornou-se um elemento chave na maioria dos programas voluntários e iniciativas
desenvolvidas pelos governos.
Segundo informações da Federal Highway Agency (FHWA, 2006), o Governo Clinton
expediu uma ordem executiva no final de 1999 que requeria que todas as agências federais iniciassem
seus projetos pilotos de SGAs até o dia 31 de março de 2002 e estabelecia a implementação de um
SGA eficaz para todas as atividades federais até 2005. Também em 1999, a APA liberou o Plano de
Ação para o seu SGA. Esse novo plano foi o método político mais compreensível referente à ISO
14001, na época, nos EUA e gerou uma série de discussões e debates importantes no início de 2000.
3.4.3

Canadá
Conforme Feldman (2000), o Canadá tem sido muito ativo no processo da ISO 14000,

presidindo o Comitê Técnico 207. A Associação de Padronização Canadense tem um programa próativo que desenvolveu excelentes materiais suplementares e a Comissão Nacional de Meio Ambiente
e Economia é responsável pela credibilidade e eficácia dos esforços ambientais do Canadá.
Feldman (2000) ainda afirma que no Canadá, a ISO 14001 está se mostrando de valor
inestimável como uma medida para adequar a aplicação dos programas coorporativos ambientais.
Uma prova disso é a utilização, pela justiça canadense, da ISO 14001 em muitos casos, com o
estabelecimento de um enfoque inovador, utilizando requerimentos do SGA. Os programas
ambientais coorporativos canadenses observaram nesse uso um sinal de aceitação da ISO 14001 nos
tribunais e órgãos reguladores. Reforçando essa aceitação, a Lei de Proteção Ambiental Canadense
regulamentou o estabelecimento de sentenças judiciais que podem exigir a implementação de um
SGA padronizado por organizações reconhecidas internacionalmente.
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De acordo com o GDRC (2006) o SGA está se tornando reconhecido no Canadá como uma
ferramenta para mudanças em prol da sustentabilidade. Esse país foi muito mais receptivo à
construção de uma estrutura sustentavelmente orientada do que os seus vizinhos norte americanos.
Um dos incentivos mais significantes para o desenvolvimento sustentável no Canadá foi a
exigência de que cada Ministério Federal prepare um plano sustentável. Com isto, o setor público
canadense tomou para si a incumbência de mostrar um caminho em direção à sustentabilidade
nesse país.
3.4.4

Japão
Com relação ao Japão, Feldman (2000) comenta que esse país lidera, com grande

vantagem, o ranking mundial em termos de número de companhias certificadas pela ISO 14001. A
maioria das corporações japonesas estão em ascensão, estabelecendo bons exemplos com a
implementação do SGA e encorajando outras firmas a também obterem o certificado. As indústrias
do ramo de elétricos e eletrônicos são responsáveis pela maioria das certificações no Japão, com
40% do mercado, seguidas pelas indústrias químicas e pelas organizações do setor de transportes.
O Japão é também um líder recente na obtenção de certificações da ISO 14001 no exterior, com a
maioria de suas companhias procurando pelo certificado mesmo em atividades além-mar, em locais
como os Estados Unidos, Ásia e Europa.
Ressalta-se que a indústria japonesa e o Ministério da Indústria e Comércio Internacional
do Japão aprenderam uma lição cara com o atraso na adoção da ISO 9000. Desta forma, quando foi
iniciado o desenvolvimento da Norma ISO 14000, o governo japonês e as indústrias com
tecnologia e mão-de-obra, tomaram a iniciativa de implantar o sistema. As indústrias japonesas
tomaram parte do processo através de forças tarefas especiais estabelecidas nas organizações
econômicas da federação japonesa e outras organizações industriais. O Japão foi um dos primeiros
países a totalmente abraçar a padronização do SGA, sendo um elemento crucial para isto o apoio e
incentivo daquele Ministério (FELDMAN, 2000).
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4

ÓRGÃOS GESTORES DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
Como já mencionado, os Órgãos Gestores de Empreendimentos Rodoviários – OGERs são os

organismos públicos responsáveis pelo gerenciamento do transporte rodoviário, em especial no que
se refere à fiscalização das empresas que executam ou operam empreendimentos neste setor. Esses
existem para atender a uma demanda da sociedade, mediante o fornecimento de serviços no setor de
transporte e têm como atribuições regimentais o gerenciamento da infra-estrutura do transporte
rodoviário, seja ela concedida ou não. A boa imagem desses órgãos perante seus clientes, empregados
e a sociedade como um todo, tem uma relação estreita com a competência deles em atender aos
requisitos dessa demanda com o máximo de eficiência no uso de seus recursos.
Vários são os OGERs no Brasil, com responsabilidades que podem abranger os níveis
federal, estadual e municipal. Esse capítulo apresenta o relacionamento com o meio ambiente de
alguns órgãos de atuação federal e estadual, objetivando, através de suas experiências, obter subsídios
para tratar dos quesitos ambientais referentes à suas atividades, em um SGA. São eles:
a)

Ministério dos Transportes – MT;

b)

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT;

c)

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT;

d)

Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP;

e)

Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro –
ASEPRJ;

f)

Departamento Estadual de Infra-estrutura de Santa Catarina – DEINFRA-SC;

g)

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER-SP.

O capítulo também mostra as ferramentas de controle ambiental utilizadas por alguns OGERs
no exterior, tais como o UK Departament for Transport – DfT, no Reino Unido; a Federal Highway
Administration – FHWA e a American Association of State Highway and Transportation Officials –
AASHTO, nos Estados Unidos; o Transport Canada, no Canadá e o Departament for Transport,
Energy and Infrastructure na Austrália. Ao final do mesmo é apresentada uma análise da gestão
ambiental atualmente realizada pelos OGERs pesquisados, verificando os aspectos positivos e
negativos deste gerenciamento.
Para melhor compreensão da relação entre os órgãos rodoviários, tanto em nível federal,
quanto estadual, são apresentados os organogramas das Figuras 7 e 8. Salienta-se que na esfera
estadual, podem ou não haver empresas públicas e/ou entidades de economia mista vinculadas às
Secretarias Estaduais de Transportes, dependendo, nesse caso, do Estado. Exemplos disso são as
Secretarias de Transportes dos Estados de São Paulo e Santa Catarina. No primeiro caso, além das
autarquias vinculadas (DER-SP, ARTESP e os Departamentos Hidroviário e Aeroviário de São
Paulo), há também uma entidade de economia mista vinculada, ou seja, o Desenvolvimento
Rodoviário S/A – DERSA. No segundo caso, entretanto, só existem duas autarquias vinculadas
(Departamento de Transportes e Terminais de Santa Catarina – DETER e o DEINFRA-SC), não
havendo entidades de economia mista e empresas públicas.
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ESFERA FEDERAL
GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Empresas Públicas

Entidades de Economia Mista

(Valec, Geipot e Franave)

Autarquias

(Cia. Docas SP, ES etc. e RFFSA)

ANTT

DNIT

ANTAQ

Figura 7: Relação entre os órgãos rodoviários na esfera federal
Fonte: Elaborado pelo autor, 2007.

ESFERA ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

SECRETARIAS ESTADUAIS DE
TRANSPORTES

Empresas Públicas

Autarquias

(EMTU, CENTRAL etc.)

Outras Autarquias
(DETER, DEOPMG etc.)

DERs
(DEINFRA, DER/SP, DAER,
DER/MG, DERBA etc)

Entidades de Economia Mista
(DERSA, CODERTE etc.)

Agências Reguladoras
(ARTESP, ASEPRJ etc)

Figura 8: Relação entre os órgãos rodoviários na esfera federal
Fonte: Elaborado pelo autor, 2007.

4.1

O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E O MEIO AMBIENTE
O Ministério dos Transportes é responsável pela provisão de mobilidade e acesso no

território brasileiro, bem como pela gestão da infra-estrutura do transporte terrestre em nível
federal. Apresenta como missão a ampliação da malha viária em atendimento ao anseio de
desenvolvimento nacional. Dessa forma, como gestor, está também sujeito à legislação que
regulamenta o princípio de responsabilização por danos ambientais que possam ocorrer em função
dos empreendimentos sob sua tutela.
Para o MT, o novo cenário de conscientização ambiental representou sérios entraves na
execução de obras de infra-estrutura viária e para contorná-los foi criada, através da Portaria nº 388,
de 28 de novembro de 2000, a Comissão Permanente de Meio-Ambiente – CPMA. Nessa comissão
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estão reunidos representantes de todos os órgãos responsáveis pelo planejamento, projeto, construção,
manutenção e operação da malha viária e terminais federais: rodovia, ferrovia, hidrovia, portos e
marinha mercante.
Conforme Rizzo (2002), entre o cenário de uma postura predominantemente reativa, em que
se tenta responder às solicitações ambientais apenas como requisito burocrático legal, e o cenário
ideal do desenvolvimento sustentável, em que a infra-estrutura seria instalada posteriormente a um
zoneamento ecológico-econômico do país, o MT trabalha em um cenário intermediário, no qual se
insere a viabilidade ambiental dos empreendimentos de transporte, não apenas para cumprir a
legislação, mas como um critério de análise de investimentos com peso igual aos critérios de
viabilidade técnica, social, econômica e política, e que, por outro lado, atende a demandas de curto e
médio prazo decorrentes da dinâmica da economia e que não podem permanecer cristalizadas
enquanto não se tem o zoneamento ambiental definido.
Tendo em vista o disposto, em junho de 2002, o MT adotou a Política Ambiental do
Ministério dos Transportes – PAMT que prevê atuação de suas Secretarias e suas Entidades
Vinculadas, DNIT, ANTT e ANTAQ, visando à inserção da variável ambiental em suas respectivas
áreas de competência. A adoção da PAMT, tem o objetivo básico de orientar as ações do MT nas suas
interfaces com o meio ambiente (BRASIL, 2002). Essa política tem como referência os três princípios:
viabilidade ambiental dos empreendimentos de transportes; respeito às necessidades de preservação
ambiental expressas na legislação ambiental; e sustentabilidade ambiental dos transportes.
Os excertos da PAMT que tratam da Diretriz de Gestão Ambiental e Gestão Ambiental de
Rodovias são apresentados no Anexo A. Ressalta-se que a Proposta de Modelo Institucional para a
Gestão Ambiental Rodoviária, apresentada nesta política, contempla dois núcleos de coordenação:
1)

um núcleo, instalado na ANTT, encarregado da fiscalização, junto às concessionárias e
Estados, das cláusulas de contratos de concessão e convênios de delegação, naquilo que
for pertinente à questão ambiental;

2)

outro núcleo instalado no DNIT, com a responsabilidade pelo tratamento ambiental das
rodovias federais sob gestão do MT por intermédio do próprio DNIT.

Portanto, além de definir sua Política Ambiental, o MT elaborou e definiu uma proposta
básica para a implantação: de suas Diretrizes Ambientais; de ações estruturais em todos os setores de
sua atuação e de um SGA para servir de instrumento de sua operacionalização. Observa-se como
requisitos para a implementação destas diretrizes ambientais:
a)

a definição e implantação de SGA, incluindo as Secretarias do MT, as Agências e o DNIT;

b)

o dimensionamento e instalação de Unidades Ambientais, com equipes preparadas para a
Gestão Ambiental;

c)

a disponibilidade de apoio jurídico para o tratamento de ações judiciais em andamento;

d)

a alocação de recursos humanos e financeiros; e

e)

o estabelecimento de Programa de Relações Públicas que trate das interfaces ambientais
dos empreendimentos, em especial daqueles sujeitos ao licenciamento ambiental.
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O documento que apresenta a política contém ainda uma agenda de trabalho para cada área de
atuação do MT e para cada modal. Conforme Rizzo (2002), a consolidação da PAMT constitui em
significativo avanço no tratamento das questões ambientais, representando uma mudança de atitude
por parte do MT, baseada na mudança que já havia ocorrido por parte do público.
4.2

O DNIT E O MEIO AMBIENTE
Com o início das exigências legais, referentes ao Licenciamento Ambiental na maioria dos

empreendimentos do setor de transportes, o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem –
DNER passou a defrontar-se com dificuldades que necessitavam de medidas técnicas, adequadas ao
novo cenário nacional da construção rodoviária. Com a instituição do DNIT, em 2002, foi justificada
a criação da Coordenação Geral de Meio Ambiente – CGMAB, cuja missão principal é viabilizar os
empreendimentos de infra-estrutura de transportes em conformidade com a legislação ambiental
brasileira. Essa coordenadoria também tem suas competências, a saber:
a)

coordenar, controlar, administrar e executar as atividades de gestão ambiental dos
empreendimentos de infra-estrutura e operação de transportes;

b)

propor a política de gestão ambiental do DNIT;

c)

desenvolver, implantar e coordenar o sistema de gestão ambiental rodoviária,
especificamente dos empreendimentos do DNIT e suas Superintendências Regionais;

d)

promover a gestão e gerenciamento ambiental dos projetos a cargo do DNIT.

Ressalta-se que o DNER, visando à adequada internalização das considerações ambientais
de suas atividades, no âmbito de um processo de melhoria contínua, estabeleceu um SGA, que foi
adaptado, no necessário, à nova estrutura organizacional do DNIT. Esse sistema de gestão tinha o
propósito de ser referência para o SGA de todo o MT. A necessidade de implantação de um SGA
do DNIT, portanto, faz-se não só para os empreendimentos de transporte, mas também como
postura administrativa da instituição. Partindo do modelo de SGA proposto pelo MT, dos três
princípios fundamentais da PAMT e do SGA do DNER, o DNIT deu início aos estudos para
implantação de seu SGA.
Segundo Ângela Parente, coordenadora do meio ambiente da CGMAB/DNIT (REVISTA
ELO, 2006), a criação de um SGA pelo DNIT demonstra a responsabilidade desse departamento
diante da próxima complexa tarefa de implantação desse sistema. Esta tarefa envolve a interface entre
vários atores, presentes em empreendimentos cujas metas finais sejam sempre um transporte que não
coloque em risco a saúde pública ou ecossistemas e que atenda às necessidades de mobilidade,
respeitando recursos renováveis e não-renováveis.
Como fruto da parceria entre os Ministérios dos Transportes e da Defesa, coube ao Centro
de Excelência em Engenharia de Transportes – CENTRAN do Instituto Militar de Engenharia –
IME, pelo estabelecido no Convênio PG-155/2001-00, a assessoria técnica ao DNIT, para a
implantação desse SGA. Essa assessoria contempla a proposta das diretrizes ambientais,
considerando a legislação ambiental nacional e internacional existente, além da implementação de
um sistema computacional que permita o acesso a banco de dados e recursos de imagens
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georreferenciadas, para apoio ao planejamento ambiental dos empreendimentos rodoviários
nacionais. Além do Exército Brasileiro, o DNIT também conta com as parcerias: do IBAMA por
ser o principal órgão licenciador dos empreendimentos rodoviários; dos órgãos estaduais
integrantes do SISNAMA; da Fundação Nacional do Índio – FUNAI; do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; das ONG’s e ainda das empresas contratadas pelo DNIT,
ou seja, as empresas de consultoria e construtoras, responsáveis pela elaboração de projetos,
execução de obras e pelo gerenciamento ambiental.
As diretrizes ambientais do SGA/DNIT constituem-se no instrumento em que gerentes
ambientais e engenheiros obtêm dados detalhados sobre as rodovias brasileiras por Estados. Esses são
fundamentais para a definição de responsabilidades, prazos, custos e demais atividades de estudos,
projetos e documentos que irão orientar a questão ambiental nos empreendimentos rodoviários.
Ressalta-se que o sistema computacional elaborado, intitulado Sistema de Apoio à Gestão
Ambiental Rodoviária Federal –SAGARF, funciona em uma plataforma computacional clienteservidor, sendo disponibilizado pelo DNIT via Internet e possibilitando o acesso de todos os
profissionais envolvidos nos projetos. Assim, atividades distantes umas das outras, executadas para
um mesmo fim geram um fluxo contínuo de informações que agiliza e orienta o processo de
tomada de decisões e facilita a administração dos empreendimentos.
A partir de 2007, o CENTRAN disponibilizou também no endereço eletrônico do convênio,
acesso ao público em geral, sendo possível, dessa forma, a consulta a alguns dados cadastrados no
sistema sobre as rodovias federais do país. Segundo o CENTRAN (2007), a principal função do
SAGARF é armazenar informações dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos
no modal rodoviário, permitindo o registro e o acompanhamento de todas as etapas da gestão
ambiental com informações precisas e detalhadas de cada projeto.
Assim, o SAGARF oferece ao DNIT um sistema de informações capaz de prover o
gerenciamento e o controle de todas as questões ambientais associadas à malha rodoviária federal,
possuindo como atividades: o cadastramento e controle de empreendimentos; controle do trâmite
burocrático entre o DNIT e os Órgãos Ambientais; cadastro e controle dos contratos de obras
delegadas; gerenciamento de processos de licenciamento ambiental; registro de interfaces do
empreendimento com áreas a proteger; registro de fases dos empreendimentos e respectivos
contratos; registro de inspeções ambientais e condições prévias ao processo de licenciamento; registro
e controle de sanções e Termos de Ajustamento de Conduta – TACs aplicados aos empreendimentos;
registro e controle dos passivos ambientais pertinentes aos trechos rodoviários federais; ferramentas
computacionais para manipulação de imagens, fotos e detalhes temáticos georreferenciados, tanto
para informações sobre empreendimentos como para os registros dos passivos ambientais.
Para o controle dos passivos ambientais estão também sendo inseridos no SAGARF os dados
coletados e depurados no trabalho de “levantamento da situação ambiental das rodovias
pavimentadas”, que envolve mais de 56 mil quilômetros de estradas. São dados sobre a situação
ambiental de milhares de segmentos rodoviários, em mais de uma centena de rodovias federais que,
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atualizados permanentemente, já permitem uma visão on-line, cada vez mais detalhada e
aperfeiçoada, dos problemas ambientais e da infra-estrutura de gestão ambiental disponível ao longo
das rodovias brasileiras.
Após a finalização da inserção dos dados no sistema, o próximo passo do DNIT será o
diagnóstico da situação para a elaboração dos respectivos projetos e atividades, definição de metas e
prioridades, sua negociação, mobilização de recursos, inserção no orçamento anual e no plano
plurianual, e posterior execução. Os projetos e atividades deverão contemplar, para cada rodovia,
ações de recuperação dos problemas e passivos ambientais e respectivos cronogramas de execução,
programa de supervisão e gestão ambiental, mapeamento dos pontos ambientalmente sensíveis a
acidentes com transporte de produtos químicos e plano de atendimento a emergências.
Atualmente, após a concepção do SAGARF, a CGMAB tem como desafio a sua implantação.
Para tanto, está desenvolvendo projetos-piloto nos trechos Sul e Nordeste das obras de duplicação da
BR-101. Conforme Ricardo Alves Moraes, gerente operacional da CGMAB, e Ângela Parente
(REVISTA ELO, 2006) o desejo da CGMAB é de que no futuro os empreendimentos do DNIT
recebam a certificação ambiental da ISO 14001, de forma que este Departamento demonstre ser um
empreendedor público tão eficaz quanto a iniciativa privada.
Finalmente, salienta-se ainda que o SGA/DNIT compreende - além do módulo de
desenvolvimento, implantação e operação do SAGARF (que tem foco no modal rodoviário) - os
módulos de: treinamento, informação, comunicação e educação ambiental; apoio às
superintendências regionais; avaliação ambiental dos projetos de engenharia; suporte técnico junto
aos órgãos de licenciamento ambiental e ainda revisão e atualização dos dados ambientais nos
empreendimentos do Departamento.
4.3

A ANTT E O MEIO AMBIENTE
Em todos os campos de atuação da ANTT existem interfaces ambientais, tais como: controle

de emissões atmosféricas veiculares; controle de resíduos em terminais rodoviários; redução de
impactos ambientais associados ao projeto, construção, manutenção e conservação de rodovias;
redução de impactos ambientais decorrentes da operação viária e em casos de acidentes envolvendo
produtos perigosos; áreas ambientalmente degradadas (como pedreiras abandonadas, processos
erosivos decorrentes de obras viárias, postos de combustíveis); entre outros.
Assim, por meio da Resolução nº 104, de 17 de outubro de 2002, foi instituída, na estrutura
organizacional da ANTT, a Gerência de Meio Ambiente encarregada das atividades de cunho
ambiental. Conforme a Resolução citada, essa Gerência tinha por competência “acompanhar os
impactos ambientais decorrentes das atividades de transporte terrestre e manter a ANTT atualizada
quanto à legislação e normas regulamentares de prevenção e fiscalização de impactos ambientais”. Já
as suas atividades centrais incluíam “o acompanhamento dos impactos ambientais decorrentes do
transporte terrestre e do estudo e organização da legislação e normas de prevenção e controle
ambientais”. Entretanto, por meio da Resolução nº 240, de 23 de julho de 2003, as atribuições da
Gerência de Meio Ambiente foram esvaziadas, ficando a ANTT sem atribuições ambientais claras.
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Isso durou até 25 de outubro de 2006, quando por intermédio da Portaria nº 311, no âmbito da
SUEME, foi criado o Núcleo de Meio Ambiente – NMA que, segundo informe da Assessoria de
Comunicação – ASCOM da ANTT, do dia 06 de novembro de 2006, foi constituído para coordenar
as atividades para a implantação do Sistema de Acompanhamento e Gestão Ambiental. Esse sistema,
em atenção ao princípio de compatibilização dos transportes com a preservação do meio ambiente,
proporcionará as ferramentas necessárias à tomada de decisão, possibilitando o acompanhamento e o
monitoramento da execução dos contratos quanto aos aspectos ambientais. Na data do informe as
linhas de ação para o acompanhamento e para a gestão ambiental no âmbito da Agência e para a
implantação do sistema supracitado foram aprovadas pela diretoria.
Para cumprir o objetivo institucional de implementar, em sua esfera de atuação, as políticas
formuladas pelo MT e buscando incorporar a gestão ambiental em sua missão institucional, a ANTT
deu início aos estudos para desenvolvimento e implantação de seu SGA. O desenvolvimento de um
SGA pela ANTT, demonstra a preocupação dessa Agência com as questões ambientais, estimulada,
principalmente, pela consciência das crescentes demandas da sociedade, a qual já se manifesta pela
cobrança de prestação de serviços públicos dotados de eficiência, segurança, qualidade e conforto,
acrescentando a esses quesitos o da preservação ambiental.
Coube ao Laboratório de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC,
pelo estabelecido no Convênio nº 011/2003/ANTT/UFSC, a assessoria técnica à ANTT, para a
concepção, implantação e monitoramento do seu SGA. O convênio também contemplou o incentivo à
implantação da Auditoria Ambiental nos empreendimentos rodoviários e ferroviários concedidos sob
a tutela da ANTT, observadas as atribuições e competências institucionais do IBAMA.
O objetivo geral, explicitado no objeto do convênio, foi a realização de estudos e propostas
dispostos em seis módulos que compõem a estrutura do trabalho. O seu resultado permite a
implantação e subseqüente monitoramento do SGA que foi concebido para a ANTT, uma vez que
apresenta diretrizes, mecanismos, procedimentos e rotinas de trabalho desenvolvidos para essa
finalidade (UFSC, 2005d). Os módulos são: Módulo 1 – Diretrizes ambientais para a ANTT; Módulo
2 – Estudos destinados à definição do Sistema de Gestão Ambiental dos transportes terrestres
concedidos; Módulo 3 – Sistematização do acompanhamento das exigências ambientais arroladas nos
contratos dos transportes terrestres concedidos; Módulo 4 – Licenciamento ambiental; Módulo 5 –
Procedimentos e rotinas relativos às ações de proteção ambiental; e Módulo 6 – Auditoria ambiental.
Tendo sido assinado em 9 de dezembro de 2003, o convênio teve sua vigência até 12 de
setembro de 2005, com a entrega do último módulo previsto. Ao final de quase dois anos de trabalho,
o escopo e a profundidade do levantamento e da análise de informações importantes para o
desenvolvimento do trabalho, foram ampliados, dando-se um enfoque não apenas para a gestão
ambiental como um todo, mas também abordando as questões prementes que constituem demanda
real nas atividades da ANTT. Também foi realizado no âmbito desse convênio um protótipo de uma
ferramenta computacional para auxiliar nas atividades que envolvem a gestão ambiental da Agência.
Entre outros, esta ferramenta incorpora dispositivos para dar suporte ao controle e fiscalização dos
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quesitos ambientais (licenças, programas e passivos ambientais, cláusulas contratuais, legislação
ambiental etc.), que envolvem os contratos de concessão e permissão.
No trabalho de desenvolvimento do SGA/ANTT, como resultado do Módulo 1 (UFSC,
2004a), primeiramente foi definida a proposta de um conjunto de 16 diretrizes ambientais definidas
em função dos aspectos ambientais correspondentes a suas áreas de atuação e em conformidade com
o quadro legal aplicável da Agência. Posteriormente definiu-se ainda a missão ambiental da ANTT,
vinculada a PAMT, que diz respeito à adoção e implantação das diretrizes ambientais. Numa segunda
etapa, visando à implantação das diretrizes ambientais, foram definidos os objetivos e metas para
cada diretriz, bem como os Programas de Gerenciamento Ambiental – PGAs que compreendem as
atividades e produtos previstos para o alcance dos objetivos e metas.
Após a definição das diretrizes ambientais, como resultado do Módulo 2 (UFSC, 2004b e
2004c), foi definida a estrutura do SGA/ANTT que segue a estrutura preconizada na ISO 14001.
Essa, posteriormente, foi apresentada na forma de um Manual do SGA, anexo ao quinto módulo.
Ressalta-se, entretanto, que entre as diretrizes ambientais propostas, constituiu prioridade, durante
toda a definição do SGA, a diretriz de acompanhamento e fiscalização da questão ambiental presente
nos contratos dos transportes terrestres concedidos atualmente sob tutela da ANTT, com a ressalva
sobre a inter-relação das diversas diretrizes ambientais propostas. Exemplo disso foi que ela serviu de
referência para o detalhamento dos procedimentos e rotinas de gestão ambiental, objeto do Módulo 5
(UFSC, 2005b) que também tem como objetivo específico a estruturação do tratamento de questões
pontuais, como: a verificação da conformidade das orientações constantes dos contratos de concessão
de rodovias e ferrovias; o acompanhamento e a fiscalização de acidentes; o transporte de produtos
perigosos; e o controle de infrações e aplicação de penalidades.
Assim, tendo em vista a diretriz destacada, foi realizada no Módulo 3 (UFSC, 2005a) a
análise de informações sobre a incidência de considerações ambientais nos contratos e documentos
deles integrantes. Nela, verificou-se que a seqüência de documentos legais, utilizados atualmente
como instrumentos para o acompanhamento e a fiscalização da questão ambiental relacionada às
concessões de rodovias sob a tutela da ANTT, são: os editais para concessão rodoviária; os contratos
de concessão e seus respectivos Programas de Exploração Rodoviária – PERs; os Relatórios de
Proteção Ambiental – RPAs integrantes dos PERs; os Relatórios Técnico-Operacionais/FísicoFinanceiros – RETOFFs; os Planos Básicos Ambientais – PBAs; as normas do DNIT e ANTT e a
legislação aplicável ao setor.
O Módulo 4 (UFSC, 2004d) tem como objetivo geral a especificação dos aspectos de
licenciamento ambiental relacionados aos empreendimentos de transportes terrestres, assim como a
caracterização da atuação devida à ANTT nesse processo. Também foram objetivos desse módulo: a
composição de um panorama do processo de licenciamento ambiental a que estão sujeitas as
concessionárias do transporte terrestre, com ênfase ao quadro de referência legal, ao tratamento dado
por outras agências reguladoras, ao quadro de acidentes e à analise de risco de acidentes com danos
ambientais; assim como a elaboração de proposta de encaminhamento de canais de cooperação
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técnica, relacionada ao cumprimento pelas concessionárias das exigências de licenciamento
ambiental, a serem estabelecidos entre a ANTT e órgãos ambientais por meio de convênio. Observase que a ANTT pode também fazer uso de convênios com a defesa civil, visando à adoção de
medidas de prevenção de riscos, contingenciamento e ação emergencial no caso de acidentes em
rodovias concedidas sob a tutela da ANTT.
Finalmente, o Módulo 6 (UFSC, 2005c), visa a apresentação do conceito e do conteúdo da
auditoria interna do SGA da ANTT e de tendências de mercado para estimular a adoção e
implantação da auditoria ambiental pelas concessionárias de rodovias sob a tutela dessa Agência.
4.4

A ARTESP E O MEIO AMBIENTE
A ARTESP é responsável por regular e fiscalizar as obras e serviços das 12 concessionárias

que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias: Autoban; Autovias; Centrovias; Colinas;
Ecovias; Renovias; SPVias; Tebe; Triângulo do Sol; Via Norte; Intervias e Viaoeste. Como seu papel
perante a Sociedade, o Estado e as Entidades Reguladoras, tem-se:

Figura 9: Papel da ARTESP
Fonte: ARTESP, 2005.

Nenhuma referência é feita a um possível SGA baseado nas normas ISO 14000, tanto no site
da ARTESP, quanto nos editais e contratos. Entretanto, em 12 de julho de 2004, a concessionária do
grupo EcoRodovias, Ecovias dos Imigrantes, com sede em São Bernardo do Campo, São Paulo,
recebeu da ABNT o certificado ISO 14001, com validade até 12 de julho de 2007. Foi a primeira
concessionária de rodovias no mundo a obter um certificado deste tipo. O mesmo foi concedido para
a área de atuação de serviços gerais de construção de edifícios e de engenharia civil, no escopo do
sistema rodoviário Anchieta-Imigrantes em operação. A obra, por suas inovações tecnológicas e os
cuidados ambientais, normatizados no Plano de Gestão Ambiental Integrada – PGAI, foi considerada
modelo de gestão em obras de infra-estrutura pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
que a partir daí passou a exigir o mesmo nível de controle em todos os empreendimentos de mesmo
porte e complexidade que financia ao redor do mundo.
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Três meses depois, foi a vez de outra concessionária do grupo EcoRodovias, a Ecovia
Caminho do Mar, receber do Bureau Veritas Quality International – BVQI o certificado ISO 14001,
tornando-se a terceira concessionária de rodovias no mundo a ostentar esse documento que atesta a
excelência de suas ações voltadas à preservação ambiental. O trecho administrado e operado por ela
está inserido em um trecho de Mata Atlântica da BR-277 entre Curitiba e o porto de Paranaguá.
Cabe salientar que as rodovias das concessionárias do grupo EcoRodovias integram os três
maiores corredores de exportação/importação do país e respondem pelo escoamento de cerca de 40%
do Produto Interno Bruto brasileiro. Em São Paulo, o Sistema Anchieta-Imigrantes liga a capital do
Estado ao principal porto do país, Santos. No Paraná, as estradas administradas pela ECOVIA
Caminho do Mar ligam Curitiba ao porto de Paranaguá, e no Rio Grande do Sul as rodovias da
ECOSUL levam ao porto de Rio Grande.
Ressalta-se que embora a ARTESP não faça exigências quanto à implantação de SGAs por
parte das concessionárias e nada mencione sobre possuir esse sistema, ela vem demonstrando a
intenção de exigi-los, através do Plano Diretor de Transportes Coletivos de Passageiros, relativo à
concessão de serviços de transporte de passageiros e que está em fase final de estudo. De acordo com
esse Plano, as empresas terão que buscar certificados de qualidade como ISO 9000 e ISO 14000.
Conforme a ARTESP (2006), exigências foram feitas nos editais com relação à recuperação
do passivo ambiental das obras, ou seja, as concessionárias teriam 20 anos para recuperá-los.
Todavia, elas se anteciparam e em sete anos de Programa de Concessões Rodoviárias, algumas já
apresentam índice de recuperação superior a 90%. A Agência atribui este cenário à consciência
ecológica das concessionárias e ao seu trabalho de gerenciamento e fiscalização. Essa fiscalização
toma como referência a legislação aplicável, os termos do edital de licitação e os termos acordados no
contrato com as concessionárias.
O edital da ARTESP reporta-se diretamente às questões ambientais, especialmente quanto às
licenças para empreender; ao apoio às atividades dos órgãos ambientais junto à rodovia; aos estudos
de impacto ambiental e situações emergenciais. O edital estabelece, de forma bastante detalhada,
partindo da legislação pertinente e refletindo uma política voltada para a proteção ambiental, normas,
padrões e procedimentos que a concessionária deve seguir na execução dos serviços concedidos.
Além disso, é exigido um sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9000.
Outro aspecto positivo do edital é a preocupação com a população lindeira e com o estímulo à
sua participação em assuntos de interesse do sistema rodoviário objeto da concessão. Esse prevê
ainda sanções e penalidades pelo não cumprimento ou a demora no cumprimento de diretrizes,
normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados pelo contratante para a execução
dos serviços, bem como atrasos no cumprimento de prazos, de cronogramas de execução física dos
serviços objeto da concessão. Pela inexecução parcial ou total das obrigações estabelecidas no
contrato, o contratante poderá aplicar à concessionária: advertência, multa ou declaração de
caducidade da concessão. As atividades de segurança estão contempladas na previsão de multas, mas
nem todas as questões ambientais constam da tabela pertinente.
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No contrato, a Agência estabelece um mínimo de recuperação de 5% ao ano, meta que vem
sendo cumprida por todas as concessionárias e superada com folga pela maioria. Em algumas áreas a
recuperação já chegou a 98%, como é o caso da região de Franca. Além disso, foram plantadas 1,2
milhão de árvores. Número superior ao mínimo exigido pelo Departamento Estadual de Proteção de
Recursos Naturais – DEPRN.
O Programa de Concessões viabiliza medidas de controle de vazamentos de carga perigosa,
por meio da construção de caixas de contenção nos trechos próximos a mananciais. Além disso, há
sistemas de drenagem contra processos erosivos, ações de controle de incêndio e cuidados com o
destino de resíduos sólidos e oleosos. Tudo isso faz parte das exigências contratuais, mas as
concessionárias fazem mais e promovem projetos sócio-ambientais de excelência reconhecida por
órgãos especializados. A concessionária Colinas, por exemplo, recebeu o prêmio Top de Ecologia
2004, entregue pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing – ADVB do Brasil. Em 2003,
o mesmo prêmio foi recebido pela Autoban e pela Intervias, incluída em 2005 entre as Empresas e
Profissionais do Terceiro Milênio devido à sua atuação na área ambiental. Em 2001, a Ecovias já
havia levado o Top de Ecologia e, pela segunda vez, o Prêmio Valor Social, promovido pelo jornal
Valor Econômico, na categoria “Respeito ao Meio Ambiente”. Em 2002, o Programa Ecológico para
Proteção Ambiental da Autovias ganhou o “Certificado de Mérito”, concedido pelo International
Bridge, Tunnel and Turnpike Association – IBTTA, dos Estados Unidos. Este ano, o Programa de
Monitoramento para Recuperação Gradativa da Diversidade Biológica, realizado pela Via Norte,
recebeu menção honrosa no Benchmarking Ambiental Brasileiro. Neste cenário, tem-se um exemplo
da seriedade com que as concessionárias da ARTESP levam a questão ambiental.
4.5

A ASEP-RJ E O MEIO AMBIENTE
A prestação de serviços públicos passa por sérias transformações. A concessão dada à

iniciativa privada para executar serviços essenciais à população é uma delas. A ASEP é responsável
pela regulação de várias concessões no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Na operação de rodovias
as concessionárias reguladas pela ASEP são a Via Lagos e Rota 116.
Analisando os contratos de concessão para exploração e operação de sistemas viários,
firmados pela ASEP-RJ com suas concessionárias, observa-se que a questão ambiental não é
claramente abordada, embora possa se considerar, em algumas cláusulas, que ela esteja presente de
forma implícita. Tão pouco há referências quanto a um possível SGA da Agência, ou de suas
concessionárias, baseado na norma ISO 14001.
Os projetos comerciais associados à concessão só poderão ser iniciados com a prévia
autorização do Poder Concedente, cuja qualidade ambiental não está referenciada. Entretanto, essa
pode ser desprendida de cláusulas mais genéricas, como as que determinam à ASEP a promoção de
medidas de preservação e conservação ambiental e à concessionária o zelo pela proteção dos recursos
naturais e dos ecossistemas. Essas exigências abrangem todas as atividades com a observância à
legislação ambiental aplicável, sendo dever da concessionária a obtenção das devidas licenças.
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São direitos dos usuários, dentre outros, ter à sua disposição estrutura de atendimento e levar
ao conhecimento da ASEP-RJ e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento
referentes aos serviços prestados. Essa possibilidade de comunicação, associada às informações que a
concessionária é obrigada a repassar para a ASEP constitui-se num importante instrumento de
controle da qualidade. Some-se a esses procedimentos o dever do Poder Concedente auditar os dados
relativos à concessão.
Uma incumbência importante imposta à concessionária é a de respeitar, na execução das
obras e serviços, as características ambientais do local de execução, obrigando-se ainda a transportar,
para o local identificado e aprovado pela fiscalização e pelos agentes de proteção ambiental, os
materiais de bota-fora, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras e serviços que
venha a realizar. A concessionária é responsável por todos os danos causados a terceiros em
decorrência do serviço prestado, devendo zelar para que as empresas terceirizadas cumpram as
cláusulas contratuais rigorosamente. Essas disposições indiretamente reportam-se ao meio ambiente,
estando implícitos os danos ambientais e a observância à legislação pertinente.
Assim como a ANTT, a ASEP exige que suas concessionárias enviem relatórios semestrais
para a fiscalização, contendo informações sobre os eventuais impactos ambientais provocados pela
exploração do sistema viário e as ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos impactos
ambientais ocorridos. A periodicidade deste relatório pode ser alterada pela fiscalização.
As ocorrências relacionadas aos encargos do contrato são objeto de registro por parte da
fiscalização, que determina a sua regularização, emitindo eventuais autos de infração. Isso possibilita
um controle sobre o desempenho operacional da concessionária. São previstas as seguintes sanções:
advertências e multas; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração pública; e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
As multas são aplicadas nos casos em que: o índice de serventia nas faixas de rolamento e
acostamentos não alcançar os valores estabelecidos; houver permanência de buracos nas faixas de
rolamento e nos acostamentos ou houver fissuras nesses que apresentem valores superiores aos
máximos admissíveis; e o coeficiente de atrito não alcançar o valor mínimo tecnicamente exigido.
Portanto, não há previsão de multas relativas a questões ambientais, mesmo quando se constituem em
exigências contratuais. Contudo, está claro que a fiscalização operacional é realizada com base nos
parâmetros estabelecidos, o que pode abrir para essa possibilidade.
Sem prejuízo da multa cabível, o Estado poderá intervir na concessão, assumindo todos os
serviços concedidos, ou procedendo a correções cujos custos correm por conta da concessionária.
Portanto, sendo fielmente cumpridos os termos do contrato, não deve haver o surgimento de
passivos ambientais.
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4.6

O DEINFRA-SC E O MEIO AMBIENTE
Dentre os departamentos estaduais gestores de rodovias no país, estão os Departamentos de

Estradas de Rodagem – DERs e os Departamentos de Infra-Estruturas, ou seja, os antigos DERs
que incorporaram nas suas estruturas organizacionais funções de outros departamentos. Como
exemplo dos últimos, tem-se: o Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia –
DERBA, que incorporou às suas atribuições a construção e a administração dos terminais
rodoviários, hidroviários e aeroviários do Estado da Bahia; e o DEINFRA-SC, resultante da fusão
do Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina – DER-SC com o Departamento de
Edificações e Obras Hidráulicas – DEOH, órgãos estes extintos pelo atual Governo.
Quanto ao DEINFRA-SC, salienta-se que esse se destaca perante os demais departamentos
rodoviários estaduais no que se refere às questões ambientais. Esse órgão, devido alguns
funcionários com maior consciência ambiental, vem atuando de forma favorável ao meio ambiente
desde a década de 80. Nessa época “alguns técnicos do setor rodoviário começaram a se convencer
de que a questão ambiental não era uma questão burocrática, mas sim, que deveria ser absorvida
pela engenharia rodoviária contribuindo com o seu aperfeiçoamento” (DEINFRA-SC, 2006).
Um incentivo importante, para reforçar essa consciência ambiental, ocorreu, segundo o
DEINFRA-SC (2006), quando os organismos internacionais de financiamento de obras públicas
aumentaram as exigências quanto às questões ambientais, as colocando como condicionantes para
viabilizar os empréstimos no Estado. Por esse motivo, foi criada em 1993, pelo antigo DER-SC, a
Gerência de Meio Ambiente – GEMAM.
Essa Gerência vem ampliando os princípios ambientais na elaboração de estudos, projetos e
na execução de obras, em consonância com as diretrizes e instruções ambientais. Foi através do
esforço de sua equipe técnica que em 1998 foi elaborado o Manual de Procedimentos Ambientais e a
Instrução de Serviço – IS - 05, para Elaboração de Projetos Rodoviários. Ambos formalizam o SGA
adotado pelo então DER-SC, estabelecendo o tratamento das questões ambientais para o setor
rodoviário do Estado. Mais recentemente, durante o Programa BID IV, identificou-se a oportunidade
de revisão e complementação desses documentos que fundamentam a gestão ambiental do DEINFRA
(DEINFRA-SC, 2006). Esse trabalho foi finalizado no início de 2006.
Como atividades de suporte à gestão ambiental do órgão, têm-se (DEINFRA-SC, 2007):
a)

treinamento em meio ambiente para os profissionais que atuarão nos serviços de
construção e supervisão;

b)

apoio na análise e acompanhamento dos projetos e licenciamentos ambientais dos novos
empreendimentos;

c)

implementação do monitoramento de impactos positivos dos empreendimentos;

d)

atualização e aperfeiçoamento das normas e procedimentos ambientais do DEINFRASC, de forma periódica;

e)

acompanhamento e relatório do programa de compensação ambiental e de
reassentamento de famílias de baixa renda;
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f)

desenvolvimento de programas e estudos especiais, tais como: Gerenciamento do
Passivo Ambiental da Malha Rodoviária Pavimentada, Acompanhamento e Apoio ao
Ordenamento Territorial Municipal e Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos,
com o respectivo plano de ação de emergências.

Conforme o DEINFRA-SC (2007), o desenvolvimento do Programa de Gerenciamento do
Passivo Ambiental da Malha Rodoviária Pavimentada permitirá, a partir da sistematização e
tipificação do passivo ambiental, a sua classificação quanto à gravidade, evolução e risco. O
levantamento dos passivos ambientais foi realizado em 2003 (2.193 passivos nos 3.300 km de
rodovias), entretanto, é necessário realizar-se a atualização do cadastro (através da exclusão de
passivos já recuperados e inserção de passivos que surgiram após esse levantamento). Também é
necessário, realizar-se a atualização dos dados sócio-ambientais em todo território estadual. Salientase que a operação do sistema de gerenciamento de passivos fornece ao DEINFRA uma importante
ferramenta de apoio para a manutenção da malha rodoviária catarinense.
Quanto ao Acompanhamento e Apoio ao Ordenamento Territorial Municipal, o DEINFRASC (2007) afirma que os estudos que o compõe estabeleceram ações e diretrizes aplicáveis às faixas
de domínio e áreas lindeiras as rodovias. Estabeleceram também sua articulação aos Planos Diretores
de Ordenamento Territorial ou às Diretrizes de Ocupação de cada uma das cidades contempladas com
as obras rodoviárias. Além disso, indicam as diretrizes para o relacionamento com os órgãos
estaduais com jurisdição nessas áreas, como as Secretarias de Desenvolvimento Regional, a
Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável.
Já o Plano de Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos visa a desenvolver uma atuação
preventiva e corretiva para esse tipo de transporte. Dessa forma, tende a: aumentar a segurança e
reduzir os riscos de acidentes; proteger a população lindeira, os usuários e os sistemas ecológicos
notáveis; e promover medidas mitigadoras, tanto na fase de projeto e construção como na fase de
operação das rodovias (DEINFRA-SC, 2007).
Assim, foi estruturado um sistema de gestão aplicável à competência do DEINFRA, com
definição de atribuições e o estabelecimento de procedimentos administrativos e operacionais
envolvendo o monitoramento, a fiscalização, a implementação de rotinas preventivas e a análise
crítica de acidentes. Conforme o DEINFRA-SC (2007), o sistema informatizado de gestão para o
transporte de produtos perigosos, classifica os segmentos rodoviários da malha catarinense em função
dos níveis de periculosidade desse transporte, em decorrência da periculosidade do produto
transportado, da freqüência desse transporte e das vulnerabilidades ao longo da rodovia. Permite,
dessa forma, a aplicação das medidas preventivas e restritivas ao longo das rodovias, através da
redução dos acidentes com produtos perigosos e da minimização dos seus efeitos.
Ressalta-se que o nivelamento do conhecimento sobre o sistema de gestão adotado pelo
DEINFRA, inclusive com a visão geral dos programas ambientais em andamento, permite a troca
de experiências sobre soluções técnicas. Desse modo, verificou-se que o DEINFRA-SC
periodicamente congrega técnicos do setor rodoviário para uma avaliação dos procedimentos de
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gestão ambiental rodoviária executados pela GEMAM, buscando promover seu aprimoramento e
no sentido da sustentabilidade ambiental nas obras rodoviárias (DEINFRA-SC, 2003).
4.7

O DER-SP E O MEIO AMBIENTE
Além do DEINFRA-SC, cabe destacar as ações dos DER-SP, que divulgou no dia 10 de

outubro de 2006, no Seminário de Gestão Ambiental de Rodovias, o lançamento de seu SGA, em
parceria com o BID. Conforme o DER-SP (2007), o sistema contempla um conjunto de
instrumentos para que o órgão incorpore de forma eficaz as variáveis ambientais. Por meio de sua
implantação e da nova política ambiental, o DER-SP estabelece avanços e estímulos que resultam
em rodovias com qualidade ambiental.
O SGA do DER-SP foi determinado por meio da Portaria SUP/DER - 007, de 21 de junho
de 2005, e concebido com referência aos princípios e requisitos da Norma ISO 14001 de 2004. Os
instrumentos definidos pelo SGA se aplicam a todas as atividades executadas pelo órgão ou por
agentes contratados para o desenvolvimento de projetos, construções, supervisões e operações dos
seus empreendimentos rodoviários.
No seminário também foram empossados os membros do Comitê Interno de Gestão
Ambiental – CIGA, responsáveis pela implementação do Plano de Gestão Ambiental – PGA. Esse
Plano é composto por programas ambientais permanentes, como a Recuperação de Passivos
Ambientais, Plantios Compensatórios, Monitoramento e Gestão Ambiental na Operação de Rodovias.
O SGA do DER-SP já havia sido descrito no Programa de Recuperação Rodoviária do
Estado de São Paulo, em 2001 (DER-SP, 2001). Esse Programa, implementado em 48 meses, no
período de 2002 a 2005, incorporou intervenções destinadas à melhoria da segurança viária,
contribuindo para reduzir o número e a gravidade dos acidentes rodoviários, bem como medidas de
recuperação de passivos ambientais críticos e ações de fortalecimento institucional do DER-SP na
gestão dos assuntos ambientais.
Conforme o DER-SP (2001), a execução dos componentes do Programa envolveu de forma
direta ou indireta quase todos os setores da estrutura organizacional do DER-SP, e exigiu a adoção
de métodos de trabalho que se diferenciam dos utilizados na rotina do órgão. Dessa forma,
verificou-se já em 2001, a necessidade do DER-SP implantar um sistema de gestão que desse
suporte às áreas técnicas responsáveis pela implementação dos diversos componentes do Programa,
nos prazos e com o grau de qualidade esperado.
Nesse contexto, foi proposto um SGA, cuja concepção procurou compatibilizar de forma
adequada: (i) a natureza específica das atividades a serem executadas; (ii) os avanços obtidos da
experiência recente na gestão de programas e/ou projetos semelhantes; (iii) as diretrizes e requisitos
do BID; e (iv) as características próprias de organização do DER-SP e as diretrizes de gestão que
orientam sua administração.

45

Como atividades de suporte a gestão ambiental desse órgão, têm-se o Sistema Integrado de
Informações para Atendimento de Ocorrências no Transporte de Produtos Perigosos e o Sistema de
Gestão da Faixa de Domínio.
4.8

OGERs INTERNACIONAIS E O MEIO AMBIENTE

4.8.1

Reino Unido
Em relação ao meio ambiente, o UK Departament for Transport – UKDfT tem como objetivo

geral proteger e melhorar o meio ambiente construído e natural (UKDFT, 2006). Subordinada ao
UKDfT, a Highways Agency – HA é uma agência executiva responsável por manter e melhorar os
7.754 km da malha rodoviária concessionada na Inglaterra, incluindo a construção de novas rodovias
e superestruturas (pontes, túneis etc.) e o contínuo reparo e reposição dos seus componentes
contínuos (HA, 2003). Como uma agência do governo, tem um papel importante na direção de uma
agenda sustentável britânica.
Segundo a HA (2003), a sua malha rodoviária comporta 34% de todo tráfego da Inglaterra e
67% do tráfego de cargas. Está dividida em 14 áreas operacionais, as quais são gerenciadas e
mantidas por administradores, freqüentemente advindos de contratos com empresas consultoras de
engenharia civil e empreiteiras especializadas. Na verdade, 95% do trabalho da HA é obtido por
parceiros externos.
Ressalta-se que se a Agência é responsável pela direção da agenda sustentável, ela deve
trabalhar para que esses parceiros executem construções sustentáveis. Dessa forma, conforme a HA
(2003), ela trabalha juntamente com a indústria da construção para melhorar a segurança de sua rede
viária, desenvolver padrões, dividir informações e encorajar melhorias nos produtos e materiais e no
desempenho de suas atividades e serviços. Em adição à necessidade de se cumprir a legislação e as
políticas de governo, há um número de princípios básicos e ferramentas, os quais são relevantes para
fazer parcerias. Esses são: práticas de melhores negócios; esquemas de certificação das habilidades de
construção; SGA; saúde e segurança; políticas coletivas e custo total de vida.
A Agência adota os indicadores do Programa de Melhores Práticas da Construção, como
parte da seleção de seus fornecedores de materiais e serviços terceirizados e dos processos de
medição dos seus desempenhos. Os indicadores são: satisfação do cliente (usuário) com o produto
final (construção da via ou melhoramento da via); satisfação do cliente com o serviço; competência
do programa; segurança e defeitos.
Na Estratégia Rodoviária Nacional da HA para 2010, entre as metas estabelecidas, está a
adoção de um regulamento que determina que nos contratos deve ser exigido, das empresas
contratas, o desenvolvimento e a implementação de um SGA certificado, ou a adoção dos
requisitos do SGA da HA. Essa meta já vem sendo cumprida desde março de 2004.

As seguintes áreas chaves são tratadas pela HA: gerenciamento dos recursos naturais;
redução do consumo de energia; redução das emissões; unidades de conservação, povoados e
patrimônio histórico; biodiversidade; respeito pelas pessoas; e parcerias para melhorar o negócio.
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4.8.2

Estados Unidos da América
Nos Estados Unidos da América, tanto os órgãos federais de transporte, tais como a

Federal Highway Administration – FHWA e a American Association of State Highway and
Transportation Officials – AASHTO, quanto os Departamentos de Transportes (DOTs), tais como
o Washington State Department of Transportation – WSDOT e o Florida Department of
Transportation – FDOT, possuem setores especializados na questão ambiental.
Em 18 de setembro de 2002, conforme a FHWA (2006a), o Presidente Bush emitiu a
Ordem Executiva – OE no 13.274 para exaltar o processo de decisão ambiental integrado com os
projetos de transportes. A OE instrui o U.S. Department of Transportation da FHWA a selecionar
os projetos prioritários e estabelecer uma força tarefa dentro do órgão para coordenar o processo de
decisão ambiental dos órgãos federais. Enquanto essa OE avança através do DOT Americano, os
esforços internos do órgão também trazem os membros da alta administração à mesa para
discutirem as questões ambientais imediatas e o caminho para o progresso de seus projetos. Pelo
trabalho conjunto em parcerias, os órgãos do Governo Federal podem aperfeiçoar seus processos de
decisão enquanto protegem o meio ambiente.
A AASHTO (2006), com a cooperação da FHWA, desenvolveu um Centro de Excelência
Ambiental para promover o gerenciamento ambiental e para encorajar tecnologias inovadoras na
área de transportes. O Centro foi projetado para auxiliar os profissionais de transporte que
procuram assistência técnica, treinamento, troca de informações, oportunidades de parcerias e
rápido e fácil acesso às ferramentas ambientais. O Programa de Assistência Técnica do Centro de
Excelência Ambiental da AASHTO oferece um time de profissionais altamente qualificados e
experientes de prontidão para assistir as Agências Oficiais de Transportes na melhoria de seus
desempenhos ambientais. Os membros desse time, individualmente ou em equipe, fornecem
conselhos técnicos na análise de estratégias ambientais e no gerenciamento ambiental, através de
tarefas de curto prazo.
O escopo desse programa reconhece a necessidade de ampliar o estímulo às práticas de
gerenciamento ambiental na construção e manutenção de rodovias de forma a aumentar a
sensibilidade ambiental e ajudar os Estados a evitarem a “reinvenção da roda”. Assim, esse
programa foi planejado para ajudar os DOTs a aplicarem mais rápida e facilmente aquilo que já foi
aprendido e desenvolvido por outros órgãos. Com este propósito, são fornecidos exemplos práticos
e depois faz-se o vínculo do departamento em questão aos exemplos pertinentes, projetos ou
manuais técnicos mais detalhados ou procedimentos (AASHTO, 2006).
Com isso, os DOTs estaduais dos Estados Unidos estão cada vez mais adotando um arranjo
geral de gerenciamento e práticas de melhoramento e proteção ambiental, sendo que muitos de forma
voluntária e outros pressionados em parte pelas agências regulatórias, seguradoras e grupos
interessados na proteção e melhoramento ambiental.
Segundo o Secretário de Transportes da AASHTO, James C. Codell (FHWA, 2006a), os
clientes dos DOTs exigem que os projetos e atividades destes sejam adequados, tenham uma boa
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aparência, tenham equilíbrio e sejam sensíveis ao meio ambiente natural e antrópico. Portanto,
estes departamentos estão, cada vez mais, modificando a sua cultura para aquela que tem uma ética
ambiental e assume um papel de gestora do meio ambiente.
Um SGA oferece os meios para o DOT encarar os desafios e oportunidades e otimizar as
relações entre as ações e decisões ambientais e suas decisões gerenciais e operacionais. Tendo em
vista a variedade de benefícios - incluindo os citados e exemplificados no Quadro 8 - grande parte
dos DOTs americanos já desenvolveram e implementaram esse sistema (AASHTO, 2003).
Quadro 8: Benefícios do SGA para os Departamentos de Transportes nos EUA
• Proteção do legado ambiental.
• Economia/redução dos custos “evitáveis” e melhor uso dos recursos disponíveis.
− O SGA do DOT de Nova Hampshire fornece um processo consistente e estruturado para identificar

previamente os desafios e oportunidades para os melhoramentos operacionais. Um destes melhoramentos, tal
como a separação de resíduos, tem resultado em uma economia de US$ 25.000,00 por ano.
− Os procedimentos e práticas do Departamento da Pensilvânia para o controle da sedimentação e erosão
fornecem uma estimativa de duas semanas de trabalho por ano, com mutirões de funcionários e equipamentos
dos distritos de engenharia, sem nenhum aumento de custos. Esse trabalho de prevenção traduz-se na
anulação dos custos de US$ 25.000,00 anuais na realização de trabalhos corretivos.
− As auditorias do Departamento de Prevenção e Redução da Poluição do Texas identificam as questões que
podem ser corrigidas antes que custos adicionais incorram, bem como as oportunidades com a redução do
consumo e desperdício de materiais.
•
−
−

−

−

−

•
−

Redução dos encargos das exigências legais: redução de negligências à legislação, fazendo também com que haja
um ganho de confiança das agências regulatórias com conseqüente redução da fiscalização e aplicação de multas.
O SGA do DOT de Massachussets fornece os meios para identificar e corrigir as questões regulamentares e
manter o foco no cumprimento das leis, ajudando a reduzir, significativamente, a obtenção de multas.
Os procedimentos e operações do Programa de Gerenciamento de Enxurradas do Departamento de Maryland
o ajudaram a obter um dos primeiros certificados dados a um Departamento Municipal por um Sistema de
Drenagem separado para o escoamento de enxurradas. Isto permitiu incorporar características, facilitar o
cumprimento aos requisitos legais e outros requisitos e reduzir negligências.
O Programa de Gerenciamento Ambiental do Departamento da Pensilvânia fez com que este fosse
reconhecido como o Departamento Regional de Proteção Ambiental com as melhores práticas de
gerenciamento dos EUA. Este reconhecimento facilitou os processos de licenciamento e reduziu o
monitoramento das negligências.
As relações do DOT do Texas com os reguladores melhoraram após a implementação do processo de
gerenciamento de seus projetos, construções e operações. Esta melhoria no relacionamento com os
reguladores auxiliou a reduzir as negligências (tanto em termos de prazos como recursos) e conseqüentemente
a obtenção de multas.
O Programa de Gerenciamento Ambiental do Departamento da Pensilvânia fornece uma base para a melhoria
da imagem, aumento da eficácia dos trabalhos e da confiança dos usuários de transportes e reguladores,
reduzindo, desta forma, o monitoramento pelos órgãos reguladores, a responsabilização por negligências e,
por sua vez, eventuais multas e custos associados com as conseqüências deste negligenciamento.
Melhoria dos ciclos de revisão.
O programa “Processo de Tomada de Decisões Eficientes em Transportes” do Departamento da Flórida
significantemente reduziu o tempo gasto em revisões e aprovações dos projetos de transporte, requeridas pelo
público e reguladores. Com isto as alternativas de projetos são identificadas e projetadas muito antes dos seus
ciclos de revisão.

Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

4.8.3

Canadá
O Transport Canadá – TC faz do desenvolvimento sustentável um princípio fundamental

de sua política de desenvolvimento, de sua regulamentação dos transportes e de seus programas
elaborados. Também assegura que todas as suas operações sejam conduzidas de um modo
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ambientalmente responsável. Um dos desafios para a sustentabilidade do setor de transportes, pelo
qual esse Departamento tem uma responsabilidade direta, é o de melhorar as suas próprias práticas
ambientais e realizar ações para mitigar os impactos ambientais de suas operações.
Em 1998, conforme a política do Governo Federal, o TC foi compelido a desenvolver um
SGA baseado nos princípios da série de normas ISO 14000, em especial na ISO 14001 e no “Guia
para um Governo Verde” do Governo Federal. Esse, então, desenvolveu um SGA e comprometeuse a implantar o gerenciamento ambiental em todo o órgão. O SGA foi fundamental à integração de
considerações ambientais na tomada de decisões diárias e ao alcance dos objetivos do
desenvolvimento sustentável como detalhado na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável – EDS
desse Departamento. O sistema teve por objetivo produzir uma estrutura que pudesse ser
monitorada continuamente e que fornecesse um sentido às atividades ambientais do órgão,
incorporando as considerações ambientais dentro de todos os aspectos do processo de decisão.
Para dar suporte ao seu SGA, o TC desenvolveu um programa de monitoramento
ambiental, cujos objetivos são:
a)

assegurar o comprometimento com os regulamentos e legislações aplicáveis;

b)

promover a conformidade com as políticas e práticas do Governo Federal e do TC;

c)

assegurar o cumprimento das cláusulas ambientais dos contratos de concessão; e

d)

assegurar que as operações estejam consistentes com as boas práticas ambientais e com
os objetivos do desenvolvimento sustentável.

A EDS descreve como o TC pode melhor integrar as considerações ambientais e estabelece
os princípios que definem a sua interpretação de desenvolvimento sustentável com relação ao setor
do transporte. A EDS também identifica como ações ambientais seis objetivos, sete desafios
prioritários e 29 compromissos, como parte de seu esforço para cumprir com sua obrigação
intitulada "melhorar a gerência ambiental para as operações e aportes do Transport Canada". Entre
os compromissos ambientais pode-se citar: a redução da emissão de gases de efeito estufa no
transporte urbano e de cargas; a redução do consumo de combustíveis; o incentivo ao
desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a minimização da poluição originada pelos
veículos; a elaboração de planos de emergência; a redução de desperdícios etc.
4.8.4

Austrália
Na Austrália, onde os Estados e territórios são responsáveis pela regulação do transporte

rodoviário, as agências e departamentos também dão destaque ao meio ambiente e apresentam entre
as suas metas e seus objetivos o princípio da sustentabilidade da preservação ambiental para as
gerações atuais e futuras.
Para tentar diminuir tanto as emissões de gases de efeito estufa quanto os demais impactos
causados ao meio ambiente pelo setor de transportes rodoviário, os órgãos do governo australiano,
responsáveis pela administração desse setor, estão procurando incorporar as questões ambientais
entre seus objetivos e metas. Como exemplos têm-se: o Departament for Transport, Energy and
Infrastructure do governo do território sul da Austrália que em seu objetivo destaca o compromisso
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de fornecer à população uma rede de transportes segura e com mínimo impacto ao meio ambiente;
e o Queensland Transport do governo da região de Queensland que tem como missão conduzir,
desenvolver e gerenciar um transporte cujo local seja ambientalmente ileso, seguro e
ecologicamente sustentável.
Um sistema de transportes ecologicamente sustentável requer uma estratégia para
identificar todos os aspectos do transporte que afetam o meio ambiente, realizando uma série de
pequenas mudanças em um longo período de tempo, de forma a alcançar a sustentabilidade
ecológica, devendo envolver a cooperação de todos os usuários de transportes incluindo os
motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros do transporte privado e público.
Para alcançar um sistema de transportes sustentável em Queensland, foi estabelecido a
realização de algumas ações práticas, tais como: reduzir a poluição sonora, do ar e da água ao
longo das estradas; reduzir o uso de veículos motorizados particulares e aumentar o uso de
transporte por meio de bicicletas, caminhadas ou transporte coletivo; melhorar as ligações,
eficiência, acessibilidade e capacidade do sistema de transporte; usar eficientemente os recursos
naturais, tais como os combustíveis fósseis e o solo; aumentar a integração dos sistemas de
transporte e de energia; dar enfoque ao planejamento dos transportes para fornecer bens acessíveis
e serviços melhores para a movimentação dos veículos etc.
Alcançar esse sistema sustentável é um dos principais desafios que os territórios australianos,
que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, estão
enfrentando. Para este fim, uma nova abordagem política faz-se necessária, de forma a dar prioridade
aos critérios ambientais junto com outros objetivos da política. Para suprir essa necessidade, desde
1994 a OCDE realiza um projeto internacional para definir e traçar planos com intuito de obter-se um
Transporte Ecologicamente Sustentável – TES.
Além de auxiliar na obtenção de um TES, o SGA do Queensland Transport fornece uma
estrutura para esse coordenar seus esforços para o gerenciamento ambiental e alcançar um
desempenho ambiental responsável, no seu papel como planejador e regulador do sistema de
transportes de Queensland. Os benefícios típicos para esse Departamento e a ampla comunidade local
incluem: redução de gastos; melhoria do serviço para os usuários de transportes; redução dos
impactos no meio antrópico; e melhoria da eficiência e da satisfação dos funcionários.
O SGA desenvolvido pelo Queensland Transport inclui uma compreensiva consolidação de:
produtos e ações (com a avaliação dos riscos ambientais de processos, produtos e projetos); efeitos e
indicadores de desempenho (com a medição dos impactos ambientais do departamento);
procedimentos técnicos e administrativos (com a avaliação ambiental dos procedimentos e diretrizes);
banco de dados (com no mínimo a legislação ambiental e o banco de dados das diretrizes); e políticas
(com as estratégias e política ambiental do Departamento).
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4.9

ANÁLISE DA GESTÃO AMBIENTAL NOS OGERs
Como a conscientização ambiental é recente, muitos ainda preferem adotar a postura

“esperar para ver”, ou seja, enquanto não forem cobrados pela sociedade, clientes, governo e
outros, não tomam iniciativas na área ambiental, fazendo o mínimo necessário pelo meio ambiente.
Foram observados vários exemplos do exposto durante a pesquisa e visto que embora
muitas empresas e organizações já tenham implantado Sistemas de Gestão Ambiental em suas
instituições, estes são de difícil aceitação interna, sofrendo constantes limitações de recursos
humanos, materiais e financeiros, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades. Há os casos
ainda, onde a organização já desenvolveu um SGA, porém, o mesmo não é considerado uma
prioridade, sendo sua implantação sempre relegada a um segundo plano.
No decorrer da pesquisa, foram relatadas, em conversas informais com fiscais do governo e
funcionários de empresas terceirizadas e concessionárias, que estas, voltadas para o lucro, quando
apresentam alguma dificuldade na obtenção de recursos financeiros para a realização de alguma
atividade de cunho não ambiental, buscam estes recursos na verba destinada às atividades
ambientais. Dessa forma, os recursos destinados à área ambiental dessas organizações não são
utilizados corretamente, sendo considerados uma espécie de “caixa 2” para as demais áreas ou
mesmo, ao final do ano, como lucro para a empresa.
Embora haja normalmente dentro destas organizações uma equipe de meio ambiente
preocupada com o cumprimento dos requisitos ambientais, o convencimento de todos os envolvidos é
extremamente difícil. No caso dos órgãos públicos isto não difere. Os seus dirigentes, geralmente
ocupando cargos de cunho político, preferem investir em atividades que tenham uma percepção
maior perante a população, adiando dessa forma, o momento de investir em um SGA de âmbito
interno à organização. Também enfrentando pressões políticas, alguns são os casos onde a empresa
fiscalizada tem influência maior que o próprio órgão fiscalizador, sendo dessa forma raramente
autuada e na ocorrência do fato, firmando acordos onde há uma redução drástica do valor a ser pago
ou das compensações a serem feitas.
4.9.1

DNIT
Como se trata do principal órgão executor do MT, o DNIT é mais cobrado quanto ao

cumprimento da política ambiental deste Ministério. Portanto, demonstra uma preocupação maior
com a área ambiental, já estando bem avançado nesse tema. Porém, devido às dificuldades para a
implantação de um SGA, as questões ambientais estão sendo tratadas por etapas, sendo o sistema
do DNIT projetado para dar ênfase primeiramente às licenças ambientais e suas condicionantes.
Ressalta-se também que, a princípio, a implantação do SGA não está sendo desenvolvida para
todos os projetos do DNIT, mas somente para projetos pilotos, como os lotes de duplicação da BR101 Norte e da BR-101 Sul. Nesses, está sendo testada a melhor forma de execução e fiscalização dos
programas ambientais, inclusive aqueles constantes nas condicionantes das licenças. Nos lotes da
duplicação da BR-101 Sul, trecho Florianópolis/SC – Osório/RS, a obra rodoviária está sendo
realizada com a supervisão e o gerenciamento ambiental do DNIT. O gerenciamento ambiental
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garante que a implantação do conjunto de ações dos programas do Plano Básico Ambiental – PBA
sejam desenvolvidos em estrita observância à legislação ambiental, promovendo o acompanhamento
e controle ambiental das obras. No Quadro 9 são apresentados os programas ambientais desse lote,
bem como o responsável pela sua execução. Salienta-se novamente, que em todos os casos em que o
DNIT não é o executor, ele supervisiona diretamente as atividades.
Entre as medidas tomadas nesses programas, estão as de: proteção ao usuário e aos
trabalhadores; controle de carreamento de sedimentos para os cursos d’água; controle dos
processos erosivos; controle da supressão vegetal; entre outras.
Quadro 9: Programas ambientais das obras de duplicação da BR-101 Sul
Responsável
DNIT

IME

Construtoras

Convênios

Programa
Programa de Comunicação Social
Programa de Educação Ambiental
Programa de Gestão Ambiental
Programa de Desapropriação
Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda
Programa de Proteção ao Patrimônio Artístico, Cultural e Arqueológico
Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra
Programa de Proteção à Fauna e à Flora
Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos
Programa de Controle de Processos Erosivos
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Programa de Paisagismo
Programa de Recuperação de Passivos Ambientais
Programa de Melhoria das Travessias Urbanas
Programa de Redução do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras
Programa de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos
Programa de Transportes de Produtos Perigosos
Programa de Ordenamento Territorial
Programa de Compensação Ambiental
Programa de Apoio às Comunidades Indígenas
Estudos de Circulação D’água e de Dispersão de Poluentes no Complexo Lagunar Sul de SC

Fonte: DNIT (2005a).

Salienta-se ainda que embora, a princípio, a ênfase do DNIT seja cumprir e exigir o
cumprimento da legislação ambiental para obtenção do licenciamento de suas obras, o SAGARF,
como sistema de informações de apoio ao gerenciamento e ao controle de todas as questões
ambientais associadas à malha rodoviária federal, abrange uma gama maior de atividades, já citadas
no item 4.2.
4.9.2

ANTT
Embora a ANTT demonstre, através do convênio realizado com a UFSC, sua preocupação

com o meio ambiente, pouco sobre as suas questões ambientais foi disponibilizado ao público. Prova
disso é que na sua página eletrônica a Agência ainda não dispõe de barra de informações relacionada
ao meio ambiente, mesmo após a reestruturação dessa, verificada em dezembro de 2006. No
momento, as questões ambientais podem ser encontradas somente nas ferramentas de fiscalização, ou
seja: na legislação aplicável e normas do setor; nos editais de concessão; nos contratos e nos seus
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respectivos Programas de Exploração Rodoviária – PERs e Relatórios de Proteção Ambiental –
RPAs; assim como nos Relatórios Técnico-Operacionais/Físico-Financeiros – RETOFFs.
Na agenda de trabalho da PAMT verifica-se que uma de suas áreas de atuação trata da gestão
ambiental de rodovias, apresentando proposta de modelo institucional em que a ANTT implementaria
um núcleo gerencial, por modal, formado por um coordenador e dois técnicos de nível superior. A
função prevista do núcleo gerencial é de fiscalização das cláusulas de contratos de concessão e
convênios de delegação, naquilo que for pertinente à questão ambiental.
Observa-se que se trata do escopo mínimo previsto para atuação da ANTT, uma vez que a
questão ambiental perpassa outras funções que não apenas a fiscalização dos contratos e convênios,
incluindo: o estudo de viabilidade para sugestão de novas outorgas; a análise de processos de reajuste
e revisão de tarifas (internalização de custos ambientais); a análise dos benefícios ambientais do uso
do transporte multimodal; a regulamentação do transporte de cargas especiais e perigosas; a
regulamentação e fiscalização da exploração da infra-estrutura; o acompanhamento da regularização
das atividades de transporte terrestre quanto à legislação ambiental e quanto aos impactos ambientais
delas decorrentes; etc. Dessa forma, cabe a sistematização de competências e atividades interrelacionadas e complementares, visando ao tratamento coordenado da questão ambiental ao longo de
todas as atividades da ANTT.
Os primeiros passos para essa sistematização e conseqüentemente para esse tratamento
coordenado já foram iniciados. Além do Convênio anteriormente mencionado, destacam-se como
pontos positivos a aprovação, ao final de 2006, das linhas de ação para a implementação do Sistema
de Acompanhamento e Gestão Ambiental da ANTT e a criação do NMA, constituído especialmente
para coordenar as atividades necessárias a essa implementação.
Tendo em vista o disposto, verifica-s que a Agência comprometeu-se mais ainda com as suas
questões ambientais. Dessa forma, também é provável que as suas ações em relação aos seus aspectos
ambientais, atualmente pouca divulgadas, tenham mais notoriedade e sejam melhor comunicadas as
partes interessadas e ao público.
4.9.3

ARTESP
Outra organização que se destaca, embora tenha somente o papel de fiscalizadora, é a

ARTESP. Apesar dessa Agência não ter implantado um SGA em sua instituição, ela cobra uma
postura ambientalmente correta das concessionárias sob sua fiscalização e incentiva o
desenvolvimento e implantação de SGAs nessas empresas. Foi inclusive sob sua supervisão que
houve a concessão do primeiro e do terceiro certificados da ISO 14001 no mundo, para
concessionárias rodoviárias, respectivamente para a Ecovias Anchieta-Imigrantes e Ecovias
Caminho do Mar.
As concessionárias da ARTESP, além das obrigações estabelecidas nos editais, nos
contratos e na legislação aplicável, devem preparar e apresentar a essa Agência, na forma e
periodicidade que essa dispuser, relatório de qualidade ambiental, ao longo do sistema rodoviário.
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Esse relatório e outras informações integram um banco de dados, em base informatizada, ao qual é
assegurado acesso irrestrito pela ARTESP, em tempo real.
Em conjunto com as concessionárias, diretamente ou através de agentes técnicos, a
ARTESP também comanda um programa de fiscalização e acompanhamento da execução e de
controle tecnológico dos serviços. Este programa deve ser aplicado e custeado pelas
concessionárias e acompanhado e auditado pela ARTESP. A fiscalização dos serviços inclui o
controle de emissão de poluentes e de ruídos nas faixas lindeiras às rodovias, segundo os padrões
ambientais legalmente estabelecidos.
4.9.4

ASEP-RJ
A ASEP-RJ foi destacada no trabalho, como exemplo de um OGER que ainda não adquiriu

plena consciência ambiental e faz pouco pelo tema. Essa agência tem as obrigações contratuais de
promover medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente e de
auditar dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros
da concessionária. Entretanto, as obrigações ambientais requeridas das concessionárias, tanto nos
editais quanto nos contratos, estão em sua maioria implícitas e, desta forma, são de fácil
contestação por elas.
4.9.5

DEINFRA-SC
O DEINFRA-SC foi destacado no trabalho, por ser o departamento rodoviário estadual que

mais tem trabalhado em prol da sustentabilidade ambiental. Sua preocupação com o tema foi
concretizada em 1993, com a criação da GEMAM e seguida, em 1998, com a elaboração e aplicação
do Manual de Procedimentos Ambiental e da IS-05 que trata das especificações para estudos
ambientais incorporados a fase de projeto. Conforme o DEINFRA-SC (2007), atualmente essa
preocupação está sendo demonstrada pela aplicação de procedimentos nas obras acompanhadas pela
inspeção ambiental, nas quais as empreiteiras e supervisoras são chamadas a contribuir de forma
destacada na construção ambientalmente correta de rodovias.
Além disso, o órgão destaca-se pelas diversas atividades que dão suporte a sua gestão. Entre
elas estão os Programas de Gerenciamento do Passivo Ambiental da Malha Rodoviária Pavimentada
e de Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos. Para ambos, foram elaboradas ferramentas
computacionais para auxiliar no trabalho de gestão. Essas ferramentas, embora já tenham sido
projetadas, ainda não foram implementadas no DEINFRA, sendo instaladas somente em alguns
computadores para uso dos funcionários da GEMAM.
Outra ferramenta computacional de destaque no órgão é o Sistema de Administração da
Manutenção – SAM. Essa ferramenta é utilizada para o planejamento, acompanhamento e avaliação
das atividades de conservação e segurança rodoviária, o que inclui as atividades de vistorias e
auditoria ambiental das rodovias (DEINFRA-SC, 2006). Assim, auxilia no resgate do histórico dos
problemas ambientais na rodovia e no programa de gestão ambiental.
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Ressalta-se que todos os empreendimentos rodoviários do DEINFRA-SC, quanto à
construção de rodovias, são terceirizados. Dessa forma, o DEINFRA (ou empresa contratada por ele)
tem a obrigatoriedade de acompanhar, supervisionar e fiscalizar esses empreendimentos, inclusive
quanto ao seu tratamento ambiental.
Nesse caso, as questões ambientais são contempladas nas fases de planejamento e projeto e
constantes nos editais, no Plano de Trabalho, no Plano de Garantia da Qualidade e na Declaração
de Responsabilidade Ambiental. São cobradas também no contrato com as empresas terceirizadas.
Cabe destacar que a Lei Estadual nº 10.720, de 13 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a
realização de auditorias ambientais, estabelece que as rodovias são objeto dessas auditorias, de forma
periódica, realizadas com intervalo máximo de dois anos. Assim, os pagamentos aos terceiros só são
liberados após auditoria ambiental e verificação da conformidade ambiental.
Embora o DEINFRA-SC já tenha um SGA rodoviário, ele precisa ser atualizado conforme as
novas atribuições do Departamento, ou seja, aquelas do antigo DEOH. Está colocada, portanto, a
oportunidade dos gestores das obras de infra-estrutura, a exemplo do que está sendo realizado nas
rodovias, levarem a cabo, através de seus executores e responsáveis, a implementação destas medidas
de proteção ambiental e de gestão da qualidade.
4.9.6

DER-SP
O DER-SP, embora não esteja tão avançado quanto o DEINFRA-SC no cuidado com suas

questões ambientais, foi incorporado ao trabalho, com o intuito de apresentar-se mais um OGER
que está se preocupando com a qualidade ambiental de seus empreendimentos. Essa preocupação
foi inicialmente demonstrada em 2001, com a proposição de seu SGA, e corroborada ao final de
2006, com o início da implementação desse Sistema no órgão.
Como atividades de suporte à gestão ambiental, destacam-se também o Sistema Integrado
de Informações para Atendimento de Ocorrências no Transporte de Produtos Perigosos e o Sistema
de Gestão da Faixa de Domínio. Ambos são importantes ferramentas computacionais, de grande
valia para o SGA do DER-SP.
4.9.7

OGERs Internacionais
No exterior, principalmente nos países desenvolvidos, os órgãos responsáveis pelo

transporte rodoviário tratam há anos das questões ambientais, tendo um amplo conhecimento sobre
o tema e inúmeros documentos publicados, havendo vários deles implantado um SGA.
Os órgãos internacionais que mais se destacaram, tanto pela divulgação de suas questões
ambientais quanto pela adoção do preconizado pela ISO 14001 em seus sistemas de gestão
ambiental, foram os americanos. Nos Estados Unidos, a questão é priorizada por órgãos de vários
níveis de jurisdição. Prova disso são os setores especializados na questão ambiental dos órgãos da
jurisdição federal, como a FHWA e a AASHTO, e da jurisdição estadual, como os DOTs. Parte
dessa preocupação ambiental dos OGERs americanos é decorrente de seus clientes, que exigem que
os seus projetos e atividades sejam adequados e sensíveis ao meio ambiente natural e antrópico.
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Dessa forma, estes órgãos estão, cada vez mais, modificando a sua cultura para aquela que tem uma
ética ambiental e assume um papel de administradora do meio ambiente.
Um exemplo inovador desta preocupação é o incentivo, dado pela AASHTO, ao tratamento
correto da questão ambiental pelos órgãos rodoviários. Essa Associação, com a cooperação da
FHWA, desenvolveu um Centro de Excelência Ambiental para promover a gestão ambiental e para
encorajar métodos inovadores para simplificar o processo ambiental nos transportes. Nesse Centro
são fornecidos conselhos técnicos na análise de estratégias ambientais e no gerenciamento
ambiental, através de tarefas de curto prazo.
Outra idéia inovadora também foi observada no Reino Unido, onde a Highways Agency
trabalha juntamente com a indústria da construção para melhorar a segurança de sua rede viária,
desenvolver padrões, dividir informações e encorajar melhorias nos produtos e materiais e no
desempenho de suas atividades e serviços. Entre as suas melhores práticas de negócios está a
implantação de SGAs.
Outro órgão internacional que se destacou foi o Transport Canada. Esse possui, desde
1998, um SGA baseado nos princípios da série de normas de padronização ISO 14001 e no “Guia
para um Governo Verde” do governo federal. Este SGA foi fundamental à integração de
considerações ambientais na tomada de decisões diárias e ao alcance dos objetivos de
desenvolvimento sustentável do órgão.
Já os Departamentos de Transporte territoriais da Austrália vêm se destacando pela
preocupação com o meio ambiente, em especial com os níveis de emissões de gases estufa na
atmosfera pelos veículos. Assim, desenvolveram SGAs, que incluem entre os seus objetivos e
metas a redução desses níveis.
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5

CONTRIBUIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE SGAs EM OGERs
Como já discutido no Capítulo 3, as normas internacionais de gestão ambiental fornecem às

organizações os elementos centrais de um sistema eficaz, passível de integração a outros requisitos de
gestão, de forma a auxiliá-las no alcance dos objetivos ambientais e econômicos. Com base no
modelo normativo NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), o SGA é definido como a parte do sistema de
gestão do órgão que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar
criticamente e manter a sua política ambiental.
Salienta-se que a partir da Política Ambiental define-se o objetivo geral de implementação
das diretrizes ambientais que a compõem, sendo que cada diretriz comporta também objetivos
específicos e metas que serão atendidos por meio da formulação e implementação de programas, ou
conjuntos de procedimentos operacionais. Se todos os objetivos específicos e metas forem
alcançados, o objetivo geral, conseqüentemente, será atendido, estabelecendo-se a partir daí novos
objetivos e metas, caracterizando, dessa forma, o processo de melhoria contínua.
Na fase de planejamento, são primeiramente identificados, para cada diretriz, os aspectos
ambientais pertinentes e os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos; a seguir é estabelecida uma
escala de prioridade entre as diretrizes e entre as atividades constantes do plano de ação de cada
diretriz. São então caracterizados os PGAs, que agrupam o conjunto de atividades voltadas para um
mesmo objetivo e para as quais são definidas metas de execução de forma a se atingir, em um prazo
estipulado, um resultado ou produto desejado.
Na fase de implantação e operação, o modo de execução dos PGAs é determinado, definindose: a estrutura gerencial; a cadeia de responsabilidades; os instrumentos e procedimentos de gestão e
controle; as necessidades de treinamento e conscientização; o fluxo de comunicação; os registros e
documentação de controle; assim como a interface externa com outras instituições (órgão ambiental,
IPHAN, FUNAI etc.) e com as empresas contratadas para os serviços.
A fase de verificação e ação corretiva dos PGAs é composta pelas etapas de: monitoramento
e medição; avaliação da conformidade destes com os requisitos legais e procedimentos operacionais;
levantamento das não-conformidades e tratamento destas; análise dos registros e resultados obtidos; e
auditorias internas. Portanto, são estabelecidas medidas preventivas e corretivas, de forma a garantir a
execução dos PGAs e o alcance dos resultados previstos. Para que isso se efetive, esta etapa é
efetuada em paralelo à etapa de operação, ou seja, ao longo da execução das ações previstas, essas
são monitoradas e avaliadas. Periodicamente, são aconselháveis também revisões gerenciais do
próprio SGA, promovendo-se a melhoria contínua da gestão ambiental.
Tendo em vista os resultados positivos apresentados em função da implantação dessa
estrutura de sistema de gerenciamento nas organizações, o presente capítulo visa a contribuir para a
elaboração de SGAs no âmbito dos empreendimentos rodoviários, tencionando incentivar a melhoria
contínua da qualidade ambiental nesse setor. O mesmo é baseado na Norma NBR ISO 14001 e nos
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SGAs desenvolvidos pelo DNIT, ANTT e Departamentos de Transportes internacionais, que também
utilizaram essa norma como modelo.
Assim, além de detalhar-se os principais requisitos da NBR ISO 14001 para o
estabelecimento de um SGA, buscou-se correspondências e aplicações para o setor rodoviário. Essas
correspondências visam a contribuir para que os OGERs, ao planejarem seus SGAs, o façam de
maneira mais rápida do que pela simples conferência da referida norma, com informações
complementares a essa.
Deste modo, o trabalho apresenta um levantamento preliminar dos requisitos a serem
estudados por estes órgãos, tencionando servir de roteiro para os primeiros passos na implantação de
seus sistemas. Pelo detalhamento necessário à questão, ressalta-se também que foi anexado a presente
dissertação material auxiliar para o levantamento dos requisitos legais, aspectos e impactos
ambientais, programas de gerenciamento ambiental, comunicação, entre outros.
5.1

ESTRUTURA DO SGA
De modo a facilitar o entendimento da estrutura do SGA, antes de iniciar o seu detalhamento,

foi elaborado, pela mestranda, um fluxograma do Sistema de Gestão Ambiental (vide). Esse
fluxograma é baseado na descrição de requisitos do SGA contida na Norma NBR ISO 14001 (ABNT,
2004). Ele permite uma visualização mais rápida do sistema como um todo, mostrando também a
seqüência usual de execução de seus requisitos.
O fluxograma inicia na caixa de texto Sistema de Gestão Ambiental e finaliza na mesma,
indicando o ciclo para melhoria contínua. Entretanto, a etapa de revisão inicial só é necessária na
primeira fase do ciclo, uma vez que busca identificar o desempenho ambiental dos órgãos que ainda
não possuem um SGA e, portanto, supostamente ainda não realizaram os diagnósticos ambiental e
estratégico.
Observa-se que a legenda apresentada indica a etapa, ou etapas, em que os requisitos ou
atividades são usualmente realizados. Assim, as caixas de texto que apresentarem mais de uma cor,
advertem que o requisito ou atividade é realizado em mais de uma etapa. Um exemplo disso é a
atividade de identificação dos aspectos ambientais, realizada tanto na etapa de revisão inicial, quanto
na etapa de planejamento.
Em conjunto com o fluxograma, também é apresentado um quadro com as notas citadas no
mesmo (vide Quadro 10). As notas foram elaboradas com a intenção de auxiliar o leitor na
compreensão do fluxo e, ao mesmo tempo, citar algumas definições essenciais ao entendimento do
sistema.
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Figura 10: Fluxograma do SGA
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Quadro 10: Notas do Fluxograma do SGA
NOTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

A parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental.
Um sistema é um conjunto de operações que executam uma função desejada.
Análise que objetiva estabelecer inicialmente a situação presente do desempenho ambiental do órgão, antes da implantação do
SGA, identificando todos os aspectos ambientais.
Análise que se caracteriza pela aplicação de técnicas que através da projeção de cenários são capazes de permitir, com a maior
precisão possível, a escolha de estratégias de atuação do órgão e, em função delas, definir a sua política ambiental e fixar os seus
objetivos e metas.
Declaração do órgão, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma
estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.
Elemento das atividades, produtos ou serviços de um órgão que pode interagir com o meio ambiente. Salienta-se que um aspecto
ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.
Legislação e outros requisitos pelo órgão subscritos, diretamente aplicáveis aos aspectos ambientais das suas atividades,
produtos e serviços.
Propósito ambiental global, decorrente da política ambiental, que o órgão se propõe a atingir, sendo quantificado sempre que
exeqüível.
Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável ao órgão ou partes dele, resultante dos
objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
Descrição detalhada dos meios para se alcançar os objetivos e metas.
Recursos humanos, físicos e financeiros apropriados, essenciais para a implementação da política ambiental de um órgão e o
alcance de seus objetivos e metas ambientais.
Procedimentos para que os empregados ou membros, em cada nível e função pertinente do órgão, estejam conscientes e tenham
conhecimentos apropriados e atualizados sobre as questões ambientais desse.
Troca de informações organizada entre os seus diversos níveis e funções, necessária para o adequado funcionamento do SGA de
um órgão.
Referente ao detalhamento dos principais elementos do SGA e da interação entre eles. Constitui a base para a auditoria do SGA.
A documentação descrevendo os procedimentos para implementar um programa de gerenciamento ambiental no órgão.
Controle para garantir que todos os documentos sejam legíveis, datados (inclusive com as datas de revisão), facilmente
identificáveis, mantidos de forma organizada e retidos por um período de tempo especificado.
Controle das operações e atividades associadas aos aspectos ambientais relevantes do órgão, a fim de assegurar o cumprimento
da sua política, objetivos e metas ambientais.
Procedimentos para identificar acidentes e situações de emergência potenciais, assim como para atendê-los e prevenir e mitigar
impactos ambientais a eles relacionados.
Todas as inspeções, testes e trabalhos de monitoramento relacionados com o gerenciamento ambiental.
Avaliação dos resultados mensuráveis do SGA, relativos ao controle do órgão sobre seus aspectos ambientais, com base na sua
política, seus objetivos e metas ambientais.
Controle dos registros dos procedimentos adotados e executados no âmbito do SGA, envolvendo todas as suas etapas. Salientase que os registros são comprovantes do que foi realizado, constituindo a evidência da operação contínua do SGA.
Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que
determinem se o SGA do órgão está em conformidade com os critérios de auditoria do SGA estabelecido para ele, e para
comunicar os resultados deste processo à administração.
Avaliação do desempenho do projeto do SGA.
Breve revisão de como está a situação do órgão no alcance de seus objetivos e metas.
Atividades, produtos e serviços terceirizados que tem potencial de impactar o meio ambiente. Através do conhecimento desses
impactos, o OGER terá maior poder de cobrança e fiscalização, tendendo dessa forma a aumentar sua eco-eficiência.
Órgão público gestor de empreendimentos rodoviários, ou parte ou combinação desse, que tem suas próprias funções e
administração. Pode-se definir como órgão uma única unidade organizacional, no caso de órgãos que possuam várias unidades.
Atividades humanas, produtos ou serviços que tem o potencial de impactar o meio ambiente.
Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas
inter-relações.
Uma lista dos efeitos ambientais significativos, conhecidos ou suspeitos, das atividades, produtos e serviços do órgão.
Um inventário ambiental que identifica e quantifica – onde apropriado – todos os aspectos ambientais das atividades, produtos e
serviços de um órgão
Os atributos de classificação são: intervenções ambientais; aspectos listados em um inventário ambiental; efeitos ambientais
registrados conforme as categorias de impactos.
Uma avaliação documentada da significância dos impactos das atividades, produtos e serviços de um órgão – reais e potenciais –
sobre o meio ambiente.
Uma descrição do parâmetro do impacto ambiental com um valor simples. Um índice é usualmente calculado pela comparação
do nível do impacto atual com os níveis limites.
Diferentes parâmetros que descrevem o impacto potencial de atividades, produtos e serviços no meio ambiente. Esses parâmetros
são o resultado da caracterização e classificação das intervenções e dos aspectos ambientais.

Fonte: NBR ISO 14001 (ABNT, 2004).
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5.1.1

Revisão Inicial
O primeiro passo para o desenvolvimento e implantação bem sucedidos de um SGA é o

comprometimento da alta administração e gerentes do órgão. Esse comprometimento é fundamental,
sendo necessário um interesse não apenas do presidente, diretores, ou gerentes, mas de todos os
envolvidos com as questões ambientais, em termos de recursos, cumprimento de prazos e garantia de
condições mínimas necessárias. Uma vez o consolidado, deve-se proceder aos diagnósticos iniciais
quanto ao meio ambiente e quanto às estratégias a serem adotadas.
Quanto aos órgãos rodoviários, ressalta-se que antes de iniciar o desenvolvimento e
implementação de um SGA em um OGER, há vários pontos chaves que devem ser notados, alguns
dos quais são apresentados no Erro! Fonte de referência não encontrada. que mostra o resultado
do levantamento desses, realizado pela AASHTO, com base nos estudos de caso dos SGAs
implementados nos DOTs americanos. Conforme a AASHTO, o levantamento desses pontos busca
auxiliar os DOTs que implementaram, ou desejam implementar, um SGA, a enfocar os esforços
necessários para tanto. Também busca fornecer uma base para que se possa formar uma “biblioteca”
de lições apreendidas. Cabe observar que a ordem em que os pontos chaves foram apresentados não
indica uma prioridade.
Quadro 11: Pontos chaves do SGA (continua)
PONTO CHAVE

COMENTÁRIOS

Basear o SGA em
sucessos e iniciativas
existentes

• Identificar e incorporar casos de sucesso existentes para serem tomados como base. Ao
conduzir um diagnóstico inicial, o reconhecimento do que é mais usado e aplicado atualmente é
no mínimo tão importante quanto à identificação do que é necessário se desenvolver.
• O simples desenvolvimento e implementação de um SGA em um OGER não garante que este
estará apto a obter a certificação ISO 14001, assim como o uso e adaptação dos padrões dessa
norma, não significa que o OGER deseje se submeter a um processo de certificação.
• Além da ISO 14001, outros modelos de gestão podem ser usados, como o EMAs os modelos de
qualidade de Baldrige (EUA) e do Prêmio Deming (Japão) e outras ferramentas que visam à
melhoria contínua. O modelo escolhido deve ser aquele que melhor se encaixe no órgão, não
sendo necessário o inverso, ou seja, o órgão se adequar ao modelo ou aos seus critérios.

Modelar o SGA
conforme um padrão

Obter o
comprometimento
da alta
administração

Dar enfoque ao SGA

Comunicar

Medir o desempenho
e o sucesso do SGA

• O apoio contínuo da alta administração de um OGER é fundamental para o desenvolvimento e
a execução bem sucedidos de um SGA. O compromisso dessa não deve ser somente o de
assegurar que os recursos sejam fornecidos, mas também o de comunicar aos gerentes e
funcionários de todo o órgão que a “mudança cultural” irá permanecer.
• Os esforços para o desenvolvimento e implementação do SGA nas ações e serviços diretamente
controlados pelo OGER devem ser enfocados. Quando se esperar que esses esforços ocasionem
benefícios que influenciem indivíduos ou órgãos externos, há de se ter claro que o OGER não
poderá controlar as respostas e percepções desses, e sim, as suas ações para conseguir as
respostas e percepções desejadas.
• Um SGA pode ser tão específico (se dirigido a determinadas atividades ou a pequenos grupos
de funcionários) ou tão abrangedor (se dirigido a unidades ou departamentos inteiros com
centenas de empregados) quanto julgado necessário e apropriado pelo OGER. A chave é fazer
com que este sistema trabalhe a favor do órgão e de suas necessidades e oportunidades.
• Usar comunicações freqüentes e breves (ex.: jornal ou cartazes) para informar aos empregados os
objetivos, metas, planos e atividades do SGA e manter a mensagem do SGA atual e relevante.
• Manter as comunicações: não assumir que uma ou duas instruções bastam. Se as iniciativas
estiverem escondidas não serão suficientemente comunicadas.
• Identificar as expectativas alcançáveis e relevantes e medi-las. Isso pode auxiliar de diversas
formas: as medições mantêm os funcionários envolvidos com os esforços do SGA, destacando
o valor de suas ações para a obtenção dos resultados esperados. Elas também auxiliam a manter
o comprometimento da alta administração, mesmo se houver uma mudança de seus membros.
• Usar as oportunidades mais alcançáveis oriundas dos benefícios obtidos pelo SGA.
• Usar auditorias internas para descobrir e ajustar problemas que apareceram ou são prováveis de
aparecer dentro do sistema.
(continua)
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Quadro 11: Pontos chaves do SGA (continuação)
PONTO CHAVE
Não se limitar à
equipe ambiental
Envolver os
empregados

COMENTÁRIOS
• O desenvolvimento e a execução de um SGA requerem a uso, em larga-escala, das habilidades
do OGER, não somente aquelas referentes à área ambiental. As decisões, os procedimentos, os
processos e as ferramentas de outras áreas não podem ser realizados sem considerar a sua
aplicabilidade ou o seu impacto nas atividades ou serviços de destaque no SGA.
• A execução bem sucedida de um SGA requer um treinamento cotidiano e um controle
sistemático dos procedimentos operacionais de todos os empregados envolvidos nas atividades
ou serviços de destaque no SGA.

Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

5.1.1.1

Diagnóstico ambiental inicial
A fase de diagnóstico ambiental, conforme a ISO 14001 (ABNT, 2004), objetiva

estabelecer inicialmente a situação presente do desempenho ambiental da organização, antes da
implantação do SGA, identificando todos os aspectos ambientais. Segundo Moreira (2002), os
objetivos gerais desse diagnóstico são: evidenciar e analisar a defasagem da gestão ambiental do
órgão em relação ao modelo da ISO 14001; promover a percepção dessa defasagem e da
necessidade de melhorias; identificar as oportunidades de melhoria na gestão ambiental; introduzir
as noções básicas de SGA; despertar a consciência das diversas unidades organizacionais sobre os
seus papéis na melhoria do desempenho ambiental e servir de subsídio para fixar a política
ambiental do órgão.
O órgão deve começar o diagnóstico onde existam benefícios óbvios, por exemplo,
focalizando a conformidade legal, reduzindo as causas de responsabilidade civil ou tornando mais
eficiente o uso de materiais. À medida que o órgão ganha experiência com a identificação e análise
de problemas ambientais e com a formação inicial de seu SGA, pode implementar procedimentos,
programas e tecnologias para promover melhorias adicionais no seu desempenho ambiental.
Posteriormente, com o amadurecimento do SGA, as considerações ambientais podem ser
integradas em todas as suas decisões.
Um importante passo inicial é desenvolver uma lista das áreas a serem avaliadas, podendo
incluir atividades, operações específicas ou um setor específico do órgão. Podem ser usadas várias
técnicas isoladamente ou de forma combinada, dependendo da atividade ou serviço, ou ainda do
órgão a ser avaliado. As principais técnicas para fazer a avaliação podem incluir:
a)

aplicação de questionários previamente desenvolvidos para fins específicos;

b)

realização de entrevistas dirigidas, com o devido registro dos resultados obtidos;

c)

uso de listas de verificação pertinentes às características do órgão, próprias para análise
de atividades semelhantes, permitindo comparações;

d)

inspeções e medições diretas em casos específicos, como por exemplo: emissões
atmosféricas e de ruídos, quantidades e qualidade de despejos;

e)

avaliação de registros dos resultados das auditorias anteriores (se existentes) e de
ocorrências ambientais, como infrações, multas e outros;

f)

benchmarking, ou seja, técnica de estudo das melhores práticas, sejam elas de setores do
próprio órgão ou de terceiros, permitindo adotá-las ou aprimorá-las.
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Os órgãos podem ainda consultar várias fontes externas, tais como: órgãos governamentais
(em relação às leis e licenças); bibliotecas ou bancos de dados locais ou regionais; outros órgãos para
troca de informações; associações de empresas ou indústrias; principais organizações de defesa do
consumidor; fabricantes de equipamentos em uso e assistência profissional.
Um exemplo de metodologia de Diagnóstico Ambiental é apresentado no Apêndice B.
Embora esta metodologia tenha sido apresentada de forma geral por Moreira (2002), essa pode ser
aplicada também aos OGERs com os seus devidos ajustes, alguns dos quais já foram incorporados e
destacados no referido apêndice.
5.1.1.2

Diagnóstico estratégico inicial
Após o diagnóstico ambiental inicial, a fase seguinte trata do diagnóstico estratégico. Esse

caracteriza-se pela aplicação de técnicas que através da projeção de cenários são capazes de
permitir, com a maior precisão possível, a escolha de estratégias de atuação do órgão e, em função
delas, definir a política ambiental e fixar os objetivos e metas.
Para a realização das análises estratégicas, conforme UFSC (2004b) deve-se identificar e
mapear as variáveis que podem ser tanto de caráter interno, quanto externo. No âmbito interno, as
variáveis são relacionadas aos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos. No âmbito
externo, as variáveis são de ordem política, econômica, social e tecnológica e afetam decisões
sobre a atuação do órgão e os processos por ele adotados.
A orientação política pode definir, por exemplo: a aceleração de processos de licitação de
serviços públicos; a elaboração de novas leis ambientais; etc. Entre as variáveis econômicas, cita-se
a oferta de incentivos fiscais que pode determinar prioridades para alguns segmentos, tais como:
reaproveitamento de resíduos; instalação de tecnologias mais limpas; etc. A participação social
define necessidades de atuação do órgão mais ou menos abrangentes, o que depende do grau de
conscientização e de reivindicação dos grupos de interesse sobre as questões ambientais. Já o
avanço tecnológico pode oferecer novas possibilidades de instrumentação da gestão ambiental,
permitindo, inclusive, o acompanhamento de ações e atividades em tempo real.
As variáveis internas devem ser analisadas segundo as vulnerabilidades e as potencialidades
e as variáveis externas quanto aos desafios e às oportunidades:
a)

vulnerabilidades: processos e tecnologias obsoletos, riscos elevados de acidentes por
baixa confiabilidade do sistema, cortes na programação financeira, pessoal com baixo
nível de treinamento, falta de controle de materiais perigosos, entre outras;

b)

potencialidades: processos e atividades que não poluem, sistemas com alta
confiabilidade quanto a acidentes, pessoal capacitado, controle sobre contratos etc;

c)

desafios: riscos de acidentes, passivos ambientais, nova legislação ambiental mais
severa, pressões da comunidade e outros;

d)

oportunidades: lançamento de novas produtos e tecnologias, obtenção de financiamentos
para melhorar o SGA ou modernizar processos, entre outras.

63

Através da identificação e mapeamento dessas variáveis internas e externas o SGA fornece
uma estrutura para auxiliar os órgãos na sua análise estratégica inicial, de forma que eles entendam
e façam o melhor uso dos relacionamentos ambientais e operacionais e enfrentem desafios e
oportunidades (vide Figura 11). Entre os órgãos beneficiados estão aqueles do setor rodoviário.
SISTEMA
Desafios
(ameaças)

Com procedimentos,
processos e ferramentas
(e suas respectivas
vulnerabilidades e
potencialidades)

Oportunidades

SGA

Aproximação integrada
ao meio ambiente

Figura 11: A interface do SGA
Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

Quanto a esse setor, tanto a nível local, estadual e federal, os seus profissionais encaram
uma variedade de desafios que tanto afetam como são afetados por uma série de preocupações
ambientais. Entre estes desafios encontram-se:
a)

os programas iniciais: que objetivam fazer com que os órgãos rodoviários atendam a
demanda de transportes do público tão rápido quanto possível, procurando reduzir os
recursos e em conformidade com a complexa e extensa legislação ambiental
relacionada ao setor;

b)

gerenciamento ambiental: enquanto cumpre o programa inicial, os órgãos de
transportes devem demonstrar ao público, aos financiadores e aos reguladores que os
seus funcionários mantêm e melhoram o meio ambiente.

Ao mesmo tempo que enfrentam os desafios citados, esses profissionais também se
deparam com uma série de oportunidades durante a implementação dos Programas Ambientais.
Estas oportunidades vão além da proteção ambiental ao incluir: o uso eficiente de recursos, tanto
capital quanto humanos; a melhoria no planejamento e/ou fiscalização dos projetos; a obtenção e
disseminação do conhecimento institucional e de iniciativas individuais ou do grupo; etc.
O SGA consiste de planejamento, implementação, operação e revisão que por sua vez são
constituídos de processos, procedimentos, rotinas e ferramentas que incorporam várias
características e benefícios para os OGERs que adotam o sistema, tais como os descritos no Quadro
12. O diagnóstico estratégico inicial, resultante da análise dessas características e benefícios,
permite uma escolha consciente, entre as opções possíveis, do rumo e das ações a serem tomados
pelo órgão.
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Quadro 12: Características, benefícios e relevância do SGA para um OGER
CARACTERÍSTICA
DO SGA
Identificação das
necessidades
Identificação das
soluções
Consistência

Repetição
Adaptabilidade e
flexibilidade
Integração com as
atividades existentes
Envolvimento de
todos os funcionários
afetados
Fácil entendimento
Fornecimento de um
desempenho
mensurável

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS E RELEVÂNCIA PARA UM ÓRGÃO
GERENCIADOR DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
Oferece um processo de descrição detalhada que auxilia na identificação, caracterização (dos
recursos necessários, do prazo requerido e dos resultados esperados) e priorização das
oportunidades e desafios do gerenciamento ambiental e operacional relacionado aos OGERs.
Fornece, para os OGERs, um quadro para identificação das melhores práticas específicas, que
podem contribuir com a solução dos problemas identificados.
Os procedimentos, processos e ferramentas do SGA estabelecem as instruções e expectativas
a serem seguidas por todo o pessoal envolvido em uma atividade ou função de identificação
de aspectos ambientais, partindo de esforços simples do dia-a-dia a uma revisão superior do
gerenciamento e processo de decisão.
A consistência dos procedimentos, processos e ferramentas do SGA auxilia a assegurar que os
sucessos sejam reproduzidos (onde quer que a atividade ou função esteja localizada) e que os
problemas não sejam repetidos (as lições aprendidas são absorvidas).
Dá suporte aos objetivos e operações típicas dos OGERs e identifica as necessidades e
restrições destes, sendo utilizável pelas suas unidades organizacionais, seja por um grupo ou
centenas de empregados.
Reconhece que o sucesso de qualquer novo empreendimento depende de se evitar as
mudanças, só pelas mudanças. Portanto, o SGA inclui passos para identificar as iniciativas
existentes, programas e sucessos nos quais os procedimentos, processos e ferramentas possam
se basear e serem construídos.
Incorpora passos para facilitar a identificação: dos funcionários; de negligências de posições e
de quem pode ser afetado pelos procedimentos, processos e ferramentas do SGA. O
envolvimento dos últimos em um SGA promove uma melhor administração ambiental.
Inclui passos para desenvolver um treinamento e instruções relacionadas a um SGA que são
relevantes e limitadas às informações nas quais os empregados precisam saber. Estas devem
ser as mais explícitas possíveis de forma a facilitar o entendimento do empregado.
Inclui ações para identificar e exemplificar o desempenho ambiental do órgão, mensurável,
usado para verificar o progresso e determinar o sucesso obtido pelo SGA. Estas medidas são
usadas para promover uma melhoria no gerenciamento posterior e, principalmente, para
demonstrar aos reguladores e ao público que o Órgão Gestor é ambientalmente responsável.

Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

De acordo com a AASHTO (2003), quando o diagnóstico estratégico inicial de um SGA
estiver sendo considerado é aconselhável estabelecer primeiramente a estrutura básica desse
sistema e os processos, procedimentos e rotinas detalhados para o seu desenvolvimento e
implementação. Um exemplo útil desta metodologia é o processo de requisição de um projeto de
transportes. A estrutura básica envolve primeiramente estabelecer a demanda de transportes,
solicitar as ofertas ou propostas, analisá-las e escolher a vencedora; após concede-se um contrato e
acompanha-se a execução e finalização da demanda.
O processo detalhado para realizar a descrição dessa estrutura básica envolve um número
de elementos que incluem: estabelecer as expectativas; definir as exigências; atribuir um painel de
revisão; gerenciar o processo requerido; monitorar o desempenho do contrato e assegurar de que
todas as obrigações sejam cumpridas antes do término desse. Esse processo pode ser utilizado para
planejar e executar um SGA para OGERs. Neste caso, pode-se fazer uso da estrutura PDCA para
organizar as atividades desses órgãos como mostra a Figura 12.
Para o melhor entendimento de como esta estrutura é aplicada às atividades rodoviárias,
considera-se a sua aplicação em serviços de manutenção executados pelas empresas contratadas.
No caso da Figura 13, aplica-se a estrutura do PDCA a esses serviços, lembrando que a etapa de
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execução é de responsabilidade das empresas contratadas, ficando ao encargo do órgão gestor a sua
fiscalização e a execução das demais etapas listadas.

PLANEJAR
• Planejamento
• Engenharia
Preliminar

•
•
•
•

EXECUTAR
Projetar
Construir
Operar
Manter

•
•
•
•

VERIFICAR
Avaliação de Conformidades
Determinações necessárias
Revisão do projeto
Medição do desempenho e revisão

AGIR
• Planejamento
estratégico
• Estabelecimento
de metas

EMPRESAS VENCEDORAS
LICITAÇÃO
(empreiteiras, empresas
consultoras, concessionárias)

Figura 12: Estrutura PDCA para OGERs
Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

PLANEJAR

EXECUTAR
• Manter

AGIR

VERIFICAR

PLANEJAR
Determinar as necessidades
Estabelecer o orçamento
Desenvolver planos / prioridades de manutenção
Estabelecer objetivos e metas de manutenção
(p.e.: por km por faixa)
• solicitar as ofertas ou propostas, analisá-las,
escolher a vencedora e conceder o contrato;
• Identificar as licenças aplicáveis
•
•
•
•

AGIR
• Determinar novas ou revisadas
prioridades de manutenção
• Avaliar
as
necessidades
de
orçamento para os próximos anos
• Avaliar os fundos disponíveis para
os próximos anos / semestres

•
VERIFICAR
• Verificar se os trabalhos alcançaram os resultados
esperados dentro dos prazos fixados
• Verificar se os trabalhos foram executados em
conformidade com o planejamento
• Verificar se as licenças ambientais foram obtidas
• Avaliar a conformidade ambiental
• Avaliar as condições atuais de manutenção das
rodovias

•
•
•

EXECUTAR
(empresa contratada)
Designar
responsabilidades
Estabelecer prazos
Obter as licenças
ambientais
Executar os trabalhos

Figura 13: Estrutura PDCA para o planejamento e desempenho dos serviços de manutenção
Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

O entendimento da estrutura PDCA e a sua aplicação em um órgão rodoviário e, em
separado, nas suas operações e atividades ou das empresas contratadas, provêm a base para se
determinar um processo detalhado para o desenvolvimento de um SGA que identifique as
oportunidades e desafios ambientais. Salienta-se que se baseando na estrutura PDCA, o Centro de
Excelência Ambiental da AASHTO, em 2003, detalhou passo-a-passo o processo para implementar
um SGA nos DOTs americanos. Tal detalhamento foi apresentado no documento intitulado “Using
an Environmental Management System to meet transportation challenges and opportunities - an
implementation guide” (usando um SGA para enfrentar os desafios e oportunidades dos transportes
– um guia de implementação) e encontra-se apresentado na Figura 14.
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Esse detalhamento pode ser usado por profissionais de transportes de vários níveis e várias
unidades (tanto ambientais quanto não ambientais) para auxiliar no desenvolvimento e
implementação de um SGA no órgão. Ele identifica um processo básico de desenvolvimento e
implementação de um SGA que pode ser adaptado para identificar a grande variedade de desafios e
oportunidades que um órgão rodoviário tem que enfrentar.
1 Identificar os desafios e/ou
oportunidades ambientais a
serem tratados pelo SGA

APROVAÇÃO
O CGA fornece
um feedback
para finalizar
questões,
oportunidades e
resultados
esperados.

11. COMITÊ DE GESTÃO
AMBIENTAL (CGA)
Rever o progresso, identificar
ajustes e confirmar compromissos.

2 Identificar os benefícios e
resultados
ambientais
e
estratégicos desejados.

10B.
REVISÃO GERENCIAL
Breve revisão de como está
a situação da organização
no alcance de seus
objetivos e metas
ambientais.

3 Estabelecer objetivos, metas e
medições quantificáveis e
marcos associados.

4 Obter
um gerenciamento
comprometido
ao
SGA,
caracterizar
os
recursos
necessários e identificar as
responsabilidades do Sistema.

10A.
ANÁLISE
CRÍTICA
Avaliação do
desempenho do
projeto do SGA.

9 Identificar as necessidades de
treinamento relacionadas ao SGA,
as responsabilidades e os prazos.
Conduzir o treinamento.

5 Identificar
procedimentos,
ferramentas,
programas,
iniciativas
existentes
e
processos relevantes ao SGA.

8 Identificar o pessoal (por títulos)
afetados pelo SGA, definir
responsabilidades e comunicar as
responsabilidades.

6 Identificar melhorias para
atingir os objetivos do SGA.

7 Designar responsabilidades para
desenvolver melhores ou novos
procedimentos,
processos
e
ferramentas.

LEGENDA
PLANEJAR

EXECUTAR

VERIFICAR

AGIR

Figura 14: Passo-a-passo do processo para o estabelecimento de um SGA
Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

Cabe observar que o passo-a-passo do processo do SGA assume que se deve definir as
responsabilidades que ficarão encarregadas pelo desenvolvimento do sistema. Entretanto, em alguns
casos, a responsabilidade inicial recai automaticamente sobre a alta administração. Nesse contexto,
ressalta-se que o compromisso do gerenciamento pode ser iniciado de duas maneiras:
a)

a alta administração do órgão pode designar uma equipe de funcionários ou uma unidade
para pesquisar e desenvolver um SGA; ou

b)

a equipe de funcionários pode desenvolver uma proposta de implementação de um SGA
e submetê-la a alta administração.
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Em ambos os casos, a alta administração desejará respostas para:
a)

quais são os objetivos e metas ambientais de curto, médio e longo prazo?

b)

o que estes objetivos e metas irão requerer, em termos de tempo e recursos pessoais e
financeiros, para serem atendidos?

c)

quais são os benefícios previstos e os resultados de se alcançar estes objetivos e metas?

d)

como o progresso e o desempenho destes podem ser medidos e como saber quando os
objetivos, metas e marcos foram alcançados?

Os passos 1 ao 3 apresentados na Figura 14 são designados para responder estas questões.
No caso da alta administração ter a responsabilidade pelo desenvolvimento do SGA, as
informações desenvolvidas nesses passos podem ser usadas para refinar futuros esforços, manter o
comprometimento do gerenciamento ambiental e avaliar o seu desempenho.
No Apêndice A é apresentado o detalhamento dos passos apresentados na Figura 14,
objetivando conseguir se estabelecer, de forma aproximada, um SGA totalmente funcional. Desse
modo, fornece instruções, exemplos e pormenores para aplicação do passo-a-passo do processo
para o estabelecimento do SGA em órgãos rodoviários, apresentado acima. Quando as instruções
fornecidas nesse apêndice forem utilizadas, cabe também levar em consideração os demais
sistemas, processos e ferramentas já implantados no órgão. Destaca-se que esse é um processo de
melhoramento contínuo, portanto, pode-se utilizar os resultados de um passo para enriquecer as
ações e resultados de outro passo anterior a ele.
5.1.2

Política Ambiental
Segundo definição da NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) a política ambiental trata das

“intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental,
conforme formalmente expresso pela alta administração”. Ou seja, é a posição adotada por uma
organização relativamente ao meio ambiente, tendo como base os diagnósticos iniciais ambiental e
estratégico ou mesmo alguma outra revisão que permita saber onde e em que estado a organização
se encontra em relação às suas questões ambientais.
A política ambiental é normalmente de caráter geral e abrangente, mas tem a finalidade de
definir os objetivos fundamentais, gerais e de longo prazo e os princípios de conduta do órgãona
área ambiental. Deve ser composta por diretrizes que forneçam uma direção e sirvam de base para
a definição e revisão destes objetivos, de forma a expressar a autoconsciência ambiental e
representar um auto-comprometimento da alta administração, tanto no âmbito interno quanto
externo. Destaca-se que a ISO 14001 recomenda que a política reflita este auto-comprometimento
para com no mínimo três compromissos ambientais fundamentais: atendimento aos requisitos
legais aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos
ambientais; prevenção da poluição; e melhoria contínua.
O cumprimento e a conformidade desses compromissos é de vital importância para a
organização, uma vez que, em termos de gestão ambiental, inclusive no disposto nas normas da
série ISO 14000, a adoção de um SGA é voluntária. Desta forma, nenhuma organização é obrigada

68

a adotar uma política ambiental ou procedimentos ambientais espontâneos, salvo em casos de
requisitos exigidos por lei, tais como: licenciamento ambiental; controle de emissões; tratamento de
resíduos; entre outros.
Cabe salientar, conforme recomendado pelo Portal Ambiente Brasil (2006), que a política
não deve simplesmente conter declarações vagas ou ser demasiadamente genérica, a ponto de fazer
afirmações, tais como: “comprometemo-nos a cumprir a legislação ambiental”. É óbvio que
qualquer organização, com ou sem política ambiental declarada, deve obedecer à legislação
vigente. A política precisa ter um posicionamento definido e forte.
Entretanto, segundo Moreira (2002), é recomendável não assumir obrigações de difícil
atendimento, pois tudo que está escrito na política deve ser demonstrado na prática. À medida que
o SGA evolui e melhora, pode-se alterar a política conforme o interesse e a conveniência da
organização, incluindo outros compromissos ao longo do tempo.
Conforme a ISO 14001 a alta administração deve assegurar que esta política:
a)

seja pertinente à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e/ou
serviços, dentro do escopo definido do SGA, de forma a adequar à política ao tipo e à
dimensão dos aspectos ambientais significativos da organização;

b)

forneça a estrutura para o estabelecimento e análise e revisão periódicas dos objetivos e
metas ambientais, de modo que a política possa sempre refletir as mudanças nas
condições e informações. Para efeito de auditoria é papel do auditor buscar a coerência
dos objetivos e metas com a política ambiental;

c)

seja documentada, implementada e mantida, de modo a formalizar a política em um
documento datado e assinado pela alta administração, mantido ao longo do tempo e
revisado sempre que necessário. As diretrizes apresentadas neste documento devem ser
implementadas à rotina da organização;

d)

esteja disseminada em todas as áreas administrativas e operativas do órgão e seja
comunicada a todos que nele trabalhem ou que atuem em seu nome, incluindo os
prestadores de serviço que trabalhem nas dependências da mesma. A comunicação com
os últimos pode incluir somente as seções pertinentes da política;

e)

esteja disponível para todos os colaboradores e para o público.

É recomendado ainda, na ISO 14001, que a alta administração do órgão defina e documente
sua política ambiental no mesmo contexto da política ambiental de uma organização maior da qual
faça parte, com o endosso desta, se houver. Esse é o caso dos OGERs vinculados ao MT, ou seja, a
ANTT e o DNIT, que devem adotar entre suas diretrizes ambientais o atendimento aos três princípios
da política ambiental desse Ministério, já citados no Capítulo 4.
A essência da política ambiental dos OGERs pode ser traduzida pelo princípio de
compatibilização dos transportes com a preservação do meio ambiente no gerenciamento da infraestrutura e da operação do transporte rodoviário. O desdobramento desse princípio nas diferentes
áreas de atuação dos órgãos rodoviários resulta na definição das diretrizes ambientais, que visam a
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assegurar, entre outros, o controle sobre os aspectos ambientais nos contratos sob responsabilidade
desses e na interface institucional com outros agentes, os usuários e a sociedade em geral.
Ao se tratar de aspectos ambientais, salienta-se que na maioria dos casos os OGERs não são
responsáveis diretamente pelos serviços em seus empreendimentos e sim pela fiscalização desses.
Assim, eles ficam restritos ao âmbito e alcance das cláusulas contratuais com as empresas
contratadas, pois os impactos ambientais propriamente ditos não são decorrentes das ações que esses
possam controlar diretamente.
Para contornar essa situação o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, na
qualidade de órgão responsável pela implantação dos empreendimentos rodoviários, busca a
integração de suas políticas e ações com aquelas de seus parceiros que interagem com o meio
ambiente, em especial com as empresas contratadas. Conforme o DNIT (2004), para conseguir esta
integração faz uso de uma abordagem ambiental abrangente, negociada com essas empresas e outros
órgãos como o IBAMA, IPHAN, FUNAI e ONG’s, de modo fortalecer a gestão de todo o grupo.
Portanto, um dos escopos principais da política ambiental dos órgãos rodoviários deve ser a
gestão do contrato com as empresas contratadas (empresas de consultoria, empreiteiras,
concessionárias etc.), no que diz respeito às cláusulas ambientais. Seu objetivo é a estruturação e
sistematização da coleta, processamento e análise de informações sobre as questões ambientais
referentes aos processos sob responsabilidade dessas empresas.
Salienta-se que o foco na fiscalização das cláusulas ambientais dos contratos deve ser
objeto de uma das diretrizes ambientais dos OGERs. Além desse foco, há também que se observar
a abrangência das demais funções do órgão, objeto de outras diretrizes ambientais, que devem estar
distribuídas entre as suas funções básicas regimentais e as suas funções de gestão ambiental.
As diretrizes voltadas para as funções básicas do órgão incorporam o compromisso desse
com: a conformidade legal, o atendimento a sua política ambiental da e a integração da variável
ambiental as suas funções institucionais. Como exemplo destas diretrizes tem-se: inserir a
consideração ambiental nos estudos de viabilidade de novos empreendimentos; incorporar ao edital e
ao contrato exigências de considerações ambientais; acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
quanto aos aspectos ambientais; acompanhar e fiscalizar a obtenção das licenças ambientais (LP, LI,
LO e ASCV), junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental, e o cumprimento dos acordos e
condições estabelecidos nas mesmas; inserir considerações ambientais na fiscalização dos serviços de
transporte; prevenir e reduzir riscos de acidentes; entre outros.
Já as diretrizes para a gestão ambiental visam a garantir o adequado desempenho ambiental
no exercício de suas funções e na melhoria contínua de sua gestão como um todo. Como exemplo
destas diretrizes tem-se: estabelecer, implementar e manter um SGA no órgão; prover a capacitação
institucional para a gestão ambiental; inserir a questão ambiental nos canais de comunicação e
relação com usuários e comunidades; etc.
Silva (1998) sugere entre as diretrizes da política ambiental de um órgão rodoviário a
exigência de uma prática contratual de obras e serviços, que privilegie nos processos licitatórios as
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empresas que possuam o Certificado do Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14001, assim como o
Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9000.
A necessidade de um SGA e do estabelecimento de uma política ambiental, tanto nos
OGERs quanto nas empresas contratadas, pode ser identificada por alguns questionamentos que se
respondidos afirmativamente, demonstram que as rodovias sob responsabilidade desses precisam
de um SGA eficiente:
a)

as obras rodoviárias de responsabilidade do OGER e empresas contratadas são objeto
de licenciamento ambiental?

b)

os financiamentos e as empresas de seguros para serviços rodoviários exigem
licenciamento ambiental?

c)

a comunidade (a sociedade civil organizada) tem questionamentos quanto ao
desempenho ambiental dos empreendimentos rodoviários?

d)

os usuários de rodovia questionam sobre a recuperação ambiental e a segurança da
rodovia?

Ressalta-se que todas as obras rodoviárias que necessitam de licença ambiental devem as
ter solicitado aos órgãos competentes com bastante antecedência, pois existem prazos a serem
cumpridos para as suas obtenções. A empresa contratada imediatamente, após vencer a licitação,
deve procurar os órgãos de competência ambiental, para que juntamente com estes possa traçar
planos e programas para o bom atendimento ambiental ao longo do período de sua atuação.
5.1.3

Planejamento
A fase de planejamento é um conjunto de etapas importantes para a implementação,

operação e manutenção do SGA no órgão, que visa a estabelecer as prioridades e metas definidas
na política ambiental a serem atingidas e os montantes de recursos que deverão ser alocados a cada
uma das atividades. Deve conter, no mínimo, os seguintes itens:
a)

identificação

dos

aspectos

ambientais

pertinentes

às

diretrizes

estabelecidas

anteriormente e avaliação dos impactos ambientais associados;
b)

identificação dos requisitos legais e outros requisitos que tenham interface com cada
diretriz;

c)

estabelecimento de prioridades, objetivos e metas alinhados com o compromisso
ambiental estabelecido nas diretrizes da política ambiental e elaboração de planos e
programas de gestão para o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.

5.1.3.1

Aspectos ambientais
A Norma Brasileira ISO 14001 (ABNT, 2004) define aspectos ambientais como “os

elementos de atividades, serviços ou produtos de uma organização que podem interagir com o meio
ambiente”. Ela ainda salienta que “um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter
um impacto ambiental significativo”, considerando por impacto ambiental “a alteração que ocorre
no meio ambiente como resultado do aspecto”.
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Portanto, o relacionamento entre os aspectos e impactos ambientais é o de causa e efeito.
Destaca-se que os impactos não são somente adversos, existindo em várias situações impactos
benéficos ao meio ambiente. No caso das rodovias, esses impactos positivos são auferidos em
especial pelos usuários das vias (e repassados para a sociedade, como um todo) e pelas
comunidades lindeiras, localizadas na área de influência direta do empreendimento. Eles são
decorrentes, principalmente, da melhoria de suas mobilidades e acessibilidades.
O objetivo desse item da ISO 14001 é o de desenvolver, implementar e manter um
procedimento para a identificação e a avaliação dos aspectos e impactos ambientais significativos
referentes às atividades, produtos e serviços de um órgão que devem ser priorizados pelo seu SGA.
Esse ato visa a assegurar que o órgão determine quais os aspectos e respectivos impactos que
podem ser controlados por ela e procure, na medida do possível, influenciar seus fornecedores e
prestadores de serviços. O Quadro 13 mostra exemplos da identificação dos aspectos e
conseqüentes impactos ambientais de algumas atividades, produtos ou serviços.
Quadro 13: Identificação dos aspectos e conseqüentes impactos de atividades, produtos ou serviços
Atividade, Produto ou Serviço

Aspecto

Impacto

Atividade: manuseio e transporte de
materiais perigosos

Possibilidade de derrame acidental

Contaminação do solo ou da água

Produto: refino do produto

Reformulação do produto para
reduzir seu volume

Conservação de recursos naturais

Serviço: manutenção de veículos

Emissões de escapamento

Redução da poluição do ar e
melhoria da saúde da comunidade

Fonte: NBR ISO 14004 (ABNT, 1996).

Os aspectos ambientais devem refletir o atual desempenho ambiental do órgão da forma
mais completa possível. Para tanto, o órgão deve levar em consideração os impactos positivos ou
negativos de suas atividades, produtos ou serviços; produzidos no passado e no presente (impactos
reais) e, inclusive, no futuro (impactos potenciais); relacionando-os com as exigências definidas
pela legislação e regulamentos. Pode também incluir a identificação dos impactos sobre a saúde e
segurança e a avaliação de risco ambiental.
Em relação aos impactos ainda existentes, decorrentes de atividades do passado, os mesmos
são considerados como passivos ambientais. A atividade não existe mais, entretanto remanesceu
um dano ambiental a ser recuperado.
Conforme Moreira (2002), geralmente esses passivos se tratam de reparação do solo; danos
à comunidade, ao patrimônio histórico, às edificações, à saúde das pessoas; entre outros. No caso
de ocorrência deles, recomenda-se que o órgão elabore um relatório detalhado com a sua
identificação e o acompanhamento de suas medidas mitigadoras e/ou compensatórias, incluindo
registros fotográficos.
Cabe salientar que a ISO 14001 recomenda que o órgão que não possua um SGA estabeleça,
como um primeiro passo, sua posição corrente em relação ao meio ambiente por meio de uma revisão
inicial que se trata do diagnóstico ambiental inicial, já descrito anteriormente. O objetivo é o de
considerar todos os seus aspectos ambientais como uma base para o estabelecimento do SGA. Esse é
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utilizado preliminarmente para a definição da política ambiental da organização e suas diretrizes,
servindo de parâmetro para um levantamento posterior mais detalhado dos aspectos ambientais
relacionados a elas. Aquele órgão que já dispõe de SGA não precisará proceder a tal revisão.
A identificação dos aspectos ambientais associados a uma atividade deve ser feita de maneira
que permita o correto levantamento de dados, que por sua vez orientará as decisões tomadas pelos
responsáveis. É importante que se considerem nesta fase o local das atividades, o custo e o tempo
necessários para a análise, além da disponibilidade de dados confiáveis.
Para uma análise e avaliação completa dos aspectos ambientais significativos, devem-se
reunir papéis e documentos que contenham, entre outros: relatórios de impactos ambientais;
manifestações que evidenciam as opiniões e exigências das partes interessadas (clientes, órgãos
públicos, circunvizinhança, colaboradores, mídia etc.); listas das atividades, produtos ou serviços,
suas análises e investigações sobre seus impactos ambientais, incluindo reclamações de clientes e
outras informações sobre seus efeitos ambientais; entre outros.
Adicionalmente aos aspectos ambientais que podem controlar diariamente, recomenda-se que
o órgão também considere aspectos que possa influenciar, como, por exemplo, aqueles associados a
bens e serviços por ela utilizados, devido à co-responsabilidade por qualquer impacto decorrente
destes. Os aspectos significativos de responsabilidade indireta devem ser objetos de políticas e ações
específicas em relação às empresas contratadas, tais como:
a)

estabelecimento de requisitos ambientais no edital de licitação dos serviços à contratar
e no contrato da empresa vencedora;

b)

estabelecimento de normas ou regulamentos a serem cumpridos;

c)

incentivo a uma relação de parceria;

d)

incentivo à implantação de um SGA e/ou auditoria ambiental pela empresa contratada;

e)

exigência de prevenção e redução de riscos de acidentes e danos ambientais associados
as atividades e serviços contratados;

f)

exigência de atuação no caso de emergências;

g)

exigência contratual referente ao cumprimento de requisitos legais;

h)

exigência de prestação de informações periódicas (ou quando possível em tempo real)
e pontuais sobre o tratamento ambiental;

i)

exigência de elaboração de relatórios de desempenho ambiental periódicos;

j)

fiscalização dos serviços prestados e do cumprimento das cláusulas ambientais dos
contratos;

k)

comunicação de procedimentos para controle de aspectos ambientais;

l)

aplicação de penalidades nos casos mais graves ou ainda, conforme a severidade da
situação, rescisão do contrato com conseqüente substituição da empresa contratada.

O controle e a influência sobre os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços
variam significativamente, dependendo da situação do órgão ou empresa contratada no seu
contexto externo. Um prestador de serviço ou fornecedor do órgão pode ter um controle
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comparativamente reduzido, do que uma empresa responsável pelo projeto de um produto e que
pode alterar seu processo e conseqüentemente controlar significativamente seus aspectos.
No caso de um OGER, responsável ou co-responsável pelo projeto da rodovia, ele pode
influenciar seus aspectos ambientais significativamente, através da alteração ou exigência de
alteração, por exemplo, de um único elemento no projeto. Este é o caso de uma alteração no
traçado da rodovia, deixando de atingir unidades de conservação ambiental, ecossistemas, espécies
de flora e fauna ameaçadas, nascentes de rios, fontes de abastecimento de água, entre outros. Outro
exemplo seria a substituição, ou exigência de substituição, de uma matéria-prima especificada para
a construção da rodovia por outra menos poluente.
Silva (1998) comenta que para o caso das atividades dos órgãos rodoviários pode-se
considerar a rodovia como o produto destes órgãos, considerando-se como aspectos ambientais,
diretos ou indiretos, oriundos da operação da rodovia: emissões veiculares ou poeira que ocasionam
a poluição atmosférica; derramamentos que poluem o solo e a água; poluição sonora e visual;
vibrações; presença de lixo e surgimento de áreas favoráveis à proliferação de vetores endêmicos;
atropelamento de pessoas e animais; acidentes variados; segregação de áreas urbanas e rurais e de
biótipos importantes; queimadas; interferências com comunidades indígenas ou não; modificações
significativas e equivocadas no uso e ocupação do solo de áreas adjacentes à rodovia, tais como a
formação de favelas; alterações no custo das terras; interferências em planejamentos colocalizados; interferência em áreas de reservas biológicas e florestais; presença de sítios
arqueológicos e históricos; modificações no sistema de drenagem natural; desmoronamentos;
suscetibilidade à erosão e escorregamentos; surgimento de pontos críticos e outros. Esses e outros
aspectos podem ser considerados na construção da via, com o acréscimo daqueles relacionados às
áreas de trabalho que obtiveram, ou não, tratamento ambiental após a sua conclusão.
No Apêndice C é apresentada uma metodologia para identificação e avaliação dos aspectos
ambientais. Já no Anexo A é apresentada, com maiores detalhes, uma série de exemplos de impactos
ambientais decorrentes das atividades pertinentes aos empreendimentos rodoviários.
5.1.3.2

Requisitos legais e outros
De acordo com o estabelecido na ISO 14001 um dos compromissos a ser expresso na

política ambiental é o atendimento aos requisitos legais e outros. Para atender esse item, portanto, a
organização deve estabelecer, implementar e manter mecanismos para identificar, interpretar,
acessar, compreender e gerenciar toda a legislação e outros requisitos por ela subscritos, diretamente
aplicáveis aos aspectos ambientais das suas atividades, produtos e serviços. Além disso, deve
também determinar como estes requisitos serão aplicados e assegurar que eles sejam considerados
no estabelecimento, implementação e manutenção de seu SGA.
Os requisitos legais abrangem a legislação nacional e internacional, federal, estadual e
municipal e as disposições concretas de departamentos ou órgãos públicos. Outros requisitos
subscritos pela organização podem ser: regulamentos e normas técnicas relacionados com meio
ambiente; diretrizes de natureza não regulamentar; códigos de conduta e princípios adotados pelo
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setor onde a organização atua; acordos voluntários estabelecidos com órgãos públicos, clientes,
população, grupos comunitários, ONG’s etc.; exigências coorporativas da organização; certificados
ambientais; entre outros.
A conformidade com os requisitos identificados é um dos referenciais para a avaliação do
desempenho ambiental da organização. Estes requisitos devem ser de conhecimento dos elementos
do órgão e de fácil acesso. Sua atualização deve ser realizada periodicamente.
As seguintes etapas podem ser estabelecidas para facilitar a identificação e avaliação dos
requisitos legais (UFSC, 2004b): aquisição e reunião das fontes de requisitos; parcerias com os
órgãos ambientais; avaliação e documentação das obrigações concretas, que resultam dos requisitos
legais, internos e outros requisitos; análise da conformidade legal ambiental e conclusão quanto às
ações necessárias; atualização permanente dos fundamentos legais e comunicação, treinamento e
aperfeiçoamento.
Em relação aos serviços e atividades terceirizados, a constante fiscalização pela
organização da correta aplicação da legislação ambiental pelas empresas contratadas, pode ser
conduzida por meio da instituição de convênios com órgãos ambientais e outras instituições
responsáveis por aspectos legais específicos. Tais convênios visam ao intercâmbio de informações
e estabelecimento de canais de comunicação e articulação, facilitando o tratamento de questões de
interesse mútuo. A Figura 15 apresenta as competências e atribuições dos órgãos ambientais e dos
OGERs na aplicação da legislação.
CONSELHOS E
ÓRGÃOS AMBIENTAIS

OGERs

Estabelecimento de padrões de qualidade
de projetos, obras e serviços
Estabelecimento de padrões e
princípios gerais

Estabelecimento de instruções de serviço
e inspeção de operações
Definição de responsabilidades e
especificação de edital e contrato

Emissão e fiscalização de
licenças ambientais

Acompanhamento e fiscalização das
cláusulas contratuais e apuração de
responsabilidade
Acompanhamento da apropriação de
custos ambientais

Aplicação da legislação
ambiental

Atendimento a demandas externas
Articulação com órgãos ambientais e
outras instituições para otimizar a gestão
ambiental

Figura 15: Competências institucionais sobre o meio ambiente
Fonte: Adaptado UFSC (2005b).
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Há grande quantidade de requisitos, particularmente quanto à legislação. No Apêndice D,
procurou-se levantar os principais requisitos legais federais (e alguns estaduais), referentes ao meio
ambiente e aplicáveis à gestão ambiental da infra-estrutura e dos serviços de transporte rodoviário,
de modo a contribuir com o levantamento que o OGER terá de realizar antes da implementação de
seu SGA. Cabe a sua complementação, principalmente nos casos em que a atuação de órgãos
estaduais e municipais adicione outros requisitos.
5.1.3.3

Objetivos, metas e programas

5.1.3.3.1

Objetivos e Metas

A ISO 14001 (ABNT, 2004) define por objetivos os propósitos globais a serem atingidos,
auto-estabelecidos pela organização e decorrentes da sua política ambiental, que devem ser
quantificados sempre que possível. Já as metas são definidas como requisitos de desempenho
detalhados resultantes dos objetivos ambientais e fixados com o intuito de alcançá-los. Também
devem ser quantificadas sempre que exeqüível. Salienta-se que a quantificação de ambos poderá
ser aprimorada após a definição dos Programas de Gerenciamento Ambiental – PGAs.
Dessa forma, os objetivos e metas ambientais devem ser coerentes com a política ambiental
do órgão e com seus princípios, uma vez que constituem os alvos gerais de desempenho
identificados nela. Inclui-se aí os comprometimentos com a prevenção da poluição, com o
atendimento aos requisitos legais e com a melhoria contínua. Além desses princípios, os objetivos e
metas devem considerar seus aspectos ambientais significativos, suas opções tecnológicas, seus
requisitos financeiros, operacionais e comerciais e a visão das partes interessadas.
Assim, o órgão deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais documentados, em
cada um de seus níveis e funções pertinentes. Pode fazê-lo considerando todo o órgão ou uma
unidade específica desse.
No estabelecimento dos seus objetivos, o órgão deve considerar as constatações relevantes
da identificação e avaliação dos seus aspectos ambientais que podem levar à identificação de
indicadores de desempenho ambiental, específicos e mensuráveis. Tais indicadores podem ser
utilizados para descrever o desempenho do órgão ou para tornarem-se a base para objetivos ou
metas. Já as metas ambientais, específicas e mensuráveis, devem ser fixadas para atingir os
objetivos em um determinado cronograma. Exemplos de objetivos e metas com reflexos
econômicos são apresentados no Quadro 14, assim como os indicadores para mensurá-los.
No caso dos OGERs, primeiramente eles devem estabelecer objetivos claros, com metas
definidas e distinção de recursos, prazos e responsabilidades. Conforme o DNIT (2004a), a
utilização de processos éticos e ambientalmente aceitáveis deve ser prevista, projetando e
implementando sistemas de comunicação internos e externos que envolvam o empreendedor, os
órgãos governamentais e outros atores imprescindíveis, de forma a garantir transparência ao longo
de todo o processo.
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Quadro 14: Exemplos de objetivos e metas ambientais com reflexos econômicos
Objetivos

Metas

Indicadores

Reflexos econômicos

Reduzir o consumo de água

Obter uma redução de 5% em
relação ao ano anterior.

Quantidade de água por
unidade

Reduzir as despesas

Reduzir o consumo de
energia

Obter uma redução de 10% em
relação ao ano anterior.

Quantidade de energia
elétrica por unidade

Reduzir as despesas

Revegetar áreas degradadas

Revegetar todas as áreas nos
próximos cinco anos e não
permitir o surgimento de novas
multas ambientais e suspensão da
licença de operação.

Quantidade de área
revegetada e número de
multas

Evitar o aparecimento de
custos indesejados com o
pagamento de multas e
paralisação das atividades.

Promover a conscientização
ambiental dos empregados

Ministrar treinamento para
promover a conscientização dos
empregados envolvidos
diretamente com os aspectos
ambientais

Quantidade de aulas
horas ministradas e/ou
de empregados
treinados.

Reduzir as não
conformidades relacionadas
às atividades dos
empregados, evitando
desperdícios, multas, etc.

Fonte: Adaptado Portal Ambiente Brasil (2006).

Os objetivos devem ser traçados com base nas diretrizes ambientais estipuladas na política
ambiental do órgão rodoviário. Para cada diretriz deve ser definido, preliminarmente, um plano de
ação onde conste: seus objetivos; a relação das atividades necessárias para atender tais objetivos; os
produtos a serem gerados por atividade; a indicação da prioridade de cada atividade caracterizada
pelo prazo para sua implementação (curto, médio ou longo); e a relação das áreas responsáveis
(Quadro 15).
Quadro 15: Exemplo de plano de ação
Diretriz Ambiental

Objetivos
(1)

Incorporar ao edital e ao
contrato com as empresas
terceirizadas exigências de
considerações ambientais.

Prazo

Curto

(2)

assegurar a adequada inserção, no edital e no contrato de prestação de serviços
públicos e/ou concessão de obras e/ou empreendimentos, de cláusulas relativas
às competências, responsabilidades e infrações associadas ao tratamento da
questão ambiental das obras e serviços objetos da licitação;
atender à legislação sobre licitações e contratos administrativos de prestação de
serviços públicos e/ou concessão de obras e/ou empreendimentos.
Atividade

Produto

Designação e caracterização de responsabilidades do OGER e da empresa
contratada em relação ao licenciamento ambiental, ao tratamento ambiental
da rodovia e dos serviços de implementação, conservação, melhoramentos,
duplicação e operação do empreendimento rodoviário.

Cláusulas de edital e
contrato

Especificação sobre apropriação de custos ambientais.
Especificação de exigências para o atendimento a normas e instruções de
serviço do órgão, ou indicadas por ele, além da legislação ambiental vigente.
Médio

Estabelecimento de metas de desempenho ambiental.

Longo

Revisão e aperfeiçoamento do processo adotado.

Cláusulas de edital e
contrato
Cláusulas de edital e
contrato
Cláusulas de edital e
contrato
Relatório de avaliação

Áreas do OGER Responsáveis

Fonte: Adaptado UFSC (2004c).

A prioridade máxima deve ser alocada à própria implantação do SGA. Estando este
implantado seguem-se prioritárias as diretrizes de acompanhamento e fiscalização dos contratos
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existentes (com empreiteiras, concessionárias, prestadoras de serviços etc.) e de viabilidade
ambiental (para propostas de novos empreendimentos a serem licitados). Estas diretrizes estão
naturalmente associadas às diretrizes para definição de normas e regulamentos e àquelas voltadas
para a gestão ambiental, tais como: comunicação interna e externa, treinamento, conformidade com
os requisitos legais, entre outras (UFSC, 2004c).
Após a aprovação dos Planos de Ação, com os recursos técnicos e financeiros para a sua
execução já assegurados, definem-se as metas. Recomenda-se que estas sejam estipuladas em
percentuais anuais do total a ser realizado (indicadores), de forma a facilitar o controle financeiro e
temporal correspondente e conseqüente alcance dos resultados esperados.
Ressalta-se que questões circunstanciais podem, evidentemente, determinar alterações em
decisões previamente tomadas, definindo novas prioridades pontuais. Um exemplo é a constatação de
um aumento elevado de ocorrências de acidentes, de modo a comprometer a fluidez do tráfego e a
confiabilidade do transporte ou de conflitos de ocupação irregular na faixa de domínio ocasionando
também aumento significativo de riscos de acidentes. Percebe-se nitidamente nesses casos a ligação
direta do fator ambiental com o de segurança e o da própria condição de operação das vias.
5.1.3.3.2

Programas de Gerenciamento Ambiental

Como última etapa da fase de planejamento do SGA a ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda
que o órgão estabeleça e mantenha um programa ou conjunto de programas, para descrever como os
objetivos e metas ambientais serão alcançados, os recursos e prazos previstos e como a atribuição de
responsabilidades em cada função e nível pertinente do órgão será realizada. Dessa forma, os
Programas de Gerenciamento Ambiental – PGAs compreendem o conjunto dos resultados das etapas
anteriores, organizados de forma a ordenar sua implementação.
Dentro da estrutura do planejamento de gestão ambiental, um PGA identifica as ações
específicas na ordem de suas prioridades para o órgão. Assim a criação e o uso de um ou mais PGAs
são importantes para a implantação bem sucedida de um SGA.
Para ser mais eficaz, a ISO 14004 (ABNT, 1996) recomenda que revisões regulares devem
ser realizadas para refletir as modificações dos objetivos e metas do órgão. Para novos e modificados
processos, a revisão pode abordar o planejamento, o projeto, a construção, a operação e, na ocasião
apropriada determinada pelo órgão, o término das atividades.
Nesse contexto, Moreira (2002) menciona que para o acompanhamento e revisão dos PGAs é
aconselhável a realização de uma reunião periódica do Comitê de Gestão Ambiental – CGA, na qual
deve-se verificar a necessidade de inclusão de novos projetos, empreendimentos etc. Da mesma
forma, deve-se garantir que eventuais atrasos nos cronogramas sejam analisados e ações corretivas
sejam tomadas em tempo hábil.
Um exemplo de formulário para o controle dos prazos, recursos, ações e responsáveis de um
PGA é apresentado no Quadro 16. Nele também pode-se fazer um comparativo entre o previsto e o
realizado em cada uma das ações destes programas.
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Quadro 16: Exemplo de formulário para controle dos Programas de Gestão Ambiental
NOME DO OGER
LOGOTIPO

O

NOME DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

N PGA

Ref. objetivos e metas
Período:

Folha no
Revisão no
Data:

Objetivo relacionado:

AÇÃO

Meta relacionada:

RESPONSÁVEL

(*)

JAN

FEV

/
/

Recursos aprovados para este PGA:

MAR

ABR

MAI

ANO:
JUN
JUL

AGO

SET

OUT

P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
(*) P = Previsto R = Realizado
Elaborado por:

Fonte: Adaptado Moreira (2002)

Aprovado por:

/

Observações:

Distribuição de Cópias:

NOV

DEZ
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No caso dos empreendimentos rodoviários, conforme o DNIT (2004a), os PGAs
normalmente (portanto sem esgotar as possibilidades) acordados entre os órgãos rodoviários e os
organismos ambientais, são aqueles já citados no Quadro 9, adotados para a BR-101 Sul. Esses
programas fazem parte do escopo do documento intitulado “Diretrizes Básicas para a Elaboração
de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários” que apresenta grande parte dos estudos de meio
ambiente e programas acordados.
Ressalta-se que o órgão responsável pelo licenciamento ambiental pode decidir pela
elaboração de outra ferramenta não relacionada nele. Nesse caso deverá ser elaborado escopo
específico, cuja realização poderá ser subsidiada pelos Escopos Básicos – EBs relacionados, ou
ainda por documentos complementares, tais como o “Manual para Atividades Ambientais
Rodoviárias” aprovados pelo DNER/DNIT, ou outros. Como exemplo de outros PGAs não listados
no Quadro 9, tem-se:
a)

PGA de Disciplinamento do Manejo e da Deposição dos Resíduos da Construção Civil;

b)

PGA de Controle da Qualidade do Solo;

c)

PGA de Controle da Qualidade dos Recursos Naturais;

d)

PGA de Controle da Qualidade das faixas de domínio;

e)

PGA de Controle da Qualidade de Travessia em Áreas de Vida Silvestre Significativa;

f)

PGA de Controle da Qualidade de Travessias de Biótipos Importantes;

g)

PGA de Monitoramento Ambiental;

h)

PGA de Ampliação dos Efeitos Positivos dos Projetos.

Segundo Silva (1998), além desses PGAs, outros programas devem ser levados em conta no
plano de ação, conforme o surgimento das necessidades ou simplesmente como forma de
prevenção. Como exemplo tem-se o Programa de Prevenção de Acidentes e o Programa de
Manutenção das Vias, Veículos e Terminais.
Outros programas que, em hipótese alguma, deveriam ser de desconhecimento de técnicos e
membros da direção dos OGERs são os Planos de Contingência e Emergência que prevêem o
atendimento de acidentes com produtos e cargas perigosas e as situações emergenciais de
calamidade, como enchentes, vendavais, incêndios em faixas de domínio etc. Nesse caso,
primeiramente devem ser considerados um processo de treinamento inicial e um contínuo, inclusive
com simulações que envolvam além das várias unidades do órgão, a comunidade, polícias rodoviária
e ambiental, órgão ambiental e outros que se fizerem necessários. Esses PGAs, mais comumente
elaborados para os empreendimentos rodoviários, encontram-se mais detalhados no Anexo B.
Cabe relembrar que a maioria dos OGERs não executa as obras e empreendimentos
rodoviários, ficando somente responsável pela fiscalização dos mesmos e, dessa forma, pela
fiscalização da correta elaboração, implementação e operação dos programas ambientais. Assim,
programas específicos de fiscalização e prevenção devem ser elaborados. Ressalta-se que no caso
desses órgãos, no âmbito de uma mesma diretriz, vários PGAs podem ser estabelecidos, como os
apresentados no Quadro 17.
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Quadro 17: Exemplo de Programas de Gerenciamento Ambiental para OGERs
DIRETRIZ

PGA
PGA do Relatório Ambiental

1

Incorporar ao edital e ao contrato exigências de
considerações ambientais

PGA de Controle de Acidentes Rodoviários
PGA de Fiscalização de Rodovias
PGA de Atuação Conveniada
PGA de Segurança no Transporte de Produtos Perigosos

2

Inserir considerações ambientais na fiscalização da
prestação de serviços em empreendimentos
rodoviários

PGA de Novos Empreendimentos

3

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
quanto aos aspectos ambientais

PGA de Editais e Contratos

4

Estabelecer normas e regulamentos sobre as
interfaces com o meio ambiente

PGA de Normalização Ambiental Rodoviária

5

Inserir a consideração ambiental nos estudos de
viabilidade de novos empreendimentos

PGA de Estudos de Viabilidade

6

Estabelecer programas ambientais complementares
visando a estimular a preservação ambiental

PGA de Desempenho Ambiental – Responsabilidade
Ambiental

7

Desenvolver estudos sobre aspectos ambientais da
tecnologia veicular

PGA de Tecnologia Veicular Sustentável

8

Prevenir e reduzir riscos de acidentes nas interfaces
com dutos e ferrovias

PGA de Redução de Riscos – Interface com Outras Infraestruturas

9

Estabelecer, implementar e manter um Sistema de
Gestão Ambiental no OGER

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3 e 11 a 16)

10

Estabelecer articulação institucional interna para a
gestão ambiental

PGA de Contabilidade Ambiental – Fase de Viabilidade
PGA de Desempenho Ambiental – Critérios e Metas

PGA de Atuação Conveniada com o IBAMA
PGA de Atuação Conveniada com OEMAs
PGA de Atuação Conveniada com a Defesa Civil

11

Estabelecer articulação inter-institucional

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3, 9, 12 a 16)

12

Promover a capacitação institucional para a gestão
ambiental

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3, 9, 11 e 13 a 16)

13

Inserir, no âmbito de atuação da Assessoria Jurídica,
o direito ambiental aplicado

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3, 9, 11, 12 e 14 a 16)

14

Inserir a questão ambiental nas relações públicas do
órgão

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3, 9 a 13, 15 e 16)

15

Inserir a questão ambiental nos canais de
comunicação e relação com usuários e comunidades

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3, 9 a 14 e 16)

16

Executar o planejamento e a alocação de recursos
financeiros e orçamentários para a gestão ambiental

PGA do Processo de Gestão (permeia os PGAs referentes às
diretrizes 3 e 9 a 15)

Fonte: Adaptado UFSC (2005b).

Cabe salientar, que no exemplo a identificação de um PGA de fiscalização específico para a
prevenção de acidentes rodoviários e outro específico para a fiscalização do relatório ambiental, em
separado do PGA de fiscalização de rodovias, demonstra prioridade ao escopo desses programas. O
tratamento individual de assuntos inter-relacionados significa apenas a necessidade de obtenção de
resultados mais urgentes para um determinado objetivo, cujo tema passa então a ter um tratamento
prioritário e, portanto mais ágil.
Por outro lado, nada impede que se tenha um único PGA por tema, dentro do qual alguns
aspectos sejam considerados prioritários em relação a outros. Nesse caso, seriam estabelecidas para o
mesmo programa metas diferenciadas para diferentes aspectos do mesmo tema. Em função do
conteúdo de cada programa, isto é, da atividade principal de implementação de determinada diretriz,
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são dimensionadas e alocadas equipes que terão a competência de executá-los e são encaminhadas as
providências para alocação dos necessários recursos financeiros e orçamentários (UFSC, 2005b).
Finalmente, é importante observar que os PGAs citados ainda podem ser desdobrados em
vários outros, conforme as atribuições do órgão e dos serviços ou atividades a que se relacionam.
Como exemplo, tem-se o caso da BR-101 Sul, cujo Programa de Compensação Ambiental foi
desmembrado em dois sub-programas: Programa de Compensações para Uso na Instalação e/ou
Operação de Unidades de Conservação e Programa de Compensações para Uso na Recuperação de
Áreas de Preservação Permanente. Como outro exemplo, cita-se que os PGAs listados pelo DNIT
podem ser incorporados ao PGA de Editais e Contratos como desmembramentos deste, de modo
que possam ser cobrados das empresas contratadas e fiscalizados pelo órgão gestor.
5.1.4

Implementação e Operação
Após terem sido executadas as fases anteriores, chega-se ao momento da implementação e

da operação do SGA. Conforme Cruz (2004) esta fase consiste na implementação dos PGAs e de
todas as atividades necessárias para garantir que os objetivos ambientais do órgão sejam atingidos.
Segundo o Portal Ambiente Brasil (2006) esse procedimento compreende essencialmente a
capacitação e os mecanismos de apoio, ou seja, a disponibilização de recursos humanos, físicos e
financeiros para que a política, os objetivos e as metas ambientais do órgão possam ser
viabilizados. Portanto, para esta fase de implementação e operação do SGA, a NBR ISO 14001
(ABNT, 2004) preconiza que se deve:
a)

definir recursos, estruturas e responsabilidades para a execução dos PGAs e para as
demais etapas da gestão ambiental;

b)

prover conscientização e treinamento para as equipes envolvidas;

c)

assegurar a comunicação interna e externa entre as partes interessadas;

d)

documentar e manter o controle da documentação necessário à execução e ao
acompanhamento da gestão;

e)

manter o controle operacional;

f)

assegurar a preparação e o atendimento de emergências.

Cabe salientar que para assegurar uma melhoria contínua da qualidade ambiental e atender às
alterações dos requisitos das partes interessadas e a dinâmica do ambiente econômico; as exigências
de capacitação e os mecanismos de apoio requeridos pelo órgão devem evoluir constantemente e
serem aperfeiçoados ou adequados sempre que necessário.
5.1.4.1

Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

5.1.4.1.1

Recursos Humanos, Físicos e Financeiros

A NBR ISO 14004 (ABNT, 1996) recomenda que sejam definidos e disponibilizados os
recursos humanos, físicos e financeiros apropriados, essenciais para a implementação da política
ambiental de um órgão e o alcance de seus objetivos e metas ambientais, inclusive para novos
projetos. É igualmente recomendado pela ISO 14004 (ABNT, 1996) que a alta administração
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assegure o provimento de um nível apropriado de recursos para garantir a implementação e
manutenção do SGA.
Dependendo do ramo, tamanho e natureza do órgão, os seus recursos e sua estrutura
organizacional podem impor certas limitações à implementação do SGA. Para administrar tais
restrições, recomenda-se esse considere, quando possível, estratégias de cooperação com:
a)

universidades e outros centros de pesquisa para apoiar a produção e inovação;

b)

outros órgãos de mesmo tamanho ou natureza, para definir e tratar de problemas comuns,
compartilhar know-how, tratar do desenvolvimento técnico, estabelecer um meio de
estudar o SGA etc.;

c)

órgãos de normalização e associações de órgãos do mesmo ramo para programas de
treinamento e conscientização.

No caso dos órgãos rodoviários, a alta administração desses deve disponibilizar os recursos
necessários para a implantação e manutenção do SGA e para a melhoria contínua de sua eficácia.
Além disso, recursos devem ser liberados para aumentar a satisfação dos usuários e sociedade em
geral, mediante o atendimento dos princípios de eficiência, segurança, qualidade, economicidade,
conforto e preservação ambiental. Estes recursos incluem a designação de pessoal treinado para
gerenciamento; desenvolvimento de trabalhos e atividades de verificação e auditorias internas,
assim como designação de recursos tecnológicos e financeiros.
5.1.4.1.2

Funções, Responsabilidades e Autoridades

De acordo com a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) as funções, responsabilidades e autoridades
devem ser definidas, documentadas e comunicadas a fim de facilitar um SGA eficaz. A alta
administração do órgão deve fornecer recursos essenciais para a implementação e o controle do SGA,
abrangendo recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia e recursos financeiros. Para
tanto, a mesma deve nomear representante(s) específico(s) que, independentemente de outras
atribuições, deve(m) ter funções, responsabilidades e autoridades definidas de forma a:
a)

assegurar que os requisitos do SGA sejam estabelecidos, implementados e mantidos de
acordo com a ISO 14001;

b)

relatar à alta administração o desempenho do SGA, para análise crítica, como base para o
seu aprimoramento.

Como já dito, o comprometimento de todos os empregados do órgão é requisito essencial
para a implementação bem sucedida do SGA. Neste contexto, na ISO 14004 (ABNT, 1996)
recomenda-se que os empregados em todos os níveis respondam, no escopo de suas
responsabilidades, pelo desempenho ambiental, em apoio ao SGA.
Dessa forma, a alta administração deve ser a responsável pelo estabelecimento da política
ambiental do órgão e por garantir que o SGA seja implementado. Deve, para tanto, designar seu(s)
representante(s) específico(s), com responsabilidade(s) e autoridade(s) bem definidas para a
implementação do sistema e comunicadas ao pessoal envolvido. Deve designar, no mínimo, um
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responsável por atingir os objetivos em cada nível do órgão, sem esquecer-se de definir os meios e
o espaçamento temporal para que estes possam ser atingidos.
No caso de grandes ou complexas organizações, pode-se designar mais de um
representante. Em pequenas e médias organizações, essas responsabilidades podem ser assumidas
por apenas um indivíduo que poderá ser o proprietário ou cargo mais alto da organização, que
desempenhará as funções de “alta administração”. Portanto, a estrutura dessas não necessariamente
exige um departamento de meio ambiente. Já as organizações de maior porte exigem uma estrutura
maior. Cada caso deve ser analisado e adaptado individualmente.
No caso de organizações de grande porte, normalmente deve-se criar uma gerência de meio
ambiente, onde o gerente ambiental atuará. Quanto a esta gerência Moreira (2002) comenta que o
seu posicionamento na estrutura do órgão é fator-chave para a correta compreensão da
responsabilidade diante das questões ambientais. O ideal é o deslocamento do setor de meio
ambiente para uma posição de destaque, ligada diretamente ao principal dirigente da unidade,
conforme visualizado na Figura 16.
Principal Dirigente do Órgão
Assessoria de Meio Ambiente

Gerente de
Operações

Gerente de
Obras

Gerente de
Manutenção

Gerente
Administrativo

Outras
Gerências

Figura 16: Exemplo de posicionamento da área ambiental na estrutura organizacional
Fonte: Adaptado Moreira (2002).

Se o responsável pela área ambiental ocupar uma função hierarquicamente inferior ou igual
às demais áreas, geralmente terá menor possibilidade de atuação. A zona de conflito se estabelece
em função da divergência de objetivos percebidos pelas partes. O coordenador de meio ambiente é
visto, na maioria das vezes, como um intruso e, nesses casos, o órgão perde muitas oportunidades
de atuar na fonte dos problemas ambientais, pois estes se encontram, em sua maioria, nas outras
áreas da organização. Destaca-se que o coordenador ambiental deve ser designado pela alta
administração, pois ele é o profissional que coordenará o tema meio ambiente no âmbito do órgão e
em suas relações externas, sendo o responsável por gerir o SGA e implementar os PGAs.
Cabe esclarecer, todavia, que esse coordenador não pode ser o responsável único pelo
desempenho ambiental do órgão. Sua função é de coordenar e articular providências e deverá ser
exercida em estreita colaboração com os responsáveis pela produção e desenvolvimento das
atividades e serviços, aos quais compete, em última instância, assegurar a observância dos
princípios da política ambiental.
Para a fase de implantação do SGA, o seguinte modelo de estrutura para a assessoria de
meio ambiente é sugerido por Moreira (2002):
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Comitê de Gestão Ambiental
Coordenador de Meio Ambiente

Líder Técnico da
Gerência de Operações

Líder Técnico da
Gerência de Obras

Líder Técnico da
Gerência de Manutenção

Líder Técnico de
Outras Gerências

Figura 17: Exemplo de estrutura para a implantação do SGA
Fonte: Adaptado Moreira (2002).

A composição do Comitê de Gestão Ambiental deve incluir os gerentes de todas as unidades
do órgão, o responsável pela unidade de meio ambiente e o representante da administração. O
ocupante do cargo mais elevado do órgão deve ter a função de presidir o comitê. O mesmo deverá
tratar dos assuntos mais relevantes de meio ambiente e as suas reuniões devem ser de caráter
decisório e de análise crítica do SGA.
Já o Coordenador de Meio Ambiente normalmente tem um papel mais administrativo do
que técnico. Compete a ele a criação dos procedimentos de funcionamento do SGA, o
estabelecimento dos fluxos organizacionais, das periodicidades, responsabilidades e autoridades
relacionadas, assim como a centralização do acompanhamento do cronograma de instalação.
Já a função do Líder Técnico é coordenar e orientar, em sua área, o levantamento de
aspectos e avaliação dos impactos ambientais, bem como a elaboração das instruções de trabalho,
quando necessárias. A definição do número de líderes técnicos das gerências vai depender de como
elas estão divididas e das dimensões de cada área.
Não há uma solução padrão para a organização ambiental. De acordo com cada nível
hierárquico e posição na organização, distinguem-se as tarefas. Mas de um modo geral, para qualquer
organização, incluindo-se aí os órgãos gestores de empreendimentos rodoviários, cabe:
a)

à administração:

- integrar a proteção ambiental no planejamento estratégico da organização;
- estabelecer a política ambiental;
- deliberar os objetivos e os programas ambientais;
- definir as competências;
- definir um ou mais responsáveis pelo SGA;
- avaliar o desempenho do SGA e deduzir medidas para melhoria contínua.
b)

à unidade de gestão ambiental:

- assegurar que os requisitos do SGA sejam estabelecidos, implementados, operados e
mantidos de acordo com as normas de referência, visando sempre a sua melhoria
contínua;

- implementar as diretrizes ambientais;
- promover a articulação institucional visando à participação coordenada e integrada
das UOs na gestão ambiental;
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- promover a articulação inter-institucional visando à gestão ambiental conveniada;
- prestar assessoria técnica às UOs no tratamento ambiental;
- organizar o relatório de desempenho ambiental do órgão e os relatórios de
desempenho ambiental de empresas contratadas;

- relatar o desempenho do SGA para a alta direção do órgão, para a análise crítica,
como uma base para melhoria.
c)

aos demais departamentos:

- cumprir as leis ambientais;
- desenvolver objetivos e programas ambientais;
- executar os programas ambientais e alcançar os objetivos estipulados;
- manter os procedimentos;
- transmitir as informações necessárias;
- introduzir medidas corretivas necessárias e controlar a execução.
Em se tratando de responsabilidade técnica e pessoal, a ISO 14004 cita exemplos de
responsabilidades ambientais que podem servir de orientação, conforme o Quadro 18.
Quadro 18: Exemplos de responsabilidades ambientais
Exemplos de responsabilidades ambientais
Estabelecer a orientação geral

Pessoa(s) responsável(eis) típica(s)
Presidente, Executivo Principal, Diretoria

Desenvolver a política ambiental

Presidente, Executivo Principal, Coordenador de Meio
Ambiente

Desenvolver objetivos, metas e programas ambientais

Coordenadores e Gerentes envolvidos

Monitorar o desempenho global do SGA
Assegurar o cumprimento dos regulamentos
Assegurar melhoria continua

Coordenador de Meio Ambiente
Gerente Geral Operacional
Todos os Coordenadores e Gerentes

Identificar as expectativas dos clientes
Identificar as expectativas dos fornecedores
Desenvolver e manter procedimentos contábeis

Pessoal de Vendas e de Marketing
Pessoal de Compras e de Contratação
Gerentes Financeiros e Contábeis

Cumprir os procedimentos definidos

Todo o pessoal

Nota: No caso de pequenas e médias empresas, a pessoa responsável pode ser o proprietário.
Fonte: NBR ISO 14004 (ABNT, 1996)

Em resumo, com relação aos agentes envolvidos na gestão ambiental, no caso dos OGERs,
considerando-se as atividades de planejamento, aprovação, implantação e manutenção das
decisões, medidas e procedimentos de gestão, abrangendo desde decisões sobre a política ambiental
do órgão até decisões sobre a fiscalização de campo, prevê-se a participação:
a)

do Comitê de Gestão Ambiental – CGA: a ser formado por diretores do órgão, pelo
coordenador de meio ambiente, representantes da administração e outros representantes
das UOs designados pela diretoria;

b)

da Representação da Administração – RA: pode ser de qualquer uma das UOs, tanto da
área fim como da área administrativa, que possua alguma interface ambiental;

c)

da Coordenação de Meio Ambiente – CMA: responsável pelo SGA do órgão;
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d)

da Gerência (i): gerência relacionada com determinada questão do SGA do órgão. É
representada pelo seu gerente (Gi), que normalmente assume a função de líder técnico;

e)

do Supervisor – S, com dupla representação: um supervisor pertencente à CMA e outro
pertencente à Gerência (i) que tenha função de supervisão dos serviços de fiscalização;

f)

do Supervisor da Unidade Regional – SR: deve pertencer à equipe de fiscalização da
unidade regional do órgão;

g)

do Supervisor de Campo – SC: deve pertencer à equipe de fiscalização de campo.

É prática comum das organizações, apresentarem, em seu manual do SGA, uma matriz de
responsabilidade e autoridade. Essa correlaciona os requisitos da Norma ISO 14001 com os agentes
da organização citados acima, conforme verifica-se no quadro a seguir.
Quadro 19: Exemplo de matriz de responsabilidade e autoridade
Responsabilidade / Autoridade →
Requisito do SGA ↓
Política Ambiental
Identificação / Avaliação
de Aspectos Ambientais
Requisitos Legais e Outros Requisitos
Objetivos e Metas
Programas de Gerenciamento Ambiental
Estrutura e Responsabilidade
Treinamento
Comunicação
Manual do SGA (Documentação)
Controle de Documentos
Controle Operacional
Monitoramento
Não-conformidade,
ações corretivas e preventivas
Registros
Auditorias do SGA
Análise Crítica

CGA

RA

CMA

SJ

G(i)

S

SR

SC

P/A

A/M

P/I/M

I/M

I/M

I/M

I/M

I/M

-

-

P/A/I/M

I/M

A/I/M

I/M

I/M

I/M

P/A

A/M

P/I/M

P/I/M

P/A/I/M

I/M

I/M

I/M

P/A

M

I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

A

M

P/I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

P/A

P/I/M

I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

A

P/I/M

P/I/M

-

P/I/M

I/M

I/M

I/M

P/A

I/M

P/I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

A

P/I/M

P/I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

M

P/I/M

P/I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

-

-

-

P/I/M

I/M

I/M

I/M

A

-

P/I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

-

P/I/M

P/I/M

P/I/M

P/A/I/M

P/I/M

P/I/M

P/I/M

-

P/I/M

P/I/M

P/I/M

P/I/M

P/I/M

P/I/M

P/I/M

A

P/I/M

I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

A/M

P/I/M

I/M

-

I/M

I/M

I/M

I/M

LEGENDA
CGA = Comitê de Gestão Ambiental

SR = Supervisor da Unidade Regional

RA = Representação da Administração

SC = Supervisor de Campo

CMA = Coordenação de Meio Ambiente

P = Planeja e/ou define

SJ = Setor Jurídico

A = Aprova (decisão e/ou recursos)

Gi = Gerência i

I = Implanta (medidas e requisitos aprovados)

S = Supervisor

M = Mantém (medidas e requisitos implantados)

Fonte: Adaptado Moreira (2002).

5.1.4.2

Competência, treinamento, conscientização e motivação

5.1.4.2.1

Competência e Treinamento

De acordo com a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) o órgão deve identificar as necessidades de
treinamento e determinar que todo o pessoal cujas tarefas possam criar um impacto ambiental
significativo receba treinamento apropriado. Ele deve também estabelecer e manter procedimentos
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que façam com que seus empregados ou membros, em cada nível e função pertinente, estejam
conscientes e tenham conhecimentos apropriados e atualizados:
a)

da importância da conformidade com os requisitos legais, normas internas e políticas e
objetivos da organização;

b)

da importância da conformidade com a política ambiental e com os procedimentos e
requisitos do SGA, bem como de suas funções e responsabilidades para atingir os
objetivos e metas ambientais e essa conformidade, inclusive com os requisitos de
preparação e atendimento a emergências;

c)

dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos
benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal;

d)

dos efeitos potenciais da inobservância de procedimentos operacionais especificados.

Deve-se enfatizar que a execução da política e dos objetivos ambientais só terá êxito se a
possibilidade de pensar e agir for estendida a todos os empregados do órgão. A condição fundamental
para isto é um treinamento e uma conscientização globalizante que extrapole a comunicação formal
da política ambiental. A gestão ambiental deve ser encarada como um processo de aprendizagem e
desenvolvimento, em que todas as pessoas em todos os setores precisam ser envolvidas.
Além dos empregados é recomendável que o órgão requeira que os prestadores de serviço,
trabalhando em suas instalações e/ou em seu nome, sejam capazes de demonstrar que seus
respectivos empregados tenham o treinamento requerido. Também devem evidenciar que esses têm
os conhecimentos e habilidades necessários para operarem "de forma ambientalmente responsável".
Como atualmente os órgãos praticam a terceirização de maneira intensa e muitas vezes o
número de terceiros é maior do que o número de empregados próprios, o treinamento de terceiros e o
controle dos registros de seus treinamentos constitui-se um fator de dificuldade na implantação do
SGA. O órgão deve se preparar para lidar com um grande volume de dados e inclusive analisar a
conveniência da utilização de programas de informática específicos.
A percepção sistemática da necessidade de treinamento constitui a base para um treinamento
efetivo. Desse modo, é preciso diferenciar entre atividades que tenham grande significado para os
impactos ambientais e o desempenho ambiental do órgão e atividades de outras áreas. Em ambos os
casos é necessário definir as necessidades de educação e especialização.
O treinamento dos agentes deverá ser direcionado primeiramente para a implantação e
operação do SGA e, em seguida, progressivamente abranger as diretrizes ambientais por ordem de
prioridade. Assim, em período anterior à implantação do SGA, deve ser planejado e executado um
programa de treinamento voltado para os diretores, superintendentes, gerentes e técnicos de UOs que
apresentam interface com a questão ambiental.
Assim, o treinamento envolve uma programação previamente definida em função da
necessidade das equipes designadas para a gestão ambiental, podendo possuir módulos que tratem
desde a conscientização até o treinamento específico para o desempenho de tarefas pontuais,
progressivamente incorporando o conteúdo do SGA. O treinamento no SGA deve ser baseado em um
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manual de operação, compreendendo: as competências, responsabilidades e tarefas especificadas para
seu funcionamento; as informações necessárias ao exercício das tarefas; e os resultados previstos.
Segundo o Portal Ambiente Brasil (2006), um processo de treinamento, conscientização e
competência eficaz envolve várias etapas e elementos essenciais, a saber:
a)

responsabilidade e autoridade para a identificação das necessidades de treinamento,
planejamento, realização, controle e registro de treinamentos;

b)

identificação das necessidades de treinamento da organização para empregados e
prestadores de serviços;

c)

desenvolvimento de planos dirigidos de treinamento;

d)

verificação e avaliação da conformidade do programa de treinamento previsto com os
requisitos legais ou organizacionais;

e)

treinamento de grupos específicos de dirigentes e/ou empregados;

f)

documentação do treinamento realizado;

g)

avaliação dos resultados do treinamento recebido.

Portanto, fica claro que o treinamento deve ser realizado antes e ao longo dos procedimentos
de implantação do SGA e permanentemente atualizado e reaplicado segundo um programa
previamente determinado. Alguns possíveis tipos de treinamento ambiental que podem ser providos
pela organização são:
Quadro 20: Exemplos de tipos de treinamento ambiental
TIPO DE TREINAMENTO

PÚBLICO ALVO

Noções básicas e conscientização
sobre a importância estratégica da
gestão ambiental (palestra)

Gerência Executiva
(diretores, gerentes e
equipe)

Noções básicas de meio ambiente e
SGA, política da empresa, objetivos
e metas, aspectos ambientais etc.
(obrigatório)

Todos os empregados e
terceiros

Aperfeiçoamento de habilidades na
função, com foco ambiental e na
gestão ambiental.

Empregados e terceiros
com responsabilidades
ambientais

Cumprimento dos requisitos

Empregados e terceiros
cujas ações afetem o meio
ambiente

PROPÓSITO
Obter o comprometimento e harmonização com
a política ambiental da organização e com a
implantação do SGA, assim como adesão à
proposta de melhoria ambiental continuada.
Obter o comprometimento com a política
ambiental, seus objetivos e metas, e fomentar
um senso de responsabilidade individual e
coletiva com o meio ambiente.
Melhorar o desempenho em áreas específicas da
organização, por exemplo, projetos, operações,
pesquisa e desenvolvimento, manutenção,
aquisições e contratações, comunicação, meio
ambiente etc.
Assegurar que os requisitos legais e internos
para treinamento sejam cumpridos na rotina
operacional, de maneira responsável e
consciente.

Fonte: Adaptado NBR ISO 14004 (ABNT, 1996).

Cabe salientar que a linguagem do treinamento deve ser adaptada ao público alvo e as turmas
devem ser homogêneas quanto ao grau de escolaridade e área de atuação.
Com base nos treinamentos citados no quadro anterior, podem também ser delineados (de
forma meramente sugestiva, servindo apenas como referência para tomada de decisão e conseqüente
desenvolvimento pelas áreas competentes da organização) alguns módulos de treinamento específicos
para OGERs apresentados no Quadro 21.
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Quadro 21: Exemplo de capacitação institucional – módulos de treinamento
Módulo de
Treinamento

I – Nível
Executivo

II– Nível
Gerencial

III – Nível
Técnico

Objetivo

Público Alvo

Público
Adicional

Evento-Tipo

Técnicos do
órgão
Seminário
composto da
Técnicos do
apresentação do
Sensibilizar o
Superintendentes, SGA, outros SGA, dividido em
público interno
outros chefes de
técnicos do
palestras de até
para a implantação UOs e gerentes
órgão e
30min. cada,
intercaladas por
do SGA.
da organização. prestadores de
serviços.
debate de 30min.,
com carga horária total de até 8h.
Capacitação de
Curso sobre os
Técnicos do SGA
técnicos sobre as
empreendimentos e das unidades
interfaces dos
rodoviários e meio organizacionais
x
empreendimentos
ambiente, com
com interface
rodoviários com o
carga horária de ambiental.
meio ambiente
40h.
Sensibilizar o
público interno
para a importância
da questão
ambiental nos
empreendimentos
rodoviários.

Presidente,
diretores,
superintendentes,
outros chefes de
UOs e gerentes
da organização.

Seminário
composto de
palestras de até
40min. cada, com
carga horária total
de até 6h.

Conteúdo Programático
A evolução da Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA.
A política ambiental do órgão ao qual o OGER estiver vinculado, se houver.
A experiência do Ibama com empreendimentos rodoviários.
A experiência de órgãos ambientais estaduais com empreendimentos rodoviários.
Cooperação inter-institucional.
O OGER e o meio ambiente.
Sistemas de Gestão Ambiental - SGAs: desafios e oportunidades.
Competências da organização sobre meio ambiente.
SGA: conceitos, objetivos, metas e conteúdo.
SGA: estrutura, funções principais, responsáveis e concepção básica.
SGA: política ambiental e diretrizes ambientais.
SGA: planejamento.
SGA: implantação e operação.
SGA: verificação e ação corretiva, revisões gerenciais.
SGA: informatização.
Conceitos básicos sobre meio ambiente e prevenção da poluição.
A evolução da PNMA.
A política ambiental do órgão ao qual o OGER estiver vinculado, se houver.
Legislação básica aplicável.
Legislação complementar aplicável.
Gestão ambiental: agentes e competências (órgãos ambientais, OGER e empresas contratadas)
Editais, contratos e a questão ambiental.
Licenciamento ambiental.
Acidentes e meio ambiente.
Relatório de estudos ambientais.
Passivos ambientais.
A experiência do Ibama com empreendimentos rodoviários.
A experiência de órgãos ambientais estaduais com empreendimentos rodoviários.
Cooperação inter-institucional.
Implicações para o OGER: riscos, imagem, multas, processos judiciais etc.
SGA (idem ao Módulo de Treinamento II, mas com maior detalhamento).
(continua)

90

Quadro 21: Exemplo de capacitação institucional – módulos de treinamento
(continuação)

Módulo de
Treinamento

IV – Nível
TécnicoOperacional

Objetivo

Capacitação de
técnicos para a
implantação do
SGA

Público Alvo

Técnicos do SGA
e das unidades
organizacionais
com interface
ambiental

Público
Adicional

x

Evento-Tipo

Curso e treinamento
em serviço, com
carga horária a ser
definida.

Conteúdo Programático
- SGA (idem ao Módulo de Treinamento II, mas com todo o detalhamento necessário para a
implantação física do SGA, incluindo a fase de testes e avaliação preliminar da operação do
SGA. Entre os temas detalhados incluem-se: aspectos e impactos significativos e riscos
associados às tarefas; observações relacionadas com segurança do trabalho; Instruções de
Serviço, com prevenção de riscos e cuidados ambientais relacionados às tarefas com possíveis
conseqüências ao meio ambiente, caso os procedimentos não sejam cumpridos; orientações em
caso de acidentes, ações mitigadoras para atendimento a situações emergenciais de menor
abrangência; responsabilidade do operador em atender à política ambiental e contribuir para o
alcance dos objetivos e metas no que tiver relacionado com a sua atividade etc.).
Observações:
- Este módulo tem continuidade ao longo da operação do SGA, com detalhamento de cada
diretriz e dos respectivos PGAs, à proporção que as diretrizes forem sendo aprovadas para
implantação.
- Um curso específico deve ser dirigido ao tema da auditoria ambiental interna, com conteúdo
específico e dirigido aos técnicos diretamente envolvidos com a auditoria.

Fonte: Adaptado UFSC (2004c).
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Tomando-se como exemplo uma das diretrizes que fazem parte do escopo da política
ambiental dos OGERs, ou seja, a de acompanhamento e fiscalização de contratos quanto aos aspectos
ambientais, o treinamento deverá compreender: escopo das cláusulas ambientais; aspectos
institucionais e legais pertinentes; responsabilidades e ações referentes aos contratados; conteúdo
técnico referente às tarefas e atividades dentro de cada PGA e procedimentos para execução dessas.
O desenvolvimento do programa de treinamento pode ser realizado de forma independente,
alocando-se instrutores e palestrantes de acordo com o tema de cada módulo, ou em parceria com
órgão ambiental. No caso de convênio de cooperação técnica com órgão ambiental, pode-se incluir
no escopo do respectivo plano de trabalho um programa de treinamento. Dessa forma a questão
ambiental pode ser exposta pelos técnicos do órgão ambiental para os técnicos do OGER e, em
contrapartida, esses últimos podem transmitir aos técnicos do órgão ambiental a visão e informações
específicas do setor de transporte rodoviário.
Os módulos de treinamento básico, referentes ao SGA, devem ser ministrados além do
contexto da implantação do sistema, tratando-se também de sua manutenção, seja para reciclagem do
pessoal, seja para introdução de novos empregados ou prestadores de serviço. Torna-se necessário,
portanto, formar multiplicadores que possam compartilhar a responsabilidade de ministrar o
treinamento básico.
Em se tratando de prestadores de serviço de curta duração (menos de três meses, por
exemplo), talvez não seja necessário um treinamento básico com o mesmo número de horas exigidas
para um empregado do órgão. Pode-se adequar o treinamento, considerando-se o tempo de trabalho
previsto e o potencial de impactos associados.
O planejamento dos módulos básicos normalmente é assumido pelo setor de treinamento
(incorporado ao setor administrativo e/ou de recursos humanos) em conjunto com a CMA, entre suas
atividades destacam-se: identificação do público alvo e formação de turmas tão homogêneas quanto
possível, apoio para elaboração do material didático (audiovisual e apostilas), escalonamento,
programação que contemple um cronograma físico-financeiro, adequação do auditório, preparação
das listas de presença e registros, critérios para avaliação etc. Ao final, a equipe do setor responsável
deverá proceder à avaliação, que servirá para realimentar e dar continuidade ao processo.
O módulo de treinamento em nível técnico operacional deve ser adequado ao nível de
instrução do operador, ao grau de risco do trabalho envolvido e ao potencial de impacto ambiental
associado à tarefa. Ele não tem sua duração definida, pois ela é variável conforme a complexidade da
tarefa. Recomenda-se que esse treinamento seja planejado, ministrado e controlado, nas diversas
áreas de trabalho, pelo supervisor imediato que deve atender às necessidades de treinamento
identificadas para os empregados. Os multiplicadores formados no treinamento básico pelo
departamento administrativo e de recursos humanos em conjunto com a CMA poderão também
auxiliar ministrando o conteúdo sobre o meio ambiente e o SGA, entretanto abrangendo, com mais
ênfase, as tarefas que envolvem riscos de acidentes no transporte de cargas.
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Particularmente no que diz respeito à área jurídica, o treinamento objetiva dotar o órgão de
capacidade para ação jurídica nos aspectos ambientais de sua área de atuação, abordando: os aspectos
de processos de licenciamento sob intervenção; implicações legais para o setor decorrentes da
legislação ambiental; alteração, revisão e fiscalização de contratos; cláusulas contratuais relativas ao
meio ambiente (exigências; responsabilidades; penalidades); entre outros.
Com base nesses primeiros treinamentos, numa etapa posterior, de médio e longo prazos,
deverá ser elaborado e executado um Plano de Capacitação Institucional, para a gestão e a educação
ambiental (formação, informação, especialização, complementação e atualização). Para sua execução,
poderão ser estabelecidas parcerias externas e alocação de recursos através de convênios e contratos e
parcerias. Sua seqüência dar-se-á com a revisão e o aperfeiçoamento do processo adotado.
Podem ser ainda necessários outros tipos de treinamento, específicos para capacitação técnica
em meio ambiente ou direcionados para a qualificação de auditores internos. Como exemplos de
cursos que podem contribuir para o aprimoramento da gestão ambiental citam-se: gerenciamento de
produtos perigosos; gerenciamento de contratos; meio ambiente no desenvolvimento de projetos;
análise e gerenciamento de riscos; ciência e tecnologia ambiental; monitoramento ambiental; etc.
O programa de treinamento, assim como outros programas, deve possuir instruções de
serviço documentadas descrevendo seus procedimentos operacionais, de modo a definir de maneira
clara: os objetivos gerais e específicos de cada um dos treinamentos a serem ministrados; as
definições necessárias para o correto entendimento das instruções; o campo de aplicação de cada
treinamento no órgão; as referências bibliográficas a serem consultadas; a descrição das atividades de
cada treinamento e formação de multiplicadores, a definição de responsabilidades, público alvo etc.
Além disso, qualquer treinamento realizado - seja na própria área de trabalho, na empresa ou
fora dela - requer o registro de sua realização, no qual deve constar a assinatura dos presentes. No
caso do treinamento básico o registro pode ser a própria lista de presença, porém para o treinamento
operacional pode-se criar um registro mais específico, no qual se identifique o conteúdo, o número da
instrução de serviço e da revisão (a cada revisão, o empregado precisa ser treinado novamente) etc.
Também é importante uma ficha individual de treinamento para controlar o programa
específico de cada empregado ou prestador de serviços. Alguns exemplos de registros de
competência, treinamento e conscientização são apresentados no Anexo C.
5.1.4.2.2

Conscientização e Motivação

É importante destacar que o conceito de treinamento está relacionado com o desenvolvimento
de habilidade e aptidão para realizar determinada tarefa, algo indispensável, mas insuficiente para se
garantir a sustentabilidade do SGA. Moreira (2002) menciona que um empregado pode ter sido muito
bem treinado para executar suas atividades, porém não basta saber o que e como fazer, sem
compreender por que fazer de uma determinada forma e não de outra.
Se o empregado está motivado e disposto a se comprometer, ele vai agir por convicção
própria e não somente para cumprir obrigações ou para se apresentar perante auditorias. Ao se tratar
de questões ambientais, a conscientização é a pedra fundamental que resulta no comprometimento
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individual das pessoas no contexto dos valores ambientais compartilhados e faz com que o SGA seja
implantado e se mantenha ativo com o passar do tempo. O grau de conscientização do órgão, desde a
alta administração até o nível operacional, reflete o grau de efetividade da implantação do SGA.
Em relação à alta administração, na própria ISO 14004 (ABNT, 1996) preconiza-se que ela
tem um papel chave a desempenhar na conscientização e motivação dos empregados, explicando os
valores ambientais do órgão e comunicando seu próprio comprometimento com a política ambiental.
Quanto aos seus demais membros, é recomendado que eles compreendam e sejam estimulados a
aceitar a importância de se atingir os objetivos e metas ambientais pelos quais são responsáveis. É
recomendado que eles também encorajem, quando necessário, os outros membros da organização a
responderem de maneira semelhante.
Galves (1998) também ressalta que a conscientização da alta direção e de todos os
empregados é um fator fundamental para o bom funcionamento do SGA. Assim, deve ser prevista a
realização de eventos sobre a importância de se desenvolver o trabalho de acordo com o estabelecido
na política ambiental, para que sejam atingidos os objetivos e metas e sejam implantados as diretrizes
ambientais e o SGA. Como instrumentos de conscientização, podem ser utilizadas informações
disponíveis na intranet; palestras, seminários sobre temas do âmbito de atuação do órgão; etc.
A conscientização e a motivação dos empregados podem se tornar mais eficazes, se lhes for
dada a oportunidade de expor suas idéias para os grupos de trabalho e se puderem atuar ativamente na
busca de soluções. Se possível, eles já devem ser envolvidos na identificação e percepção dos efeitos
ambientais relevantes. Do trabalho diário eles conhecem bem os pontos fracos e também vislumbram
as possibilidades de correção que devem ser tomadas e incluídas no acerto dos objetivos ambientais.
Na fiscalização dos processos, dos objetivos e no cumprimento das disposições legais, o princípio do
autocontrole pode ser incutido mais intensamente nos empregados sensíveis e bem informados.
5.1.4.3

Comunicação
A NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) preconiza que para o adequado funcionamento do SGA a

organização necessita de uma troca de informações organizada entre os seus diversos níveis e
funções. De um lado devem existir informações sobre os fluxos de materiais e energia; de outro,
informações que possam ser importantes com relação aos requisitos legais e à preocupação das
partes interessadas.
Portanto, para a determinação, elaboração e disponibilização de informações e dados, esse
órgão deve estabelecer e manter procedimentos para comunicação interna entre seus empregados,
principalmente entre aqueles envolvidos na operação do SGA, visando a identificar assim,
eventuais problemas antecipadamente. Também deve implantar um procedimento para receber,
documentar e responder os pedidos de informações relevantes, solicitadas pelas partes interessadas.
Esse procedimento pode incluir uma conversa com os interessados e a consideração de suas
principais preocupações. Em algumas circunstâncias, as respostas às preocupações podem incluir
informações relevantes sobre os impactos ambientais associados às operações do órgão. É
recomendado que o procedimento para comunicação externa aborde com destaque as comunicações
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necessárias com as autoridades públicas, órgãos ambientais e outras partes interessadas em relação ao
planejamento e atendimento de emergências e outras questões pertinentes.
Só a comunicação interna possibilita que o SGA seja implantado em todos os níveis, pois
viabiliza que os empregados conheçam e percebam suas responsabilidades pessoais; se conscientizem
sobre as políticas, objetivos, metas e programas ambientais do órgão e compreendam a finalidade e o
funcionamento de todo o SGA. O responsável pela comunicação interna geralmente é a CMA que
submete suas sugestões ao CGA caso haja necessidade de alterações no sistema. Um exemplo de
possíveis fluxos de comunicação interna pode ser visualizado na Figura 18.
COMUNICAÇÃO
INTERNA

A CMA recebe e registra a comunicação
interna

SIM

Implica
em alterações
no SGA

A CMA analisa o problema com a(s)
área(s) competente(s)

NÃO

A CMA analisa a comunicação com a(s)
área(s) competente(s)

Definem as alterações necessárias e
encaminham a sugestão para o CGA

Definem as ações cabíveis e a resposta às
partes interessadas

O CGA aprecia a proposta de alteração
A(s) área(s) competente(s) executa(m) as
ações cabíveis

A alteração
é aprovada

NÃO

SIM

A CMA providencia a resposta à(s)
parte(s) interessada(s)

A CMA inclui o processo na pauta de
reunião de Análise Crítica

A CMA providencia sua implantação,
definindo prazo para início de vigência
O resultado é registrado e o
processo concluído

Figura 18: Exemplo de fluxograma de comunicação interna
Fonte: UFSC (2005b).

Dependendo do objetivo, a comunicação interna pode utilizar-se dos seguintes meios:
comunicações regulares em murais; coluna ambiental em jornal ou folhetim interno; comunicação via
intranet, protocolos de comunicação ou memorandos; ações ambientais especiais; concursos que
envolvam a temática ambiental; reuniões no órgão; formulários próprios dos procedimentos
operacionais específicos e relatório ambiental interno.
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Já a comunicação externa proporciona transparência e aumenta a credibilidade do sistema e
do desempenho da organização externamente, demonstrando o seu comprometimento ambiental.
Portanto, o fornecimento de informações apropriadas a todas as partes da organização e a outras
partes interessadas visa a motivar os empregados a pensar e agir conjuntamente, a fim de alcançarem
a melhoria contínua do desempenho ambiental, e encorajar a compreensão e aceitação do público
para os esforços da organização em relação às questões ambientais. O responsável pelo intermédio do
fluxo de tratamento de informação ambiental recebida e de informação ambiental solicitada deve ser
a Coordenação de Meio Ambiente. Este fluxo de comunicação externa é apresentado na Figura 19.
COMUNICAÇÃO
EXTERNA

A UO recebe e registra a comunicação externa

Tipo de
comunicação

RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES
Informação decorrente de alimentação por agente
credenciado por meio de mecanismo e
procedimento previamente definidos.
CMA analisa a informação recebida e toma
providências de comunicação.
Acesso à informação e análise pelas UOs.
Retroalimentação:
UO competente e CMA analisam informações e
determinam providências e encaminhamento caso
necessário.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Demandas externas recebidas via ouvidoria, procuradoria
geral, RH, outra UO ou CMA.
CMA
- registra entrada, analisa e interage com UO competente;
- define encaminhamento e providencia resposta.
CMA
- submete a resposta à apreciação superior;
- encaminha resposta para UO competente e registra saída.
CMA
- avalia demanda e procede à retroalimentação do SGA.

Figura 19: Exemplo de fluxograma de comunicação externa recebida pela organização
Fonte: UFSC (2005b).

A importância da comunicação varia nos órgãos. As condições para uma comunicação
externa variam de acordo com a relevância das atividades, as exigências das partes interessadas, a
estrutura do órgão e as capacidades pessoais e financeiras. Com uma comunicação externa
transparente, a percepção da responsabilidade ambiental chega a todos os níveis da sociedade. Dessa
forma, a organização mostra que os impactos ambientais são sistematicamente determinados,
dominados, controlados e reduzidos. Ressalta-se que embora na Norma ISO 14001 preconize-se que
o órgão decida qual será a sua postura frente aos seus aspectos significativos e registre sua decisão,
não é obrigatório que o mesmo a divulgue publicamente.
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Em função de demanda específica de um ou mais setores do órgão, a CMA pode comunicar
ativamente seus desempenhos ambientais pelos seguintes meios: divulgação de informações por meio
de veículos de comunicação da mídia, através de notas, entrevistas coletivas, anúncios pagos, artigos
etc.; palestras; informações decorrentes de exigências regulamentares; registros públicos
governamentais; e relatórios ambientais periódicos.
É importante lembrar que para as comunicações e relatos ambientais internos e externos
deve-se encorajar que as informações ambientais sejam recíprocas e verificáveis e que demonstrem
um retrato fiel da realidade. Devem, para tanto, ser apresentadas de modo compreensível e
consistente e serem adequadamente explicadas.
Todos os encaminhamentos devem ser registrados no protocolo de comunicação interna ou
externa, conforme o caso (vide Figura 20). Esse constitui-se num registro do procedimento
operacional da comunicação. Esse procedimento deve ser aprovado pelo CGA do órgão.
De acordo com UFSC (2004c), para cada canal de comunicação, são estabelecidos os
procedimentos de alimentação, disponibilidade e acesso e estabelecidas as responsabilidades, tarefas
e periodicidade de comunicação de cada tipo de informação. Os canais internos de comunicação são
estabelecidos por assunto, envolvendo os setores responsáveis por cada aspecto dele. Os canais
externos são definidos em função da característica das informações, incluindo a alimentação de
informações: fornecidas pelas empresas contratadas; oriundas dos órgãos ambientais; ou decorrentes
de demandas dos usuários, da sociedade em geral e de outras instituições. O SGA organiza esses
diversos fluxos, de modo a padronizar o processo de comunicação sobre questões ambientais.
Para os OGERs, a comunicação tem por objetivos:
a)

disseminar o conhecimento acerca das questões ambientais pertinentes aos serviços
desenvolvidos pelo órgão ou pelas empresas contratadas;

b)

divulgar as ações do órgão em prol da preservação ambiental e mostrar a sua preocupação
com a qualidade ambiental das áreas de influência dos serviços sob sua jurisdição;

c)

promover a integração do órgão com seus clientes, empresas contratadas, comunidades
lindeiras às rodovias e outros órgãos pertinentes;

d)

estabelecer os procedimentos e instruções para a comunicação interna entre os diversos
setores do órgão e para o recebimento, documentação e resposta às comunicações oriundas
das partes interessadas; e

e)

fornecer subsídios para a análise do desempenho ambiental do órgão rodoviário.

É importante destacar que atualmente os avanços tecnológicos permitiram aos órgãos
rodoviários: comunicações com base em sistemas de informações geográficas; alimentação de dados
em tempo reduzido ou em tempo real; disseminação de informações em formato padronizado de
acordo com sua função (diretrizes ambientais, acidentes, contratos, licenciamento ambiental etc);
acesso aos dados em função de cada contrato ou exigência legal; conhecimento do fluxo de processos
decorrentes de demandas externas; entre outros.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
COMUNICAÇÃO

Logotipo do
Órgão
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Tipo: REGISTRO

Setor:
Página.: 1 de 1

N° DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

XX

1. Remetente
UNIDADE ORGANIZACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELEFONE

E-MAIL

(XX) XXXX-XXXX

XXXX@XXX.XXX

TELEFONE

E-MAIL

(XX) XXXX-XXXX

XXXX@XXX.XXX

2. Destinatário
UNIDADE ORGANIZACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Recebimento da Comunicação
DATA:

DD/MM/AAAA

HORA:

XX:XX

TIPO DE COMUNICADO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Descrição do Objeto da Comunicação
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Documentação em Anexo
CITAR DOCUMENTOS ANEXOS À COMUNICAÇÃO

Revisão

Data

Autor

XX

DD/MM/AAAA

ASSINATURA DO AUTOR DO PROTOCOLO

Figura 20: Exemplo de um modelo de protocolo de comunicação
Fonte: Adaptado UFSC (2005b).
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5.1.4.4

Documentação do SGA
Junto com a organização de um SGA é necessário que sejam definidos os procedimentos

exigidos por ele. A descrição dos elementos essenciais ao funcionamento do sistema resulta em
transparência sobre a sua função. Neste sentido, na ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda-se que a
organização estabeleça e mantenha informações atualizadas (em qualquer formato ou meio, com
cópia física e/ou eletrônica) com nível de detalhamento suficiente para descrever os principais
elementos do SGA e a interação entre eles.
A organização também deve fornecer orientação de fontes de informações mais detalhadas
sobre o funcionamento de partes específicas do sistema e sua documentação relacionada. Essa
documentação, referente ao SGA, deve ser útil e de fácil compreensão, devendo preocupar-se
particularmente com: a clareza e o compromisso com os procedimentos em todos os níveis e em
todas as áreas; a continuidade desses procedimentos adotados; a apresentação do funcionamento do
SGA perante órgãos externos; e a revisão do SGA.
Nos casos em que os elementos do SGA estejam integrados ao sistema de gestão global do
órgão, é recomendado que a documentação ambiental seja integrada à documentação existente, não
precisando estar na forma de um único manual. Para facilitar o uso, a organização pode organizar e
manter um sumário da documentação, com vistas a:
a)

ordenar os documentos relativos à política, objetivos e metas ambientais;

b)

descrever os meios para atingir os objetivos e metas ambientais;

c)

fazer referência para a implementação e a manutenção do SGA da organização;

d)

documentar as principais atribuições, responsabilidades e procedimentos;

e)

fazer referência à documentação correlata e descrever outros elementos dos sistemas de
gestão da organização, onde apropriado;

f)

demonstrar que os elementos do SGA apropriados ao órgão estão implementados.

Entretanto, ressalta-se que para uma visão global estruturada e progressiva do SGA e para
que se possa lançar mão de fatos rapidamente, é conveniente a elaboração de um manual. GALVES
(1998) sugere a elaboração desse manual de forma abrangente, o tornando um documento central,
não complexo e com outros documentos relacionados às especificidades de cada elemento do SGA
referenciados a ele. Ele deve oferecer uma visão geral do SGA e, ao mesmo tempo, cumprir os
requisitos da ISO 14001 e ser detalhado o suficiente para esclarecer as funções e interações dos
principais elementos do sistema e indicar as fontes de informações pormenorizadas de suas partes
específicas. Dessa forma, pode ser utilizado como um guia para o SGA. Nele devem ser detalhados
a estrutura do SGA, os seus componentes, o funcionamento de todas as suas etapas, os
procedimentos específicos e instruções operacionais, com indicação da respectiva documentação,
incluindo formulários e formatos para a gestão da informação ambiental.
Ao longo da implementação do SGA, a equipe por ela responsável deverá registrar suas
atividades e os resultados obtidos, compondo o relatório de implementação. A estrutura gerencial
definida e as responsabilidades designadas, os processos de comunicação e de documentação
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estabelecidos e ainda o controle operacional constituirão parte do manual do SGA. Já as
necessidades de treinamento e conscientização deverão compor um plano de treinamento.
O quadro a seguir mostra um modelo dos tipos de documentos que podem ser utilizados no
SGA dos OGERs. Para cada tipo de documento são relacionados: o respectivo nível, o responsável
pela sua elaboração e/ou preenchimento e o seu objetivo. Através dos documentos descritos nesse
quadro, asseguram-se os meios para a efetivação dos registros do SGA, caracterizando a evidência
de fatos, processos, procedimentos de acompanhamento e fiscalização de contratos etc., de modo a
caracterizar todo o conjunto de informações necessárias à gestão ambiental.
Quadro 22: Tipos de documento
Tipo de
Documento

Nível

Responsável

Objetivo
• Divulgar as diretrizes do SGA, assegurando a unidade de ação

dos serviços em nível tático e operacional.
Manual do SGA
(MSGA)

Estratégico

• Oferecer uma visão geral do SGA.
• Detalhar principais objetivos e metas dos programas ambientais,

RA e CMA
•

•

Planos de
Gestão
(PG)1

Tático

Procedimentos
Operacionais
(PO)

RA, CMA, PRJ,
Gi, S, SR e SC

•

Tático

Rotinas
(R)

Operacional

RA, CMA, PRJ,
Gi, S, SR e SC

• Detalhar, com maior precisão que os POs, as atividades

Registros (RG)

Operacional

RA, CMA, PRJ,
Gi, S, SR e SC

Documentos
Externos (DE)3

Todos

-

2
3

CMA

•
•

2

1

a estrutura do SGA, os seus componentes e funcionamento, as
pessoas ou setores responsáveis e os prazos.
Descrever de modo sucinto os POs específicos, as instruções
operacionais e os planos de emergência, citando as suas
respectivas documentações.
Cobrir qualquer metodologia ainda não prevista no sistema
implantado.
Descrever o planejamento para o atendimento dos objetivos e
metas estabelecidas.
Especificar os processos do SGA e os recursos a serem aplicados
a um serviço ou contrato específico.
Descrever com detalhes as diretrizes estabelecidas no MSGA, em
harmonia com as leis, normas técnicas, resoluções e decisões
superiores.
relacionadas aos serviços.

• Manter evidência objetiva do atendimento e suporte do SGA.
• Servir de complementação ao restante da documentação do SGA.

Esses documentos são temporários ou com prazo de atendimento, a fim de ser analisada a aplicabilidade do método ou
eficácia do plano no SGA da organização.
Os registros geralmente são formulários específicos aplicáveis a todos os níveis e funções da organização.
Os documentos externos que exercem influência no SGA também devem ser controlados e identificados por listas mestras.
Eles podem ser: legislação e normas técnicas ambientais, regulamentos aplicáveis, princípios setoriais e outros documentos
de origem externa.

5.1.4.5

Controle de documentos
A existência de documentação do SGA contribui para conscientizar os empregados sobre o

que é necessário para atingir os objetivos ambientais do órgão e permitir a avaliação do SGA e do
desempenho ambiental. Ela constitui a base para a auditoria do sistema. Assim, na ISO 14001
recomenda-se que todos os documentos sejam legíveis, datados (inclusive com as datas de revisão),
facilmente identificáveis, mantidos de forma organizada e retidos por um tempo especificado.
Devem ser ainda definidos e mantidos procedimentos e responsabilidades, tanto para a
criação como para a manutenção e eventuais alterações dos vários tipos de documentos. O órgão
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deve ainda estabelecer e manter procedimentos para o controle e constante avaliação de todos os
documentos exigidos pela ISO 14001.
Cabe salientar que embora seja importante que o órgão crie e mantenha documentos de
forma adequada à implementação do SGA, recomenda-se que o foco principal de sua atenção seja a
efetiva implementação do sistema e o seu desempenho ambiental, e não um complexo sistema de
controle de documentação. Para facilitar esse controle, os documentos selecionados podem ser
compilados por categoria. Estes documentos dizem respeito ao manual do SGA, bem como a toda a
documentação relacionada, tais como: organogramas; diretrizes; normas internas; informações sobre
processos, procedimentos e controles operacionais eficazes e sobre os vários tipos de documentação
que os estabelecem e especificam; planos locais de emergência; etc.
A natureza, abrangência e o tipo de documentação podem variar em função do porte e da
complexidade do órgão. Entretanto, do processo de organização e controle da documentação podem
ser estabelecidas as seguintes etapas:
a)

definição dos níveis de documentação exigidos para o SGA: tais como estratégico,
tático e operacional;

b)

integração com outras documentações: caso existam programas já implantados, de
outras áreas ou mesmo ambientais, deve haver uma atualização de seus registros e/ou
formatação nos moldes da documentação definida como padrão do SGA;

c)

definição

das

competências

e

procedimentos

para

elaboração,

alteração,

disponibilização, administração e arquivamento dos documento: no caso dos OGERs,
sugere-se que estes procedimentos sejam realizados em conjunto com a CMA, que os
deve submeter à aprovação do CGA;
d)

definição da estrutura do manual e da metodologia para descrição de procedimentos:
uma vez estabelecidos os programas ambientais a serem desenvolvidos, devem ser
definidos modelos de planos de ação ou procedimentos para orientarem na execução
das metas previstas para o SGA. A estrutura básica do manual pode ser composta pelos
principais objetivos e metas dos programas ambientais, os procedimentos a serem
executados, as pessoas ou setores responsáveis, os prazos e os planos de emergência;

e)

verificação, correções e aprovação: o(s) responsável(eis) pelo documento deve(m)
examiná-lo quanto à consistência, praticidade de controle e uniformidade de
apresentação. Depois disso, elabora-se sua versão definitiva;

f)

disponibilização e entrada em vigor;

g)

manutenção da documentação do SGA atualizada.

O Quadro 23 mostra com mais detalhes a tipologia de documentação para o SGA dos
OGERs, referenciando, para cada etapa de gestão, o respectivo tipo de documento e o formulário
aplicável. Já a Figura 21 mostra um exemplo de lista mestra de controle de documentos que também
pode ser usada por esses órgãos rodoviários.
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Quadro 23: Exemplo de documentação do SGA, conforme a etapa da gestão ambiental
ETAPA DA GESTÃO
AMBIENTAL
Política Ambiental e
Diretrizes Ambientais

DOCUMENTO

ambientais, como por exemplo: levantamento
e caracterização das cláusulas ambientais dos
contratos de prestação de serviços.

Requisitos Legais e Outros
Requisitos

• Procedimento: levantamento dos requisitos

Objetivos e Metas

• Procedimento: definição de prioridades,

Programas de
Gerenciamento Ambiental
Estrutura e
responsabilidades
Conscientização,
competência e treinamento

-

• Manual do SGA.
• Procedimentos de levantamento dos aspectos

Aspectos Ambientais

FORMULÁRIO

legais e outros requisitos do SGA.
objetivos e metas para cada diretriz ambiental;
definição dos respectivos programas de
gerenciamento ambiental.

• Levantamento

de aspectos e
caracterização
ambiental
de
processos e serviços, como por
exemplo, do contrato com
empresas contratadas.

• Controle de requisitos do SGA.
• Programa

de Gerenciamento
Ambiental (diretriz; objetivo;
meta;
atividades;
tarefas;
recursos).

• Manual do SGA: organograma, matriz de

responsabilidades e competências.

• Manual de Funções - Requisitos.

• Designações regimentais e formais.
• Procedimento: conscientização, competência e

treinamento.

• Levantamento de necessidades de

treinamento.
• Controle de treinamento.

• Procedimentos:

Comunicação

Documentação do SGA

- comunicação interna;
- comunicação externa.
• Manual do SGA
• Procedimentos:

- padronização de documentos;
- controle de documentos.

• Atendimento a partes interessadas.
• Formulário padrão para emissão

de documentos.
• Controle de documentos internos.
• Controle de documentos externos.

• Instruções de trabalho para execução de

Controle operacional

tarefas.
• Procedimento: contratação de serviços para o

• Requisitos para contratação de

serviços externos.

SGA.
Manutenção e medição

• Procedimento: manutenção

• Manutenção do SGA.

• Procedimentos:

Verificação de
Conformidade

Registros

-

monitoramento;
conformidade legal;
outras conformidades;
ações preventivas e corretivas.

• Procedimento: controle de registros do SGA
• Procedimentos:

Auditorias do SGA

Análise Crítica

- auditorias internas;
- qualificação de auditores internos;
- instruções para auditorias internas.
• Procedimento: análise crítica do SGA.

Fonte: Adaptado de Moreira (2002).

• Plano de monitoramento
• Verificação de conformidade
• Plano de readequação
• Controle de Registros
• Planejamento de auditoria
• Controle de qualificação

auditores
• Verificação de conformidade
• Parecer da auditoria
• Lista de controle

dos
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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DO MSGA

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

REVISÃO

DATA

AUTOR

CÓDIGO DO PO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO PO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO PO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO PO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO PO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

REVISÃO

DATA

AUTOR

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DA ROTINA

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

REVISÃO

DATA

AUTOR

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO REGISTRO

XXXX

DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXX

ROTINA

REGISTRO

Figura 21: Exemplo de um modelo de lista mestra
Fonte: UFSC (2005b).
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5.1.4.6

Controle operacional
De acordo com a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) o órgão deve identificar e controlar as

operações e atividades associadas aos seus aspectos ambientais relevantes, a fim de assegurar o
cumprimento da sua política, objetivos e metas ambientais. Assim, ele precisa planejar a execução
e manutenção de tais operações e atividades, para assegurar que sejam cumpridas sob algumas
condições específicas que visam proporcionar clareza aos empregados por elas responsáveis.
O cumprimento de tais condições também serve como base para a comprovação, em
auditorias, de que as atividades ocorrem sistematicamente em conformidade com a política
ambiental. Esse cumprimento pode ser assegurado através:
a)

do estabelecimento e manutenção de procedimentos e instruções documentados com
condições fixadas, abrangendo situações que possam, na falta deles, acarretar desvios
em relação à política ambiental e aos objetivos e metas;

b)

da definição de critérios operacionais nos procedimentos, incluindo-se aí a
determinação de parâmetros (valores limites) aceitáveis de trabalho;

c)

do estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos aspectos ambientais
relevantes identificáveis, incluindo-se o monitoramento e controle eficaz das atividades,
processos e operações de rotina que possam causar impactos ambientais;

d)

do estabelecimento de procedimentos relativos às atividades de contratação e àquelas
contratadas;

e)

da comunicação, onde for relevante, dos procedimentos, instruções e requisitos
pertinentes a serem atendidos por terceiros que trabalhem nas instalações e
fornecedores e prestadores de serviços.

Portanto, pode-se afirmar que o controle operacional compreende os procedimentos e
instruções de trabalho, com especificação sobre a execução de atividades e tarefas, visando à
garantia de nível adequado de desempenho ambiental pelo órgão. As atividades e tarefas
necessárias para o alcance das metas desejadas são relacionadas, por PGA, elaborando-se para
cada uma delas, instruções relacionadas, no que couber: à coleta, registro, documentação,
tratamento e análise de informações; à execução de relatórios e à produção de resultados. Para
facilitar o controle, as atividades podem ser divididas em três categorias:
a)

atividades destinadas a prevenir a poluição e conservar recursos em novos projetos
prioritários, modificações de processos e gestão de recursos e propriedades (aquisições,
alienação de ativos e gestão patrimonial);

b)

atividades de gestão diária para assegurar conformidade com os requisitos internos e
externos da organização e garantir sua eficiência e eficácia;

c)

atividades de gestão estratégicas destinadas a antecipar e atender a novos requisitos
ambientais.

Segundo a UFSC (2004b), é recomendado que o órgão considere as diferentes operações e
atividades que contribuem para seus impactos ambientais significativos, ao desenvolver ou
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modificar controles e procedimentos operacionais. No caso de um OGER, tais operações e
atividades podem incluir:
a)

avaliação de todas as atividades e processos que estão em correlação com os aspectos
ambientais relevantes, com a política e os objetivos ambientais. Esta avaliação deve
ocorrer sob a direção do(s) responsável(is) pelo SGA;

b)

elaboração de uma visão geral dos processos e das atividades avaliados, por exemplo,
por meio de uma lista ou tabela;

c)

elaboração e manutenção de descrições de procedimentos para os processos e
atividades pertinentes, contendo orientações do órgão para que seja assegurado o
cumprimento dos objetivos e exigências ambientais;

d)

estabelecimento e manutenção do procedimento para controle operacional;

e)

consideração de aspectos críticos a serem observados em conjunto com o controle
operacional, tais como: desagregação de atividades e delimitação de localização.

Quanto aos produtos fornecidos ou serviços prestados por terceiros, Moreira (2002)
salienta que o órgão deve identificar as empresas contratadas críticas para o SGA, tendo como
base a avaliação de impactos, já que os aspectos indiretos já foram levantados e analisados nessa
ocasião. Uma reunião com os responsáveis pelas operações e contratações da organização também
é sugerida com o intuito de validar a lista de produtos ou serviços críticos e de definir os
requisitos de prestação de serviços e de qualificação das empresas contratadas. Para facilitar a
gestão dos serviços e produtos que precisam ser controlados, pode-se utilizar o Quadro 24.
Salienta-se que o objeto do controle operacional no âmbito do SGA dos OGERs é,
principalmente, o conjunto de documentos que caracterizam o processo de contratação de terceiros,
ou seja: proposta de novo empreendimento, edital de licitação, contrato etc. Esses devem ser
relacionados aos aspectos ambientais de interface com as atividades do próprio órgão rodoviário e
das empresas contratadas.
Na ocasião do acompanhamento e fiscalização do contrato, muitas informações necessárias
e úteis podem ser fornecidas, por exemplo, pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental.
Nesse caso o controle operacional deve fazer uso de convênios de cooperação técnica para
intercâmbio de informações.
Em outros casos, as informações devem ser fornecidas pelas empresas contratadas,
atendendo a instruções a serem especificadas pelos OGERs. Portanto, constata-se que o controle
operacional integra atividades internas aos OGERs e de interface desses com os órgãos ambientais e
com as empresas que venceram o objeto da licitação.
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Quadro 24: Exemplo de formulário para controle de produtos e serviços terceirizados
NOME DO ÓRGÃO
LOGOTIPO

Folha no

GERÊNCIA

PRODUTOS/SERVIÇOS CONTROLADOS

Revisão n

SETOR

Data:

Elaborado por:

Fonte: adaptado Moreira (2002).

PRÉ REQUISITOS PARA A
EMPRESA CONTRATADA

Aprovado por:

REQUISITOS PARA O
PRODUTO/SERVIÇO

Observações:

/

/

N° DE DOCUMENTO

CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PRODUTO/SERVIÇO

/
o

xx

JUSTIFICATIVA/
REFERÊNCIAS LEGAIS

RESPONSÁVEL POR
AVALIAR FORNECIMENTO

Distribuição de Cópias:
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5.1.4.7

Preparação e resposta a emergências
Conforme disposto na ISO 14001 (ABNT, 2006), o órgão deve estabelecer e manter

procedimentos para identificar acidentes e situações de emergência potenciais, assim como para
atendê-los e prevenir e mitigar impactos ambientais a eles relacionados. Dessa forma, é fundamental
que sejam estabelecidos planos, treinamentos e procedimentos de emergência, para assegurar que
haverá uma atuação eficaz e um atendimento apropriado a incidentes ou acidentes ambientais.
Observa-se que os acidentes podem prejudicar todo o trabalho e a imagem construídos ao
longo de anos por um órgão, pois se um acidente, de sua responsabilidade direta, ou mesmo indireta,
tiver graves conseqüências e a sua atuação for insuficiente, os problemas serão significativamente
maiores. Recomenda-se, portanto, que estes procedimentos sejam constantemente analisados e
revisados, onde necessário; periodicamente testados, onde exeqüível; e levem em consideração, onde
apropriado: emissões atmosféricas acidentais; descargas acidentais na água e no solo; e efeitos
específicos sobre o meio ambiente e os ecossistemas, decorrentes de lançamentos acidentais.
Todo órgão está sujeito a obrigações, exigências e responsabilidades de fundo legal. Segundo
o princípio da prevenção, consolidado na lei de proteção ambiental, os órgãos são obrigados a
combater preventivamente casos de transtornos e outros desvios do funcionamento normal da
operação que causem impactos ambientais. Os bancos, órgãos financiadores e seguradoras também
exigem cada vez mais de seus clientes que utilizem os procedimentos de gerenciamento de riscos.
Ter à disposição um atendimento eficaz em caso de emergências e um planejamento
adequado de preparação faz parte dos benefícios que um SGA traz para o órgão. A indiferença às
obrigações legais pode atrair sanções consideráveis, cujas conseqüências materiais e imateriais
podem ser bastante desastrosas.
Por este motivo, ultimamente os órgãos vêm dando mais atenção ao gerenciamento técnico
de riscos, que de tão abrangente tornou-se uma disciplina de engenharia própria e exigente. Nessa
disciplina desenvolveram-se procedimentos e métodos de análise especiais que auxiliam a detectar se
as pessoas e o meio ambiente estão ameaçadas pelos serviços e atividades do empreendimento e quais
as medidas necessárias para a prevenção e mitigação de impactos.
No contexto de uma análise, portanto, é necessário detectar em que situação encontram-se os
riscos técnicos no órgão, quais são as principais ameaças, quais são os impactos ambientais,
econômicos e político-sociais associados e qual a cadeia de causas. Posteriormente, deve-se verificar
se o órgão está sujeito ou não à legislação de riscos ambientais. Caso esteja, recomenda-se que
recorra a especialistas para avaliação e delimitação dos riscos técnicos (inclusive testes periódicos da
eficácia da preparação e resposta a emergências), uma vez que os serviços a serem executados
exigem usualmente competência especial. Caso não esteja, é suficiente a estruturação de um sistema
de segurança simplificado.
No caso dos OGERs, como a maioria de seus serviços são terceirizados, considera-se que a
operação desses não é de responsabilidade direta do órgão e, portanto, que a maioria dos impactos
ambientais gerados são de responsabilidade das empresas contratadas, qualquer que seja sua função:
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fabricante de equipamentos e materiais, empresa transportadora, projetista, empreiteira,
concessionária de rodovias etc. Conforme a UFSC (2004c), nesse caso a relação do órgão rodoviário
com emergências está diretamente ligada ao acompanhamento e à fiscalização do contrato. Isso
ocorre, pois é no âmbito do mesmo que as empresas contratadas se comprometem com a redução de
acidentes com riscos ambientais e com a prevenção, redução e recuperação de danos ambientais.
Também é no seu escopo que as empresas contratadas se comprometem com o atendimento a
emergências. Assim sendo, algumas abordagens devem ser consideradas:
a)

a preparação e o atendimento a emergências são responsabilidades das empresas
contratadas, cabendo ao OGER a determinação de exigências normativas e contratuais
de segurança operacional e de prevenção e atendimento emergencial, dentro das quais a
questão ambiental é conseqüente e periférica;

b)

os aspectos ambientais do SGA do OGER dizem, sobretudo, respeito às cláusulas
contratuais, sendo que os aspectos ambientais de interface com as atividades das
empresas contratadas são tratados por ocasião da implementação de cada diretriz;

c)

no desenvolvimento do SGA do OGER, se forem utilizadas as instruções contidas nas
normas da Série ISO 14000, devem ser efetuadas adaptações de forma a torná-las
apropriadas à área e às características de atuação dessa área, sendo essa etapa uma das
adaptações necessárias para manter o SGA dentro dos limites de competência
institucional do órgão.

5.1.5

Verificação
A atividade de verificação engloba a manutenção do SGA, incluindo-se:
a)

monitoramento, medição de resultados e avaliação do desempenho ambiental;

b)

verificação de conformidade com a legislação e com parâmetros previamente
estabelecidos;

c)

definição das não-conformidades, ações corretivas e ações preventivas;

d)

avaliação de registros das atividades e tarefas executadas;

e)

auditorias internas.

Considerando-se a abrangência, a atuação constante e a necessidade de isenção nesse tipo
de atividade, recomenda-se a designação de uma equipe particular para seu desempenho. Quanto à
abrangência, todas as atividades de implementação das diretrizes ambientais e da operação do SGA
devem ser consideradas. Quanto à freqüência, a verificação deve ser permanente, acompanhando
passo a passo as tarefas executadas, registros, comunicações, documentos e controles operacionais.
Finalmente, quanto à isenção, a verificação deve ser isenta para permitir um tratamento profissional
e ético dos dados e das análises.
5.1.5.1

Monitoramento e medição
Nessa etapa a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda que o órgão estabeleça e mantenha

procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, os principais aspectos de suas
operações e atividades que possam ter um impacto ambiental significativo. Esses devem incluir o
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registro de informações para acompanhar e avaliar o seu desempenho ambiental; os controles
operacionais relacionados e a conformidade com os seus objetivos e metas ambientais.
É recomendado que os resultados sejam analisados sistematicamente e usados para
determinar as áreas de êxito e identificar rapidamente impactos ambientais relevantes que exijam:
medidas para amenizar qualquer prejuízo ao meio ambiente, ações corretivas para eliminar as causas
do problema e ações preventivas para evitar que o problema se repita.
Para avaliar o desempenho ambiental do órgão, na ISO 14004 (ABNT, 1996) recomenda-se
que sejam identificados, de forma contínua, indicadores de desempenho ambiental apropriados para o
mesmo. Recomenda-se que tais indicadores sejam objetivos, verificáveis, reproduzíveis, práticos,
aplicáveis às atividades do órgão, consistentes com sua política ambiental e economicamente e
tecnologicamente exeqüíveis.
Salienta-se que o monitoramento, as medições e a avaliação do desempenho ambiental
constituem atividades essenciais de um SGA que permitem acompanhar o desenvolvimento dos
PGAs definidos na fase de planejamento. A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986,
prevê que o EIA elaborará o Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos
Ambientais Positivos e Negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Contudo,
essa Resolução não menciona a realização desse monitoramento, já que o mesmo é feito após o
licenciamento do empreendimento junto ao órgão ambiental responsável.
Dessa forma, o monitoramento fica dependendo de iniciativa do órgão responsável.
Infelizmente, no caso dos OGERs, raramente essa iniciativa é tomada.
A implementação, pelos OGERs, do Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos
Impactos Ambientais Positivos e Negativos visa, principalmente, ao cumprimento da Resolução
supracitada. Além disso, visa ao atendimento à necessidade de se proporcionar tanto ao OGER, como
empreendedor; quanto aos órgãos setoriais, instituições científicas e sociedade, o acompanhamento e
supervisão da execução do empreendimento.
Conforme o DNIT (2005d) esse Programa deve contemplar, em especial, todos os programas
integrados do PBA, que estabelecem atividades de monitoramento sistemático das suas condições
ambientais durante a implantação do empreendimento. Ressalta-se que o EIA objetiva a obtenção da
LP, a qual concedida dará prosseguimento ao processo de licenciamento do empreendimento junto ao
órgão ambiental, visando à obtenção da LI.
Assim, é necessária nessa fase a apresentação do detalhamento do PBA, que, por sua vez,
apresentará o Plano de Controle Ambiental – PCA, no qual se insere o programa de monitoramento
que trata do detalhamento a ser adotado na sistemática pertinente. Usualmente, na emissão da LI são
exigidas condicionantes ambientais pelo órgão licenciador, entre as quais se destaca o monitoramento
dos Impactos Ambientais Significativos – IAS, cuja implementação responderá pela avaliação e
comprovação da eficácia e eficiência das medidas de proteção ambiental definidas ou adotadas.
Neste contexto, o programa de monitoramento tem, na sua realização, o cumprimento de um
dos objetivos da política ambiental do OGERs, ou seja, a fiscalização e a supervisão ambiental,
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própria ou contratada, de seus empreendimentos, devidamente sustentada e requerida pela alta
administração. Tanto a fiscalização, quanto a supervisão ambiental dos empreendimentos rodoviários,
de acordo com o DNIT (2006c), devem considerar os impactos ambientais associados a todas as fases
do empreendimento rodoviário, sendo indispensável, desse modo, que se identifiquem padrões de
qualidade ambiental bem definidos para aferirem a realidade das execuções procedidas nessas fases.
Esses impactos são identificáveis, ou previsíveis, ainda na fase de projeto da obra, e cuja
atuação se dá, preferencialmente, nas áreas de influência direta e/ou na faixa de domínio, rural e
urbana, da rodovia. Observa-se que as fases de construção e de conservação/restauração geram
impactos resultantes caracteristicamente da execução de serviços de engenharia.
Como fonte de consulta, indica-se o Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e
Controle Ambiental do DNIT (2005d), que junto às causas dos impactos nas diversas fases do
empreendimento propõe medidas mitigadoras e cuidados que devem ser supervisionados e
fiscalizados durante a sua implantação.
Como estes impactos são gerados, em sua maioria, pelas empresas contratadas, cabe também
observar, para o caso dos OGERs, o acompanhamento e fiscalização do contrato com as empresas
contratadas. Nesse caso, a etapa de medição tem como finalidade coletar as informações que possam
comprovar se os procedimentos adotados pelo órgão, perante essas empresas, surtiram os efeitos
desejados. Exigências do órgão relativas, por exemplo, ao controle e redução de acidentes com danos
ambientais, teriam como parâmetro de medição a caracterização dos acidentes ocorridos (número,
local, causa, efeitos, danos ambientais). Essa caracterização deve ser realizada com base em
metodologia que permita a comparação com série histórica de acidentes no âmbito da administração
da respectiva empresa contratada.
Cabe enfatizar que a prática de monitoramento no setor rodoviário é ainda incipiente no
Brasil, contribuindo para essa lacuna a falta de conscientização da extensão dos danos ambientais
causados por seus empreendimentos, em especial, quanto: ao passivo ambiental das obras realizadas;
à insuficiência de estrutura, pessoal qualificado, fatores intervenientes, procedimentos, parâmetros e
métodos de trabalho e pesquisas adequados aos diversos tipos de empreendimentos; e a acentuada e
crônica carência de recursos com que há mais de 20 anos vem enfrentando o setor.
5.1.5.2

Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros
Na ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda-se que o órgão estabeleça, implemente e

mantenha procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos aplicáveis, inclusive aqueles por ela subscritos e autorizações ou licenças. Os requisitos
por ela subscritos podem ser avaliados em conjunto com os requisitos legais ou em um
procedimento em separado, conforme decisão do órgão. Seja qual for o caso, o órgão deve sempre
manter registros dos resultados das avaliações periódicas, de forma a demonstrar perante auditorias
internas e externas que as realizou.
Para o atendimento à legislação, Moreira (2002) recomenda que se crie, em cada ponto de
coleta, mecanismos para auxiliar o monitoramento das características de cada elemento medido
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frente aos parâmetros legais e às metas do órgão, assim como sua evolução ao longo do tempo. As
informações devem estar dispostas de maneira a possibilitar uma rápida visualização do resultado e
facilitar a tomada de decisão. Esse resultado deve informar se o órgão está dentro dos padrões
legais ou se existem não conformidades a serem sanadas através de ações corretivas ou preventivas.
Para tanto, recomenda-se a criação de planilhas com sinalização de cores e gráficos de
acompanhamento e a confecção de um relatório de não conformidades, a ser conduzido de acordo
com o procedimento estabelecido para este fim.
A avaliação dos requisitos legais e outros aplicáveis, nos âmbitos municipal, estadual e
federal, auxilia a organização a identificar os elementos que devem ser medidos e os limites
aceitáveis a serem usados como parâmetros nas medições. Em geral, o órgão ambiental especifica,
no próprio documento da licença, a periodicidade das medições e as características a serem
monitoradas e avaliadas segundo a conformidade legal.
As leis a serem consultadas estão relacionadas principalmente com: classificação de
coleções de águas; padrões de qualidade das águas; padrões de lançamento de efluentes nas
coleções de águas; padrões de qualidade do ar; padrões para emissão de poluentes na atmosfera;
padrões de emissão de ruídos; entre outros. Os requisitos legais e outros aplicáveis aos OGERs,
conforme já mencionado, são apresentados no Apêndice D.
5.1.5.3

Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva
Na ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda-se que o órgão estabeleça, implemente e mantenha

um procedimento para investigar e tratar as não-conformidades, reais e potenciais, tomando medidas
para mitigar quaisquer impactos ambientais e para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas.
Salienta-se que se entende por ação mitigadora aquela que tem por meta a redução dos danos
decorrentes da não-conformidade e por ação corretiva aquela que atua sobre a não-conformidade,
eliminando a possibilidade de sua reincidência. Já por ação preventiva entende-se aquela que atua na
causa de uma não-conformidade que ainda não ocorreu, mas que tem probabilidade de ocorrer.
Na maioria dos casos verifica-se certa dificuldade no reconhecimento das não-conformidades.
Isso acontece, principalmente, quando as diferenças entre a situação desejada e a atual não se
apresentam claramente como casos de desvios, mas apenas como valores ligeiramente alterados.
Cabe observar que os desvios manifestam-se de variadas formas nas etapas do SGA,
especialmente naquelas relativas aos objetivos, metas e PGAs. Dessa forma, é necessário coordenar
muitas medidas simultâneas para que as não-conformidades possam ser indubitavelmente
identificadas e corrigidas a tempo e avaliadas no que diz respeito às suas causas. Para tanto,
recomenda-se a adoção sistemática dos passos:
a)

definição de responsabilidades e autoridades a serem encarregadas pelo procedimento de
verificação e mobilização do pessoal especializado;

b)

estabelecimento de medidas organizacionais (na análise ambiental, por exemplo:
intervalos de tempo, recolhimento de provas, avaliações etc.);
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c)

utilização de métodos, procedimentos e instrumentos apropriados e testados, que
permitam detectar e analisar não-conformidades em objetivos, metas e programas
referentes ao SGA;

d)

protocolo e registro contínuo das não-conformidades e grandezas ambientais relevantes
(incluindo suas avaliações estatísticas, como séries temporais, para definir tendências);

e)

constatação da existência (ou não) de não-conformidades que devam ser comunicadas;

f)

investigação e análise das causas das não-conformidades;

g)

identificação e implementação das ações corretivas e preventivas necessárias para
eliminar as não-conformidades e suas causas reais ou potenciais. Essas devem ser
apropriadas à magnitude dos problemas e proporcionais aos impactos assinalados;

h)

implementação ou alteração dos controles necessários para impedir a reincidência da
não-conformidade;

i)

registros de resultados de ações executadas e de quaisquer alterações nos procedimentos
documentados, resultantes das ações corretivas e preventivas para acompanhamento e
verificação da eficácia de seus resultados;

j)

análise crítica e aplicação de controles para assegurar que as ações corretivas e/ou
preventivas que estão sendo tomadas são efetivas;

k)

resolução e efetivo tratamento de não-conformidades ambientais levantadas por
reclamações de partes interessadas ou em auditorias internas e externas.

Dependendo da situação, este processo pode ser efetuado rapidamente e com um mínimo de
planejamento formal, ou pode constituir uma atividade complexa e de longo prazo. Para que todos
os elementos sejam passíveis de acompanhamento e para assegurar um rastreamento sem falhas,
todos os passos acima devem ser suficientemente documentados. É recomendado que a
documentação associada seja apropriada para o nível da ação corretiva ou preventiva.
Em relação aos aspectos ambientais de interface com as atividades de terceiros, é
recomendado que o órgão também estabeleça e mantenha procedimento documentado para definir
o plano de ação destinado a eliminar as causas reais e potenciais de suas não-conformidades.
No caso dos OGERs a conformidade deve ser verificada em relação ao aspecto que se
queira abordar: frente à legislação (caso do licenciamento ambiental), aos regulamentos do órgão;
aos objetivos e metas acordados; aos parâmetros próprios de cada atividade (como redução do
número de acidentes ou danos ambientais); às instruções e aos procedimentos adotados etc.
Também pode ser aplicada a uma tarefa específica, a uma atividade, a um PGA ou a um plano de
ação para implementação de determinada diretriz ambiental.
Observe-se que a conformidade dos procedimentos de gestão adotados pelo OGER está
intimamente ligada aos seus efeitos sobre as atividades terceirizadas. É por essa razão que a
medição e verificação de conformidade muitas vezes são feitas tendo como medida o desempenho
de terceiros, pois se conclui que, se não forem produzidos os efeitos esperados na operação dos
serviços terceirizados, o procedimento de controle do órgão não está em conformidade com seus
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próprios objetivos. Os aspectos a serem medidos pelo OGER, neste caso, teriam relação com os
aspectos das atividades terceirizadas, apresentados no Anexo A.
5.1.5.4

Controle de Registros
Os procedimentos adotados e executados no âmbito do SGA, envolvendo todas as suas

etapas, são objetos de registros para fins de controle, disponibilidade de informações e avaliação do
desempenho do sistema. Enquanto consideram-se como documentos o Manual do SGA, os
procedimentos e as instruções de serviço, o registro é um comprovante do que foi realizado,
constituindo a evidência da operação contínua do SGA.
Nesse contexto na ISO 14001 (ABNT, 2004) recomenda-se que o órgão estabeleça e
mantenha procedimentos para identificar, manter, dispor e eliminar registros ambientais. Esses
devem enfocar aqueles necessários à implantação e operação do SGA e ao registro do nível de
atendimento aos objetivos e metas planejados, podendo incluir:
a)

informações sobre os requisitos legais, regulamentares e licenças ambientais, os produtos
e processos e as empresas contratadas;

b)

registros dos aspectos ambientais e seus impactos associados, com destaque para aqueles
considerados relevantes;

c)

registros de treinamento ambiental;

d)

registros de monitoramento e das atividades de inspeção, calibração e manutenção;

e)

registros de não-conformidades, como incidentes, reclamações e aquelas levantadas em
ações de acompanhamento;

f)

registros relativos à preparação e ao atendimento a emergências;

g)

registros das análises críticas pela administração e dos resultados das auditorias
ambientais internas e externas.

Desses registros pode resultar uma gama complexa de informações, portanto, a sua gestão
efetiva é fundamental para a implementação bem sucedida do SGA. Os elementos-chave de uma
adequada gestão de informações incluem: meios de identificação, coleta, indexação, arquivamento,
armazenamento, manutenção, recuperação, retenção e disposição de documentos e registros
pertinentes ao sistema.
Recomenda-se que os registros ambientais estejam legíveis e identificáveis, permitindo assim
o rastreamento dos processos e rotinas envolvidos. Para tanto, devem ser arquivados e mantidos de
forma a permitir sua pronta recuperação, devendo o período de retenção ser estabelecido e registrado
em procedimento específico. A forma ou meio de manutenção pode ser feita conforme apropriado ao
sistema e ao órgão, para demonstrar conformidade aos requisitos da série de Normas ISO 14000.
Atualmente, com a evolução da informática, os órgãos podem estabelecer seu sistema de controle de
registros de documentos do SGA em bancos de dados relacionais, para facilitar a busca e a rápida
recuperação das informações num universo de um grande número de documentos.
Deve-se também assegurar a proteção dos registros contra avarias, deterioração ou perdas.
Assim, há que se considerar que tintas de registros, impressão a laser e assemelhados desbotam sob o
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efeito da luz, que documentos em envelopes de plástico ficam ilegíveis devido ao plastificante, que
alguns arquivos eletrônicos podem ser avariados por campos magnéticos ou pelo calor etc.
No caso dos OGERs, como grande parte das suas não-conformidades são oriundas dos
serviços prestados pelas empresas contratadas, o procedimento para identificação, manutenção e
descarte de registros deve tratar, com adequada atenção, dos dados referentes aos serviços e
atividades que possam repercutir sobre as atividades dos terceirizados. Isso se deve ao fato de que se
essas atividades não produzirem os efeitos esperados, evidencia-se que o procedimento de controle
do órgão não está em conformidade com seus próprios objetivos.
Recomenda-se que toda e qualquer não-conformidade registrada seja analisada e orientada
pelo responsável pelo serviço, pelo gerente da área envolvida e pela CMA. Devem ser mantidos
registros descritivos das não-conformidades aceitas e os respectivos reparos para indicar a condição
real de uso.
5.1.5.5

Auditoria Interna
Conforme disposto na ISO 14001 (ABNT, 2004) é recomendável que o órgão estabeleça e

mantenha programas e procedimentos que visem garantir auditorias internas regulares e sistemáticas
do SGA, de modo a:
a)

determinar se o sistema está em conformidade com as providências planejadas para o
gerenciamento, incluindo as exigências da própria norma ISO 14001, e se o mesmo foi
implementado e mantido adequadamente;

b)

fornecer conhecimento dos resultados das auditorias às diretorias e coordenadores de
meio ambiente, de forma a prover subsídios para que estes tomem decisões em relação às
diretrizes ambientais, à sua implementação e ao próprio SGA.

A auditoria do SGA, conforme Soratto e Silva (2002), pode ser tomada como uma
confirmação do comprometimento do órgão (incluindo-se aí, os OGERs). Ela pode ainda inferir
sobre os níveis internos de motivação e conscientização, demonstrando o comprometimento
ambiental da administração e gerências. Dessa forma, facilita o acesso do órgão a apólices de seguro
e programas de financiamento e incentivo fiscal.
Em termos financeiros, a auditoria pode ser uma ferramenta de suporte à tomada de decisão,
fornecendo informações atuais importantes sobre os custos e benefícios ambientais das ações
existentes e propostas. Pode igualmente gerar melhorias nos controles internos e economia de
recursos. Através da análise dos dados levantados na auditoria, também é possível priorizar
investimentos, avaliando-se as inadimplências mais graves, e evitar surpresas decorrentes de passivos
ambientais oriundos de atividades terceirizadas. Outro papel da auditoria ambiental é o de subsidiar o
planejamento por meio de benchmarking e coleta de informações, com as quais o órgão rodoviário
pode ter acesso às melhores práticas do setor.
Os procedimentos para a auditoria e os requisitos para os auditores são normalizados pelas
NBRs ISO 14010, 14011 e 14012 da ABNT. Antes de iniciar a auditoria, o auditor líder, ou seja, a
pessoa qualificada para liderar a auditoria ambiental e que atende às exigências da ISO 14012, de
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2002, deve avaliar se existem os requisitos necessários para a sua realização. Assim, a auditoria
ambiental só deve se realizar caso, após consulta ao OGER, o auditor líder se convencer de que:
a)

existem informações suficientes e apropriadas sobre o objeto da auditoria;

b)

existem recursos adequados para apoiar o processo de auditoria;

c)

existe cooperação adequada por parte do auditado.

Uma vez definido pelo auditor líder que existem condições para ser feita a auditoria, devem
ser obedecidos os princípios gerais para uma auditoria ambiental estipulados na Norma ISO 14010,
de 1996, os quais representam condições fundamentais à realização da mesma. Esses princípios
devem ser levados em conta no planejamento do programa de auditoria do OGER que junto com o
cronograma, deve considerar também a situação e a importância ambiental das atividades e áreas a
serem auditadas e os resultados das auditorias anteriores. Recomenda-se que o programa de auditoria,
baseado nos princípios, seja abrangente e considere as seguintes etapas:
a)

definição dos responsáveis pela auditoria: as auditorias internas do SGA podem ser
executadas por pessoal responsável pelo SGA do próprio OGER e/ou por terceiros por
ela selecionados, sob a supervisão dos mesmos. Em ambos os casos, a(s) pessoa(s) que
conduz(em) a auditoria deve(m) estar em condições de realizá-la de forma objetiva e
imparcial, recomendando-se para tanto que tenha(m) sido adequadamente treinada(s) e
que não tenha(m) responsabilidade direta sobre a área a ser auditada. Dessa forma, devese prever um procedimento de qualificação dos auditores instituídos, que inclua a
definição do perfil profissional, a seleção de candidatos, o treinamento, o cadastro dos
aprovados, o monitoramento do trabalho dos auditores, a avaliação de desempenho e a
confirmação ou perda de qualificação;

b)

definição do escopo da auditoria: o escopo da auditoria deve ser determinado pelo
auditor líder que deve se basear em objetivos definidos em consulta ao órgão. Esse
escopo deve descrever a extensão e os limites da auditoria e deve ser repassado antes da
auditoria, em conjunto com os objetivos, ao auditado;

c)

definição da metodologia de auditoria: a auditoria ambiental deve ser conduzida em
conformidade com os princípios gerais e com quaisquer diretrizes desenvolvidas para
tipos específicos de auditoria. Para melhorar a consistência e a confiabilidade é
recomendado que se conduza a auditoria de acordo com metodologias e procedimentos
sistemáticos, documentados e bem definidos. Além disso, devem ser elaborados os
instrumentos de auditoria, os quais incluem: cronograma de auditoria, programa de
auditoria, lista de verificação com critérios de auditoria, eventual formulário de relatório
e formulário para tratamento das não-conformidades;

d)

informação aos funcionários: os funcionários devem ser esclarecidos sobre o objetivo,
finalidade e condução de auditorias do SGA. Com este processo melhora-se a
cooperação e é intensificado o benefício das auditorias, no sentido do desenvolvimento
contínuo do SGA;
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e)

apresentação de resultados à alta administração: deve-se assegurar que a alta
administração seja devidamente informada, o que inclui o repasse de informações sobre
objetivo, abrangência, conteúdos e resultados de auditorias realizadas, bem como todas
as suas constatações importantes, não-conformidades e conclusões sobre o cumprimento
de exigências;

f)

informação ao público: o auditor deve demonstrar, durante a execução de uma
auditoria, o devido zelo profissional, diligência, habilidade e julgamento. As relações do
auditor com o OGER devem ser caracterizadas pela confidencialidade e discrição. Só em
situações excepcionais, por força de lei, os auditores devem revelar informações ou
tornar públicos documentos obtidos na auditoria;

g)

estabelecimento de intervalos de auditorias: um intervalo semestral de auditoria é
conveniente e indicado no horizonte de planejamento anual do órgão (metas, programas).
As auditorias sempre atuam em amostragens e por isso envolvem uma seleção dos
setores organizacionais que agrupam atividades com impactos ambientais importantes.

Lerípio e Costa (2002) ressaltam que somente por meio da verificação de questões
fundamentais como a metodologia e os protocolos utilizados, assim como a capacitação dos auditores
pode-se considerar a auditoria como uma ferramenta eficaz de gestão. Em auditorias é proibido o
auditor “achar que...”, devendo esse “constatar” se alguns dos requerimentos fixados estão sendo ou
não atendidos pela área auditada.
Os resultados da auditoria interna do SGA permitem a realização da fase de análise crítica
sobre a aptidão e eficácia do SGA pela administração, sendo naturalmente, utilizados na melhoria
contínua do sistema, permitindo a introdução de alterações para seu aperfeiçoamento. Salienta-se que
esses resultados devem ser registrados e levados ao conhecimento do órgão por meio de um relatório
escrito contendo as constatações ou um resumo dessas. Esse deve tomar, em tempo hábil, ações
corretivas referentes às deficiências encontradas durante a auditoria. Pode ainda justificar, por qual
motivo essas ações não foram tomas no tempo hábil. Essa justificativa servirá de prova no caso de
processos jurídicos.
Sendo o termo “auditoria” constantemente confundido com algo “policialesco”, há uma
rejeição natural contra a atividade, que é, de forma equivocada, encarada como uma verificação dos
problemas de uma atividade com propósitos punitivos. As auditorias bem conduzidas, ao contrário do
pensamento anterior, constituem-se em uma excelente ferramenta de orientação gerencial, pois
permitem aos dirigentes do órgão rodoviário identificarem as oportunidades de melhoria.
5.1.6

Análise pela Administração
Com os resultados da auditoria, realizada na fase anterior, a alta direção do órgão está apta a

proceder sistematicamente à análise pela administração e revisão gerencial do SGA. Essas consistem
na análise crítica do sistema, permitindo seu redirecionamento, quando necessário, e melhorando o
desempenho ambiental do órgão. Têm um ponto de vista mais amplo do que as auditorias, pois
abrangem os aspectos de conveniência, adequação e eficácia do SGA como um todo.
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Nelas devem-se observar várias questões que visam a assegurar o processo de melhoria
contínua, tais como: as dimensões ambientais de todas as atividades, produtos ou serviços do
órgão, inclusive seus impactos sobre o desempenho financeiro; o desempenho ambiental ao longo
de determinado período; a adequação da estrutura gerencial adotada; a adequação dos instrumentos
de gestão ambiental (cláusulas contratuais, procedimentos de controle e fiscalização de contratos,
convênios com agentes externos etc.); a adequação e eficácia do sistema como um todo e diante das
demandas internas e externas; a aceitação e a utilidade pelas diversas áreas organizacionais e os
efeitos sobre a imagem institucional.
Conforme disposto na ISO 14001 (ABNT, 2004) a alta administração do órgão deve
analisar criticamente e avaliar o SGA periodicamente, em intervalos por ela pré-determinados, de
modo a assegurar que o sistema está adequado, funciona de acordo com o planejado e converge
para a melhoria contínua. Deve também revisar tais análises periodicamente, em um intervalo de
tempo maior. A fase de reavaliação estabelece as ações corretivas necessárias e as revisões
requeridas, que definem as alterações necessárias no curso do SGA.
Os processos de análise crítica e revisão gerencial devem assegurar que as informações
necessárias sejam coletadas, de modo a permitir à administração e à gerência os procederem. A
análise e revisão da política, objetivos e procedimentos devem ser efetuadas pelo nível
administrativo que os definiu. O escopo deve ser abrangente, embora nem todos os componentes do
SGA precisem ser analisados e revistos ao mesmo tempo, devendo ser definido um cronograma
para suas completas realizações. Desse modo, devem incluir:
a)

constatações das auditorias do SGA;

b)

análise do nível de atendimento aos objetivos, metas e desempenho ambientais;

c)

avaliação da eficácia do sistema;

d)

preocupações das partes interessadas pertinentes;

e)

avaliação e contínua adequação da política ambiental, objetivos e outros elementos do
SGA e da necessidade de suas alterações, à luz de: mudanças na legislação, avanços
científicos e tecnológicos, experiências adquiridas de não-conformidades ambientais
ocorridas, mudanças nas expectativas e requisitos das partes interessadas, alterações
nos produtos, serviços ou atividades do órgão, relatos e comunicações, preferências do
mercado e outros.

É recomendado que as observações, conclusões e recomendações desta etapa sejam
documentadas, para que as ações necessárias sejam empreendidas. Deverá haver encaminhamentos
às possíveis necessidades de mudanças na política, objetivos e demais elementos do sistema
detectados na auditoria, de modo a analisar os dados e elencar quais as alterações de situações nãoconformes serão prioritárias e garantir o comprometimento com o melhoramento contínuo.
Todo esse processo que deverá ser acolhido de braços abertos por toda a estrutura
organizacional e em especial pela gestão. Após o mesmo, o órgão deverá estar em condições de
proceder à respectiva certificação do seu SGA por uma autoridade independente e externa.
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No caso dos OGERs, a responsabilidade pela condução da análise crítica do SGA é da
CMA em conjunto com a alta administração, com a participação de pelo menos um representante
de cada área do órgão, sob a orientação superior do Diretor-Geral e dos demais diretores. Essa
poderá ainda ser realizada por equipe independente contratada.
Recomenda-se que as reuniões de análise crítica sejam realizadas semestralmente (com
tolerância de 15 dias) e as revisões gerenciais a cada três anos (com tolerância de 30 dias). As
análises críticas pela administração têm como principal objetivo assegurar a contínua pertinência,
adequação e eficácia do SGA, buscando soluções e corrigindo as possíveis inadequações aos
requisitos legais e das normas de referência ou à política e objetivos do sistema. Já as revisões
gerenciais têm como objetivo fundamental assegurar a contínua melhoria, buscando a manutenção
e inovação do sistema, assim como possíveis adequações dos Planos de Ação para implementação
das diretrizes ambientais do órgão. O registro da análise crítica (Figura 22), assim como o da
revisão gerencial (Figura 23), deve ser feito em ata de reunião, que deve ser controlada pela Lista
Mestra de Controle de Documentos (Figura 21).
Um exemplo prático de um OGER que precisa realizar essas análises é o DEINFRA-SC.
Isso ocorre, pois sua política, objetivos e metas ambientais, foram traçados para o antigo DER-SC.
Entretanto, com a junção desse Departamento com o antigo DEOH, é preciso rever e atualizar todo
o seu SGA, incorporando as atividades, produtos e serviços desse outro Departamento.
Um exemplo de aplicação da seqüência estrutural do SGA, para um dos aspectos de uma
diretriz ambiental de um OGER, é apresentado no Anexo D.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Logotipo do
Órgão

ANÁLISE CRÍTICA
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO

Página.: 1 de 1

ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
1

Análise Crítica nº:

2

3

Equipe de Análise Crítica

N° DE DOCUMENTO
xx

Período:

DIRETOR-GERAL:
DIRETORIA COLEGIADA:
COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE:
SETOR ADMINISTRATIVO:
UNIDADE ORGANIZACIONAL:
4

Objetivos e Critérios

5

Resumo dos Relatórios de Auditoria

6

Evidência/Constatação/Não-Conformidade [i]

7

Ação Corretiva/Preventiva a Não-Conformidade [i]

8

Local, Data e Responsável
________________________________________

________________________________________

Local e data

Autor da ata da reunião de análise crítica

Instruções de Preenchimento
Campo 1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5:
Campo 6:

Campo 7:

Campo 8:

Preencher com o número da análise crítica.
Preencher com o período de realização da análise crítica.
Preencher com os nomes e cargos ou funções dos representantes da Diretoria, da CMA e demais áreas responsáveis pela
análise crítica.
Descrever os objetivos da análise crítica do SGA e os critérios de eficiência e eficácia; além das etapas do SGA, indicar
quais diretrizes ambientais constituíram objeto da análise crítica.
Resumir os relatórios de auditorias desenvolvidos desde a última análise crítica.
Listar as evidências enumerando-as. Para cada evidência [i] indicar: tópico e protocolo de relatório de auditoria
correspondente; gerência e área de atuação em que se insere; conteúdo de cada evidência; a constatação de adequação ou
inadequação frente aos critérios e declaração de sua conformidade ou não-conformidade.
Para cada declaração de não-conformidade [i], indicar a ação corretiva necessária para resgatar sua condição de
conformidade. Caso a não-conformidade seja prevista em futuro próximo, indicar a ação preventiva necessária para que
não venha a ocorrer.
Preencher com local, data e assinatura do autor da ata da reunião de análise crítica.

Figura 22: Exemplo de formulário para a análise crítica do SGA
Fonte: AdaptadoUFSC (2005b).
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Logotipo do
Órgão

REVISÃO GERENCIAL
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Tipo: REGISTRO

Página.: 1 de 1

REVISÃO GERENCIAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
1

Revisão Gerencial nº:

2

3

Equipe de Análise Crítica

Setor:

N° DE DOCUMENTO
xx

Período:

DIRETOR-GERAL:
DIRETORIA COLEGIADA:
COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE:
SETOR ADMINISTRATIVO:
UNIDADE ORGANIZACIONAL:
4

Objetivos e Critérios

5

Resumo das Análises Críticas

6

Evidências/Melhorias [i]

7

Ação Corretiva/Preventiva a Não-Conformidade [i]

8

Local, Data e Responsável
________________________________________

________________________________________

Local e data

Autor da ata da reunião de revisão gerencial

Instruções de Preenchimento
Campo 1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5:
Campo 6:
Campo 7:

Campo 8:

Preencher com o número da revisão gerencial.
Preencher com o período de realização da revisão gerencial.
Preencher com os nomes e cargos ou funções dos representantes da Diretoria, da CMA e demais áreas responsáveis pela
revisão gerencial.
Descrever os objetivos da revisão gerencial do SGA e os critérios de eficiência e eficácia; além das etapas do SGA, indicar
quais diretrizes ambientais constituíram objeto da revisão gerencial.
Resumir as análises críticas e resultados obtidos desde a última revisão gerencial.
Para cada evidência [i] ou proposta de melhoria [i], descrever: seu conteúdo, a constatação de adequação ou inadequação
frente aos critérios e declarar sua conformidade ou não-conformidade.
Para cada declaração de não-conformidade [i], indicar a ação corretiva necessária para resgatar sua condição de
conformidade. Caso a não-conformidade seja prevista em futuro próximo, indicar a ação preventiva necessária para que
não venha a ocorrer.
Preencher com local, data e assinatura do autor da ata da reunião de revisão gerencial.

Figura 23: Exemplo de formulário para a revisão gerencial do SGA
Fonte: UFSC (2005b).
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5.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto neste capítulo, a estruturação de todos os elementos do SGA de uma

organização compreende um processo iniciado com a definição da sua política ambiental e
diretrizes, desdobrando-se, posteriormente, no detalhamento de vários procedimentos, tais como,
aqueles, no caso de um OGER, para:
a)

a sistematização da identificação e do acompanhamento dos aspectos ambientais, tais
como as exigências ambientais arroladas nos contratos com empresas concessionárias
ou prestadoras de serviços (consultoras e empreiteiras);

b)

a sistematização da identificação e do acompanhamento dos requisitos legais em vigor,
tanto de âmbito federal, como estadual e municipal, e outros requisitos pertinentes;

c)

a sistematização do acompanhamento do EIA/RIMA, PBA e respectivos PGAs
acordados entre o OGER ou a(s) empresa(s) contratada(s) e os órgãos licenciadores e
fiscalizadores;

d)

a sistematização do acompanhamento dos demais PGAs e outros requisitos e acordos
estipulados para o alcance dos objetivos e metas;

e)

a sistematização do acompanhamento do licenciamento ambiental, incluindo a atuação
conveniada do OGER com órgãos ambientais para obtenção de dados relativos aos
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades do setor
rodoviário;

f)

a sistematização dos procedimentos de identificação das responsabilidades e
necessidades de treinamento, comunicação, documentação, controle de documentos e
operacional, bem como preparação e resposta a emergências;

g)

a sistematização do monitoramento e dos procedimentos de identificação de nãoconformidades, ações corretivas e preventivas;

h)

as instruções de serviço, registros e documentação, compondo o Manual do SGA do
OGER;

i)

os procedimentos de auditoria ambiental interna do SGA e medidas de estímulo à
implementação da auditoria ambiental pelas empresas contratadas.

Salienta-se que a atuação sobre a prevenção e o controle de impactos e danos ambientais, e
ainda a recuperação ambiental, é complementar à atuação que o órgão rodoviário tem, ou possa ter,
visando à garantia de níveis adequados de segurança do transporte. Além disso, a interface de
segurança com meio ambiente deve ser tratada por meio de articulação interna entre os diversos
setores do OGER que estão direta e indiretamente relacionados com essas questões.
Por outro lado, os aspectos de prevenção e controle de impactos ambientais, que em sua
maioria são fatores de responsabilidade direta das empresas contratadas, apresentam interface
externa por meio da atuação de órgãos do meio ambiente e da defesa civil, o que denota a
necessidade de articulação institucional externa por parte do OGER com esses.
As articulações interna e a externa devem constituir diretrizes de gestão ambiental do
OGER, e sua implementação é requisito para o tratamento das interfaces de meio ambiente. Assim,
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o SGA do órgão deve ter, se possível, uma estrutura centralizada, tanto para facilitar a concentração
das deliberações e informações sobre meio ambiente, quanto para efetuar as tarefas de articulação,
coordenação e integração dos trabalhos próprios da gestão ambiental com os trabalhos de equipes de
outros setores do órgão e de outras instituições.
Observa-se que o SGA de um OGER tem como espinha dorsal o fluxo de informações
referente às cláusulas contratuais com as empresas contratadas. Portanto, sua implantação deve ser
necessariamente efetuada de forma a respeitar e otimizar sua relação com outros sistemas de
informação já implantados ou previstos no órgão. Essa visão de integração e coordenação dos fluxos
de informação caracteriza ganhos de otimização dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros,
assim como avanço no tratamento multidisciplinar e interdependente da questão ambiental, pois ela
perpassa praticamente todos os setores do órgão.
Recomenda-se que a sistematização das informações seja aplicada também a outras áreas
que não a ambiental, pois constitui uma ferramenta de apoio à tomada de decisão e de garantia de
consideração dos diversos aspectos que possam influir sobre determinado assunto. Para estas outras
áreas, sugere-se como método de gestão as recomendações preconizadas na série de Normas ISO
9000 relacionadas à Gestão da Qualidade.
Cabe ressaltar que um SGA deve definir os procedimentos gerenciais a serem adotados para
a boa execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, ou a evitar ou a mitigar as
conseqüências dos impactos provocados pelas obras de implantação ou operação de
empreendimentos, ou ainda de atividades de recuperação e de conservação deles.
Segundo Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), para o caso do sistema de transporte
rodoviário, os maiores impactos decorrentes de seus empreendimentos ocorrem na fase de
implantação da rodovia; entretanto, geralmente aqueles decorrentes da operação tendem a durar um
período maior tornando-se muitas vezes mais significativos. Salienta-se também que muitos dos
impactos da fase de implantação de rodovias acontecem também na fase de operação ou ainda
acabam se intensificando nessa, como por exemplo, a modificação de uso e ocupação do solo,
impactos sobre a flora e a fauna, acidentes etc. Dessa forma, recomenda-se que a análise dos
impactos seja realizada em conjunto para todos os meios impactados de modo que as inter-relações
existentes entre esses possam ser consideradas na proposição de medidas mitigadoras. Essas, por sua
vez, devem ter seus resultados analisados de modo a verificar suas reais eficácias.
No caso daqueles impactos negativos que não podem ser evitados, medidas complementares
podem ser propostas ou pelo OGER e/ou pela empresa contratada, ou ainda exigidas pelo primeiro
ou pelo órgão ambiental com o intuito de desenvolver alguma utilidade ao meio no qual o projeto se
insere. Um exemplo são as medidas compensatórias tomadas como modo de indenização pelo
impacto, tal como a criação de parques e espaços verdes e outros, oferecidos à comunidade para
compensar de alguma forma o dano provocado.
Nesse contexto, para o correto cumprimento dos procedimentos que visam a evitar ou a
mitigar os impactos, é necessário que o SGA também garanta que serão realizados, nos prazos
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estipulados, todos os acordos e condições estabelecidos. Esses podem ter sido estipulados tanto
entre os OGERs e as empresas contratadas quanto entre estes e o IBAMA e/ou órgãos estaduais
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (OEMAs) e outros pertinentes (FUNAI,
IPHAN, ONG’s etc.). Recomenda-se priorizar, para o bom andamento dos serviços, a realização
daquelas condicionantes estipuladas pelos órgãos ambientais de fiscalização e controle, para a
obtenção das licenças prévias, licenças de instalação, autorização de supressão da camada vegetal,
exploração de jazidas, caixas de empréstimo e bota-foras e licenças de operação.
Para o OGER obter a integração de suas políticas e ações com aquelas dos demais parceiros
que interagem sobre o meio ambiente e em particular com seus contratados é necessário usar uma
abordagem ambiental abrangente, negociada em conjunto com essas entidades, onde não se perca de
vista a perspectiva de fortalecimento da gestão do interesse público.
Em caso de obras rodoviárias há a complexidade de se ter muitos órgãos envolvidos e entre
as maiores dificuldades na área de meio ambiente, pode-se citar: a elaboração do EIA/RIMA, que
demora de dois a três anos; as audiências públicas; as licenças de instalação e de supressão de
vegetação; as questões de monitoramento, salvamento e remoção de sítios arqueológicos com o
IPHAN; a questão de compensação ambiental para os índios tratada com a FUNAI; de convênios a
serem feitos com a defesa civil para a contenção de cargas perigosas e planos de contingência; entre
outras. Portanto, tem-se um grande desafio para convergir a necessidade da obra com a opinião das
ONG’s, do MP estadual e federal, das câmeras de vereadores, das assembléias legislativas, dos
produtores agrícolas e industriais, do comércio, entre tantos outros. O meio ambiente sempre requer
essa grande negociação. Como são vários atores envolvidos, o ideal é ir para a mesa de negociação e
realizar parcerias, uma vez que se têm vários interesses divergentes.
Dessa forma, para que os acordos com todas as partes sejam cumpridos, é necessário que os
OGERs definam um procedimento rigoroso de controle e fiscalização de suas atividades e serviços,
bem como das atividades e serviços das empresas contratadas. Estas últimas, atualmente, em
especial no caso das grandes empresas, já vêm apresentando uma consciência e inclusive muitas já
passaram por um processo de certificação da qualidade, possuindo certificado ISO 9000. Entretanto,
embora essas venham se preocupando cada vez mais com os canteiros de obra e com a questão de
segurança, cuidados e responsabilidades do trabalhador, raramente dão a devida atenção ao meio
ambiente, sendo necessário ainda a supervisão ambiental do OGER para verificar ou não a presença
de não-conformidades na execução dos seus serviços. Assim, é garantido a liberação das medições
para a empresa contratada e evitado que as atividades e serviços sofram posterior paralisação e
eventuais penalidades quando da fiscalização dos órgãos ambientais e outros pertinentes.
Entretanto somente a fiscalização e a aplicação de multas não resolve o problema de
conscientização ambiental, devendo o OGER, em parceria com outros órgãos pertinentes, elaborar
uma campanha para educação da população e dos profissionais envolvidos, de forma que as
penalidades sejam evitadas.
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CONCLUSÕES
De forma a contribuir para a elaboração de sistemas de gestão ambiental por OGERs e em
atendimento aos objetivos propostos, para este estudo, foi levantado um amplo referencial teórico
sobre a legislação ambiental brasileira, verificando-se o grande avanço por ela sofrido nas últimas
décadas. Esse avanço também foi visto na legislação ambiental aplicável ao setor de transporte
rodoviário.
Em relação às normas da série ISO 14000, em especial a norma NBR ISO 14001, verificouse que a mesma, com os seus devidos ajustes, é perfeitamente aplicável ao setor rodoviário. Além
disso, com o intuito de incentivar os OGERs a implementarem um SGA, foram apresentadas as
vantagens que eles podem ter ao adotarem o preconizado nessa norma, tais como: a prevenção de
riscos e prejuízos (acidentes ambientais, multas, penalidades, ações judiciais etc.); a evidência da
responsabilidade do órgão para com a sociedade e melhoria da imagem institucional; a observância
dos requisitos legais pertinentes e a maior agilidade nos processos de licenciamento; entre outras.
Como observado na pesquisa, a internalização de um SGA na gestão de um órgão
responsável por empreendimentos rodoviários deve ser vista como uma inovação para esse. Isso
porque a adoção e a implementação de um SGA em qualquer que seja o órgão é uma nova forma de
gestão e coordenação que pode gerar a oportunidade desse inserir em suas atividades, internas e
externas, uma atitude ambientalmente favorável. Assim, além de melhorar a imagem perante a
sociedade, usuários e população lindeira das vias, tende a ganhar novos financiadores.
Entretanto, além das vantagens e oportunidades apresentadas, a implementação do SGA
geralmente traz uma série de desafios para a administração de um OGER, principalmente por
representar uma mudança cultural em relação aos padrões de gestão vigentes. Assim, a base de
referência para o sucesso da implantação do sistema está construída no comprometimento da
direção do órgão rodoviário e na aceitação unânime do modelo preconizado pela ISO 14001.
Também em atendimento aos objetivos propostos, foram identificadas as ferramentas atuais
de gestão ambiental utilizadas por alguns OGERs, entre elas: o Sistema de Apoio à Gestão
Ambiental Rodoviária Federal, do DNIT; os Sistemas de Gerenciamento do Passivo Ambiental da
Malha Rodoviária Pavimentada, de Acompanhamento e Apoio ao Ordenamento Territorial
Municipal e de Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos, do DEINFRA-SC; e o Centro de
Excelência Ambiental, para promover a gestão ambiental nos transportes, da AASHTO. Na busca
por essas ferramentas, foram verificados os diferentes tipos de postura:
a)

OGERs que não desenvolveram um SGA: embora as vantagens de se aplicar um SGA
sejam facilmente visíveis, como a conscientização ambiental no setor é recente, muitos
órgãos e empresas que nele atuam ainda preferem adotar a postura “esperar para ver”.
Assim, enquanto não forem cobrados pela sociedade, clientes, governo e outros, não
tomam iniciativas na área ambiental, fazendo o mínimo necessário pelo meio ambiente;
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b)

OGERs que desenvolveram um SGA, mas não o implementaram: embora alguns
órgãos do setor já tenham desenvolvido um SGA para suas instituições, a sua
implementação não é considerada uma prioridade, sendo relegada a um segundo plano;

c)

OGERs que já implementaram um SGA, mas com difícil aceitação: embora muitas
empresas e órgãos do setor já tenham implementado um SGA em suas instituições, esses
são de difícil aceitação interna, sofrendo constantes limitações de recursos humanos,
materiais e financeiros, o que prejudica o desenvolvimento de suas atividades;

d)

OGERs que implementaram um SGA com sucesso: embora existam as dificuldades
citadas nas alíneas anteriores, um ponto positivo verificado foi a implementação recente
de SGAs, com sucesso, em órgãos rodoviários públicos, tais como o DNIT e alguns
Departamentos de Transporte internacionais (DOTs). Ainda que os resultados, nesses
casos, não tenham sido amplamente discutidos e divulgados, foram descritas inúmeras
vantagens, mesmo que somente na fase de testes.

Ressalta-se que a implementação do SGA visa à adoção de medidas preventivas capazes de
assegurar, sobretudo, melhores relacionamentos entre os serviços prestados e o meio em que eles se
inserem. Também objetiva a obtenção de um relacionamento mais estreito entre o órgão, as
empresas contratadas e a comunidade em geral em função de uma responsabilidade ambiental que
passa a ser disseminada entre todos os funcionários a partir dessa implementação.
Dessa forma, por geralmente ser concebido para uma implementação gradativa, é importante
que a noção de conjunto seja mantida ao longo de todas as etapas e que o engajamento nesse
processo seja continuamente incentivado e reafirmado. Nesse sentido, torna-se ainda mais relevante
a divulgação sistemática dos seus resultados e o empenho dos responsáveis na manutenção da
unidade em torno de um objetivo comum: o cumprimento das diretrizes ambientais do órgão.
Observa-se que ao serem identificadas, neste trabalho, as ferramentas de gestão ambiental
dispostas na NBR ISO 14001 e comparadas com aquelas utilizadas pelos órgãos rodoviários
estudados, foram realizadas recomendações inerentes às atividades dos OGERs que visam a
contribuir para a elaboração de SGAs por órgãos que ainda não adotaram esse sistema. Cabe
salientar que embora essas recomendações estejam embasadas na implantação do SGA preconizado
pela ISO 14001 e aceito internacionalmente, a sua eficácia no setor rodoviário não pôde ser
comprovada, uma vez que não houve uma aplicação em entidades do ramo, com resultados
divulgados. Todavia, buscaram-se correspondências para todos os requisitos da Norma, tentando
facilitar a sua aplicação nos órgãos rodoviários.
Apesar desse direcionamento ter sido realizado, ressalta-se que alterações deverão ser feitas
para o ajuste às várias atividades que um órgão gestor de empreendimentos rodoviários seja
responsável. A ênfase do estudo priorizou aquela situação onde o OGER concede a operação da
infra-estrutura rodoviária sob sua jurisdição ou terceiriza as obras e serviços nessa infra-estrutura.
Em ambos os casos, a atividade principal do órgão rodoviário é a de fiscalizar as obras e serviços
terceirizados ou concedidos. Assim, os impactos gerados são de responsabilidade das empresas
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contratadas, embora o OGER seja co-responsável pelos danos, já que é sua função fiscalizar e
cobrar as devidas medidas corretivas. Tendo em vista esse aspecto, bem como a abrangência do
SGA, apresentou-se, no Anexo D, um exemplo de aplicação do SGA para a diretriz de
acompanhamento e fiscalização dos contratos, enfocando mais especificamente a questão da
redução de riscos de acidentes rodoviários com danos ambientais.
Deve-se observar que a lista de requisitos de gerenciamento ambiental apresentada neste
trabalho, que segue os preceitos da ISO 14001, não deve ser vista como completa, suficiente ou
totalmente abrangente. Esse esforço é meramente uma amostra das práticas atualmente existentes e
uma tentativa de facilitar o trabalho dos OGERs que tenham a intenção de iniciar tal levantamento.
Lacunas existem e a ausência ou omissão de outros procedimentos e práticas no modelo da ISO não
significa que esses não existam e que não possam ou não devam ser empregados.
Os procedimentos e práticas mostrados neste trabalho são apresentados como ações
recomendáveis ou declarações de dever e não como uma obrigação. A conformidade com todos os
requerimentos legais, a anulação de qualquer tipo de negligência e a responsabilidade para
identificar e implementar procedimentos apropriados para adquirir, ou manter, um desempenho
ambiental favorável nos OGERs é de responsabilidade de seus dirigentes e profissionais. Esses
devem ser responsáveis pela escolha dos procedimentos mais adequados a serem adotados na
implementação de um SGA em suas estruturas e por assegurarem que os padrões estabelecidos por
lei sejam cumpridos.
Com base no disposto, conclui-se que embora a questão ambiental, nas últimas décadas,
esteja alcançando maiores proporções nos OGERs, muito ainda falta a fazer. Um exemplo de que
grandes evoluções nesse sentido ainda são necessárias, ocorreu em meados da década de 90, na
ocasião do fechamento dos primeiros contratos de concessão de empreendimentos rodoviários.
Esses, apesar de apresentarem uma melhor abordagem da questão ambiental, foram muito
abrangentes deixando espaço para falhas no cumprimento dos deveres ambientais, especialmente
quanto à redução dos impactos decorrentes das obras e serviços rodoviários.
Cabe observar que, geralmente, a preocupação com a questão ambiental é iniciada em
setores com posicionamento hierárquico inferior aqueles com poder real de decisão. Dessa forma, o
setor de meio ambiente, quando existente, fica ligado a alguma diretoria de estudos ou
planejamento, com nível de decisão inferior ao da alta administração, limitando, assim, a sua
possibilidade de atuação e fazendo com que muitas vezes as ações desejadas não passem de
projetos.
Isso denota uma realidade observada em vários órgãos públicos, ou seja, consegue-se por
muitas vezes, com um certo esforço, identificar e analisar as questões ambientais e planejar algumas
ferramentas para auxiliar na gestão ambiental, entretanto, quando se atinge o momento de
implementar o planejado, dificilmente consegue-se transpor essa etapa. Por vezes, essas
implementações são realizadas, contudo, mais difícil ainda, e raramente transposta, é a etapa final de
verificação e monitoramento, ações corretivas e aprimoramento do que foi implementado.
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Além disso, mais raras são a análise crítica e a revisão pela alta administração do SGA como
um todo e da eficácia dos procedimentos implementados. De verdade, o processo de
conscientização dos profissionais do meio rodoviário (que até há pouco tempo não se preocupavam
com os impactos decorrentes de seus empreendimentos) pode se constituir na maior dificuldade para
a elaboração desses sistemas.
Ainda que haja normalmente uma equipe de meio ambiente preocupada com o cumprimento
dos requisitos ambientais, os dirigentes dos órgãos públicos, ocupando, geralmente, cargos de cunho
político, preferem investir em atividades que tenham uma percepção maior perante a população,
adiando, dessa forma, o momento de investir em um SGA inicialmente de âmbito interno à
organização. Também enfrentando pressões políticas, alguns são os casos onde a empresa
fiscalizada tem influência maior que o próprio órgão fiscalizador, sendo, assim, raramente autuada
e na ocorrência do fato, firmando acordos onde há uma redução drástica do valor a ser pago ou das
compensações a serem realizadas.
Dessa forma, conclui-se, finalmente, que apesar dos requisitos de desempenho estabelecidos
pelo SGA refletirem os compromissos assumidos a partir da definição da política ambiental do
órgão, sintetizarem as normas legais e técnicas aplicáveis e relacionarem-se com os objetivos de
melhoria contínua, o sistema, por si só, não é capaz de garantir os resultados ambientais desejados.
Assim sendo, para que isso aconteça, são necessárias a efetiva motivação, conscientização e
participação de todos os agentes envolvidos na implementação do SGA. Portanto, parcerias podem
ser realizadas com os órgãos fiscalizadores, com os prestadores de serviços e com os usuários e a
população das áreas de influência dos empreendimentos viários.
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RECOMENDAÇÕES
Com vistas ao desenvolvimento de trabalhos futuros, recomenda-se que seus autores
aproveitem o material aqui disposto para a elaboração de SGAs, a serem implementados, se
possível na prática, em OGERs, bem como o complementem com os resultados de tais trabalhos.
Também com relação ao desenvolvimento de trabalhos futuros, que darão continuidade à pesquisa
aqui apresentada, sugere-se algumas ações que auxiliarão a implantação e operação do SGA e que
poderão ser objeto de tais trabalhos, a saber:
a)

desenvolver ou aperfeiçoar metodologia que torne mais eficaz o processo de
fiscalização do cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor rodoviário,
incluindo-se aí procedimento para a educação ambiental de forma a conscientizar os
agentes envolvidos e principalmente os infratores;

b)

desenvolver procedimentos com o objetivo de hierarquizar os impactos ambientais
decorrentes de empreendimentos rodoviários e facilitar o tratamento de suas questões;

c)

desenvolver um banco de dados georreferenciado com o intuito de contribuir no
gerenciamento ambiental dos empreendimentos rodoviários ou ampliar a abrangência
de um banco de dados georreferenciados (eventualmente existente);

d)

desenvolver uma metodologia que possibilite o estabelecimento de padrões para
indicadores não considerados na legislação.
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APÊNDICE A PASSOS PARA O ESTABELECIMENTO DE SGAs EM OGERs
1. Identificar os
desafios e/ou
oportunidades
ambientais a
serem tratados
pelo SGA

Reunir e priorizar as informações ambientais e selecionar o foco.
 Listar os desafios, as noticias de violação anteriores, as notificações prévias formais por parte
das autoridades regulatórias e queixas da população com relação às questões ambientais. Esses
devem incluir: reclamações recentes; aumento do potencial de violação ou reclamações;
carência de familiaridade dos empregados quanto aos requerimentos relevantes e às condições
de alterações.
 Listar as oportunidades ambientais relevantes, considerando: redução e anulação de custos
e aumento de produtividade (com os recursos existentes).
 Elencar/priorizar os desafios e oportunidades, considerando: recursos necessários para
elencar/priorizar os desafios e oportunidades; tempo requerido; magnitude relativa dos efeitos
ambientais para efetuar cada etapa (pode-se priorizar aquelas mais alcançáveis); relativa
aceitação/reconhecimento do público e reguladores; habilidade para obter e afetar a
consciência ambiental dos empregados e modificar a visão de que as questões ambientais são
problemas.
 Identificar os aspectos específicos da atividade ou serviço associados com os desafios e
oportunidades ambientais (ex.: materiais de manejo e armazenagem em pilhas de estocagens,
controle das águas pluviais durante os trabalhos de manutenção da rodovia ou processo de
gerenciamento das águas pluviais para os projetos de construção).
 Identificar os desafios e oportunidades ambientais e os aspectos específicos (usando as
informações elencadas anteriormente) para serem tratados pelo SGA, elaborando-se uma breve
documentação das justificativas para tal escolha (para apresentação para o grupo).
Nota: Manter os esforços do SGA gerenciáveis, não é preciso consertar tudo de uma só vez.

2. Identificar os
benefícios e
resultados
ambientais e
estratégicos
desejados.

Identificar resultados. Referentes: à atividade, operação ou serviço selecionados; aos aspectos
selecionados e aos desafios e oportunidades escolhidos.
 Listar os benefícios ambientais associados que podem ser medidos, podendo-se incluir:
quantidades ou volumes, nível de satisfação dos usuários em relação ao meio ambiente;
melhoria do relacionamento com os órgãos regulatórios e número de violações, acidentes e
incidentes prevenidos ou evitados (baseados no recente histórico).
 Identificar os benefícios estratégicos associados (incluindo aqueles relacionados com os
benefícios ambientais listados) que também podem ser medidos, incluindo: dinheiro
economizado; custos evitados; homens horas economizadas ou disponíveis para outro uso
como um resultado da eliminação ou redução de incidentes e violações; economia de dinheiro
de tempo e de prazos associados, com conseqüente redução da monitoração ou fiscalização dos
órgãos regulatórios; tempo economizado (e adiantamento de horas, dinheiro e prazos
associados) como resultado da melhoria dos relacionamentos com a população e órgãos
regulatórios e melhoria dos processos de revisão.
Nota: A implementação e aceitação do SGA pode ser facilitada através do uso de atalhos
existentes e sistemas/processos de medições e informações e medidas existentes. Identificar,
portanto, os sistemas, medidas e informações que podem ser aplicados ao órgão.

3. Estabelecer
objetivos,
metas e
medições
quantificáveis
e marcos
associados.

Estabelecer medidas para definir o desempenho e sucesso.
 Identificar ações para endereçar os desafios, oportunidades e atividades ou serviços, bem
como para aproveitar os benefícios identificados no passo 2. Notar que: deve-se identificar
ações de curto, médio e longo prazo, devendo-se considerar uma aproximação passo-a-passo.
 Manter curta a lista de ações, uma vez que muitas ações podem causar confusão, perda do
foco e um esforço difícil de gerenciar.
 Identificar objetivos que forneçam uma meta para cada ação. Por exemplo, pode-se ter
como objetivo a redução do número de notificações de multas e como meta a ação de treinar os
empregados em um certo requerimento legal. Deve-se manter a lista tão curta quanto prática.
 Estabelecer um desempenho mensurável para cada objetivo. As medidas podem ser tanto
de curto, quanto de médio e longo prazos. No exemplo dado no item anterior, uma medida de
curto prazo poderia ser o atendimento da meta, ou seja, treinar os trabalhadores, já a medida de
longo prazo pode ser o atendimento do próprio objetivo, ou seja, a redução do número de
multas. Neste exemplo, as medidas devem apontar a razão/benefício real para uma ação.
 Estabelecer um alvo para cada medida. O alvo deve ser realista e realizável, mas deve
desafiar a organização a melhorar. Alvos realistas ajudam a assegurar o sucesso e, desta forma,
construir um comprometimento para os esforços futuros do SGA que podem apresentar
desafios maiores. Referindo-se ao exemplo, um alvo pode ser 95% dos trabalhadores treinados
conduzindo a zero o número de incidentes.
 Estabelecer marcos para atingir cada alvo.
 Identificar a posição daqueles que serão os responsáveis pelas ações e alcance dos alvos.
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4. Obter um gerenciamento
comprometido ao SGA,
caracterizar os recursos
necessários e identificar
as responsabilidades do
Sistema.

Para a
aprovação e
revisão.

Para o
passo 5

APROVAÇÃO
O CGA fornece
um feedback
para finalizar
questões,
oportunidades
e resultados
esperados.

Feedback/revisão
para os passos 1,
2, 3, e/ou 4.

Preparar o lado estratégico do SGA.
 Estimar os recursos (pessoais, financeiros, contratantes etc.) necessários para
implementar as ações e atingir os alvos. Se os recursos necessários duram dois ou
mais ciclos de planejamento/negócios, deve-se estimar os percentuais relativos (%
do total ou estimativa para cada ciclo).
 Usar as informações desenvolvidas nos passos 2 e 3 e resumir os benefícios
esperados, descrevendo-se quando eles devem ser realizados e por quanto
tempo.
 Identificar a posição daqueles que irão gerenciar os esforços do SGA e a
posição daqueles que desempenharão papéis chaves (tais como aqueles
responsáveis por um objetivo ou alvo).
 Identificar a principal posição de gerenciamento que terá a função de
Coordenador de Meio Ambiente. Esse deve assegurar que: os recursos estejam
disponíveis quando necessários, as unidades fora da área de gerenciamento do
SGA estejam em harmonia e apóiem os esforços do SGA, assim como os
empregados de toda organização reconheçam o seu compromisso.

Obter a aprovação e o comprometimento da alta administração e gerências com
o SGA.
 Apresentar o lado estatégico do SGA (passo 4) para a alta administração.
 Solicitar que a alta administração apresente no SGA: desafios, oportunidades,
objetivos, metas, alvos, recursos necessários, cronogramas e prazos, resultados
esperados, bem como designe o Comitê de Gestão Ambiental – CGA e o
Coordenador de Meio Ambiente.
 Incorporar/apontar os comentários da alta administração no plano do SGA.
 Obter comprometimento público e exclusivo do CGA com o SGA e os esforços
planejados.
 Divulgar o comprometimento do gerenciamento do SGA para todos os
empregados potencialmente envolvidos. Considerar a possibilidade e o
agendamento de anúncio com o comprometimento inicial para o público.
Nota: A alta administração e o CGA são cruciais para o sucesso dos esforços para o
desenvolvimento e implementação do SGA. Se a alta administração de um órgão
rodoviário fornece as diretrizes iniciais para se desenvolver continuamente o SGA,
esse passo de aprovação não deve ser tão estruturado e detalhado como mostrado ou
descrito. Entretanto, os passos 1 a 4 devem ainda ser seguidos para fornecer o foco e
estrutura para um SGA e para ajudar a assegurar a efetividade e o sucesso do sistema.

5. Identificar procedimentos,
ferramentas, programas,
iniciativas existentes e
processos relevantes ao
SGA.

Usar as informações desenvolvidas no Passo 4 e os desafios, oportunidades,
aspectos, ações, objetivos e metas apresentados nos Passos 2 e 3.
 Listar as iniciativas, entre outros que podem ser usadas ou adaptadas para o SGA
para cumprir as ações selecionadas e atingir as metas.
 As iniciativas devem ser estratégicas relacionadas ao meio ambiente (ex.: planos
para melhorar o desempenho ambiental).
 Os programas devem ser diretrizes gerais dos departamentos ou unidades (ex.:
atividades para cumprir uma iniciativa).
 Os procedimentos podem ser instruções passo-a-passo.
 Os processos devem ser atividades para cumprir os programas ou procedimentos
(ex.: cursos de treinamento).
 As ferramentas devem ser usadas para dar suporte aos programas, procedimentos e
processos (ex.: checklists, bases de informações computacionais ou cartões de
pontuação do desenvolvimento).
Nota: Esse passo tenciona focar no QUE JÁ ESTÁ FUNCIONANDO que pode ser
usado ou adaptado para auxiliar o desenvolvimento e implantação do SGA. A prática
mostra que o uso de procedimentos, processos e ferramentas existentes contribui para
quebrar a resistência inerente às mudanças.
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6. Identificar
melhorias
para atingir os
objetivos do
SGA

Continuar a analise iniciada no Passo 5, identificar lacunas e necessidades para os
procedimentos, processos e ferramentas.
 Identificar os procedimentos, processos e ferramentas desejados que irão:
- apontar os desafios e oportunidades dos aspectos específicos selecionados no Passo 1;
- cumprir as ações, objetivos e alvos estabelecidos no Passo 3; e
- cumprir as expectativas e compromissos do gerenciamento especificados no Passo 4.
 Manter em mente os seguintes atributos do SGA: consistência; repetitividade; adaptabilidade e
flexibilidade (para acomodar-se a várias situações); integração com as ações existentes (ver
Passo 5) e fácil compreensão do usuário.
Nota: Este passo, em conjunto com o Passo 5, fornece os meios para verificar o que já existe em
funcionamento no órgão rodoviário e o que pode ser aproveitado para o SGA.

7. Designar
responsabilidades para
desenvolver
melhores ou
novos
procedimentos, processos
e ferramentas.

8. Identificar o
pessoal (por
títulos)
afetados pelo
SGA, definir
as responsabilidades e
comunicá-las

Identificar as equipes de Coordenação e Gerência de Meio Ambiente, as quais auxiliarão no
desenvolvimento e implementação dos procedimentos, processos e ferramentas.
 Identificar o líder da equipe para desenvolvimento do SGA (este pode ser o Coordenador de
Meio Ambiente) que coordenará as atividades desta e manterá o foco da mesma nos resultados.
 A equipe deve ser pequena o suficiente para ser gerenciável e se encontrar rotineiramente.
 Estabelecer um quadro de horários claro e de concordância comum para a execução dos
esforços da equipe;
 A equipe deve representar todos os níveis e unidades afetados pelo SGA.
Nota: A Coordenação de Meio Ambiente – CMA deve dar suporte à identificação dos
procedimentos, processos e ferramentas do SGA desejados (ver Passo 6) e o CGA deve aproválo. Neste caso, os Passos 6 e 7 irão acontecer concomitantemente.

O CGA deve identificar todo pessoal que irá desenvolver um papel na implementação, ou
continuidade, dos procedimentos, processos e ferramentas do SGA.
 Desenvolver breves resumos das responsabilidades para o pessoal identificado.
 Os pronunciamentos das responsabilidades devem ser relatados, para as ações requeridas,
pelos procedimentos, processos e ferramentas.
 Identificar os meios pelos quais essas responsabilidades irão se comunicar.
 Estabelecer um prazo para a comunicação das responsabilidades ambientais.
 Determinar quem irá comunicar as responsabilidades baseando-se nas habilidades e
capacitação do pessoal existente.
Nota: Incorporar estes pronunciamentos das responsabilidades ambientais dentro das práticas de
descrição dos trabalhos/revisões do desempenho existente. Estas atividades podem acontecer
simultaneamente com os Passos 6 e 7.

9. Identificar as
necessidades
de treinamento relacionadas ao SGA,
as responsabilidades e os
prazos e
conduzir o
treinamento.

A Representação da Administração (RA), a CMA e a Gerência de Meio Ambiente (GMA),
devem desenvolver um programa de treinamento.
 Determinar o tipo de treinamento e o conteúdo que melhor conseguirá a implementação dos
procedimentos, processos e ferramentas do SGA. Considerar para as audiências pretendidas
que diferentes tipos e conteúdo podem ser necessários.
 Determinar a freqüência e o cronograma de treinamento.
 Identificar o material de treinamento existente, prazos e/ou programas (referente ao Passo 5)
que devem ser adaptados para o SGA ou nos quais o conteúdo do SGA deve ser adicionado.
 Identificar os palestrantes do treinamento;
 Desenvolver o material de treinamento. Este pode ser elaborado pela RA, CMA e GMA; por
um subgrupo destas ou outros identificados pelas mesmas.
 Apresentar o treinamento para os receptores pretendidos de acordo com os prazos
estabelecidos.
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10A.
ANÁLISE CRÍTICA
Avaliação do
desempenho do
projeto do SGA.

10B.
REVISÃO
GERENCIAL
Breve revisão
de como está a
situação da
organização no
alcance de seus
objetivos e
metas
ambientais.

11. COMITÊ DE
GESTÃO
AMBIENTAL.
Rever o progresso,
identificar ajustes e
confirmar
compromissos.

Retorno para o
Processo do SGA.

Monitorar o desempenho e progresso do SGA.
 A CMA e a GMA, responsáveis pelo desenvolvimento do SGA, devem identificar
critérios e prazos para avaliar o progresso e o desempenho desse, visando sempre à
sua melhoria contínua. Esses critérios e prazos podem ser relacionados:
− às ações, objetivos e metas estabelecidos no Passo 3;
− aos benefícios identificados no Passo 2; e
− às expectativas do CGA identificadas no Passo 4.
 Elaborar e apresentar um relatório resumo do progresso do SGA para o CGA
(formado por membros da alta administração e pelo CMA).
 Identificar os desafios e problemáticas que podem surgir durante o
desenvolvimento e implementação do SGA e os meios pelos quais estes poderão ser
superados (identificá-los quando eles ocorrem e antes deles ocorrerem).
− Incluir estas soluções no relatório de gerenciamento.
− Identificar as ações que podem requerer um comentário ou ação do CGA.
 A CMA e a GMA devem identificar criteriosamente e desenvolver um formato de
relatório que será usado para avaliar o sucesso integral do projeto do SGA.
Referir-se aos Passos 2, 3 e 4.
 Submeter o relatório de revisão do projeto ao CGA.
− Caracterizar as lições aprendidas e os sucessos.
− Identificar as oportunidades para o melhoramento e/ou expansão dos esforços do
SGA internamente ou externamente à(s) atual(is) unidade(s) organizacional (is)
(referir-se aos Passos 1 a 3).

O CGA revisa o progresso e o desempenho do SGA e estabelece o curso das
próximas ações.
 A CMA submete o relatório e as revisões do progresso e identifica quaisquer
problemas e sugestões de correções.
 O CGA confia e designa as responsabilidades para as novas ações.
 A CMA submete o relatório de revisão do projeto.
− Identificar as oportunidades e os próximos passos.
− Revisar como as lições aprendidas serão incorporadas nas próximas ações.
− Instigar o CGA para as próximas ações.
 O CGA confia e designa as responsabilidades para as novas ações.

Figura A.1: Detalhamento dos passos para o estabelecimento de um SGA (continuação)
Fonte: Adaptado AASHTO (2003).

APÊNDICE B – EXEMPLO DE METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

145

APÊNDICE B EXEMPLO DE METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Um exemplo de metodologia para a elaboração do diagnóstico de SGA, elaborado por
Moreira (2002) e baseado na NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), é apresentado a seguir. Ele pode ser
aplicado no órgão como um todo ou, conforme o seu porte, em cada uma de suas unidades, sendo
composta por três etapas: identificação de pontos positivos e pontos a melhorar; reunião de
consenso (pontuação) e apresentação do relatório.
Moreira (2002) salienta que se devem analisar com cuidado os aspectos psicológicos
envolvidos na realização do diagnóstico, evitando-se ao máximo possíveis constrangimentos por
parte do entrevistado perante o entrevistador e os resultados do diagnóstico. Por ser um modelo
delicado, é fundamental a aceitação desta atividade pelo gerente responsável, o que vai depender de
sua abertura em relação aos resultados do diagnóstico.
B.1 Identificação de Pontos Positivos e Pontos a Melhorar
Um questionário detalhado sobre o SGA, conforme o modelo ISO 14001 é a base para a
realização de entrevistas com os responsáveis sobre os diversos assuntos tratados em cada tópico.
Informações corporativas também são importantes. A participação do gerente é indispensável em
diversos itens e o diagnóstico não deve ser conduzido sem a sua presença nos momentos mais
estratégicos, tal como na reunião de consenso (segunda etapa). Além das entrevistas, a pesquisa da
documentação pertinente proporciona a obtenção de evidências objetivas como importante suporte
à avaliação do SGA.
Além da ISO 14001, o questionário apresentado no Quadro B.1 baseia-se no modelo de
avaliação publicado em 1996, pela Gazeta Mercantil, na série de fascículos “Gestão Ambiental”.
Nele foram incorporadas complementações pela mestranda, com o intuito de melhor aplicá-lo em
órgãos responsáveis por empreendimentos rodoviários. Essas apresentam-se destacadas com um
fundo amarelo.
Cada página deste formulário deve ter um espaço em branco para que o entrevistados possa
anotar os pontos positivos e pontos a melhorar, julgados pertinentes ao tópico, mesmo que não
constem perguntas. A coluna sem dados da esquerda serve para colocar o sinal (+), indicando que a
resposta e/ou a anotação refere-se a um ponto positivo, ou (–), indicando pontos a melhorar.
Salienta-se que os procedimentos operacionais foram considerados no questionário, uma
vez que a grande maioria dos OGERs (DNIT e Departamentos Estaduais e Municipais) também são
responsáveis pela execução das rodovias. Nesse caso, embora os serviços e atividades realizados
nas obras sejam prioritariamente sub-contratados, esses órgãos são responsáveis diretamente por
essa execução e pela sua fiscalização
Portanto, os quesitos que se aplicam aos órgãos executores e fiscalizadores foram
destacados com escrita vermelha. Já os demais quesitos são pertinentes a todos os OGERs,
incluindo-se aí aqueles órgãos responsáveis somente pela fiscalização das empresas executoras de
serviços e/ou atividades nas rodovias e não diretamente responsáveis pela fiscalização desses
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serviços e atividades. Como exemplo desse tipo de órgão, pode-se citar as agências de transportes
responsáveis pela fiscalização das concessões ou aqueles casos onde os departamentos de
transportes são responsáveis pela fiscalização de delegações.
Quadro B.1: Diagnóstico de gestão ambiental do órgão rodoviário – questionário
1 – POLÍTICA AMBIENTAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O órgão / unidade tem uma política de meio ambiente?
É apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?
Reflete os valores e princípios orientadores do órgão?
Está documentada, disponível ao público e foi divulgada a todos os funcionários?
A política fornece a base para estabelecimento, análise e revisão de objetivos e metas ambientais?
Foi aprovada pela alta administração e já possui alguém designado e investido da autoridade necessária para
supervisionar e implementar a política?
g) O texto da política inclui comprometimentos com a preservação do meio ambiente, desenvolvimento
sustentável, viabilidade ambiental dos sistemas de transportes, atendimento à legislação ambiental aplicável,
prevenção da poluição e melhoria contínua?
h) A política orienta o órgão no sentido de acompanhar tecnologias e práticas gerenciais apropriadas?
2 – ASPECTOS AMBIENTAIS
a) Existe procedimento para identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais diretos e/ou indiretos
de todas atividades e serviços do órgão?
b) Existe uma sistemática formal para que o levantamento seja sempre atualizado, a cada nova atividade,
produto ou serviço?
c) Critérios de significância foram estabelecidos no procedimento e são coerentes?
d) Qual a abrangência do levantamento/avaliação (aspectos indiretos foram considerados, incluindo empresas
contratadas, situações anormais e de risco, passivos ambientais etc.)?
e) Houve abordagem do consumo de água e energia do órgão?
f) Aspectos relacionados a atividades administrativas também foram considerados?
g) Os aspectos significativos são considerados na definição de objetivos e metas ambientais?
h) Estão incorporadas exigências de considerações ambientais ao edital e ao contrato com as empresas
vencedoras? Elas incluem conformidade com a prevenção e redução de riscos de acidentes e danos
ambientais associados? Atuação em casos de emergência? Prevenção, controle e redução de ocupações
irregulares nas faixas de domínio e faixas lindeiras às rodovias? Prevenção contra a geração de passivos
ambientais? Redução e eliminação daqueles existentes? Prestação de informações periódicas e pontuais sobre
o tratamento ambiental? Elaboração de relatórios de desempenho ambiental? Realização de auditoria
ambiental? Etc.?
i) A viabilidade ambiental está inserida nas propostas de novos empreendimentos ou serviços?
j) Está definida através de estudos ambientais que avaliem impactos, passivos ambientais e respectivos custos
de tratamento, bem como estudos de compatibilidade de critérios ambientais com critérios técnicos,
econômicos e políticos?
k) São elaborados procedimentos, internos ao órgão, de gestão e de acompanhamento e fiscalização de
contratos?
3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

c

a) O órgão/unidade tem acesso contínuo a legislação ambiental municipal, estadual e federal, aplicável às suas
atividades e serviços? De que forma?
b) O órgão/unidade tem acesso contínuo a normas técnicas pertinentes e outros requisitos ambientais? De que
forma?
c) O órgão/unidade tem mecanismos para identificar, no âmbito de todo o acervo da legislação, normas técnicas
e outros requisitos, aqueles aplicáveis à sua atuação? De que forma?
d) Existe sistemática formal para garantir o acesso e a atualização permanente dos requisitos legais e outros
aplicáveis? Qual?
e) De que forma o órgão comunica informações pertinentes ao seu pessoal, no tocante aos requisitos legais e
outros requisitos?
f) O órgão/unidade controla/possui as licenças ambientais (LP, LI, LO e ASCV) de seus empreendimentos
concedidos e/ou delegados e/ou terceirizados etc.?
g) E outros tipos de licença pertinentes, tais como licença para abertura e exploração de jazidas, alteração ou
perda de sítios arqueológicos e outros elementos do patrimônio cultural etc.?
h) Existem multas ou processos na justiça sobre questões ambientais contra o órgão?
(continua)
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3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS (continuação)
i) Existem multas ou processos na justiça sobre questões ambientais contra as empresas contratadas?
j) O órgão/unidade estabelece normas e regulamentos referentes ao meio ambiente de forma a considerar as
interfaces das atividades das empresas contratadas (concessionárias, empreiteiras, empresas consultoras,
prestadores de serviços etc.) com o meio ambiente, visando a orientá-las no cumprimento das cláusulas
contratuais?
k) As exigências de considerações ambientais nos editais e contratos com as empresas contratadas, incluem
conformidade com a legislação ambiental e com as normas e regulamentos pertinentes?
l) A gestão e fiscalização dos quesitos contratuais referentes ao meio ambiente incluem o acompanhamento da
aplicação, pelas empresas contratadas, de recursos financeiros no cumprimento de exigências legais e
cláusulas contratuais?
m) São especificadas penalidades para o caso de não cumprimento das responsabilidades e exigências legais e
contratuais das empresas contratadas?
4 – OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

O órgão/unidade define periodicamente objetivos e metas ambientais?
Estão documentados? De que forma?
São compatíveis com a Política? De que forma?
Incluem comprometimento com a preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, viabilidade
ambiental do(s) sistema(s) de transporte(s), atendimento à legislação ambiental aplicável e melhoria contínua?
São considerados os aspectos ambientais significativos, requisitos legais e outros requisitos? De que forma?
Que indicadores mensuráveis específicos têm sido estabelecidos para os objetivos e metas?
De que forma os funcionários responsáveis pelo alcance dos objetivos e metas têm participado do seu
desenvolvimento?
Como têm sido levados em consideração os pontos de vista das partes interessadas?
O fornecimento de recursos está garantido?
De que forma os objetivos e metas são periodicamente analisados e revisados para refletir as melhorias
pretendidas no desempenho ambiental?
Os objetivos e metas são desdobrados em Programas de Gestão Ambiental – PGAs, para cada função e nível
pertinente, bem como detalhados quanto a responsabilidades, orçamento, cronogramas e prioridades? Como?
O cumprimento dos programas e seus cronogramas são acompanhados e analisados periodicamente? Como?
Qual é o processo do órgão para desenvolver PGAs? Ele envolve todas as partes responsáveis? Considera
monitoração, análise e revisão regulares dos programas? De que forma?
Como os PGAs respondem à política ambiental e às atividades gerais de planejamento?
PGAs complementares objetivando estimular a preservação ambiental são estabelecidos (tratando de assuntos,
como: travessias de animais; vulnerabilidade ambiental de áreas cortadas pelas vias; contabilidade ambiental;
educação ambiental etc.)?
Foram considerados programas para atuação conveniada; fiscalização (das rodovias, do cumprimento de
contratos, do cumprimento das exigências legais, dos passivos ambientais, do cumprimento das condicionantes
estipuladas nas licenças ambientais, dos relatórios ambientais, do transporte de produtos perigosos, etc);
incentivo e controle da prevenção de acidentes em rodovias; incentivo à implantação de SGAs pelas empresas
contratadas; controle dos custos ambientais; entre outros?

5 – RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
a) A administração fornece recursos para melhorias ambientais, abrangendo recursos humanos, financeiros,
qualificações específicas e tecnologia?
b) A definição de funções, responsabilidades e autoridades sobre os assuntos de meio ambiente está formalizada
em documentos e procedimentos, sejam operacionais ou gerenciais? Estas são devidamente comunicadas ao
pessoal envolvido?
c) Existe um responsável para relatar à alta administração o desempenho ambiental, visando a uma análise crítica
que viabilize as correções necessárias e a melhoria contínua?
6 – COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

c

a) De que forma a alta administração estabeleceu, reforçou e comunicou o comprometimento do órgão com a
política ambiental?
b) O órgão/unidade identifica sistematicamente suas necessidades de treinamento relacionadas com meio
ambiente? De que forma?
c) De que forma o treinamento dos empregados das empresas contratadas é cobrado?
(continua)
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6 – COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO (continuação)
d) Os executantes (próprios e/ou contratados) de tarefas impactantes ao meio ambiente recebem educação e
treinamento e/ou têm experiência em níveis adequados? Se recebem, qual o procedimento para a sua
conscientização e treinamento (dos próprios e/ou dos contratados)?
e) De que forma o treinamento é documentado e acompanhado?
f) Em que grau os empregados e prestadores de serviço compreendem, aceitam e compartilham os valores
ambientais do órgão e são conscientizados sobre os aspectos ambientais diretos ou indiretos de suas
atividades, produtos e serviços, situações de risco e emergência, seu papel no atendimento à Política,
responsabilidade individual e conseqüências para o meio ambiente do não cumprimento dos procedimentos?
g) Até que ponto os valores ambientais compartilhados servem para motivar ações ambientalmente
responsáveis?
h) De que forma o órgão reconhece as realizações ambientais de seus empregados?
7 – COMUNICAÇÃO
a) Os aspectos ambientais (de responsabilidade direta ou indireta do órgão, conforme o caso) são comunicados
internamente entre os vários níveis? De que forma?
b) O órgão/unidade efetivamente abriu um canal de comunicação interno? De que forma?
c) Está formalizado quem é o responsável pela comunicação interna do órgão?
d) Todas as comunicações recebidas de trâmite interno ao órgão são analisadas e respondidas?
e) O órgão/unidade efetivamente abriu um canal de comunicação com as possíveis partes interessadas
(comunidades, órgãos municipais, estaduais e federais, ONGs, usuários das rodovias, empresas contratadas)?
De que forma?
f) Está formalizado quem é(são) o(s) responsável(is) pelos contatos com os órgãos ambientais, com as empresas
contratadas (empreiteiras, prestadoras de serviços, concessionárias, empresas fiscalizadoras etc.) e demais
partes interessadas?
g) Todas as comunicações recebidas dos órgãos ambientais, empresas contratadas e demais partes interessadas
são analisadas e respondidas? De que forma?
h) Foram definidas responsabilidades internas para este fim? Quais?
i) De que forma os resultados de auditorias e análises críticas do SGA são comunicados a todas as pessoas
apropriadas no órgão?
j) A comunicação interna é adequada para dar apoio à melhoria contínua nas questões ambientais?
8 – DOCUMENTAÇÃO
a)
b)
c)
d)

De que forma são identificados, documentados, comunicados e revisados os PGAs?
O órgão possui um processo para desenvolver e manter a documentação do SGA?
De que forma a documentação do SGA é integrada, caso apropriado, a documentação existente?
De que forma os empregados têm acesso a documentação do SGA necessária à execução de suas atividades
de trabalho?
e) Existe um documento ou manual que descreva os principais elementos do SGA e a interação entre eles?
f Existe nesse documento referência aos procedimentos organizacionais?
9 – CONTROLE DE DOCUMENTOS
a) Existe um sistema de padronização formalizado, que defina como devem ser elaborados, aprovados,
emitidos, controlados e revisados os procedimentos e estabeleça mecanismos de controle de cópias e
remoção de versões obsoletas dos locais de uso?
b) O referido sistema é cumprido rigorosamente na prática?
c) Os documentos são legíveis, datados (com datas de revisão), facilmente identificáveis, mantidos de forma
organizada e retidos por período de tempo especificado?
d) Os documentos externos (inclusive legislação) são objeto de controle de recebimento, circulação e
arquivamento, com responsabilidades definidas e locais específicos de arquivamento?
10 – CONTROLE OPERACIONAL
10.1 – Emissões Atmosféricas
a) Existem programas para incentivar a redução de emissões atmosféricas veiculares através do
desenvolvimento de tecnologias; campanhas de incentivo à manutenção e controle da regulagem dos veículos
(principalmente ônibus e caminhão) etc.?
b) São desenvolvidos estudos sobre aspectos ambientais de tecnologia veicular, com interface entre eficiência
energética, tecnologia veicular, meio ambiente e custos de transporte?
(continua)
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Quadro B.1: Diagnóstico de gestão ambiental do órgão rodoviário – questionário
10 – CONTROLE OPERACIONAL
10.1 – Emissões Atmosféricas (continuação)
c) O cumprimento de exigências legais referentes às emissões veiculares e em instalações, terminais, garagens e
pátios rodoviários, está sendo acompanhado?
d) As empresas contratadas são fiscalizadas quanto à utilização de filtros de poeira nas instalações de britagem e
usinas de concreto? A manutenção destes é feita? São verificados os ventos predominantes na dispersão de
fumaças (para evitar que atinjam áreas habitadas)?
e) As empresas contratadas são fiscalizadas quanto à manutenção das superfícies úmidas dos caminhos de
serviços, capazes de produzir nuvens de poeira?
f) As empresas contratadas são fiscalizadas quanto à observação as emissões das descargas dos veículos e
máquinas envolvidos na construção?
10.2 – Efluentes Líquidos
a) Existem mecanismos eficientes, por parte do órgão ou empresas contratadas, conforme o caso, para impedir que
efluentes que contêm óleo ou produtos químicos sejam lançados em corpos d’água, sobretudo devido a algum
vazamento de veículos na fase de construção da rodovia ou em acidentes veiculares durante a operação desta?
b) Estes mecanismos são vistoriados (pelo responsável direto e/ou pelos responsáveis pela fiscalização das
empresas contratadas)?
c) O cumprimento de exigências legais quanto à descarga ou vazamento de efluentes está sendo acompanhado?
d) O órgão possui restaurante? Se possui, existe caixa de gordura? A limpeza segue periodicidade rigorosa? Qual o
destino do efluente?
e) A drenagem pluvial do órgão é segregada dos demais efluentes? É cobrado o mesmo das empresas contratadas?
10.3 – Resíduos
a) As empresas contratadas dispõem os resíduos nas áreas indicadas, devidamente licenciadas para a disposição
final de cada modalidade de resíduo gerado, incluindo os bota-foras para deposição de resíduos inertes da
construção? O procedimento é controlado e acompanhado pelo OGER?
b) É exigido que as empresas contratadas depositem os resíduos em pátios de depósito pavimentados e
impermeabilizados, ou que elas disponham de mecanismos para evitar a contaminação do solo e o carreamento
de resíduos para a drenagem pluvial?
c) É exigido que as empresas contratadas mantenham atualizado um inventário de resíduos gerados nos terminais,
construções, escritórios, canteiros etc.?
d) No monitoramento e medição são realizadas análises, sempre que necessário, para identificar a classe dos
resíduos? Quais?
e) As empresas contratadas definem a destinação mais adequada a cada tipo? De que forma? Este procedimento é
acompanhado pelo OGER?
f) As empresas contratadas possuem inventários atualizados de produtos/resíduos perigosos (produtos químicos,
óleos, sucata contendo óleo etc.), cujo manuseio, armazenamento, transporte e disposição correm em
conformidade com a lei? As informações são repassadas e acompanhadas pelo OGER?
g) Como são as condições de armazenamento de produtos ou resíduos perigosos na fase de construção? Obedecem
às normas de segurança pertinentes? Elas são monitoradas pelo OGER?
h) Se o órgão transporta resíduos, segue os requisitos legais e outros requisitos pertinentes? O mesmo ocorre com
as empresas contratadas? O OGER realiza esta cobrança?
i) O órgão é responsável pela fiscalização do transporte de produtos/resíduos perigosos? Se for exige do
transportador atendimento aos requisitos legais e Planos de Contingência e Emergência em caso de acidentes?
j) O cumprimento de exigências legais referentes aos resíduos está sendo acompanhado?
k) O destino do resíduo do restaurante do órgão (caso exista) é adequado? É incentivado que as empresas
contratadas façam o mesmo?
l) A disposição do lixo comum do órgão é feita de forma adequada? É incentivado que as empresas contratadas
façam o mesmo?
m) Existe um programa para redução da geração de resíduos por parte do OGER e/ou empresas contratadas?
10.4 – Ruído, Vibração e Odor
a) Os níveis de ruído, caso atinjam a comunidade, são medidos e mantidos dentro dos limites da legislação
ambiental? A manutenção dos níveis adequados é fiscalizada?
b) Os níveis de vibrações, caso atinjam a comunidade, são medidos e mantidos dentro dos limites admissíveis?
A manutenção dos níveis adequados é fiscalizada?
c) Os níveis de odor, caso incomodem a comunidade, são minimizados? O procedimento é fiscalizado?
d) O cumprimento de exigências legais referentes aos ruídos, odores e vibrações está sendo acompanhado?
(continua)
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10.5 – Consumo de Água e Energia
a) O órgão/unidade mantém controle do consumo de água? As empresas contratadas são incentivadas a fazerem
o mesmo?
b) Existe programa de racionalização do consumo de água? As empresas contratadas são incentivadas a fazerem
o mesmo?
c O órgão/unidade mantém controle do consumo de energia? As empresas contratadas são incentivadas a
fazerem o mesmo?
d) Existe programa de racionalização do consumo de energia? As empresas contratadas são incentivadas a
fazerem o mesmo?
10.6 – Aspectos Gerais de Controle Operacional
a) Para as tarefas potencialmente impactantes, existem procedimentos operacionais que incluam os cuidados
ambientais necessários, tanto em termos de ações preventivas quanto mitigadoras?
b) Os procedimentos são cumpridos?
c) Nos procedimentos são estabelecidos critérios para controle dos parâmetros ambientais aceitáveis?
d) Esses procedimentos são cobrados/fiscalizados?
e) O órgão/unidade exige das empresas contratadas o cumprimento dos requisitos da legislação ambiental
pertinentes às suas atividades? Como?
f) Prestadores de serviços que operam na área do órgão seguem os mesmos procedimentos e cuidados
ambientais estabelecidos para os empregados deste? O mesmo ocorre com os prestadores de serviço das
empresas contratadas?
g) Os aspectos significativos ainda não controlados adequadamente são contemplados na definição de objetivos
e metas? O mesmo ocorre com as empresas contratadas? O OGER realiza esta cobrança?
11 – PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
a) Foram identificados os riscos de acidentes ambientais associados às atividades e instalações do
órgão/unidade ou da empresa contratada?
b) Existe um procedimento para que tais riscos sejam sempre analisados em qualquer nova situação? Este é
controlado/fiscalizado?
c) Os procedimentos operacionais do órgão e/ou empresas contratadas contemplam ações preventivas para tais
riscos? Elas são controladas/fiscalizadas?
d) O órgão/unidade e/ou empresa contratada planejou ações emergenciais e mitigadoras para os possíveis
acidentes (Plano de Atendimento a Emergências)? Elas são monitoradas e fiscalizadas periodicamente?
e) As funções, responsabilidades e autoridades estão definidas, inclusive para comunicação com órgãos
públicos e outros órgãos pertinentes?
f) Os recursos para tais ações estão disponíveis (financeiros, humanos, materiais e equipamentos)?
g) Todos os envolvidos com as ações de emergência foram devidamente treinados?
h) São feitas simulações de emergência periodicamente pelo órgão e/ou empresas contratadas?
i) As alíneas e), f), g) e h) são exigidas das empresas contratadas pelo órgão fiscalizador?
j) São determinadas exigências normativas e contratuais de segurança operacional e de prevenção e
atendimento emergencial pelos órgãos de transporte responsáveis pela fiscalização das atividades?
k) Existe um plano de simulações que abrange todas as situações de emergência (exeqüíveis)? Ele é
cobrado/fiscalizado?
l) As ações de emergência estabelecidas são analisadas criticamente e sofrem revisões (ou exigência de
revisões) após as simulações e/ou ocorrência de acidentes?
m) Nas ações de emergência previstas está definida a destinação final dos resíduos gerados? Esta definição é
cobrada/fiscalizada?
12 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
a) Existe um plano de monitoramento relacionado com os aspectos ambientais significativos (emissões
atmosféricas, emissão/vazamento de efluentes, geração de resíduos, acompanhamento de contratos)? Ele é
controlado/ fiscalizado?
b) As informações são sistematicamente registradas, mantidas, analisadas e comparadas com os parâmetros
legais e com os objetivos e metas do órgão? As empresas contratadas são incentivadas a fazerem o mesmo?
c) De que forma foram estabelecidos indicadores de desempenho ambiental específicos, relacionados com os
objetivos e metas do órgão, e quais são eles? As empresas contratadas os estabelecem e repassam suas
informações para os OGERs?
d) Que processos de controle estão implementados para, de forma regular, calibrar e amostrar os equipamentos,
instrumentos e sistemas de medição e monitoramento? Qual a periodicidade definida?
(continua)
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Quadro B.1: Diagnóstico de gestão ambiental do órgão rodoviário – questionário
(continuação)

13 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
a) Caso certas medições de aspectos significativos não atendam aos padrões legais, existem procedimentos
estabelecidos para corrigir ou cobrar a correção do problema?
b) Existe uma sistemática para avaliar periodicamente o cumprimento das disposições legais e regulamentos
ambientais pertinentes? Qual?
c) Os registros são mantidos? De que forma?
14 – NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA
a As não-conformidades são sistematicamente registradas, bem como analisadas quanto à sua abrangência e
causas fundamentais?
b) Existe procedimento e definição de autoridade e responsabilidade para analisar e tratar as não-conformidades,
adotando medidas para mitigar (e/ou cobrar a mitigação de) quaisquer impactos e para conduzir (e/ou cobrar
a condução de) ações corretivas e preventivas?
c) As ações corretivas são proporcionais à magnitude dos impactos e visam à eliminação das causas? Elas são
controladas/fiscalizadas?
d) A eficácia dos planos de ação é verificada?
e) São elaborados (e/ou cobrados) planos de ação preventiva para não-conformidades potenciais? Eles são
controlados/fiscalizados?
15 – CONTROLE DE REGISTROS
a) De que informações e registros ambientais o órgão precisa para uma gestão efetiva?
b) O órgão/unidade tem procedimento para identificar, manter e eliminar registros ambientais? As empresas
contratadas são incentivadas a fazerem o mesmo?
c) De que forma os registros ambientais das empresas contratadas são exigidos, recebidos, mantidos e
eliminados? Quais são estes registros?
d) De que forma o sistema de gestão de informações/registros do órgão disponibiliza informações, no momento
certo, para os empregados para atingir seus objetivos?
e) Os registros estão legíveis, protegidos contra avarias, deterioração ou perda?
f) Permitem rastrear a atividade, produto ou serviço envolvido?
g) Estão arquivados de forma a permitir sua pronta recuperação?
h) O período de retenção dos registros está definido e é cumprido?
16 – AUDITORIA INTERNA
a) O órgão/unidade tem procedimento e programa para auditorias periódicas?
b) O programa é dimensionado conforme a importância ambiental da atividade envolvida e os resultados de
auditorias anteriores?
c) Os procedimentos consideram o escopo da auditoria e estabelecem a freqüência?
d) As responsabilidades e requisitos para as auditorias estão definidos?
e) O programa é cumprido?
f) Os resultados são apresentados formalmente à alta administração, para fins de análise crítica?
g) Existe acompanhamento das não-conformidades identificadas, visando à completa eliminação de suas causas?
17 – ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO
a) A alta administração realiza uma análise crítica periódica de seu SGA? De que forma?
b) De que forma os empregados pertinentes são envolvidos na análise crítica do SGA e no seu acompanhamento?
c) As informações necessárias são sistematicamente coletadas (resultados de auditorias, dados de monitoramento,
comunicações do órgão ambiental e outras partes interessadas etc.)?
d) De que forma são levados em consideração os pontos de vista das partes interessadas na análise crítica do SGA?
e) De que forma o órgão verifica quais as ações corretivas e preventivas tomadas e se as melhorias foram efetivas e
oportunas?
f) A análise pela administração aborda a necessidade de alterações na política?
g) É verificado o cumprimento dos cronogramas para atendimento das metas?
h) Contempla a necessidade da revisão dos objetivos e metas, com base no comprometimento com a melhoria
contínua?
i) O ocupante do cargo mais elevado participa da Análise Crítica?
Fonte: Adaptado Moreira (2002), ISO 14004 (ABNT, 1996), ISO 14001 (2004).
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B.2 Reunião de Consenso (Pontuação)
Conforme Moreira (2002), na segunda etapa do diagnóstico são convidados o Gerente e as
pessoas-chaves do órgão (principalmente aquelas das unidades entrevistadas na primeira etapa)
com o intuito de se discutir a defasagem percentual frente a cada item do modelo normativo,
chegando-se, ao final, a um consenso da pontuação. O entrevistador, devido a seu maior
conhecimento da Norma e da situação das unidades entrevistadas, balizará o debate, sendo
extremamente importante nesta etapa induzir os participantes à reflexão e à auto-análise. Para os
casos onde possa ocorrer uma certa subjetividade, discussões radicais devem ser evitadas. Esta
metodologia considera os seguintes critérios de pontuação:

a)

10%: os requisitos do item não estão sendo atendidos (nota-se que não se pontua zero,
apenas para evitar o constrangimento desta nota);

b) 25%: requisitos atendidos de maneira precária e insuficiente;
c)

50%: atendimento em níveis razoáveis, porém não de forma sistemática;

d) 75%: atendimento aos requisitos, porém a documentação é insuficiente;
e)

100%: atendimento pleno aos requisitos, com procedimentos formalizados e geração de
registros.

Salienta-se que a base da avaliação é o grau de sistematização existente, isto é, qual a
percentagem das ações tomadas em função de algo pré-estabelecido e não apenas por iniciativa ou
discernimento pessoal dos ocupantes dos cargos. Quanto maior o grau de sistematização e
documentação, maior será este percentual.
O Quadro B.2 apresentado a seguir procura descrever o que seria uma situação ruim e uma
situação ideal para cada requisito, indicativas da menor e da maior pontuação, respectivamente. O
item “Controle Operacional” acha-se desdobrado em oito subitens, e seu resultado será a média das
pontuações parciais. Ressalta-se que algumas alterações foram feitas, no quadro original
apresentado por Moreira (2002), de forma a melhor aplicá-lo aos órgãos do setor rodoviário.
Quadro B.2: Reunião de consenso – exemplo de planilha
1 – POLÍTICA AMBIENTAL
10%

25%

10%

25%

50%

O órgão não definiu sua política
de meio ambiente.

75% 100% Política documentada, divulgada e compreendida
por todos os empregados. Compromisso claro com
o cumprimento da legislação, desenvolvimento
sustentável, preservação da natureza, prevenção da
poluição e melhoria contínua.

2 – ASPECTOS AMBIENTAIS
50%

Não existe levantamento de
aspectos e impactos ambientais
nem metodologia de avaliação de
sua magnitude.

75% 100% Existe procedimento formalizado para identificar e
avaliar os aspectos e impactos ambientais diretos e
indiretos de todas as atividades e serviços do órgão.
Foi feito um levantamento completo e nenhum novo
procedimento é introduzido sem que antes sejam
avaliados aspectos e impactos ambientais
correlacionados.

3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Quando necessário, as informações 10%
sobre legislação ambiental são
obtidas através de consulta aos
órgãos competentes.

25%

50%

75% 100% Existe sistemática para identificar, atualizar e
informar internamente os requisitos legais aplicáveis
às atividades do órgão, bem como outros
compromissos pertinentes.
(continua)
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Quadro B.2: Reunião de consenso – exemplo de planilha
4 – OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
Não são estabelecidos objetivos e
metas para o desempenho
ambiental do órgão, tão pouco
programas ou planos de ação para
a melhoria dos problemas
ambientais e alcance de metas.

10%

25%

50%

75% 100% Com base na política ambiental e nos aspectos
ambientais considerados críticos, o órgão define,
periodicamente, objetivos e metas ambientais. Estes
são desdobrados em PGAs, com definição de prazos,
responsabilidades e recursos. Os cronogramas são
acompanhados periodicamente.

5 – RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Não está muito clara a definição
de responsabilidades para os
diversos níveis hierárquicos sobre
as questões ambientais.

10%

25%

50%

75% 100% As responsabilidades sobre o meio ambiente estão
claramente definidas para todos os níveis
hierárquicos, desde a alta administração ate o nível
operacional.

6 – COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
10%

25%

50%

As atividades de treinamento
específicas de meio ambiente são
esporádicas.

75% 100% Há uma sistemática para conscientização geral e para
treinamento e capacitação de todos os funcionários e
prestadores de serviços envolvidos com atividades
diretamente ou indiretamente impactantes. Ela também
é cobrada das empresas contratadas. Cada indivíduo é
conscientizado sobre os aspectos e impactos
ambientais relacionados às suas tarefas e sobre sua
responsabilidade (ou co-responsabilidade) com o meio
ambiente.

7 – COMUNICAÇÃO
Não foi estabelecida rotina para
tratamento das comunicações.

10%

25%

50%

75% 100% Existe procedimento para receber, analisar e dar
resposta às comunicações de partes interessadas,
tanto internas quanto externas ao órgão.

8 – DOCUMENTAÇÃO
Não existe um documento ou
manual sobre o funcionamento do
SGA.

10%

25%

50%

75% 100% Foi consolidado um documento que descreve os
elementos do SGA e sua interação, inclusive com
indicação dos procedimentos específicos de cada
elemento do sistema.

9 – CONTROLE DE DOCUMENTOS
Não existe sistemática para
elaboração e controle de
procedimentos nem para controle
de documentos externos.

10%

25%

50%

75% 100% Existe um sistema de padronização e todos os
procedimentos gerados são devidamente mantidos e
controlados. Existe procedimento para controle de
documentos externos.

10 – CONTROLE OPERACIONAL
a) Emissões Atmosféricas

10%

25%

50%

75% 100% Existem programas para incentivar o desenvolvimento
de novas tecnologias menos poluidoras, manutenção
periódica dos veículos automotores etc.
Existem dispositivos e/ou procedimentos e/ou
equipamentos para minimização das emissões
atmosféricas de responsabilidade do órgão e das
empresas contratadas.
Existe programa(s) para o acompanhamento do
cumprimento de exigências legais referentes às
emissões veiculares e em instalações, terminais,
garagens e pátios rodoviários.

10%

25%

50%

75% 100% Existem mecanismos eficientes para impedir que
efluentes que contêm óleo ou produtos químicos sejam
lançados em corpos d’água, sobretudo devido a algum
vazamento de veículos na fase de construção da
rodovia ou em acidentes veiculares durante a operação
desta e estes são devidamente vistoriados.
Existe programa(s) para o acompanhamento do

Não há preocupação com a
minimização de emissões
atmosféricas.

b) Efluentes Líquidos

O órgão não se preocupa com os
efluentes líquidos lançados no
corpo receptor por ele e pelas
empresas contratadas.

cumprimento de exigências legais quanto à
descarga ou vazamento de efluentes.
(continua)
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Quadro B.2: Reunião de consenso – exemplo de planilha
10 – CONTROLE OPERACIONAL
c) Resíduos

25%

50%

10%

25%

50%

10%

25%

50%

10%

25%

50%

75% 100% O órgão possui e/ou exige que as empresas contratadas
possuam procedimentos e instruções de trabalho que
incluam os cuidados operacionais necessários para
prevenir e/ou minimizar os possíveis impactos
ambientais.

10%

25%

50%

75% 100% Os equipamentos de controle ambiental são objeto de
programas de manutenção preventiva por parte do
órgão que também incentiva as empresas contratadas a
os adotarem.

10%

25%

50%

75% 100%

Não existe controle sobre os
resíduos gerados pelo órgão e
empresas contratadas, nem
preocupação quanto à destinação
final.
d) Produtos Perigosos
O órgão ainda não realiza gestão
de produtos perigosos de sua
responsabilidade direta e/ou
indireta.
e) Água e Energia
O órgão não se preocupa em
racionalizar o consumo de água e
energia.
f) Procedimentos
Os procedimentos de controle
operacional estão voltados apenas
para a qualidade do processo ou
serviço.
g) Manutenção
Quando necessário, os
equipamentos de controle
ambiental recebem manutenção.
h) Fornecedores
O órgão não se preocupa com os
problemas ambientais
relacionados aos serviços
contratados de terceiros.

75% 100% O órgão mantém atualizado um inventário de resíduos
e define a destinação mais adequada a cada tipo.
Possui também um programa visando à redução da
geração de resíduos. O mesmo é exigido das empresas
contratadas.
Existe programa(s) para o acompanhamento do
cumprimento de exigências legais referentes aos
resíduos.
75% 100% O órgão possui e/ou exige que as empresas contratadas
possuam inventário atualizado de produtos perigosos,
cujo manuseio, armazenamento, transporte e
disposição deve ocorrer em conformidade com a lei.
O órgão é responsável pela fiscalização do transporte
de produtos/resíduos perigosos e exige do
transportador atendimento aos requisitos legais e
Planos de Contingência e Emergência em caso de
acidentes.
75% 100% O órgão mantém um programa de racionalização do
consumo de água e energia, com resultados efetivos ao
longo do tempo e incentiva as empresas contratadas a
fazerem o mesmo.

10%

O órgão exige das empresas contratadas evidências do
cumprimento da legislação ambiental aplicável e se
considera co-responsável pelos aspectos ambientais
relacionados aos serviços contratados.

11 – PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIAS
O órgão não possui (ou não exige
que as empresas contratadas
possuam) uma previsão de
medidas mitigadoras, caso ocorra
algum acidente. Os riscos não
foram avaliados e ações
preventivas não são
implementadas.

10%

25%

50%

75% 100% Foram levantados todos os riscos relacionados às
operações e instalações, definindo-se ações
preventivas e as ações para mitigar possíveis impactos
ambientais (de responsabilidade direta ou indireta) de
maior abrangência e gravidade. O mesmo foi exigido
das empresas contratadas.
O órgão possui (ou exige que as empresas contratadas
possuam) uma brigada de emergência treinada que
realize simulados periódicos de emergência.

12 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
10%

25%

50%

O órgão não realiza qualquer
monitoramento ambiental.

75% 100% O órgão realiza monitoramentos periódicos de seus
aspectos ambientais significativos diretos e indiretos,
conforme plano especifico. Os resultados são avaliados
e, quando necessário, ações corretivas são
implementadas (ou exigidas). Os instrumentos de
medição são rigorosamente calibrados e os registros
adequadamente mantidos. As empresas contratadas
são incentivadas a fazerem o mesmo.

13 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
10%
O órgão não avalia se os requisitos
legais estão sendo atendidos.

25%

50%

75% 100% Quando medições de aspectos significativos não
atingem os padrões legais, existem procedimentos
estabelecidos para corrigir ou cobrar a correção do
problema. Adotou-se uma sistemática para avaliar
periodicamente o cumprimento das disposições legais
e regulamentos ambientais pertinentes.
(continua)
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Quadro B.2: Reunião de consenso – exemplo de planilha
(continuação)

14 – NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA
10%

25%

50%

Os problemas são analisados,
porém não existe uma sistemática
para tratamento de não
conformidades.

procedimento
e
definição
de
75% 100% Existe
responsabilidades
para
registro
de
não
conformidades reais ou potenciais, analise das
causas, implementação (e/ou exigência de
implementação) de ações corretivas e/ou
preventivas, bem como acompanhamento e
verificação da eficácia dos planos de ação.

15 – CONTROLE DE REGISTROS
10%

25%

50%

Alguns dados referentes a meio
ambiente são registrados, porém
não de forma sistemática e
controlada.

75% 100% Todos os procedimentos relacionados à gestão
ambiental geram registros que comprovam sua
realização, os quais são mapeados, mantidos de
maneira organizada, com tempos de retenção
preestabelecidos, obedecendo a uma sistemática de
arquivamento que permite rápida recuperação de
dados. O mesmo é cobrado das empresas
contratadas.

16 – AUDITORIA INTERNA
10%

25%

50%

O órgão não realiza auditorias
ambientais.

75% 100% Existe um plano segundo o qual são realizadas
auditorias ambientais periódicas e os resultados são
levados à alta administração. O mesmo é cobrado
das empresas contratadas.

17 – ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO
10%
São realizadas reuniões
esporádicas sobre meio ambiente
ou o assunto surge eventualmente
durante outras reuniões.

25%

50%

75% 100% A alta administração se reúne periodicamente para
analisar criticamente todos os aspectos de sua
gestão ambiental, verificar o atendimento à política
ambiental e o cumprimento dos objetivos e metas
ambientais. O mesmo é cobrado das empresas
contratadas.

Fonte: Adaptado Moreira, 2002.

B.3 Apresentação do Relatório
As anotações feitas na primeira etapa devem ser consolidadas em um documento onde
conste, para cada item da Norma, a apresentação, lado a lado, dos pontos positivos detectados nas
entrevistas e os pontos a melhorar.
Cabe destacar que para garantir maior clareza e objetividade ao relatório, frases de duplo
sentido não devem ser utilizadas, devendo-se evitar, portanto, o uso de certas conjunções como:
apesar, contudo, todavia, mas, porém, entretanto, no entanto, embora etc. (MOREIRA, 2002). Um
exemplo deste tipo de frase seria: embora o órgão tenha desenvolvido um SGA, a implantação
deste ainda não foi realizada devido à falta de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos)
disponibilizados para tal e ao pouco comprometimento da alta administração. Neste exemplo,
coloca-se na coluna de pontos positivos a existência de um SGA e, na coluna de pontos a melhorar,
a falta de recursos e o não comprometimento da alta administração.
O quadro a seguir, apresentado por Moreira (2002) para a terceira etapa, cita apenas alguns
requisitos da Norma. Embora a estrutura deste quadro seja oriunda da metodologia apresentada
pela referida autora para a etapa de apresentação do relatório, o preenchimento do mesmo foi
elaborado pela mestranda que tomou como referencial as informações descritas no Manual do
SGA/ANTT, sobre o Sistema de Gestão Ambiental da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(UFSC, 2005b).
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Quadro B.3: Pontos positivos x pontos negativos – exemplo de relatório – parcial
1 – POLÍTICA (MISSÃO) AMBIENTAL
Pontos Positivos
Pontos Negativos
• A missão ambiental4 reflete os valores e princípios
orientadores da ANTT, incluindo no seu texto a integração da
variável ambiental com os outros objetivos do órgão. Ela
traduz-se no compromisso com a prestação de serviços
públicos que cumpram os princípios de eficiência, segurança,
qualidade, economicidade, conforto e preservação ambiental.
Além disso, fornece a base para estabelecimento, análise e
revisão de objetivos e metas ambientais.
• Foi realizado o desdobramento da missão nas diferentes áreas
de atuação do órgão, com interação de todos os funcionários,
em todas hierarquias, resultando na definição das suas
diretrizes ambientais.
• Através da intranet se disponibilizou um espaço para sugestões
e revisões no documento contendo o texto original que foi
circulado por toda a ANTT, sendo realizadas 2 reuniões com
todas as superintendências da Agência (incluindo seus
funcionários e membros da alta administração) para debates e
apresentação da Missão e Diretrizes Ambientais (a primeira
antes e a segunda após a incorporação das sugestões).

• Nem todos dentro da Agência tiveram interesse em
participar e contribuir com sugestões relacionadas à
política e às questões ambientais de suas unidades.
• A alta administração ainda não designou e investiu e
autoridade necessária pessoa(s) física(s) ou jurídica(s)
para supervisionar e implementar a “missão ambiental”.

2 – ASPECTOS AMBIENTAIS
Pontos Positivos

Pontos Negativos

• Foi realizado o levantamento dos aspectos ambientais da
ANTT e a partir do mesmo definidas as diretrizes
ambientais da agência.
• As diretrizes ambientais estão distribuídas entre as funções
básicas regimentais do órgão (estudos de viabilidade de
novas outorgas e consolidação do plano de outorgas,
elaboração de edital e contrato de concessão, elaboração
de normas e regulamentos, acompanhamento da execução
do contrato, fiscalização dos serviços de transporte de
passageiros, programas ambientais complementares,
avaliação tecnológica) e as funções próprias da gestão
ambiental.
• As diretrizes voltadas para as funções básicas da ANTT
incorporam o compromisso desta com a conformidade
legal, o atendimento à PAMT e a integração da variável
ambiental às funções da Agência, enquanto as diretrizes
para a gestão ambiental visam a garantir o adequado
desempenho ambiental no exercício das funções da ANTT
e na melhoria contínua de sua gestão como um todo.
• A alteração da periodicidade de prestação das informações
relacionadas ao RPA já constitui prerrogativa do Poder
Concedente, podendo ser alterada para tempo real.

• Como nem todos dentro da Agência tiveram interesse em
participar e contribuir com sugestões relacionadas às
questões ambientais de suas unidades, assim como em
descrever detalhadamente seus serviços e atividades, alguns
aspectos ambientais podem não ter sido considerados.
• No momento, tanto os contratos atuais, quanto os de novas
outorgas não estão incorporando todos os itens necessários
para um bom gerenciamento ambiental.
• Existe necessidade de aperfeiçoamento do conteúdo do
Relatório de Proteção Ambiental – RPA, por meio de
controle, pela ANTT, da conformidade dos Relatórios
apresentados, solicitando-se à concessionária, quando
necessário, esclarecimento e detalhamento de questões
pouco explicitadas nestes.
• Existe necessidade de promover a informatização da
apresentação do RPA, no âmbito SGA/ANTT, de modo que
as informações venham a ser prestadas pela concessionária
em tempo real.
• Não existe uma sistemática formal para que o levantamento
de aspectos ambientais significativos seja sempre atualizado,
a cada nova atividade, produto ou serviço.

3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Pontos Positivos
• Foi realizado o levantamento de todos os requisitos
legais aplicáveis às atividades da ANTT e das suas
concessionárias por intermédio do Núcleo de Meio
Ambiente da ANTT.
• A ANTT estabelece e mantém procedimento
documentado para identificar e ter acesso à legislação
e outros requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos
aspectos ambientais inerentes aos seus contratos de
concessão.

Pontos Negativos
• Deve-se exigir a comprovação, por parte das concessionárias, de
conformidade legal, por meio do fornecimento de cópias de
licenças ambientais e autorizações correlatas, mesmo com a
implantação do SGA/ANTT e a informatização do RPA.
• A inclusão (como item dos convênios a serem celebrados entre a
ANTT, os órgãos ambientais e a defesa civil) da avaliação de
desempenho ambiental das concessionárias, respectivamente no
que diz respeito ao atendimento à legislação ambiental e ao
atendimento emergencial não está assegurada, devendo-se
trabalhar para tanto.
(continua)

4

Por ser vinculada ao MT a ANTT deve atender à política ambiental deste Ministério. Portanto, para não haver confusões entre a
PAMT e a política ambiental da Agência, foi estipulado que a última seria denominada de “missão ambiental”.

157

Quadro B.3: Pontos positivos x pontos negativos – exemplo de relatório – parcial
(continuação)

Pontos Positivos
Pontos Negativos
4 – OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
• Para cada diretriz ambiental estipulada, foram definidos os
objetivos e metas, assim como um plano de ação para
execução dos mesmos considerando os horizontes de curto,
médio e longo prazo.
• Junto com a “Missão Ambiental” a Agência divulgou os
objetivos e metas que passaram por sugestões, contribuições,
alterações e aprovação por outras superintendências.
• Os Programas de Gestão Ambiental foram definidos.
• Em 2006, as linhas de ação para o acompanhamento e para a
gestão ambiental no âmbito da Agência e para a implantação
do Sistema de Acompanhamento e Gestão Ambiental foram
aprovadas pela diretoria.

• O SGA e seus respectivos PGAs ainda não foram
implantados.
• É necessário rever os prazos estipulados nos planos de
ação após essa implantação.
• É necessário a eventual adequação normativa para
adoção das medidas propostas.

5 – RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Pontos Positivos

Pontos Negativos

• A ANTT constituiu em 2004, informalmente, um Núcleo de
Meio Ambiente – NMA, vinculado a SUEME, responsável
pelos estudos para o desenvolvimento de seu SGA. Em 2006,
por intermédio da Portaria nº 311, no âmbito da mesma
Superintendência, o NMA foi oficializado. O mesmo deverá
contar com o apoio de representantes a serem ainda indicados
pelas unidades organizacionais. Ele será o responsável pela
coordenação das atividades necessárias à implantação do
Sistema de Acompanhamento e Gestão Ambiental.
• Foi definida uma matriz de responsabilidades, a qual
determina quais responsabilidades e autoridades deverão ser
criadas e estipuladas para a implantação do SGA/ANTT. Esta
foi documentada.

• As responsabilidades ainda não foram designadas a
ninguém.
• O Núcleo de Meio Ambiente da ANTT não dispõe de
recursos suficientes para melhorias ambientais, no que
diz respeito a recursos humanos, financeiros e de
tecnologia (a área ambiental não tem prioridades dentro
da Agência).

6 – COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
Pontos Positivos
Pontos Negativos
• Foi estipulado um Programa de Treinamento com enfoque
ambiental, que deverá ser direcionado primeiramente para a
implantação e operação do SGA/ANTT e, em seguida,
progressivamente abranger as diretrizes ambientais por ordem
de prioridade.

• Não foi dado ainda início ao treinamento dos agentes.

Fonte: Adaptado Moreira, 2002.

Ao final do relatório deve-se apresentar um pequeno texto com as conclusões e pontos
principais do diagnóstico, para servir de fechamento, pode-se também enriquecê-lo com o anexo de
gráficos de defasagem (apresentando a pontuação de cada item, na segunda etapa, em relação à
media global) e registros fotográficos obtidos durante a entrevista. Como resultado do diagnóstico,
espera-se maior consciência de todos com relação à necessidade de melhoria do desempenho
ambiental da Unidade, através da adoção de métodos mais eficazes de gestão.

APÊNDICE C – EXEMPLO DE METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
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APÊNDICE C METODOLOGIA

PARA

IDENTIFICAÇÃO

E

AVALIAÇÃO

DOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
De acordo com a ISO 14001, uma vez que uma organização pode ter muitos aspectos
ambientais e impactos associados, é recomendado que ela estabeleça critérios e um método para
determinar aqueles impactos que serão considerados significativos. Não há um método único para
que os aspectos ambientais significativos sejam determinados, contudo, recomenda-se que o
método utilizado forneça resultados coerentes e inclua o estabelecimento e a aplicação dos critérios
de avaliação, tais como aqueles relativos às questões ambientais e legais e às preocupações das
partes interessadas internas e externas.
Moreira (2002) menciona que a metodologia escolhida deve ser simples e neutralizar, o
máximo possível, a subjetividade. Quanto mais simples a metodologia, melhor a sua assimilação,
incorporação à rotina da organização e abrangência do público que a domina, aumentando dessa
forma as chances de plena aceitação. Para a aplicação dela recomenda-se que um grupo
multidisciplinar e multifuncional seja treinado.
A ISO 14001 sugere como exemplo uma metodologia que subdivide o processo em quatro
etapas:

1) seleção de uma atividade, um produto ou um serviço: que deve ser grande o
suficiente para que o exame tenha significado e pequeno o suficiente para que seja
adequadamente compreendido;

2) identificação dos aspectos ambientais da atividade, produto ou do serviço:
levantamento do maior número possível de aspectos ambientais associados à atividade,
produto ou serviço selecionado. Recomenda-se considerar a situação operacional das
tarefas (normal, anormal e de risco) e caracterizar a responsabilidade pela geração do
aspecto (direta ou indireta);

3) identificação de impactos: identificar o maior número possível de impactos
ambientais, atuais e potenciais, benéficos ou adversos, associados a cada aspecto
identificado;

4) avaliação da significância dos impactos ambientais: a importância de cada impacto
ambiental identificado pode variar de uma organização para outra. A quantificação
pode auxiliar no julgamento. A avaliação pode ser facilitada, levando-se em conta
considerações ambientais e organizacionais, tais como as citadas no Quadro C.1.
Cabe observar que conforme Soratto e Silva (2003), as considerações citadas no Quadro
C.1 podem ser ordenadas em uma planilha de aspectos e impactos ambientais, a qual irá apresentar
como resultado uma priorização das ações futuras, obtida a partir da comparação entre os diferentes
impactos ambientais. Um exemplo desta planilha é mostrado no Quadro C.3. Para o preenchimento
da mesma, entretanto, é necessária a adoção de uma escala de valores. Conforme o valor atribuído
ao aspecto e seu impacto ambiental associado este será ou não priorizado no plano de ação,
considerando os níveis de avaliação.
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Quadro C.1: Considerações ambientais e organizacionais
CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS

CONSIDERAÇÕES ORGANIZACIONAIS

Abrangência ou extensão do dano (alcance geográfico do
impacto): pontual, local ou regional/global.

Dificuldade para redução ou eliminação do impacto.

Severidade (gravidade) do impacto: baixa, média ou alta.

Custo para a remediação ou eliminação do impacto.

Probabilidade ou freqüência de ocorrência: baixa, média
ou alta.

Opiniões e preocupações das partes interessadas.

Duração do impacto: curta, média ou longa.

Não-atendimento à política ambiental da organização.

Reversibilidade do impacto: reversível ou irreversível.

Efeitos na imagem pública da organização.

Necessidade de plano de emergência (em função da
gravidade do impacto).

Potencial de exposição legal e regulamentar.

Sensibilidade dos receptores (fauna, flora, comunidades
afetadas): baixa, média ou alta.

Efeitos de uma alteração sobre outras atividades,
produtos e/ou processos (efeitos colaterais).

Fonte: Adaptado Portal Ambiente Brasil (2005)

Moreira (2002) recomenda que a escala de pontuação possua no máximo três níveis de
avaliação. Conforme a autora, isto se deve ao fato do ganho de precisão ser pouco significativo e não
compensar o aumento da dificuldade de memorização da escala. A metodologia deve ser de fácil
assimilação de modo que, com um pouco de prática, o usuário não precise mais consultar o quadro de
referência. Sugere-se para os valores dos pesos uma diferença mínima de dois pontos, de modo a
proporcionar uma maior distância entre os graus destes. O resultado da avaliação será obtido com a
soma dos pesos. Um exemplo desta escala é fornecido no Quadro C.2 a seguir.
Quadro C.2: Exemplo de escala de valores para a priorização de aspectos e impactos ambientais
ABRANGÊNCIA
Peso

Grau

GRAVIDADE

Descrição

Peso

Grau

1

Pontual

Atinja somente o Posto de Trabalho

1

Baixo

3

Local

Dentro dos limites da organização,
além do Posto de Trabalho

3

Médio

5

Regional/
Global

Atinge áreas fora dos limites da
organização

5

Alto

Descrição
Danos pouco significativos,
reversíveis em curto prazo
Danos consideráveis, reversíveis a
médio prazo
Danos severos, efeitos reversíveis a
longo prazo ou irreversíveis

PROBABILIDADE OU FREQÜÊNCIA
Peso

Grau

Situação Normal / Anormal

Situação de Risco

1

Baixo

Ocorre uma vez por mês, ou menos

Pouco provável de acontecer, remota

3

Médio

Ocorre duas ou mais vezes por mês

Provável que ocorra

5

Alto

Ocorre diariamente ou continuamente

Muito provável ou já ocorreu

Resultado da relevância de um impacto = soma dos pesos obtidos na avaliação
Fonte: Moreira (2002)

Segundo a metodologia apresentada por Moreira (2002), considera-se o impacto
desprezível, quando a nota obtida for igual a 3 e este, na análise em conjunto, for caracterizado
como impacto não relevante, mesmo se observado eventuais relações com as considerações
organizacionais citadas no Quadro C.3. Salienta-se que as considerações organizacionais são vistas
na metodologia como filtros de significância, sendo, após a análise das considerações ambientais,
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também associadas aos impactos para verificar a relevância destes com relação às partes
interessadas, à política ambiental, legislação e outros.
O impacto é considerado moderado se a nota obtida estiver entre 5 e 7. Se esta estiver entre
9 e 15 trata-se de um impacto crítico. São considerados significativos os aspectos com impactos
adversos que possuam grau de relevância crítico; grau de relevância moderado com associação a
um ou mais filtros de significância e aquele cuja nota foi igual a 3, entretanto na análise em
conjunto não foi considerado desprezível. Dessa forma, os impactos não significativos são aqueles
considerados desprezíveis; moderados, porém sem relacionamento com filtros de significância; e
benéficos.
Para os aspectos desprezíveis e os não significativos mantém-se a rotina de atividades da
organização, entretanto, para os aspectos significativos de responsabilidade direta desta deve-se
manter planos de ação de melhoria, devendo cada processo merecer um plano específico definindose as tarefas (o que fazer), os procedimentos (como fazer), os cronogramas (em que prazo) e as
responsabilidades (sob coordenação de quem).
Após a análise da significância do aspecto e impacto ambiental, classificam-se os aspectos
significativos em:

a)

Classe I: manter a rotina estabelecida ou empresa contratada sobre controle;

b) Classe II: promover melhorias com recursos da própria gerência ou exigir/apoiar
melhorias por parte da empresa contratada;

c)

Classe III: definir objetivos ou metas ou substituir a empresa contratada.

Salienta-se que além da metodologia descrita existem diversas outras metodologias que
podem ser utilizadas para a identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais, cabendo
ao responsável por esta atividade determinar qual metodologia é mais adequada para o seu caso.
Entre as metodologias existentes, destacam-se: o Método “Ad Hoc”, as Listagens de Controle ou
“Check Lists”, as Matrizes de Interação, a Superposição de Cartas, as Redes de Interação, o
Método de Sondheim, a Matriz de Leopold etc.
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Quadro C.3: Exemplo de planilha para identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais em processos e serviços
Logotipo

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
EM PROCESSOS E SERVIÇOS

Folha N°°
01/01

Gerência:

Área:

Elaborado por:

N°° Controle:

Serviço:

Processo:

Aprovado por:

Data:

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS

AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA

TAREFA

SO

ASPECTO

IMPACTO

RO

N

Manuseio de
materiais perigosos

A

Possibilidade de
derrame acidental

Contaminação do
solo e da água

I

Manutenção de
veículos

N

Emissões de
escapamento

Redução da poluição
atmosférica

D

Preocupações Ambientais

Preocupações Organizacionais

PE

C

CS

F-1
F-8

X

S

II

-

-

N
S

I

D

R

A

S

P

G

SR

PA

EI

CA

EC

PI

DI

RL

A

L

I

5

5

1

C

5

X

X

-

X

X

X

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LEGENDA E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
SO = Situação Operacional

Preencher com: N = Normal ou A = Anormal ou R = Risco

RO = Responsabilidade da Organização

Preencher com: D = Direta ou I = Indireta

EI = Efeitos na Imagem

N = Natureza

Preencher com: B = Benéfica ou A = Adversa

CA = Custo de Alteração

D = Duração

Preencher com: C = Curta ou M = Média ou L = Longa

EC = Efeitos Colaterais

R = Reversibilidade

Preencher com: R = Reversível ou I = Irreversível

PI = Preocupações das Partes Interessadas

A = Abrangência

Preencher com: 1 = Pontual ou 3 = Local ou 5 = Regional ou Global

DI = Dificuldade na Eliminação do Impacto

S = Severidade

Preencher com: 1 = Baixa ou 3 = Média ou 5 = Alta

P = Probabilidade

Preencher com: 1 = Baixa ou 3 = Média ou 5 = Alta

PA = Não atendimento à Política Ambiental da organização

RL = Requisitos Legais

Marcar com um ‘X’ caso houver associação

Inserir código (relacionado à lista de requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis à organização)

G = Grau

Preencher com: D = Desprezível ou M = Moderado ou C = Crítico

PE = Plano de Emergência

Marcar um ‘X’caso houver necessidade

SR = Sensibilidade dos Receptores

Preencher com: 1 = Baixa ou 3 = Média ou 5 = Alta

C = Conclusão

Preencher com: S = Significativo ou NS = Não Significativo

CS = Classificação dos significativos

Preencher com: I = Manter rotina ou empresa contratada sobre controle ou II = melhorar ou exigir/apoiar melhorias da empresa contratada ou III = Definir objetivos e metas ou substituir a empresa contratada

Fonte: Adaptado Moreira (2002) e Soratto e Silva (2003)

APÊNDICE D – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA APLICADA AO SETOR
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
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APÊNDICE D LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA APLICADA AO SETOR DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A legislação ambiental brasileira aplicada ao setor de transporte rodoviário é composta por
diversas leis, decretos, medidas provisórias, portarias, resoluções, instruções, dentre outros.
Neste apêndice buscou-se definir o campo legal e institucional que obriga a sociedade e o
Estado a atuarem como parceiros, partindo da identificação das principais políticas de meio
ambiente e de transportes, conforme resumido no Quadro D.1. São listadas também as normas
institucionais, os instrumentos de controle aplicados ao setor de transporte rodoviário e o conjunto
normativo ambiental. Salienta-se que a relação apresentada foi separada por tópicos específicos,
sendo repetidas aquelas que dispõem sobre mais de um tema.
Quadro D.1: Principais políticas de meio ambiente e de transportes
MEIO AMBIENTE
Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA
Lei nº 6.938/81
Ação Civil Pública
Lei nº 7.347/85
EIA/RIMA
Resolução CONAMA nº 001/86
Constituição Federal de 1988 – CF/88
Capítulo VI, Art. 225
Licenciamento Ambiental
Resolução CONAMA nº 237/97
Crimes Ambientais
Lei nº 9.605/98
Criação do IBAMA
Lei nº 7.735/89
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC
Lei nº 9.985/00
Regimento do IBAMA
Decreto nº 4.756/03

TRANSPORTES
Plano Nacional de Viação – PNV
Lei nº 5.917/73
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE
Resolução CONAMA nº 018/86
Constituição Federal de 1988 – CF/88
Capítulo I, Art. 175
Permissão e Concessão de Serviços
Lei nº 8.987/95
Reestruturação dos Transportes Terrestres
Lei nº 10.233/01
Regulamentação do DNIT
Decreto nº 4.129/02
Regulamentação da ANTT
Decreto nº 4.130/02
Estrutura do Ministério dos Transportes
Decreto nº 4.721/03
Regulamentos do Transporte de Produtos Perigosos
Decreto nº 96.044/88

D.1 NORMAS INSTITUCIONAIS E INSTRUMENTOS DE CONTROLE
D.1.1

Licitação e Prestação de Serviços Públicos

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Em seu Art. 175, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, a prestação de serviços públicos
diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da CF/88, que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
A Lei nº 8.987, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, previsto no Art. 175 da CF/88, determina que o Poder Concedente tem o encargo de
estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação do meio ambiente, além
disso ele deve: regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação,
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aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; cumprir e fazer cumprir as disposições
regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão.
Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto
no Art. 175 da CF/88, estabelecendo normas para outorga e prorrogações das concessões e
permissões de serviços públicos e definindo que se sujeitam ao regime de concessão, entre outros, as
vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública.
Lei nº 9.791, de 24 de março de 1999
Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos estabelecerem, ao
consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus débitos.
Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002
Estabelece, em seu Art. 12, que a administração da infra-estrutura viária federal e a operação
dos transportes sob controle da União serão exercidas preferencialmente de forma descentralizada,
promovendo-se sua transferência, sempre que possível, às entidades públicas e de outros entes da
federação, mediante delegação, ou à iniciativa privada, mediante regime de concessão, permissão ou
autorização, respeitada a legislação pertinente.
Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988
Determina que os órgãos e entidades federais incluam, no orçamento de cada projeto ou obra,
dotações correspondentes a, no mínimo, 1% do mesmo orçamento, destinadas à prevenção ou à
correção de efeitos negativos de natureza ambiental, cultural e social que forem identificados.
Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987
Publicada somente no Diário Oficial da União – D.O.U., do dia 05 de julho de 1990,
disciplina a realização de audiências públicas sobre o processo de avaliação de impactos ambientais.
D.1.2

Desapropriações

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Preconiza, em seu Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5o, inciso
XXIV, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Institui o Código Civil Brasileiro que trata, em sua seção IV, Art. 590, da perda da
propriedade imóvel mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública.
Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
D.1.3

Legislação sobre o Transporte Terrestre

Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação – PNV. Esse plano, tanto em relação ao SFV, quanto em
relação a descrição das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, foi alterado pelas leis:
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Quadro D.2: Lista das leis que alteraram o PNV
ÍTENS
Ítem 1.2 - O SFV

Lei nº 6.261, de 14.11.1975
Lei nº 6.406, de 21.03.1977;
Lei nº 6.648, de 16.05.1979;
Ítem 2.2.2 - Relação Lei nº 6.976, de 14.12.1981;
Descritiva das
Lei nº 9.078, de 11.07.1995;
Rodovias do Sistema
Lei nº 10.031, de
Rodoviário Federal
20.10.2000;
Lei nº 10.739, de
24.09.2003;
Lei nº 11.482, de 2007.

ATO DE ALTERAÇÃO
Lei nº 6.504, de 13.12.1977;
Lei nº 6.776, de 30.04.1980;
Lei nº 7.003, de 24.06.1982;
Lei nº 9.830, de 02.09.1999;
Lei nº 10.540, de 1º.10.2002;
Lei nº 10.789, de 28.11.2003;

Lei nº 6.555, de 22.08.1978;
Lei nº 6.933, de 13.07.1980;
Lei nº 7.581, de 24.12.1986;
Lei nº 10.030, de 20.10.2000;
Lei nº 10.606, de 19.12.2002;
Lei nº 11.475, de 2007; e

Fonte: Lei nº 5.917/73 (Alterada).

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes terrestres, nos termos do Art. 178 da CF/88,
reorganizando o gerenciamento do SFV e regulando a prestação de serviços de transporte; cria o
CONIT, a ANTT e o DNIT e dá outras providências.
Decreto nº 4.128, de 13 de fevereiro de 2002
Dispõe sobre a inventariança, a transferência e a incorporação dos direitos, das obrigações e
dos bens móveis e imóveis do DNER, e dá outras providências.
Decreto nº 4.129, de 13 de fevereiro de 2002
Aprova o regulamento do DNIT.
Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002
Aprova o regulamento da ANTT.
Decreto nº 4.721, de 05 de junho de 2003
Aprova a estrutura regimental do MT, estabelecendo as competências da Secretaria de
Política Nacional de Transportes e da Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes. Tais
competências vêm recepcionar a PAMT de 2002 que prevê atuação de suas Secretarias, do DNIT e
da ANTT visando à inserção da variável ambiental em suas respectivas alçadas.
Decreto nº 4.749, de 17 de julho de 2003
Aprova a estrutura regimental do DNIT.
D.2 CONJUNTO NORMATIVO AMBIENTAL
D.2.1

Normas Gerais

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Na CF/88 ressaltam-se três aspectos do capítulo sobre meio ambiente: a adoção do princípio
de sustentabilidade ambiental; o licenciamento ambiental; e a responsabilidade por danos ambientais.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, entre os quais o licenciamento ambiental para obras e atividades potencialmente
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causadoras de significativa degradação ambiental. Alterada ou complementada pelas Leis: nº
7.804/89, nº 8.028/90, nº 9.960/00, nº 9.966/00 e nº 10.165/00.
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais)
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas, a pessoas físicas e jurídicas, derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências.
Medida Provisória nº 2.163-41, de 23 de agosto de 2001
Acrescenta à Lei nº 9.605/98, o dispositivo de “termo de compromisso”, com força de título
executivo extrajudicial.
D.2.2

Danos Ambientais

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais)
Vide seção D.2.1.
D.2.3

Estudo e Licenciamento Ambientais

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Dispõe, no seu Capítulo IV, Do Meio Ambiente, Art. 225, inciso IV, sobre a exigência, na
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980
Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição,
estabelecendo também seu licenciamento.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Vide seção D.2.1.
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
Vide seção D.2.2.
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC.
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais)
Vide seção D.2.1.
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000
Regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º Incisos I, II, III e VII, da CF/88 que institui o SNUC
e dá outras providências, entre as quais prevê o pagamento, pelo empreendedor para o órgão
ambiental, de compensação ambiental, recepcionando o dispositivo existente nas Resoluções
CONAMA nº 010/87 e nº 002/96, relativo ao ressarcimento por danos ambientais decorrentes da
implementação de empreendimentos, entre os quais rodoviários.
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Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989
Regulamenta o Art. 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938/81.
Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990
Revoga o Decreto Federal nº 88.351/83, regulamentando a Lei nº 6.902/81, que dispõe sobre
a criação de Estações Ecológicas – EEs e Áreas de Proteção Ambiental – APAs, e a Lei Federal nº
6.938/81, que dispõe sobre a PNMA. Também estabelece que dependerão de licenciamento do órgão
ambiental competente as atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental e que será exigido EIA/RIMA
para fins de licenciamento. Alterado pelos Decretos nº 122/91 e 3.942/01.
Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993
Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estados
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002
Regulamenta a Lei nº 9.985/00 que dispõe sobre o SNUC, inclusive a respeito da
compensação por significativo impacto ambiental.
Medida Provisória nº 2.163-41, de 23 de agosto de 2001
Vide seção D.2.1.
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de
impacto ambiental (EIA/RIMA), inclusive sobre sua acessibilidade ao público e divulgação.
Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986
Dispõe sobre a aprovação de modelos de publicação de pedidos de licenciamento, em
qualquer de suas modalidades, sua renovação e respectiva concessão da licença. Complementada
pela Resolução nº 281/01.
Resolução CONAMA nº 005, de 06 de agosto de 1987
Dispõe sobre a obrigatoriedade de EIA para as ações ou empreendimentos em áreas de
ocorrência de cavidades naturais subterrâneas ou de potencial espeleológico.
Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987
Vide seção D.1.1.
Resolução CONAMA nº 010 de 03 de dezembro de 1987
Estabelece em seu Art. 1º que para reparar os danos ambientais causados pela destruição de
florestas e outros ecossistemas, em obras de grande porte, um dos pré-requisitos será a implantação de
uma EE, pela entidade responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área. O valor
aplicado deverá ser proporcional ao dano causado a, no mínimo, 0,5% dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento. Salienta-se que o RIMA apresentará uma proposta para a EE.
Resolução CONAMA nº 001, de 16 de março de 1988
Estabelece critérios e procedimentos básicos para a implementação do cadastro técnico
federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, previsto na Lei nº 6.938/81.

169

Resolução CONAMA nº 010, de 06 de dezembro de 1990
Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração da Classe II.
Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996
Determina que o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental terá
como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma UC de
domínio público e uso indireto, preferencialmente uma EE, a critério do órgão licenciador, ouvido
o empreendedor, visando à reparação dos danos causados.
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997
Estabelece a revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental,
de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental.
Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de instalações destinadas ao armazenamento e
distribuição de combustíveis.
D.2.4

Combustível e Óleo Lubrificante

Resolução CONAMA nº 009, de 31 de agosto de 1993
Estabelece medidas para o gerenciamento de óleos lubrificantes usados.
Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000
Vide seção D.2.3.
Resolução CONAMA nº 319, de 04 de fevereiro de 2002
Dá nova redação a dispositivos da Resolução CONAMA nº 273/00.
Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005
Dispõe sobre o Rerrefino de Óleo Lubrificante.
D.2.5

Resíduos Sólidos

Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993
Estabelece normas de gerenciamento de resíduos sólidos de terminais rodoviários e
ferroviários, portos, aeroportos e serviços de saúde.
D.2.6

Ruído Veicular

Resolução CONAMA nº 017, de 13 de dezembro de 1995
Ratifica os limites máximos de ruído e o cronograma para seu atendimento determinados no
Art. 20 da Resolução CONAMA nº 08/93, excetuada a exigência estabelecida para a data de 1º de
janeiro de 1996.
Resolução CONAMA nº 252, de 1º de fevereiro de 1999
Estabelece,

para

veículos

rodoviários

automotores,

inclusive

encarroçados,

complementados e modificados; nacionais ou importados, limites máximos de ruído nas
proximidades do escapamento, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de veículos em uso.
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Resolução CONAMA nº 272, de 14 de setembro de 2000
Estabelece, para veículos rodoviários automotores, nacionais ou importados, fabricados a
partir da data de sua publicação, exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com
motor auxiliar e veículos assemelhados, limites máximos de ruído com os veículos em aceleração.
D.2.7

Conforto Acústico

Portaria Ministério do Interior nº 092, de 19 de junho de 1980
Estabelece critérios e diretrizes quanto à emissão de sons e ruídos.
Resolução CONAMA nº 252, de 1º de fevereiro de 1999
Vide seção D.2.6.
Resolução CONAMA nº 272, de 14 de setembro de 2000
Vide seção D.2.6.
D.2.8

Participação Popular e Educação Ambiental

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Preconiza, em seu Art. 5o, inciso XIV que é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Já o Art. 225, § 1º,
inciso VI, dispõe sobre a exigência, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade.
Para a proteção do direito líquido e certo, prescreve que caberá mandado de segurança,
quando o responsável pela ilegalidade ou o abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Para tanto o Capítulo I, Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5o, inciso LXIX, prevê o mandado de segurança coletivo.
Lei nº 4.717, de 20 de junho de 1965
Dispõe sobre a ação popular, que pode ser intentada por qualquer cidadão, com a condição
de que esteja no gozo de seus direitos políticos.
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Institui o Código de Processo Civil.
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública)
Disciplina a ação civil pública para a tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos.
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999
Estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental.
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986
Vide seção D.2.3.
Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987
Vide seção D.1.1.
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Agenda 21
Documento de intenções resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Confere à educação ambiental
um capítulo inteiro: Capítulo 36 – Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento. A
participação popular ainda é contemplada nos Capítulos 10, 23 e 40.
D.2.9

Fauna

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Estabelece, em seu Art. 225, §1º, inciso VII, como incumbência do Poder Público a
proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (Código de Caça).
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Vide seção D.2.1.
D.2.10 Flora
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Trata, em seu Art. 225, §1º, inciso VII, da proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade. Já no § 4º, trata da Mata Atlântica como patrimônio nacional,
cuja utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
Institui o Novo Código Florestal Brasileiro, que re-ratifica o Decreto-lei nº 23.793/34,
incluindo no Art. 29 a proteção para as APPs, as florestas e demais formas de vegetação.
Alterações foram introduzidas pela Lei nº 7.803/89, pela Lei nº 7.875/89 e pelas Medidas
Provisórias nº 2.080-060/01 e nº 2.166-067/01.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Vide seção D.2.1.
Decreto nº 99.547, 25 de setembro de 1990
Veta o corte e respectiva exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica.
Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993
Vide seção D.2.3.
Resolução CONAMA nº 004, de 31 de março de 1993
Considera de caráter emergencial, para fins de zoneamento e proteção, as formações nativas
de restinga.
Resolução CONAMA nº 010, de 1º de outubro de 1993
Estabelece parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica.
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Resolução CONAMA nº 001, de 31 de janeiro de 1994
Dispõe sobre a definição de vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial,
médio e avançado de regeneração.
Resolução CONAMA nº 004, de 04 de maio de 1994
Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica.
Resolução Conjunta nº 001 (FATMA/IBAMA), de 05 de abril de 1995
Regulamenta o corte, a supressão e exploração de vegetação secundária no estágio inicial
de regeneração da Mata Atlântica, no Estado de Santa Catarina.
Resolução CONAMA nº 003, de 18 de abril de 1996
Define vegetação remanescente.
Resolução CONAMA nº 009, 24 de outubro de 1996
Define os corredores entre remanescentes de Mata Atlântica.
Resolução CONAMA nº 261, de 30 de julho de 1999
Aprova as diretrizes e parâmetros básicos para a análise dos estágios sucessionais de
vegetação de restinga para o Estado de Santa Catarina.
D.2.11 Mineração
Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989
Altera o Decreto Lei nº 227/67, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o
regime de matrícula.
Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967
Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989
Dispõe sobre a regulamentação do artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938/81, sobre a
apresentação do EIA/RIMA para empreendimentos destinados à exploração de recursos minerais.
D.2.12 Parcelamento e Uso do Solo
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Dispõem, em seu Art. 21, incisos IX e XX, respectivamente, sobre a competência da União
para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social e para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Alterada pela Lei nº 9.785/99.
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade)
Regulamenta os Arts. 182 e 183 da CF/88, que estabelecem diretrizes gerais da política
urbana.
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Instrução INCRA 17-b, de 22 de dezembro de 1980
Dispõe sobre o parcelamento do solo rural.
D.2.13 Patrimônio Cultural
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Adota, em seu Art. 216, § 1º, um conceito amplo que envolve os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O § 1° desse artigo inclui o
tombamento entre os meios produtivos do patrimônio cultural brasileiro.
Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977
Dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico e sobre o
inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural. Também acrescenta início
ao artigo 2° da Lei nº 4132/62 e altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei n° 4.717/65.
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
Vide seção D.2.2.
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988
Vide seção D.2.3.
Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937
Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Portaria IPHAN nº 07, de 1° de dezembro de 1988
Dispõe sobre empreendimentos potencialmente causadores de danos materiais ao
patrimônio arqueológico.
D.2.14 Reservas Indígenas
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
A CF/88 declara que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (Art.
20, inciso XI). Assim, são de responsabilidade dessa, no interesse nacional, mediante a competência
exclusiva do Congresso Nacional, autorizar ou conceder a exploração e o aproveitamento de recursos
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais (Art. 49, inciso XVI) por brasileiros, ou empresa
constituída sob as leis brasileiras, e que tenha sua sede e administração no país. Essa autorização ou
concessão deverá ser realizada na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando
essas atividades se desenvolverem em terras indígenas (Art. 176, § 1º).
O Capítulo sobre o meio ambiente da CF/88, disposto em seu Art. 225, reforça ainda que é
de incumbência do poder público a definição, em todas as unidades da Federação, de espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Por fim, a Constituição dedica
todo um capítulo aos índios (Capítulo VIII - Dos Índios), garantindo a estes, em seu Art. 231, os
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
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Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio.
Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas.
D.2.15 Recursos Hídricos
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
Em seu Art. 225 declara que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, o que implica na
preservação dos recursos hídricos.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Vide seção D.2.1.
Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da CF/88 e altera o Art.
1º da Lei nº 8.001/90, que modificou a Lei nº 7.990/89.
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934
Institui o Código de Águas.
Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, e Portaria MT nº 291, de 31 de maio de 1988
Dispõem sobre o transporte de substâncias perigosas.
Decreto nº 2.612, de 03 de junho 1998
Regulamenta o CNRH. Alterado pelo Decreto nº 3.978/01.
Resolução CONAMA nº 020, de 18 de junho de 1986
Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do território nacional.
Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento; estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.
D.2.16 Transporte de Produtos Perigosos
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.
Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995
Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do
asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de
qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras providências.
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Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001
Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou
indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
Decreto-lei nº 2.063, de 06 de outubro de 1983
Dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações à regulamentação para a execução dos
serviços de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos e dá outras providências.
Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988
Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – TRPP e dá
outras providências. Da relação de documentos legais referentes ao transporte terrestre de produtos
perigosos, este regulamento destaca-se, pois são estabelecidas as seguintes disposições:
Quadro D.3: Disposições do regulamento para o transporte de produtos perigosos
Capítulo
I
II
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI
Seção
VII

Disposições
Das disposições preliminares
Das condições de transporte
Dos veículos e dos equipamentos
Da carga e seu acondicionamento
Do itinerário
Do estacionamento
Do pessoal envolvido na operação do transporte
Da documentação
Do serviço de acompanhamento técnico
especializado

Capítulo
Disposições
III
Dos procedimentos em caso de emergência
IV
Dos deveres, obrigações e responsabilidades
Seção I Dos fabricantes e do importador
Do contratante, do expedidor e do
Seção II
destinatário
Seção III Do transportador
V
Da fiscalização
VI
Das infrações e penalidades
VII

Das Disposições Gerais

FONTE: Brasil, Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988.

Decreto nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990
Regulamenta a Lei nº 7.802/89 (alterado pelos Decretos nº 99.657/90; nº 991/93;
nº 3.550/00; nº 3.694/00 e nº 3.828/01).
Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e seu Depósito, em conformidade com a Convenção da Basiléia (1989).
Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997
Regulamenta a Lei nº 9.055/95, e dá outras providências. Limita o transporte de
asbesto/amianto, em todo o território nacional, à variedade crisotila (asbesto branco).
Decreto nº 2.998, de 23 de março de 1999
Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000
Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
Decreto nº 4.097, de 23 de janeiro de 2002
Altera a redação do Art. 7º do Regulamento para o TRPP, aprovado pelo Decreto nº 96.044/88.
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Decreto nº 4.262, de 10 de junho de 2002
Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou
indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
Portaria MT nº 22, de 19 de janeiro de 2001
Aprova as Instruções para Fiscalização do TRPP no Mercosul.
Portaria MT nº 349, de 10 de junho de 2002
Aprova as Instruções para Fiscalização do TRPP no âmbito nacional.
Portaria INMETRO nº 172, de 29 de julho de 1991
Aprova o Regulamento Técnico para "Equipamento para o TRPP à Granel" – RT-7.
Portaria INMETRO nº 221, de 30 de setembro 1991
Aprova o Regulamento Técnico "Inspeção em Equipamentos destinados ao Transporte de
Produtos Perigosos à Granel não incluídos em outros Regulamentos" – RT-27.
Portaria INMETRO nº 277, de 27 de novembro de 1991
Aprova o Regulamento Técnico "Veículo Rodoviário destinado ao Transporte de Produtos
Perigosos – Construção, Instalação e Inspeção de Pára-Choque Traseiro" – RTQ-32.
Portaria INMETRO nº 275, de 16 de dezembro de 1993
Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade "Revestimento Interno de Tanque Rodoviário
de Produtos Perigosos com Resina Éster Vinílica Reforçada com Fibra de Vidro – Aplicação e
Inspeção" – RTQ-36.
Portaria INMETRO nº 276, de 16 de dezembro de 1993
Aprova os Regulamentos Técnicos da Qualidade "Revisão 01 – Equipamentos para o
Transporte Rodoviário de Produtos à Granel – Construção e Inspeção Inicial" – RTQ-2 e
"Equipamento para o TRPP à Granel - Geral - Construção" – RTQ-34.
Portaria INMETRO nº 199, de 06 de outubro de 1994
Aprova o "Regulamento Técnico da Qualidade nº 5 – Veículo destinado ao TRPP –
Inspeção" – RTQ-5.
Portaria INMETRO nº 08, de 16 de janeiro de 2001
Publica a proposta do texto de portaria para a regulamentação técnica de cilindros de liga
leve para armazenamento de gás metano veicular.
Portaria INMETRO nº 74, de 29 de maio de 2001
Aprova o regulamento técnico, que estabelece os requisitos mínimos para produção em
série de cilindros leves, recarregáveis para o armazenamento de gás metano veicular a alta pressão,
como combustível automotivo, fixado a bordo de veículos.
Portaria DENATRAN/MJ nº 01, de 05 de fevereiro de 1998
Baixa as instruções a serem adotadas quando da elaboração e do preenchimento do auto de
infração, anexo I, conforme Resolução nº 01/98, do CONTRAN.
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Portaria DENATRAN/MJ nº 38, de 10 de dezembro de 1998
Acrescenta ao Anexo IV da Portaria DENATRAN nº 1/1998 os códigos das infrações
referentes ao TRPP.
Portaria MJ nº 1.274, de 26 de agosto de 2003
Exerce o controle e a fiscalização de precursores e outros produtos químicos essenciais
empregados na fabricação clandestina de drogas, como estratégia fundamental para prevenir e
reprimir o tráfico ilícito e o uso indevido de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
Resolução CONTRAN/MJ nº 168, de 14 de dezembro de 2004
Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores
e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de
formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 001-A, de 23 de janeiro de 1986
Dispõe sobre o TRPP.
Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996
Dispõe sobre o transporte transfronteiriço de resíduos perigosos.
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997
Vide seção D.2.3.
Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2004
Aprova as Instruções Complementares aos Regulamentos do TRPP e substitui as Portarias
do MT nos: 261, de 11 de abril de 1989, que promove ajustamentos técnicos-operacionais no
Regulamento do TRPP; 204, de 20 de maio de 1997, que aprova as anexas instruções
complementares do Regulamento do TRPP; 409, de 12 de setembro de 1997, que determina a
desclassificação do produto nº 2489 - DIFENILMETANO -4, 4- DIISOCIANATO, como perigoso;
101, de 30 de março de 1998, que dispõe de alterações no Regulamento do TRPP; e 342, de 11 de
outubro de 2000, que reclassifica o Alquil Fenóis Sólidos, N.E. sob o nº UN 2430, Classe 8 e
retifica/autoriza o Óleo Combustível Tipo C, como substância da Classe 9, UN 3082.
Resolução ANTT nº 701, de 25 de agosto de 2004
Altera a Resolução nº 420/04.
D.2.17 Qualidade do Ar
Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993
Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras
providências (Arts. 9º e 12 modificados pela Lei nº 10.203/01).
Portaria do Ministério do Interior nº 100, de 14 de julho de 1980
Define os padrões de emissão de fumaça por veículos automotores movidos a diesel.
Resolução CONAMA nº 018, de 06 de maio de 1986
Institui o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores –
PROCONVE.
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Resolução CONAMA nº 005, de 15 de junho de 1989
Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar.
Resolução CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1990
Descreve poluentes monitoráveis, especifica métodos de medição e medidas de proteção e
estabelece padrões de qualidade do ar.
Resolução CONAMA nº 006, de 31 de agosto de 1993
Dispõe sobre a divulgação de forma abrangente das especificações de regulagem e
manutenção dos veículos automotores pelos respectivos fabricantes e importadores.
Resolução CONAMA nº 007, de 31 de agosto de 1993
Estabelece como padrões de emissão para veículos em circulação os limites máximos de
monóxido de carbono e hidrocarboneto.
Resolução CONAMA nº 008, de 31 de agosto de 1993
É complementada a Resolução CONAMA nº 018/86, que estabelece os limites máximos de
emissão de poluentes para os destinados a veículos pesados novos, nacionais e importados.
Resolução CONAMA nº 014, de 13 de dezembro de 1995
Estabelece prazo para os fabricantes de veículos automotores leves de passageiros,
equipados com motor do ciclo Otto, apresentarem ao IBAMA um programa trienal para a execução
de ensaios de durabilidade por agrupamento de motores.
Resolução CONAMA nº 015, de 13 de dezembro de 1995
Estabelece nova classificação dos veículos automotores para o controle da emissão veicular
de gases, material particulado e evaporativa.
Resolução CONAMA nº 016, de 13 de dezembro de 1995
Determina que os motores novos do ciclo Diesel para aplicações em veículos leves ou
pesados, devem ser homologados e certificados quanto ao índice de fumaça (opacidade) em
aceleração livre, através do procedimento de ensaio descrito na Norma NBR 13037.
Resolução CONAMA nº 018, de 13 de dezembro de 1995
Resolve que a implantação dos Programas de Inspeção e Manutenção para Veículos
Automotores em Uso – I/M será feita após a elaboração de um Plano de Controle de Poluição por
Veículos em Uso – PCPV elaborado conjuntamente pelos órgãos ambientais.
Resolução CONAMA nº 226, de 20 de agosto de 1997
Estabelece limites máximos de emissão de fuligem de veículos automotores.
Resolução CONAMA nº 227, de 20 de agosto de 1997
Altera o texto da Resolução CONAMA nº 007/93.
Resolução CONAMA nº 241, de 30 de janeiro de 1998
Estabelece limites máximos de emissão de poluentes.
Resolução CONAMA nº 242, de 30 de junho de 1998
Estabelece limites máximos de emissão de poluentes.
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Resolução CONAMA nº 251, de 07 de janeiro de 1999
Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de
escapamento para avaliação do estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel.
Resolução CONAMA nº 315, de 29 de outubro de 2002
Estabelece padrões de conformidade de emissões atmosféricas por tipo de veículo,
mecanismos de inspeção e manutenção veicular.
Resolução CONAMA nº 354 de 13 de dezembro de 2004
Dispõe sobre os requisitos para adoção de sistemas de diagnose de bordo nos veículos
automotores leves objetivando preservar a funcionalidade dos sistemas de controle de emissão.
D.2.18 Unidades de Conservação
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 – CF/88
O Art. 225, inciso III, declara ser de incumbência do poder público a definição, em todas as
unidades da Federação, de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
Vide seção D.2.10.
Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967
Trata das Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais; dispõe sobre o uso
indireto; proíbe a caça e o uso de espécies da fauna e da flora, ressalvadas atividades científicas.
Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981
Dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
Vide seção D.2.1.
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
Vide seção D.2.2.
Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989
Dispõe, em seu artigo 9º, inciso VI, sobre o uso das Reservas Extrativistas.
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000
Vide seção D.2.3.
Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983
Trata do uso das EEs e subordina ao CONAMA as atividades que possam afetar a biota nas
áreas circundantes.
Decreto nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984
Trata do uso das Reservas Ecológicas e das APPs citadas no Art. 18 da Lei nº 6.938/81.
Decreto nº 98.897, de 31 de janeiro de 1990
Regulamenta, em seus artigos 1º, 2º e 4º, as Reservas Extrativistas.
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Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990
Vide seção D.2.3.
Medida Provisória nº 2.080-60, de 22 de fevereiro de 2001
Altera e acresce artigos nas Lei nº 4.771/65.
Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985
Regulamenta as Reservas Ecológicas mencionadas no Artigo 18 da Lei nº 6.938/81, bem
como as estabelecidas de acordo com o que preceitua o Artigo 1º do Decreto nº 89.336/84.
Resolução CONAMA nº 010, de 03 de dezembro de 1987
Estabelece em seu Art. 1º que para reparar os danos ambientais causados pela destruição de
florestas e outros ecossistemas, em obras de grande porte, um dos pré-requisitos será a implantação
de uma EE, pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à
área, onde o valor aplicado será proporcional ao dano causado a, no mínimo, 0,5% (meio por cento)
dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.
Resolução CONAMA nº 010, de 14 de dezembro de 1988
Dispõe sobre as Áreas de Proteção Ambiental – APPs.
Resolução CONAMA nº 011, de 14 de dezembro de 1988
Dispõe sobre a Proteção às Unidades de Conservação – UCs.
Resolução CONAMA nº 012, de 14 de setembro de 1989
Dispõe sobre a proibição de atividades em Área de Relevante Interesse Ecológico que afete
o ecossistema.
Resolução CONAMA nº 013, de 06 de dezembro de 1990
Dispõe sobre a proteção dos ecossistemas do entorno das UCs, considerando o disposto nos
artigos 7º e 27 do Decreto nº 99.274/90.
Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996
Vide seção D.2.3.
Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP.
D.2.19 Zona Costeira
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
Vide seção D.2.10.
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988
Vide seção D.2.3.
Lei nº 8.617, de 04 de janeiro de 1993
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma
continental brasileiros.
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ANEXO A – IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DE
EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
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ANEXO A IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DE
EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
Os empreendimentos rodoviários têm potencial de causar diversos impactos ambientais,
desde aqueles ligados à instalação do canteiro de obras até impactos culturais sobre as comunidades
afetadas. No entanto, empreendimentos de características técnicas semelhantes podem ter impactos
bem diferentes, como uma rodovia que atravesse uma zona rural pouco habitada onde predominam
monoculturas e uma rodovia que atravesse uma zona urbana densamente habitada.
Assim, para facilitar a identificação dos aspectos e impactos ambientais causados por um
empreendimento rodoviário devem-se analisá-los segundo fases. Segundo Bellia (1993, apud SÁ,
1996), “estas fases têm parâmetros de cuidados e de avaliação diferentes, se considerada a região de
implantação”. Agregado aos condicionantes ambientais físicos (geologia, geomorfologia, hidrologia
etc.), biótipos (flora e fauna), e a outros fatores antrópicos (atividades produtivas, patrimônio
histórico etc.), esses parâmetros devem ser analisados através de uma lista exaustiva de impactos
possíveis e prováveis. Conforme o DNIT (2006c), os empreendimentos rodoviários podem ser
classificados, quanto:
a)

à evolução de seu ciclo de vida, denominada abrangência temporal, que divide o
empreendimento nas etapas de planejamento, projeto, implantação de obras e operação
rodoviária, essa última contemplando a conservação, manutenção da qualidade de
serviços e adequação de capacidade ou melhoria operacional;

b)

à legislação ambiental, denominada abrangência legal, que situa o empreendimento
rodoviário e suas atividades de acordo com essa legislação, através de seus marcos
principais, concernentes a cada fase do empreendimento, como licenciamento ambiental,
desapropriações, recursos hídricos, áreas legalmente protegidas etc. (Apêndice D);

c)

à sua ocupação territorial, denominada abrangência territorial, que divide o
empreendimento em rural ou urbano; ou

d)

ao grau de intervenção de transformação ambiental, resultando no maior grau de
utilização dos recursos naturais, denominada abrangência quanto à natureza das
intervenções, que divide o empreendimento rodoviário em: Grupo I, referente às obras de
conservação especial e reabilitação de pavimentos às pistas e acostamentos préexistentes; Grupo II, referente à restauração de rodovias limitada ao recapeamento;
Grupo III, referente à restauração e/ou melhoramentos sem alteração de traçado; Grupo
IV, referente aos melhoramentos com alteração de traçado, com ou sem restauração da
pista atual; Grupo V, referente à duplicação adjacente com ou sem restauração; e Grupo
VI, referente à implantação de novas rodovias.

Salienta-se que de acordo com o DNIT (2006c) as abrangências temporal, legal e territorial
atuam praticamente em todos os grupos citados da abrangência quanto à natureza das intervenções.
Quanto à abrangência temporal cabe observar que:
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a)

a fase de Planejamento, em qualquer um dos grupos quanto à natureza das intervenções,
corresponde à etapa em que são definidas alternativas de solução a adotar para tomada de
decisão. Incluem-se aí padrões alternativos de projeto, padrões funcionais e, quando for o
caso, alternativas de traçado que constituem os fundamentos dos estudos e análises
ambientais que visam ao licenciamento prévio do empreendimento. A avaliação preliminar
dos impactos ambientais, ainda na fase de planejamento, tem por objetivo evitar perdas de
projetos, atritos com as comunidades envolvidas, mitigar as perdas inevitáveis etc.;

b)

a fase de Projeto (Básico ou Executivo) é aquela em que se concretiza no conjunto dos
documentos técnicos necessários à licitação e implantação da obra, constituindo-se na base
para os estudos e análises ambientais que visam ao licenciamento de instalação, assim
como dos licenciamentos específicos para as áreas de apoio (exploração de jazidas, áreas
de deposição de materiais, instalação de usinas);

c)

a fase de implantação de obras, ou de construção, compreende as atividades de
implantação do Projeto Executivo de Engenharia e seus Projetos Ambientais, levando-se
em consideração, especialmente, trecho(s) ou segmento(s) novo(s) de rodovia(s),
alterações de traçado e duplicação de estrada existente. A fase de obras somente pode ser
iniciada, inclusive sua licitação, após a concessão da LI e das autorizações necessárias
expedidas pelo órgão ambiental, estas últimas aplicáveis aos empreendimentos dos Grupos
I, II e III. No caso dos empreendimentos dos Grupos IV, V e VI, dependendo das
interferências que gerem, exigem a obtenção da LI para liberação das frentes de obra;

d)

a fase de operação corresponde ao período em que a rodovia encontra-se em tráfego,
situação que, com exceção do Grupo VI, acontece simultaneamente com a fase de obras de
todos os demais Grupos de intervenções. Ela incorpora as ações de controle de tráfego,
correção de passivos ambientais, monitoramento ambiental considerando as condições de
segurança operacional, degradação do uso do solo, proteção de ecossistemas etc.

Nesse contexto, o DNIT apresentou ao longo de seu Manual para Atividades Ambientais
Rodoviária (DNIT, 2006c) várias listagens dos impactos gerados pelos seus empreendimentos
rodoviários, principalmente conforme as abrangências quanto à natureza das intervenções e temporal.
Essas listagens foram separadas de acordo com os grupos citados e segundo a ordem inversa dos
mesmos, ou seja, em escala decrescente dos graus de intensidade das intervenções.
Neste trabalho, elas são apresentadas agrupadas no Quadro A.A, que mostra além dos
impactos potenciais ambientais dos empreendimentos rodoviários, seu fator gerador e a identificação
de suas soluções conceituais. Ressalta-se que para as fases de obras (para os Grupos I e II) e
operações os aspectos ambientais das atividades principais foram agrupados em quadros distintos
(Quadros A.B e A.C, respectivamente).
Observa-se que entre as listagens apresentadas, encontram-se ainda aquelas referentes aos
impactos ambientais previstos no EIA e na ISA 007/DNIT, essa última para a fase de construção
(Quadros A.D e A.E respectivamente).
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)

VI Planejamento da Implantação de Novos Segmentos Rodoviários

Grupo

Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar

- Interferência em espaços territoriais
especialmente protegidos pela legislação
ambiental:
• proteção da biodiversidade;
• preservação cultural e social;
• reservas de recursos naturais.
- Alteração da paisagem e da qualidade
ambiental.
- Resposta econômica inadequada à infraestrutura oferecida com o processo
predatório de desmatamentos intensos.

- Propiciar a melhoria de acessibilidade à áreas:
• protegidas e/ou a suas vizinhanças;
• de conflitos político-sociais.
- Intervenção de grandes proporções em áreas notáveis e/ou
ambientalmente vulneráveis.
- Valorização da Terra, desequilibro no Uso e Ocupação do
Solo, incentivo às migrações indesejáveis.
- Falta de fiscalização e de assistência técnica na implantação
de Programas complementares.

- Evitar interferências de forma direta ou o acesso arbitrário às áreas legalmente protegidas, especialmente UCs,
Áreas de Proteção aos Mananciais, sítios do Patrimônio Cultural e Áreas Indígenas.
- Identificar e estabelecer programas conjuntos com órgãos e instituições, de modo a evitar modificações
indesejáveis no uso do solo e dos recursos naturais, evitando invasões e conflitos sociais, através das ações:
• mapeamento regional, localizando reservas legais e potenciais e áreas privilegiadas;
• estudo sócio-econômico e do potencial dos recursos naturais , com identificação dos conflitos existentes ou
potenciais;
• Estabelecer barreiras físicas que dificultem as invasões;
• Identificação e estabelecimento de Programas conjuntos com Órgãos e Instituições responsáveis.
• Definição de obras complementares de infra-estrutura setorial, que permitem gerenciar adequadamente o
crescimento econômico que se pretende induzir na região de interesse (estradas vicinais, armazenagem,
saúde, educação e canais de comercialização).

- Ocorrência de processos do meio físico
(processos erosivos e assoreamentos,
instabilidade de encostas e taludes, solos
argilosos e turfosos, entre outros).

- Travessia de áreas vulneráveis quanto aos processos do
meio físico, (aspectos geotécnicos, geomorfológicos e
hidrológicos: susceptibilidade à erosão e instabilidade,
presença de solos moles).
- Interferência em cursos d’água.
- Levantamentos prévios não adequadamente realizados.

- Interferência em ambientes naturais, com
impactos sobre a vegetação e a fauna.

- Travessia de APAs ou com aspectos naturais relevantes.
- Interferência em cursos d’ água.

- Evitar o cruzamento de áreas protegidas e/ou com predomínio de ambientes naturais.
- Elaborar diretrizes de projeto de forma a evitar ou reduzir o impacto nesses ambientes.

- Alteração radical na dinâmica sócioeconômica regional:
• Especulação imobiliária;
• Geração de conflitos de uso e ocupação
do solo;
• Pressão sobre o Patrimônio Natural e
Cultural;
• Proliferação de doenças transmissíveis;
• Tensão social;
• Parcelamento do solo e perdas de áreas
produtivas.

- Melhora das condições de acessibilidade, intensificando a
ocupação e reforçando ou alterando as relações regionais.
- Indução não intencional de modificações indesejáveis no
uso dos recursos naturais.
- Interferências com Planos Co-localizados Regionais.
- Métodos de exploração agro-silvo-pastoril inadequados.
- Carência de Programas de assentamentos para migrantes
atraídos pelas oportunidades geradas na nova infra-estrutura.
- Ausência de Planos ou Programas de Desenvolvimento
Regional, ou incompatível com as reservas naturais.

- Incorporar o prévio planejamento do uso do solo e seu potencial de recursos naturais, com o estabelecimento de
programas em conjunto com órgãos setoriais, considerando cenários de uso máximo e uso conveniente ao
desenvolvimento sustentável.
- Aquisição prévia de áreas de interesse para se evitar a valorização acerbada, antes do oferecimento ou divulgação
da infra-estrutura planejada.
- Fundamentar os estudos ambientais da área de influência no Zoneamento Ecológico Econômico Regional.
- Adotar no mínimo as seguintes ações:
• mapeamento regional, localizando reservas legais potenciais e áreas privilegiadas;
• Estudo sócio-econômico e do potencial dos recursos naturais, com identificação dos conflitos existentes ou
potenciais;
• Estabelecer barreiras físicas que dificultem as invasões;
• Identificação e estabelecimento de Programas conjuntos com Órgãos e Instituições responsáveis.

- Interferência com infra-estruturas de
transporte existentes ou planejadas
(rodovias, hidrovias, terminais de carga,
reservatórios e outros).

- Cruzamento ou proximidade de equipamentos de porte e/ou
de áreas potencialmente adequadas à implantação destes
equipamentos.

- Transmissão de doenças contagiosas na
área de influência.

- Ocorrência de endemias na região de implantação da via.
- Vetores induzidos durante as obras de implantação.
- Falta de Plano de Saúde Regional ou Municipal.

- Compatibilizar previamente o empreendimento com planos e projetos localizados, ou seja, com intervenções
programadas por setores das instâncias governamentais e privadas que possam sofrer ou exercer influências
sobre o empreendimento rodoviário.
- Evitar interferências da diretriz com infra-estruturas de porte existentes e/ou o cruzamento de áreas potenciais à
implantação desses equipamentos.
- Estudar previamente as condições sanitárias da região.
- Planejar o adequado controle sanitário durante as obras.
- Adequar o Planejamento ao Plano de Saúde existente Municipal ou Estadual.

Evitar traçados em áreas com problemas geotécnicos, geomorfológicos e hidrológicos.
Confirmar previamente a Viabilidade de soluções técnicas adequadas para os problemas identificados.
Interferência em cursos d’água.
Evitar, na definição do traçado, a travessia de terrenos muito susceptíveis à formação e desenvolvimento de
processos erosivos, ou de relevos acidentados, normalmente mais susceptíveis à ocorrência de instabilizações.
- Evitar, na definição do traçado, a travessia de áreas de solos compressíveis (solos moles), sujeitas a problemas de
recalques (responsáveis por ondulações nos pavimentos) e rupturas pela fundação dos aterros.

-
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Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar

- Interferência em áreas de ocupação urbana:
• pela necessidade de desapropriações, relocação da
população, alteração das relações de vizinhança;
• pela alteração das condições de trafegabilidade local;
• necessidade de controle de acessos;
• valorização das terras;
• oportunidade de deposição de lixo na faixa de
domínio.

- Travessia ou tangenciamento de áreas de
ocupação urbana ou metropolitana, ou áreas de
expansão urbana natural.
- Falta de controle da concessão de acesso à faixa
de domínio.
- Condições de acesso à rodovia, tornando atrativa
a localização de equipamentos no seu entorno.
- Adoção de soluções de traçado inadequadas,
baratas em termos de custos iniciais com
economia de recursos financeiros.
- Interferência das atividades de obras ou da
operação da via sobre estas áreas.
- Alterações no uso do solo das bacias de
contribuição.
- Interferência em Planos e Programas colocalizados.
- Interfaces com Áreas de Conflito Social ou
Stress Ambiental.

- Evitar diretrizes que interfiram com áreas urbanas, tanto no caso de novos traçados, como no caso de vias de
contorno., que já procuram solucionar conflitos existentes entre vias existentes e áreas de ocupação.
- Estudar o traçado da diretriz em consonância à legislação de uso e ocupação do Plano Diretor Municipal.
- Elaborar diretrizes de projeto de modo a interpor barreiras físicas entre a via e as áreas de ocupação.
- Identificar e estabelecer programas em conjunto com órgãos e instituições setoriais, de modo a evitar invasões,
mau uso da faixa de domínio, modificações indesejáveis no uso do solo.
- Evitar economias de curto prazo que possam levar a pesados custos ou prejuízos a médio e longo prazos.
- Planejar a aquisição e desapropriação das terras antes da valorização provocada pela divulgação do
empreendimento.

- Interferência Direta no Meio Biótico:
• Interferências em ambientes naturais
(desmatamentos, alteração da fauna silvestre), em
Áreas de Preservação Permanente (APP).

- Travessia de ambientes conservados.
- Interferência em remanescentes, com alteração
do banco genético.

- Prever o projeto paisagístico ou o projeto de recomposição vegetal das áreas afetadas pela construção, e a
recuperação de matas ciliares, como medidas compensatórias à perda da vegetação natural promovida pela
rodovia diretamente ou por terceiros.
- Prever dispositivos e soluções como túneis, viadutos ou passa bichos, que permitem a continuidade de
corredores ecológicos naturais da fauna, ao longo dos cursos d’água pelas matas ciliares e entre os cursos
d’água pela vegetação da faixa de domínio.

- Interferência Direta no Meio Antrópico:
• interferência em áreas de ocupação urbana,
acarretando desapropriações;
• relocação de população de baixa renda instalada na
faixa de domínio;
• aumento no índice de acidentes e severidade destes;
• transtorno no tráfego local e criação de pontos
críticos;
• poluição do ar, sonora e vibrações;
• dificuldade de acessos e travessias para veículos e
pedestres;
• dicotomia urbana - ilhamento de setores e atividades
urbanas;
• degradação ou alteração da paisagem urbana
(intrusão visual);
• alteração nos aspectos da paisagem;

- Travessia de áreas urbanas gerando conflito
social ou stress ambiental.
- Acesso à rodovia, tornando atrativa a localização
de equipamentos no seu entorno.
- Falta de controle de acesso à faixa de domínio.
- Definição de traçado em áreas de expansão
urbana.
- Adoção de soluções de acessos e interseções
inadequadas.
- Travessia de áreas rurais produtivas.
- Divulgação precipitada do projeto.
- Criação de piscinas em caixas de empréstimo e
nas ocorrências de materiais de construção.
- Represamento de água em bueiros subdimensionados ou mal localizados.
- Depósito de lixo urbano na faixa de domínio ou
entulhos de construções

- Rever traçados e diretrizes de modo a interpor barreiras físicas naturais, entre a via e as áreas de ocupação.
- Identificar e estabelecer programas conjuntos com órgãos e instituições municipais, de modo a evitar invasões
e o mau uso da faixa de domínio, além de alterações não adequadas do uso do solo.
- Projetar a rodovia respeitando as características das propriedades adjacentes remanescentes, dando tratamento
adequado (acesso, segurança) às áreas residenciais, comerciais, industriais e institucionais.
- Elaboração de projetos de forma consistente quanto à demanda de tráfego e a classe da rodovia, atendendo
normas e recomendações quanto à segurança rodoviária.
- Projetar dispositivos eficientes para o controle de acesso á rodovia.
- Projetar dispositivos eficientes para a segurança de pedestres e ciclistas em circulação e travessia, protegendoos e assegurando a acessibilidade às áreas de interesse.
- Projetar dispositivos eficientes de controle de velocidade, como detectores e barreiras eletrônicas.
- Evitar economias de curto prazo que possam levar a pesados custos ou prejuízos a médio e longo prazos.
- Prever quando necessário, dispositivos contra poluição visual, sonora e do ar.
- Projetar a rodovia respeitando as características das áreas atravessadas, dando tratamento adequado ás
propriedades adjacentes e áreas remanescentes da desapropriação da faixa de domínio.
- Aquisição amigável ou desapropriação prévia à valorização de áreas que serão afetadas por planos e
programas, faixa de domínio e áreas de uso do canteiro de obras, bem como áreas de apoio.

VI - Projeto de Engenharia de Novos Segmentos Rodoviários

Grupo
VI Planejamento da
Implantação de Novos
Segmentos Rodoviários

Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)

- Abrangência Territorial e Acessibilidade:
• interferência em áreas legalmente protegidas;
• indução à ocupação nas proximidades de áreas
legalmente protegidas;
• impactos das obras planejadas sobre áreas de
fragilidade natural na faixa de domínio e áreas de
apoio para exploração de materiais de construção;
• potencializar conflitos em áreas legalmente
protegidas.

(continua)

- Reconhecer previamente as vulnerabilidades ambientais e legais incidentes sobre espaços territoriais
especialmente protegidos, bem como disposições quanto ao uso e ocupação do solo.
- Mapeamento prévio das áreas de conflito social e das áreas legalmente protegidas, ou aquelas que estão em
vias de serem consideradas protegidas.
- Contatos iniciais com os Órgãos Responsáveis e negociações preliminares com os Gestores das Áreas.
- Avaliar em conjunto com os Órgãos Responsáveis, a implantação de possíveis melhoramentos planejados e
detalhes do traçado, visando a reduzir as interferências nessas áreas, tais como dispositivos para coibir o acesso
(barreiras etc), sinalização adequada, medidas compensatórias aos Impactos Ambientais gerados.
- Prever medidas inter institucionais para a regulamentação e controle do uso e ocupação do solo no entorno das
áreas legalmente protegidas.

(continua)
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)
Grupo

Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar

(continuação)

(continuação)

VI - Projeto de Engenharia de Novos Segmentos Rodoviários

- Interferência Direta no Meio Antrópico:
• interferência em áreas de ocupação rural,
com perda de áreas agrícolas e
interferências na acessibilidade local;
• valorização da terra e de materiais de
construção e serviços.
• potencialização de endemias e
proliferação de vetores.
- Interferência direta no Meio Físico:
• possibilidade de ocorrência de processos
erosivos, assoreamentos, inundações,
movimentos de massa (queda de
barreiras e escorregamentos);
• possibilidade de recalque por
adensamento e ruptura por refluimento
de solos moles, ocasionando inundações
e rompimento de fundações;
• possibilidade de instabilidade de taludes
e encostas;
• risco de poluição do solo por produtos
químicos, óleos, graxas e combustível.

- Aprimorar o dimensionamento das obras de drenagem, utilizando de prognósticos de uso futuro das áreas lindeiras da rodovia, bem como, localizar
os dispositivos sempre no fundo do talvegue, com a devida proteção das encostas do mesmo.
- Evitar escolher áreas de empréstimo nas proximidades de núcleos urbanos, que são locais escolhidos para deposição de lixo e entulhos, ou
possibilitam a formação de poças d’água, constituindo-se geradores de vetores nocivos.
- Nas proximidades de aglomerações urbanas prever no quadro de quantidades a remoção e o transporte de todo material do desmatamento e
destocamento das áreas de uso, inclusive incineração controlada se necessário.
- Prever reconformação do relevo topográfico e da vegetação das áreas de uso, não se limitando ao tapete verde, mas incluindo a revegetação de
sucessão com espécies vegetais arbustivas e arbóreas.
- Interferência das obras em áreas de
fragilidade natural.
- Susceptibilidade às alterações nos
processos do meio físico (erosão,
movimentos de massa,
assoreamentos).
- Interferências com calhas de
drenagem natural.
- Sub-dimensionamento e/ou
localização deficiente do sistema de
drenagem superficial projetado.
- Represamento de bueiros por
problemas de dimensionamento.
- Alteração no uso do solo nas áreas
das bacias contribuintes.
- Existência de outras obras em
sinergismo com o projeto da nova
rodovia (caminhos de serviços, etc.).
- Imprevisão ou não implementação
por falta de projeto, das medidas de
recuperação ambiental de áreas
atingidas ou exploradas para a
construção.
- Conhecimento deficiente das
condições geotécnicas.
- Inclusão no escopo dos estudos e
projetos de contenções de taludes e
encostas e de fundação de aterros.
- Acidentes no manuseio desses
materiais (óleos, graxas,
combustível, produtos químicos).

-

-

-

-

-

Detalhamentos topográfico e geotecnológico precisos da travessia de cada uma das bacias.
Estabelecimento do prognóstico do uso do solo das bacias de contribuição.
Prever no projeto o controle das construções que tenham interface com a rodovia.
Identificar as ocorrências de áreas de fragilidade quanto aos processos do meio físico, evitando a definição de traçados em áreas com problemas
geotécnicos.
Definir a geometria das obras de terraplenagem, com taludes de altura e declividade adequadas aos parâmetros de resistência dos materiais
constituintes, utilizando quando necessário estruturas e obras de contenção.
Avaliar as condições de suporte das fundações de aterros localizados em terrenos constituídos por argilas moles, devido à baixa resistência e
capacidade de suporte desses materiais.
Prever na execução de cortes ou aterros, medidas preventivas contra a erosão e a instabilidade de taludes e encostas.
Analisar as características de escoamento das águas superficiais de forma a se evitar concentrações de fluxos, que costumam serem responsáveis pelo
desenvolvimento de processos erosivos.
Prever sistemas de drenagem e dispositivos hidráulicos. que permitam disciplinar o escoamento das águas superficiais e a sua condução para locais
convenientes.
Prever medidas para evitar processos erosivos, de forma a se eliminar as principais fontes fornecedoras de sólidos para as drenagens e cursos d'água,
reduzindo a ocorrência e assoreamento.
Prever o desvio do escoamento superficial, e a instalação de caixas de decantação a jusante, junto aos sistemas de drenagem superficial de forma a se
reter os sólidos transportados e impedir ou reduzir o seu aporte ás drenagens naturais.
Localizar dispositivos de drenagem no fundo dos talvegues.
Planejar a escolha de áreas de apoio (empréstimos e bota-foras) evitando-se a sua implantação em áreas ocupadas e áreas legalmente protegidas, e
apresentar plano de exploração racional destas áreas, projeto de drenagem próprio, obras provisórias ou definitivas de controle de processo erosivo,
preservação da paisagem local e uso futuro da área de uso ou apoio.
Selecionar locais para depósitos de materiais excedentes considerando-se, além das restrições ambientais a sua utilização, as condições e forma de
deposição desses materiais (características dos materiais de fundação, altura e inclinação dos taludes), para se evitar as conseqüências de uma
deposição inadequada (ruptura do corpo de aterro ou de sua fundação, instabilização das áreas adjacentes, e entulhamento e assoreamento do sistema
de drenagem dos cursos d'água á jusante da área), que possam contribuir para degradação da área.
Prever locais para depósitos de materiais tóxicos. que apresentam potencial poluidor, capaz de contaminar os solos adjacentes, os corpos hídricos
superficiais e os aqüíferos. Esses materiais devem ser dispostos em locais que não agridam o meio ambiente, seguindo as normas de segurança
estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes.
Prever nos projetos dispositivos provisórios ou definitivos de contenção de produtos tóxicos ou perigosos, nos locais de armazenamento e adotar
medidas de controle no manuseio e durante o período das obras.
Elaborar projeto da recuperação ambiental das áreas a serem atingidas ou exploradas para a implementação do empreendimento, prevendo-se a
reconformação topográfica, a implantação de sistemas de drenagem superficial, e a proteção das superfícies expostas dos taludes através de
revegetação. privilegiando sempre o uso de espécies nativas.
Maior exigência de qualidade técnica nos estudos e projetos, ampliando-se o escopo dos trabalhos de modo a objetivar o ajustamento do traçado às
melhores condições de segurança quanto aos acidentes naturais e reduzindo as áreas instáveis e de risco (talus, colúvios, xistosidade desfavorável).
Estudar sempre a possibilidade de aproveitamento de áreas já utilizadas ou exploradas, tais como pedreiras/jazidas, como correção do passivo,
evitando-se novo impacto.
Estimar os custos associados à implementação das medidas ambientais.
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)
Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar

- Possibilidade ou ocorrência da
instabilidade de taludes e de rompimento
de fundações.

Impacto Potencial ou de Significância

- Interferências com calhas de drenagem
natural.
- Dimensionamento insuficiente e/ou
localização deficiente do sistema de
drenagem superficial projetado.
- Represamento de bueiros por problemas
de dimensionamento.
- Imprevisão ou não implementação por
falta de projeto, das medidas de
recuperação ambiental de áreas atingidas
ou exploradas para a construção.
- Alterações no uso do solo das bacias de
contribuição.

- Definir a geometria das obras de terraplenagem, com taludes de altura e declividade adequadas aos parâmetros de resistência dos
materiais constituintes, utilizando quando necessário estruturas e obras de contenção.
- Avaliar as condições de suporte das fundações de aterros localizados em terrenos constituídos por argilas moles devido á baixa
resistência e capacidade de suporte desses materiais.
- Adotar medidas preventivas contra a erosão e a instabilidade de taludes e encostas na execução de cortes ou aterros.
- Analisar as características de escoamento das águas superficiais, de forma a se evitar concentrações de fluxos que costumam ser
responsáveis pelo desenvolvimento de processos erosivos.
- Implantar sistemas de drenagem e dispositivos hidráulicos, que permitam disciplinar o escoamento das águas superficiais e a sua
condução para locais convenientes.
- Controlar as causas de formação e desenvolvimento dos processos erosivos de forma a se elimInar as principais fontes fornecedoras
de sólidos para as drenagens e cursos d'água, reduzindo e mitigando a ocorrência e desenvolvImento de assoreamento.
- Prever o desvio do escoamento superficial e a instalação de caixas de decantação a jusante, junto aos sistemas de drenagem
superficial, de forma a se reter os sólidos transportados e impedir ou reduzir o seu aporte às drenagens naturais.
- Localizar dispositivos de drenagem no fundo dos talvegues.
- Planejar a escolha de áreas de apoio (empréstimos e bota-foras), evitando-s e a sua implantação em áreas ocupadas e áreas
legalmente protegidas.
- Selecionar locais para depósitos de materiais excedentes considerando-se, além das restrições ambientais a sua utilização, as
condições e forma de deposição desses materiais (características dos materiais de fundação, altura e inclinação dos taludes), para se
evitar as conseqüências de uma deposição inadequada (ruptura do corpo de aterro ou de sua fundação; instabilização das áreas
adjacentes, e entulhamento e assoreamento do sistema de drenagem dos cursos d'água à jusante da área), que possam contribuir para
degradação da área.
- Prever locais para depósitos de materiais tóxicos que apresentam potencial poluidor, capaz de contaminar os solos adjacentes, os
corpos hídricos superficiais e os aqüíferos. Esses materiais devem ser dispostos em locais que não agridam o meio ambiente,
seguindo as normas de segurança estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes.
- Elaborar projeto da recuperação ambiental das áreas a serem atingidas ou exploradas para a implementação do empreendimento,
prevendo-se a reconformação da topografia, a Implantação de sistemas de drenagem superficial, e a proteção das superfícies
expostas dos taludes, através de revegetação. privilegiando sempre o uso de espécIes nativas.
- Respeitar em todas as áreas objeto das intervenções civis nas vias e da utilização como empréstimo de solos e depósitos de materiais
excedentes, após seu encerramento, uma configuração compatível com a topografia dos terrenos adjacentes.
- Incorporar aos custos do projeto, os recursos estimados para a implementação de medidas adequadas quanto á supressão, ao mínimo
necessário, da cobertura vegetal existente, ás práticas conservacionistas e medidas preventivas que impeçam processos erosivos, ao
estocamento da camada orgânica dos solos de áreas de intervenção para posterior recuperação das áreas degradadas pelas obras,
dentre obras.

- Interferência da rodovia em áreas urbanas
ou de expansão urbana:
• acidentes;
• poluição do ar;
• poluição sonora e vibrações;
• má utilização da faixa de domínio;
- Invasão da faixa por ocupação irregular.
- “Efeito Bloqueio” das vias com controle
de acesso nas áreas urbanas, com
segregação urbana e intrusão visual.

- Travessia de áreas urbanas.
- Acesso fácil á rodovia tornando-a
atrativa quanto a localização de
atividades no seu entorno.
- Falta de controle de acesso à faixa de
domínio.
- Definição de traçado através de áreas de
expansão urbana.
- Adoção de soluções de acessos e
interseções mais baratas em termos de
custos iniciais.

- Detalhar a solução de duplicação nas áreas de travessia urbana de modo a segregar a via e as áreas a preservar.
- Identificar e estabelecer programas conjuntos com órgãos e instituições setoriais, de modo a evitar invasões e o mau uso da
faixa de domínio, além de modificações indesejáveis no uso solo.
- Evitar melhoramentos que interfiram com as áreas urbanas, evitando aumentar os conflitos existentes com o incremento das
condições de vIas existentes, quando se deve substituí-las por vias de contorno.
- Projetar dispositivos eficientes para o controle de acesso à rodovia.
- Projetar dispositivos eficientes para a segregação de pedestres e ciclistas em circulação e travessia.
- Projetar dispositivos eficientes de controle de velocidade: detectores e “barreiras” eletrônicas.
- Evitar economias de curto prazo que possam levar a pesados custos ou prejuízos a médio e longo prazos.
- Projetar, quando necessário, dispositivos que mitiguem a poluição sonora e do ar.

V – Projeto de Duplicação de Segmentos Rodoviários

Grupo
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)

III e IV - Planejamento de Programas e Projetos de Restauração e
Melhoramento de Rodovias

V – Projeto de Duplicação de Segmentos
Rodoviários

Grupo

Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

- Interferência em Espaços Territoriais
Legalmente Protegidos.

- Ausência de alternativas mais viáveis

- Impactos das obras planejadas sobre áreas de
fragilidade natural, quanto à faixa de domínio e
áreas de exploração de materiais de construção.
- Possibilidade ou ocorrência de erosões,
assoreamentos, inundações.
- Potencialização de problemas sociais.
- Valorização da terra e dos materiais e serviços
de construção.

- Interferência do projeto em áreas de
fragilidade natural.
- Susceptibilidade as alterações nos
processos do meio físico (erosão,
movimentos de massa, e assoreamento)
- Interferência com áreas de conflito social
ou “stress” ambiental.
- Divulgação prematura de detalhes do
projeto.

- Quanto à recuperação funcional de
pavimentos:
• aumento relativo do índice de acidentes;
• necessidade de áreas de empréstimo,
bota foras, implantação de desvios
provisórios e outras intervenções
potencialmente geradoras de impactos.
- Quanto à implementação de
melhoramentos:
• necessidade de áreas de empréstimo,
implantação de desvios provisórios e
outras intervenções potencialmente
geradoras de impactos.

- Aumento da velocidade operacional
antes restringida pela baixa
servicibilidade do pavimento.
- Necessidade de remoção e
substituição de camadas componentes
do pavimento. no caso de pavimentos
de condição superficial muito ruim.
- Necessidade de implantação ou
melhoramentos de interseções e
acessos, e de terceiras faixas,
alargamento da faixa de domínio,
alargamento ou retificação de
plataforma.

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar
- Proceder a entendimentos prévios junto aos Órgãos Licenciadores objetivando minorar as interferências e estabelecer
medidas preventivas consensuais.
- Prever soluções de projeto tais como: não condicionar o greide da nova pista no mesmo nível ao da pista existente e substituir
sempre que possível, cortes e aterros por túneis e viadutos, minimizando a área de intervenção e a acessibilidade as Unidades
de Conservação.
- Incorporar ao projeto controles de acesso e medidas estruturais destinadas a prevenir interferências com Áreas de Proteção de
Mananciais.
- Incorporar aos custos do empreendimento as compensações financeiras estabelecidas em diplomas legais e os recursos
estimados para a implementação das medidas preventivas e compensatórias.
- Evitar a definição de faixas de duplicação e ampliação em áreas com problemas geotécnicos.
- Confirmar previamente a viabilidade de soluções técnicas adequadas para os problemas geotécnicos e hidráulicos
identificados.
- Identificar as ocorrências de áreas de fragilidade quanto aos processos do meio físico, evitando a definição de traçados em
áreas com problemas geotecnológicos.
- Avaliar em conjunto com órgãos envolvidos, a pertinência da duplicação e melhoramento da rodovia pela diretriz existente,
investigando a possibilidade de adoção de variantes ou “contornos".
- Prever aquisição e/ou desapropriação das áreas eventualmente necessárias à duplicação e melhoramentos, previamente à
valorização.
- Prever o tratamento de novos pontos e trechos críticos potenciais, definindo, especificando, quantificando e
orçando. para o tratamento dos problemas típicos encontrados nos segmentos amostrais inventariados, projetos
padrão para:
• implantar tratamento de segurança nas áreas de travessias urbanas;
• implantar/reformar Interseções e acessos;
• retificar trechos de curvas críticas.
- Procurar adotar soluções - tipo de restauração que incluam reaproveitamento dos materiais componentes das
camadas substituídas. seja para reciclagem de capa ou base, seja para a base, estabilização ou incremento da cota
dos acostamentos.
- planejar soluções - tipo que, para o caso de desvios provisórios, incorporem medidas construtivas para
recomposição ambiental da área, envolvendo a restauração de drenagens naturais obstruídas, a recomposição
topográfica e a revegetação, entre outras.
- Prever a restauração e recuperação de áreas de empréstimo. jazidas e bota-foras, por meio de projetos que
incluam:
• implantar sistemas de drenagem superficial e dispositivos hidráulicos, que permitam disciplinar o escoamento
das águas superficiais e a sua condução para locais convenientes;
• implantar medidas preventivas e de controle de erosão, por meio da instalação de dissipadores, poços de
amortecimento e enrocamentos de proteção para dissipar energia de águas, e evitar o início de processos
erosivos;
• implantar desvio do escoamento superficial e a instalação de caixas de decantação a jusante, junto aos
sistemas de drenagem superficial, de forma a se reter os sólidos transportados e impedir ou reduzir o seu
aporte às drenagens naturais e cursos d'água, reduzindo e mitigando a ocorrência e desenvolvimento de
assoreamento.
- Prever a recuperação ambiental das áreas degradadas e dos passivos com a reconformação da topografia
implantação de sistemas de drenagem superficial e proteção das superfícies expostas através de revegetação,
privilegiando sempre o uso de espécies nativas.
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continua)

III e IV - Projetos de Restauração e Melhoramento de Rodovias

Grupo

Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar

- Quanto à recuperação funcional de
pavimentos:
• aumento relativo do índice de
acidentes;
• necessidade de áreas de
empréstimo, bota-foras implantação
de desvios provisórios e outras
intervenções potencialmente
geradoras de impactos.
- Quanto à implementação de
melhoramentos:
• necessidade de áreas de
empréstimo, implantação de desvios
provisórios e outras intervenções
potencialmente geradoras de
impactos: conflitos existentes em
relação à apropriação e uso da faixa
de domínio.
- Impactos das obras sobre áreas de
fragilidade natural nas faixas e áreas de
exploração atingidas.
- Possibilidade de ocorrência de erosões,
movimentos de massa e assoreamento.
- Possibilidade de recalques por
adensamento e ruptura por refluimento
de solos moles, inundações.
- Possibilidade da instabilidade de
taludes e de rompimento de fundações.

- Aumento da velocidade
operacional, antes restringida
pela baixa servicibilidade do
pavimento.
- Necessidade da remoção e
substituição de camadas
componentes do pavimento no
caso de pavimentos de condição
superficial muito ruim.
- Implantação ou melhoramentos
de interseções e acessos e de
terceiras faixas, alargamento da
faixa de domínio, alargamento
ou retificação de plataforma.
- Crescimento da mancha urbana
ao longo da rodovia.
- Surgimento de ocupação urbana
lindeira à rodovia.

- Detalhar o projeto de tratamento de novos pontos e trechos críticos potenciais, definindo, especificando, quantificando e orçando os
projetos de soluções como:
• implantar o tratamento de segurança nas áreas de travessias urbanas;
• implantar/reformar interseções e acessos, retificar trechos de curvas críticas;
• adotar soluções - tipo de restauração que incluam reaproveitamento dos materiais componentes das camadas substituídas seja para
reciclagem de capa ou base, seja para a base, estabilização ou incremento da cota dos acostamentos;
• adotar soluções de baixo impacto para o caso de desvios provisórios;
• detalhar o projeto de recomposição ambiental da área, envolvendo a restauração de drenagens naturais obstruídas, a recomposição
topográfica e a revegetação, entre outras.
- Considerar no caso de áreas de empréstimo, jazidas e bota-foras, projeto de recuperação ambiental incluindo a reconformação
topográfica compatível, com os terrenos adjacentes, bem como a implantação de dispositivos de drenagem e de cobertura
vegetal das áreas, visando a evitar a instalação de processos erosivos.
- Evitar a definição de faixas de duplicação e ampliação em áreas com problemas geotécnicos.
- Confirmar previamente a viabilidade de soluções técnicas adequadas para os problemas geotécnicos e hidráulicos identificados.
- Prever dispositivos e soluções que possibilitem interpor barreiras entre a via a as áreas ele ocupação.
- Identificar e estabelecer programas conjuntos com órgãos e Instruções municipais de modo a evitar invasões e o mau uso da
faixa de domínio.

- Susceptibilidade às alterações
nos processos do meio físico
(erosão, movimentos de massa,
assoreamento).
- Interferências com calhas de
drenagem natural.
- Sub-dimensionamento e/ou
localização deficiente do
sistema de drenagem superficial
projetado.
- Imprevisão ou não
implementação, por falta de
projeto das medidas de
recuperação ambiental de áreas
atingidas ou exploradas para a
construção.
- Alterações no uso do solo das
bacias de contribuição.

- Represamento de bueiros por problemas de dimensionamento.
- Definir a geometria das obras de terraplenagem, com taludes de altura e declividade adequadas aos parâmetros de resistência dos
materiais constituintes, utilizando quando necessário, estruturas e obras de contenção.
- Avaliar as condições de suporte das fundações de aterros localizados em terrenos constituídos por argilas moles, devido à baixa resistência
e capacidade de suporte desses materiais.
- Adotar medidas preventivas contra a erosão e a instabilidade de taludes e encostas na execução de cortes ou aterros.
- Analisar as características de escoamento das águas superficiais, de forma a se evitar concentrações de fluxos, que costumam ser
responsáveis pelo desenvolvimento de processos erosivos.
- Implantar sistemas de drenagem e dispositivos hidráulicos, que permitam disciplinar o escoamento das águas superficiais e a sua
condução para locais convenientes.
- Controlar as causas de formação e desenvolvimento dos processos erosivos de forma a se eliminar as principais fontes fornecedoras de
sólidos para as drenagens e cursos d'água, reduzindo e mitigando a ocorrência e desenvolvimento de assoreamento.
- Prever o desvio do escoamento superficial e a instalação de caixas de decantação a jusante, junto aos sistemas de drenagem superficial, de
forma a se reter os sólidos transportados e impedir ou reduzir o seu aparte às drenagens naturais.
- Localizar dispositivos de drenagem no fundo dos talvegues.
- Planejar a escolha de áreas de apoio (empréstimos e bota-foras), evitando-se a sua implantação em áreas ocupadas e áreas de proteção
ambiental.
- Prever locais para depósitos de materiais excedentes considerando-se, além das restrições ambientais a sua utilização, as condições e
forma de deposição desses materiais (características dos materiais de fundação, altura e inclinação dos taludes), para se evitar as
conseqüências de uma deposição inadequada (ruptura do corpo de aterro ou de sua fundação, instabilização das áreas adjacentes, e,
entulhamento e assoreamento do sistema de drenagem dos cursos d'água à jusante da área), que possam contribuir para degradação da
área.
- Prever locais para depósitos de materiais de fresagem, de constituição betuminosa, provenientes da remoção de pavimentos pré-existentes,
e/ou materiais tóxicos, que apresentam potencial poluidor, capaz de contaminar os solos adjacentes, os corpos hídricos superficiais e os
aqüíferos. Esses materiais devem ser dispostos em locais que não agridam o meio ambiente, seguindo as Normas de Segurança
estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes.
(continua)
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Quadro A.A: Matriz de diagnóstico e identificação de soluções conceituais para os impactos potenciais (continuação)
Impacto Potencial ou de Significância

Causas Prováveis ou Sinérgicas

Ações ou Recomendações Ambientais a Adotar
(continuação)

III e IV - Projetos de
Restauração e Melhoramento
de Rodovias

Grupo

- Remover a cobertura vegetal, quando necessário, estritamente nos limites da área a ser utilizada.
- Elaborar projeto da recuperação ambienta I das áreas a serem atingidas ou exploradas para a implementação do empreendimento.
prevendo-se a reconformação da topografia. a Implantação de sistemas de drenagem superficial, e a proteção das superfícies expostas
dos taludes. através de revegetação. privilegiando sempre o uso de espécies nativas.
- Prever nas áreas objeto de utilização como empréstimo de solos e depósitos de materiais excedentes, após seu encerramento, uma
configuração topográfica compatível com os terrenos adjacentes ou com o uso futuro previsto para as mesmas.
- Prever na cobertura superficial das áreas estéreis exploradas e dos aterros dos bota-foras, a utilização dos solos orgânicos resultantes da
limpeza da jazida, e solos mais coesivos, considerando, ainda, a utilização de cobertura vegetal em toda a área por mero de plantio direto
e/ou hidrossemeadura.
- Executar a limpeza do terreno após a execução da obra removendo os obstáculos e detritos resultantes da construção.

Fonte: Adaptado DNIT, 2006c.

Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).
Atividades
Principais

Aspectos Ambientais e
Sub Atividades
- Licença de Instalação - LI.

Fatores/Eventos Geradores

- Identificação de sítios
históricos e/ou
arqueológicos

Providências Iniciais

Ocasião e Freqüência

- Falta de L.I.

- Providenciar a Licença de Instalação, evitando o embargo da obra

- Antes de iniciar as construções
das obras.

- Pendências no atendimento das
exigências.

- Providenciar o cumprimento das exigências e condicionantes na concessão da L.I.

- Semanal.

- Licenças e/ou autorizações - Falta de licenças / autorizações para
para as áreas de apoio.
as áreas de apoio.

- Cuidados ambientais
específicos relativos ao
canteiro de obras

Procedimentos e Ações a serem verificados

- Surgimento de doenças
transmissíveis
- Surgimento de vetores de doenças.
- Poluição das águas (superficiais e
subterrâneas)
- Poluição do ar.
- Possibilidade de acidentes com o
pessoal da obra.

- Empreendimentos afetando sítios
históricos ou arqueológicos,
detectados nos estudos ambientais
(RPA e/ou EIA/RIMA).

- Providenciar as Autorizações dos órgãos ambientais competentes (IBAMA, Prefeitura Municipais e outros).
Controlar a saúde no ingresso de efetivos da mão de obra.
Controlar a captação / abastecimento de água.
Controlar a rede de esgotos e destino dos dejetos.
Controlar o manejo do lixo e depósito de materiais.
Controlar o sistema de filtragem de graxas e óleos, tanques de combustível, lubrificantes, asfaltos, etc.
Controlar o manejo dos efluentes, rede de esgotos e destino dos dejetos.
Manter úmidas superfícies de caminhos de serviço, pátios, etc.
Providenciar a regulagem das usinas e os filtros, ciclones, etc.
Utilizar roupas próprias e equipamentos de proteção, sendo obrigatório o uso de coletes refletivos ou
fosforescentes em serviços móveis pelos trabalhadores que estão sobre o leito rodoviário ou próximo do
fluxo de veículos. Todos os veículos de serviço, que transitam em velocidade reduzida ou permanecem
estacionados no leito rodoviário, devem ser equipados com dispositivos de sinalização especial, constante
de faixas horizontais e/ou verticais, com largura mínima de 0,15m, as cores laranja e branca, alternadamente
tanto na traseira como na dianteira. Quando para uso noturno, devem ser refletivas.
- verificar o potencial indicado nos Estudos Ambientais na área a ser diretamente afetada, com apoio de
pessoal especializado. Caso haja evidências de vestígios históricos ou arqueológicos dever-se-á recorrer a
equipes especializadas, que providenciarão a autorização e seguirão procedimentos estabelecidos pelo
IPHAN.

-

- Observar os prazos de validade.
-

Mensal.
Mensal.
Semanal.
Semanal.
Quinzenal.
Mensal.
Diária.
Diária.
Diária.

- Antes da execução da limpeza e
terraplenagem das áreas de
interesse.
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Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).
Atividades
Principais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades

- Desmatamento e
limpeza.

Fatores/Eventos Geradores
Falta da Autorização.
Inicio do desmatamento e limpeza.
Irregularidades na área desmatada.
Surgimento de erosões, e riscos de instabilidade.
Incêndios / proliferação de animais peçonhentos.
Assoreamento de corpos d'água / bloqueio dos
talvegues.
- Obstrução de bueiros.
-

- Possibilidade de acidentes.
- Excesso de poeira em desvios de terra.
- Erosão ou assoreamento nos terrenos vizinhos.
Serviços Preliminares

- Desvios de tráfego.

Procedimentos e Ações a serem verificados
- Obter autorizações do IBAMA ou de órgão competente.
- Realizar o manejo adequado do desmatamento e o atendimento aos compromissos firmados nas
autorizações. Estocar convenientemente o solo da camada vegetal, em local não sujeito à erosão para uso
posterior na superfície resultante.
- Manter os limites impostos pelos licenciamentos / autorizações especificas.
- Observar o exato cumprimento das notas de serviço
- Manejar adequadamente a remoção e depósito da vegetação. Estocar adequadamente a camada de terra
orgânica, para futuro emprego.
- Reconforrnar a topografia e reposição da camada de terra orgânica estocada, evitando-se o carreamento
deste material.
- Manejar adequadamente a vegetação removida, evitando-se enredamento de restos vegetais. Desassorear e
limpar os bueiros.
- Implantar sinalização adequada inclusive para a noite (nenhum serviço deve ser iniciado sem que a
sinalização correspondente esteja implantada). Estabelecer velocidade máxima compatível com a via
utilizada.
- Manter a pista umedecida para evitar a suspensão de poeira.
- Observar o funcionamento adequado das obras de drenagem principalmente nas travessias de cursos d’água.
- Demolir completamente o desvio construído para evitar caminhos preferenciais para águas pluviais.

- Caminhos de
serviços.

- Desapropriações e
relocações.

- Surgimento de erosões na estrada ou nos terrenos
adjacentes.
- Assoreamento de corpos d'água e talvegues.
- Retenção no fluxo das águas superficiais.
- Rompimento de bueiros.
- Ocorrência de poeira ocasionando poluição e perigo
de acidente.
- Ocorrência de lama.
- Tráfego perigoso dos equipamentos com risco de
acidentes.
- Término de utilização.

- Desapropriações de propriedades.
- Remoção de aglomerados tipo favelas.

- Observar o funcionamento adequado das obras de drenagem, principalmente nas travessias de cursos d’água.
- Aspergir a água nos trechos poeirentos.
- Adequar a drenagem das águas pluviais e remover a camada de lama.
- Sinalizar e controlar a velocidade, especialmente em trechos com tráfego de terceiros.
- Desmanchar totalmente o caminho de serviço, quando terminada a necessidade de sua utilização, bem como
os bueiros e obras de drenagem, fazendo voltar o terreno às suas condições originais.
- Recompor a cobertura vegetal da área utilizada pelo caminho de serviço.
- Acompanhar os processos por via administrativa (acordo entre partes quanto ao preço), ou por processo judicial
(falta de acordo, seguindo o rito judicial estabelecido em lei).
- Cadastrar as moradias sub-normais a serem atingidas, bem como as famílias para evitar o oportunismo de
invasores.
- Elaborar pesquisa sócio-econômica e preparar Plano de Reassentamento.
- Efetuar a remoção, segundo o Plano de Reassentamento aprovado pelo Órgão Ambiental e/ou Órgãos
Financiadores.
- Fazer acompanhamento da situação das famílias reassentadas.
- Manter vigilância após a remoção das famílias e o desmanche das moradias atingidas, para evitar nova ocupação.
- Recolher os materiais resultantes desmanche em locais adequados próprios à deposição desses resíduos (lixões).

Ocasião e Freqüência
- Antes de iniciar o
desmatamento.
- Durante todo o serviço.
- Diária.
- Diária.
- Diária.
- Diária.
- Diária.
- Diária.
- Diária.
- Quinzenalmente ou diária
nas temporadas de chuvas.
- Após o final de sua
utilização.
- Quinzenalmente ou diária
nas temporadas de chuvas.
- Diária quando ocorrer.
- Diária quando ocorrer.
- Diária quando em
utilização.
- Após o final de utilização.
- Após o final de utilização.

- Só deverá ter inicio após a
Licença Prévia da obra.
- Tão logo seja definida a
área afetada.
- Após o cadastramento.
- Após aprovado o plano, a
critério do OGER.
- Até o termino da obra.
- Permanentemente.
- Durante a remoção.
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Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).
Atividades
Principais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades

Terraplenagem

- Execução de
cortes em 1ª e 2ª
categorias (solos e
rochas alteradas).

Fatores/Eventos Geradores

- Cobrir a superfície do talude com vegetação ou outro método de proteção preconizado.
- Controlar a pega da vegetação e avaliar a necessidade de repasse.
- Verificar a adequação dos dispositivos de drenagem.

- Após execução do corte.
- Semanalmente.
- Semanalmente.
- Semanalmente.

- Escorregamentos e queda de blocos.

- Controlar a ocorrência, adotando conforme a causa, um ou mais dos procedimentos a seguir:
• cobertura da superfície do talude;
• implantação de telamentos por mantas vegetais, tirantes e aplicação de guanita;
• criação de banquetas;
• contenção do talude por meio de gabiões ou outras estruturas de contenção.
• redução da inclinação do talude;
• deixar as cristas sem arestas vivas, fazendo uma concordância por meio de um arco de circunferência.
- Observar a existência de superfícies propícias a deslizamento devido à posição de estruturas geológicas.
- Implantar dispositivos de drenagem adequados (crista e pé de corte).

- Retirada da capa superior (material terroso)
- Desmonte de rocha.
- Queda de blocos.

- Erosões e/ou instabilidade.

- Execução de
aterros.

- Solos para
serviços de
pavimentação
(empréstimo para
pavimentação).

Ocasião e Freqüência

- Erosões.

- Ocorrência de nuvens de poeira com perigo de
acidentes.
- Ocorrência de lama no trajeto dos equipamentos.
- Velocidade dos equipamento com perigo de
acidentes.
- Queda de material transportado durante o trajeto,
em trechos urbanos ou semi-urbanos.
- Execução de
cortes em 3ª
categoria (rochas).

Procedimentos e Ações a serem verificados

- Recalques.

- Execução de empréstimo dentro ou fora da faixa
de domínio.

-

Aspergir água nos trechos poeirentos.
Remover as camadas de lama nos trechos atingidos.
Controlar a velocidade em trechos com tráfego de terceiros.
Cobrir as caçambas com lonas.
Remover o material tombado sobre a via.

- Proceder como prescrito para o item “execução de cortes”.
- Utilizar somente pessoal habilitado ao uso de explosivos.
- Depositar em bota-fora, caso o material escavado não seja aproveitado para corpo de aterro, ou outras
finalidades, procedendo como prescrito para o item “execução de bora-foras”.
- Utilizar os processos recomendados para a estabilização: - aparafusamento de rochas, injeções de cimento,
fixação com obras de concreto, rede metálica etc., em caso de instabilidade durante a execução do desmonte.
- Proteger tão logo possível, os taludes e valetas de drenagem com revestimento vegetal ou outro preconizado.
Deixar as cristas sem arestas vivas, fazendo uma concordância por meio de um arco de circunferência.
- Manter inclinação adequada ou corrigir a drenagem.
- Compactar o material depositado.
- Observar a ocorrência de erosão interna (Piping).
- Observar as condições da fundação. Conforme o caso adotar bermas ou outra solução indicada por estudos
geotécnicos, além de manter drenagem adequada e fazer compactação.
- Monitorar o comportamento das obras de arte locadas no aterro
- Proceder analogamente ao recomendado para o item “execução de empréstimo em terraplenagem”.

- Semanalmente.
- Após a execução do corte.
-

Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.

- Antes de iniciar a execução.
- Durante a execução.
- Diária quando ocorrer.

- Semanal.
- Aumentar a freqüência em
épocas de chuva.
- Semanal.
- Semanal.
- Semanal.
- Semanal.
- Conforme indicado no
item citado.
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Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).
Atividades
Principais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades

Fatores/Eventos Geradores
- Empréstimos dentro da faixa de domínio.
-Empréstimos fora da faixa de domínio.

Terraplenagem

- Execução de
empréstimos.

-Erosões e assoreamento dos talvegues.
-Escorregamentos.
-Ocorrência de poeira.
-Ocorrência de lama.
-Velocidade excessiva.
-Queda de material durante o transporte.
- Bota-foras internos à faixa de domínio.
- Bota foras externos à faixa de domínio.

- Execução de botaforas.

Exploração de Materiais de
Construção

- Exploração de
pedreiras,
cascalheiras e
areais.

Pavimentação

- Erosões, instabilidade e recalques.
- Ocorrência de poeira.
- Queda de material durante o transporte.

- Obtenção,
estocagem e
preparação de
materiais.

Procedimentos e Ações a serem verificados
- Proceder analogamente ao prescrito para o item “Execução de Cortes”.
- Dar preferência ao alargamento dos cortes do corpo estradal ou ao escalonamento dos seus taludes.
- Solicitar o licenciamento dos órgãos ambientais, iniciando a exploração somente após a regularização por
Licenciamento Ambiental.
- Estocar convenientemente o solo vegetal (camada superior) para posterior utilização na recuperação da área.
- Proceder analogamente ao prescrito para o item “Execução de Cortes”.
- Aspergir água nos trechos poeirentos.
- Remover as camadas de lama, nos trechos atingidos.
- Controlar a velocidade principalmente nos trechos com tráfego de terceiros.
- Cobrir as caçambas com lonas.
- Remover o material tombado sobre a via.
- Dispor preferencialmente o material como alargamento dos aterros do corpo estradal ou como bermas dos
mesmos.
- Executar compactação em todo o volume depositado, idêntica a do aterro da plataforma de terraplenagem.
- Observar os cuidados recomendados em “bota-foras dentro da faixa de domínio” além de:
• privilegiar as área que já se encontram degradadas;
• obter autorização do proprietário;
• verificar se a área escolhida não está em APP ou APA.
• dar entrada na documentação necessária para a obtenção do “licenciamento ambiental”.
• iniciar a execução somente após regularização do “licenciamento ambiental”.
- Proceder analogamente ao recomendado para o item “execução de aterros”.
- Proceder analogamente ao prescrito para o item “empréstimos fora da faixa de domínio”.

Ocasião e Freqüência

- Antes de iniciar a
operação.
- 2 a 3 vezes na semana.
- Diária quando ocorrer.
- Diária quando ocorrer.
- Antes de iniciar a
execução.
- Diária.
- Semanal.

- Aumentar a freqüência
em épocas de chuva.
- Diária quando ocorrer.

- Autorização para a exploração por parte do
proprietário e dos órgãos competentes.
- Descumprimento das exigências de LI ou LF.
- Poluição das águas (superficiais ou subterrâneas)
- Poluição do ar.
- Tráfego perigoso dos equipamentos nos
caminhos de serviços.
- Queda de material transportado durante o trajeto.
- Final da exploração.
- Termo de Encerramento e Devolução ao
Proprietário.

- Obter a licença de instalação e licença de funcionamento (LF) junto ao DNPM, prefeitura e órgão ambiental
competente, conforme o prescrito, quando a jazida não for de exploração comercial.
- Solicitar a documentação de regularidade ambiental quando a jazida for de exploração comercial.
- Observar o cumprimento de todas as exigências condicionantes na LI e LF.
- Proceder analogamente ao prescrito para o item relativo ao “canteiro de obras”.
- Proceder analogamente ao prescrito para o item relativo a “execução de empréstimos”.
- Proceder analogamente ao prescrito para o item “empréstimos fora da faixa de domínio”.
- Executar a recuperação ambiental da área, quando não for de exploração comercial, conforme previsto no Plano
de Recuperação da Área Degradada – PRAD.
- Solicitar a vistoria pelos técnicos dos órgãos ambientais competentes, após a recuperação. Devolver a área a seu
titular através de “Termo de Encerramento / Devolução / Recebimento”, a fim de cessar as responsabilidades
OGER, quanto a eventuais degradações posteriores”.

- Antes de iniciar a
exploração.
- Semanal.
- Quinzenalmente.
- Diária.
- Diária quando em utilização.
- Diária quando ocorrer.
- Na conclusão da exploração.

- Obtenção de materiais.

- Proceder analogamente ao prescrito no item “execução de empréstimos”quando se tratar de materiais terrosos.
Para materiais pétreos, há necessidade de observar o prescrito para o item “exploração de pedreiros, pedregulhos e
areais”.
- Obter a licença de instalação, caso haja necessidade de beneficiamento ou mistura em usinas, análogo ao prescrito
no item licenças/autorizações para as áreas de apoio.

- Conforme prescrito nos itens
citados.

- Preparação de materiais.

- Ao fim da recuperação.

- Antes de iniciar os serviços.
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Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).

Pavimentação

Atividades
Principais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades

- Transporte de
materiais.

- Execução das
camadas do
pavimento.

Drenagem e Obras de Arte

- Drenagem
superficial de
proteção e da
plataforma.

Fatores/Eventos Geradores
- Queda de material transportado durante o trajeto,
em trechos urbanos ou semi-urbanos.
- Ocorrência de nuvens de poeira com perigo de
acidentes.
- Velocidade excessiva dos equipamentos com
perigo de acidentes.
- Excesso de aquecimento no transporte de cimentos
asfálticos, com perigo de incêndio.
- Vazamentos nos tanques de armazenamento ou
em veículos transportadores de produtos perigosos.
- Avanço de cada camada ao pavimento em meia
pista prejudicando a segurança do tráfego.
- Equipamentos momentaneamente fora de
operação estacionados no trecho em obras.
- Localização errada dos dispositivos de drenagem.
- Erosão ao longo das sarjetas de crista de cortes ou
nos pontos de descarga.

Procedimentos e Ações a serem verificados
Proceder analogamente ao prescrito no item “execução de empréstimos”.
Aspergir água nos trechos poeirentos.
Controlar a velocidade principalmente nos com tráfego de terceiros.
Observar as prescrições para transporte de cargas perigosas. Particularmente, cuidar para que não sejam
ultrapassadas as temperaturas recomendadas e especialmente, a correspondente ao ponto de fulgor.
- Observar as prescrições para instalação dos tanques de armazenagem.Reter em pátios apropriados para tal fim, os
veículos transportadores de produtos perigosos que não se apresentem em perfeitas condições ou não estejam
devidamente identificados, conforme a legislação.

Ocasião e Freqüência
Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.
Diária quando ocorrer.
Permanentemente enquanto
a carreta estiver carregada.
- Permanentemente enquanto
a carreta estiver carregada e
diária os tanques de
armazenamento.

-

-

- Observar a perfeita sinalização, prática já consagrada principalmente à noite. O ideal é manter condições de
tráfego em ambos os sentidos, ainda que com restrição do número de faixas de tráfego para cada sentido. Em
rodovia de pista singela, pode-se reservar o acostamento para complementar à mão dupla.
- Proceder à manutenção de sinalização adequada especialmente noturna. Nunca estacioná-los na pista nem nos
acostamentos. Escolher áreas laterais contíguas fora da faixa de rolamento.
- Corrigir a localização inadequada, muito freqüente, principalmente nos projetos feitos por programação
eletrônica.
- Adotar sistemática de revestimento das mesmas (vegetal ou até mesmo concreto de cimento, conforme o caso), se
o terreno for suscetível à erosão. Por economia ou devido a programas de projetos por computação, o final das
sarjetas são fixados nos P.P. (passagem de corte para aterro), o que freqüentemente leva à erosão no talude do
aterro. Prolongá-las até um ponto mais favorável e usar dissipador de energia, se necessário.

- Diária com cuidados
especiais à noite.
- Diária com cuidados
especiais à noite.
- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.
- Mensal, de preferência após
a ocorrência de chuvas.

- Possibilidade de inundações à montante e à jusante - Melhorar as condições de escoamento do corta rio quando for rompida situação de equilíbrio que existia entre o
da rodovia. Surgimento de lagos.
curso d’água e o terreno onde ele percorria. Em terrenos instáveis, há uma tendência do curso d’água voltar ao seu
leito inicial.
- Possibilidade de erosões à jusante, com abatimento - Melhorar a proteção das margens, quando houver indicativo de aumento de velocidade e conseqüente ação da
de encostas e margens, com possíveis efeitos sobre
energia liberada.
benfeitorias.
- Possibilidade de erosão das salas dos aterros e
- Implantar solução análoga ao item anterior.
retroerosão do terreno, atingindo a rodovia.
- Perdas d’água em porosidades naturais, com
- Efetuar análise e executar as obras adequadas, quando houver indicativo da existência de fendas, cavernas, camadas
com alta permeabilidade. Problema de difícil solução, que pode até inviabilizar o corta-rio, conforme o caso.
ressurgências em outros locais.

- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.

- Bueiros (OAC).

- Inundações à montante dos bueiros, por ocasião
das chuvas mais fortes, alagando propriedades
lindeiras.
- Erosões na boca de jusante de bueiros.

- Verificar as condições de projeto, onde devem ser consideradas no calculo da vazão, as possíveis alterações
futuras do uso do solo das bacias. Constatado o sub-dimensionamento, complementar a obra existente.
- Verificar o comprimento e a declividade da obra. Em alguns casos haverá necessidade de prolongá-la ou adotar
dissipadores de energia, junto à boca de jusante.

- Verificar a condição de
escoamento por ocasião das
chuvas mais fortes.
- Semanal.

- Pontes e viadutos
(OAE).

- Pontes: possibilidade de transporte de troncos e
galhadas em bacias com incidência de
desmatamento, formando-se os “balseiros”.
- Viadutos: possibilidade de acidentes nos desvios
de tráfego implantados.

- Adequar o espaçamento dos pilares, se possível fora do leito normal, evitando que, por economia, os projetos
fiquem com pilares muito próximos. Além da restrição ao escoamento da massa líquida, esses balseiros podem
provocar o deslocamento dos pilares a acarretar erosão nos aterros dos encontros.
- Proceder como prescrito no item “Desvios de Tráfego”.

- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.

- Corta-rios.

- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.
- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.
- Especialmente durante a
ocorrência de chuvas.

- Diária.
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Quadro A.B: Grupo I e II – Grupos principais de atividades e ações da fase de obras, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continuação).
Atividades
Principais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades

Providências Finais

- Sinalização e
controle de
acessos.

Fatores/Eventos Geradores
- Risco de acidentes.

Procedimentos e Ações a serem verificados
- Seguir projeto baseado no Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT e/ou próprio manual para sinalização
rodoviária do OGER.

Ocasião e Freqüência
- 2 a 3 vezes por semana, na
execução.

- Recuperação de
áreas de apoio.

- Má configuração geométrica em locais - Reconformar a topografia e todas as áreas utilizadas durante a construção, conforme os terrenos adjacentes, mediante - Após a fase de utilização da área
em questão.
utilizados como caixas de empréstimo,
atenuação dos taludes e reordenação das linhas de drenagem. As áreas deverão receber revestimento vegetal. Observar
bota-foras, jazidas, pedreiras etc.
o prescrito nos itens “empréstimos e bota-foras”.
acarretando danos ambientais.
- Observar o cumprimento no Plano de Recuperação submetido ao licenciamento.
- Após o término da utilização.
- Remanescentes de estruturas utilizadas - Recuperar mediante reposição de solo orgânico, as áreas utilizadas na fase de obras, objetivando seu rápido
como canteiro de obras.
recobrimento com vegetação natural. As depressões formando bacias devem ser drenadas.
- Remover todas as sobras de materiais abandonadas.
- Demolir e remover os remanescentes de estruturas.

- Medidas
compensatórias

- Invasão de APP, para deposição de
- Solicitar autorização do órgão ambiental para a invasão de APPs, desde que não haja alternativa viável. Propor, no
bota-foras. Travessias de cursos d’água
projeto de licenciamento, a adoção de rodovias compensatórias, como o plantio de espécimes vegetais em quantidade
com matas ciliares, para implantação
especificada na legislação. Tais proposições, se aprovadas, geram um Termo de Compromisso de Recuperação
ou melhoramentos na rodovia.
Ambiental (TCRA), cujo atendimento é objeto de verificação e aprovação por parte dos órgãos ambientais.

- Após a assinatura do TCRA.
- 2 a 3 vezes na semana na
execução.
- Ao final dos trabalhos.

- Término de utilização.

- Solicitar vistoria pelos técnicos dos órgãos ambientais competentes e devolução da área a seu titular, através de
“Termo de Encerramento e Devolução ou Recebimento”, a fim de cessar a responsabilidade do OGER, quanto a
eventuais degradações posteriores.

- Ao final dos trabalhos.

- Final da obra

- Providenciar o Termo de Recebimento Definitivo da Obras, com vistoria e parecer de Comissão que inclui
representante da área ambiental do OGER (e se possível do órgão ambiental responsável).

- Após solicitação da firma
empreiteira e limpeza da rodovia.

- Final de utilização
das áreas de apoio
- Recebimento da
obra.
Fonte: Adaptado DNIT, 2006c.

Quadro A.C: Grupos principais de atividades e ações da fase de operações, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).

Meio Biótico

Fatores e
Componentes
Ambientais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades e
Procedimentos

Fatores/Eventos Geradores

Verificação dos procedimentos recomendados

Ocasião e
Freqüência

- Invasão de áreas legalmente
protegidas, especialmente UCs
cruzadas pela rodovia.

- Manter sinalização alertando os usuários e conservar, principalmente nessas áreas, as cercas marginais, dado que a existência da rodovia
facilita o acesso e a movimentação de pessoas induzindo tais invasões.

- Mensal.

- Áreas legalmente
protegidas
(Procedimento:
preservá-las).

- Perda de vegetação ciliar na
transposição dos cursos d’água.

- Promover a recomposição da vegetação, tendo em vista a proteção contra erosões e poluição do corpo d’água, especialmente no caso da
construção de pontes, quando é comum a eliminação de razoável extensão das matas ciliares existentes ao longo dos cursos d’água.

- Semestralmente.

- Perigo de incêndio em UCs.

- Manter a sinalização nos limites em que a rodovia entra e sai dessas Zonas.
- Proibir terminantemente atear fogo dentro da faixa de domínio.
- Para evitar o inicio de incêndio em razão de pontas de cigarro lançado pelos usuários, manter roçada uma pequena faixa nas
proximidades da pista.
- Conservar aceiros espaçados convenientemente.

- Permanentemente.

- Flora
(Procedimento:
preservá-la).

- Ocorrência de incêndios
originados por queima da
vegetação na faixa de domínio.

- Proibir terminantemente atear fogo nos produtos de campina e roçadas. Tendo em vista evitar incêndios ocasionados por pontas de
cigarro, atiradas pelos usuários, manter sempre roçada uma pequena faixa nas proximidades da pista.

- Permanentemente.
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Quadro A.C: Grupos principais de atividades e ações da fase de operações, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).

Meio Biótico

Fatores e
Componentes
Ambientais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades e
Procedimentos

- Fauna
(Procedimento:
preservá-la).

- Segurança dos
usuários e
comunidade (pontos
críticos)
(Procedimento:
monitoramento das
condições de
segurança
operacional).

Fatores/Eventos Geradores
- Atropelamento sistemático de
animais silvestres em pontos
específicos.
- Prejuízos à fauna em regiões
silvestres em face do ruído dos
veículos, poluição do ar etc.,
ocasionados pelo tráfego.
- Ocorrência repetida de acidentes
de tráfego em dado trecho ou local
da rodovia (ponto crítico)

- Verificar detidamente as condições de visibilidade, a sinalização, as condições de traçado, superelevação em curvas, condições do
pavimento, acessos etc. Em caso de cruzamentos ou interseções, verificar as condições de funcionalidade.
- Identificar a causa e corrigir, o quanto antes, o defeito, sinalizando o local até ser executada a correção.

- Excesso de velocidade por parte
dos usuários.
- Acidentes causados por defeitos ou
deficiência da rodovia.

- Manter a sinalização, informando a velocidade permitida.
- Implantar placas educativas quando aconselháveis.
- Fazer as verificações recomendadas acima. Os acidentes mais graves são geralmente os resultantes de colisão frontal. Nas rodovias
de pista dupla, procurar melhorar a separação entre elas.

-

Acidentes causados por animais na
pista.
Acidentes
causados por neblina ou
cerração. e risco de atropelamento
Acidentes
de pedestres ou animais.

Meio Antrópico

- Risco de acidentes em acessos ou
vias transversais à rodovia.

- Risco de acidentes com veículos
transportadores de cargas tóxicas
prevenção.

- Cargas perigosas e
sinalização
(Procedimento:
monitoramento das
condições de
segurança
operacional).

Verificação dos procedimentos recomendados

- Ocorrência de acidente com
veículos transportadores de cargas
tóxicas. Atendimento a situações
de emergência.
- Falta de treinamento do pessoal
envolvido com o transporte de
produtos perigosos.

- Implantar sinalização alertando os motoristas para diminuir a velocidade de operação, principalmente em áreas de parques e
reservas ambientais. A ocorrência sistemática em pontos específicos denota a existência de uma rota preferencial para os animais
vitimados.
- Implantar barreiras acústicas lateralmente à rodovia, ou intercalar bosques entre esta e a área a ser preservada, nos caso acima
citados. A travessia da rodovia em corte nesses locais, já atenua bastante a propagação dos ruídos do tráfego.

Verificar as cercas de vedação da faixa de domínio.
Colocar placas de advertência em locais propícios a esse evento.
Verificar se o local é o objeto de travessia freqüente de pedestres.
Projetar e manter dispositivos para tal fim (passarelas, passagens inferiores etc.).
Verificar se o local é objeto de tela metálica ou dispositivo passa-bicho.
Comerciar as condições de acesso à rodovia. Acessos a estabelecimentos comerciais ou postos de serviço, somente permitidos
quando devidamente concedidos pelo OGER.
- O cruzamento de vias transversais sem os dispositivos de interseção, só podem ser tolerados em rodovias vicinais de pequeno
tráfego, devidamente sinalizados.

-

- Prevenir e proteger com defensas as áreas de contribuição aos mananciais utilizados para abastecimento urbano, ao longo da
rodovia.
- Verificar a necessidade de implantação de áreas especiais para estacionamento desses veículos, localizados nos extremos e
externamente a essas áreas, destinados à inspeção e retenção provisória dos veículos em desacordo com o Regulamento para o
Transporte de Produtos Perigosos (Decreto no 96.044 de 19/05/88).
- Exigir procedimentos descritos no Regulamento para Execução do Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas ou Produtos
Perigosos, publicado no D.O.U. de 25/20/83. É obrigatório tais veículos portarem o Envelope para o Transporte”e a “Ficha de
Emergência”, contendo instruções escritas, preparadas pelo expedidor, orientando quanto ao que deve ser feito.
- Implementar ações emergenciais por pessoal técnico ou especializado, que deverá ser solicitada de imediato ao órgão da defesa
civil, corporação de bombeiros ou de patrulha rodoviária mais próxima.
- Verificar o treinamento da equipe responsável pela operação das áreas de estacionamento, que deve possuir conhecimentos de
combate a incêndios, de uso de equipamentos de proteção individual, das características dos produtos perigosos e do atendimento a
emergências no transporte rodoviário de produtos perigosos.
- Verificar a realização do curso de Movimentação de Produtos Perigosos Especiais (MOPE), obrigatório para os motoristas que
fazem esse tipo de transporte. A Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos Derivados (ABIQUIM) desenvolveu um
“Manual para Atendimento de Emergências com Produtos Perigosos, fornecendo orientações iniciais, tendo em vista a proteção das
pessoas e tomadas de decisões.

Ocasião e
Freqüência

- Rotineira, por
ocasião das
inspeções.

- Observar as
estatísticas de
acidentes junto a
Polícia Rodoviária.

- Permanentemente
em especial áreas
de mananciais de
abaste-cimento
urbano.
- Em caso de
ocorrência de
acidentes ou
irregularidades no
transporte.
- Freqüência dos
cursos para toda
equipe responsável
pelas áreas de
estacionamento.

198

Quadro A.C: Grupos principais de atividades e ações da fase de operações, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).

Meio Antrópico

Meio Antrópico

Fatores e
Componentes
Ambientais

Aspectos Ambientais e Sub
Atividades e Procedimentos

- Degradação da qualidade de
vida (aspectos sócioeconômicos e sanitários)
(Procedimento: monitorá-la).

- Degradação do uso do solo
(Procedimento: monitorá-la).

- Degradação do patrimônio
cultural (histórico, arqueológico e artístico) / (Procedimento: monitorá-la).

Meio Físico

- Solos (Procedimento:
monitorar a sua degradação).

- Recursos hídricos
(Procedimento: monitorálos).

- Qualidade do ar
(Procedimento: preservar
essa qualidade).

Fatores/Eventos Geradores

Verificação dos procedimentos recomendados

- Poluição sonora afetando atividades sensíveis ao
ruído do tráfego (escolas, creches, hospitais etc.)

- Interpor entre a pista e a instalação a preservar, barreiras acústicas ou espessos bosques de
vegetação, como solução para atenuar tais problemas.

- Dificuldade de acesso e deslocamento da população,
devido ao crescimento de localidades, causando
segregação urbana.
- Erosões e assoreamentos originados no corpo da
rodovia, em antigas caixas de empréstimo, em botaforas, em jazidas etc.
- Alagamentos por ocasião das grandes chuvas, em
locais onde houve supressão da vegetação,
posteriormente, a implantação da rodovia.
- Poluição de cursos d’água ocasionada por instalações
de operação da rodovia.

- Prever a implantação de passarelas e até cruzamentos ou novas interseções, nos casos notórios de
rodovias que exercem atração à ocupação sobre os núcleos urbanos. Embora inicialmente
localizados em um dos lados da via, com o crescimento surgem bairros no lado oposto.
- Adequar os dispositivos de drenagem evitando pontos de concentração, que desencadeiam processos
erosivos e conseqüentemente assoreamentos nos corpos d’água.
- Verificar a proteção vegetal das áreas e a necessidade de melhoria da drenagem.
- Implantar a obra de arte suplementar, quando necessária conforme abordado no item “Bueiros”, a
supressão posterior da vegetação altera o tempo de concentração da bacia e conseqüentemente, a
vazão de projeto.
- Adotar para as instalações de operação da rodovia (postos de polícia, balanças, pedágios, residências
etc.), as mesmas prescrições contidas no item “Providências iniciais”, subitem “Cuidados
ambientais específicos relativos ao canteiro de obras” do Quadro B.2.
- Preservar e conservar em estradas de cunho turístico, remotas construções, tais como antigas sedes
de fazendas, muros de pedra, pontes abandonadas pelo novo traçado, portais, marcos etc.
- Quando situados na faixa de domínio, esses locais além de preservados e conservados podem ser
convertidos em locais de parada contribuindo para maior atração turística.

- Construções abandonadas à margem da posta, que
apresentam, contudo, valores históricos, artísticos ou
culturais.

Ocasião e Freqüência
- Proceder como
prescrito em
“Vibrações e Ruídos”.

- Quando começar a
ocorrer.

- Especialmente nas
épocas chuvosas.

- Mensal.

- Eventual por ocasião
das inspeções de
rotina.

- Indução de erosão, comprometimento da rodovia por
ravinas e voçorocas.

- Verificar e readaptar o sistema de drenagem e usar dissipadores de energia, dado que a implantação
da rodovia pode, com o tempo, induzir erosões, principalmente em solos facilmente carreáveis.

- Instabilidade de encostas ou taludes, por
escorregamentos.

- Verificar o bom funcionamento da drenagem, prevenindo a ocorrência de processos erosivos.
- Verificar o funcionamento dos dispositivos de contenção e estabilização de taludes.

- Alterações das margens dos cursos d’água.

- Estabelecer, quando recomendável, plano de reflorestamento ecológico nas margens dos cursos
d’água nascentes, e cabeceiras de drenagem.

- Poluição de solos por produtos químicos ou
combustíveis.

- Instalar, quando recomendável, postos de fiscalização e áreas para estacionamento, especialmente
nos extremos das áreas de contribuição aos mananciais utilizados para abastecimento urbano.
- Verificar periodicamente o sistema de drenagem da rodovia e das áreas de estacionamento dos
veículos transportadores de produtos perigosos.

- Poluição de rios.

- Implantar tratamento sanitário adequado na fonte poluidora.

- Assoreamento do leito de rios.

- Revisar as condições de drenagem e proteção vegetal dos taludes. Recuperar as formações ciliares
na área de influência da rodovia.

- Rotineira por ocasião
de inspeções.

- Poluição do ar por excesso de emissão de fumaça
proveniente do escapamento dos veículos.

- Verificar cumprimento da legislação vigente.
- A Resolução CONAMA 7/93 define diretrizes básicas e padrões de emissão de poluentes. Fixa para
o teor máximo de CO, em marcha lenta e em 2500 rpm, dos veículos ano-modelo 97, como sendo
1,5%.

- Caso haja indícios de
que estejam
trafegando veículos
que ultrapassem os
limites permitidos.

- Mensal indispensável
em épocas de chuva.
- Trimestral.
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Quadro A.C: Grupos principais de atividades e ações da fase de operações, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continua).

Meio Físico

Fatores e
Componentes
Ambientais

Aspectos Ambientais e
Sub Atividades

- Vibração e ruídos
(Procedimento:
monitorá-los).

Fatores/Eventos Geradores

Conservação

Ocasião e Freqüência

- Verificar cumprimento legislação vigente:
• a Legislação Federal autoriza os governos estaduais e municipais a estabelecerem normas em consonância com as
exigências do PROCONVE (Resolução CONAMA 18/86);
• a CETESB em sua norma 1032 estabelece os padrões em função da área de ocupação do solo para as rodovias
situadas no Estado de São Paulo;
• o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente da Prefeitura de São Paulo através da Resolução 29/CADES/98, estabelece os limites máximos para
emissão de ruídos provenientes de escapamentos de veículos;
• Como orientação pode-se considerar como máximo admissível em áreas residenciais, ruído de 70 dB (A) durante
o dia e 60 dB (A) à noite.
- Interpor entre a pista e a zona a preservar bosques de vegetação ou barreiras acústicas como solução para rodovia já
implantada.
- Fazer as medições com medidores de nível sonoro, preferencialmente em horários de pico e dias de tráfego mais
pesado.
- Estabelecer preferencialmente junto aos postos de policia rodoviária pontos de verificação.
- Verificar as condições das superfícies gramadas, complementando os espaços falhados combatendo inclusive as pragas
que venham a surgir.
- Verificar o desenvolvimento das espécies vegetais plantadas, irrigando as plantas jovens, principalmente nos meses de
estiagem.
- Repor ou plantar novas espécies para manter u completar o projeto paisagístico. As espécies que possam atingir grande
porte deverão estar a uma distância tal que seu tombamento na atinja a área pavimentada.

- Caso haja indícios de que os
limites admissíveis estejam
sendo ultrapassados.

- Queimadas e incêndios na
faixa de domínio.

- Proibir terminantemente atear fogo dentro da faixa de domínio. Tendo em vista que muitas vezes essas queimadas são
provocadas pelo usuário da rodovia, roçar a faixa de domínio apenas nas proximidades da pista, visando também aos
problemas de segurança e visibilidade. Deixar a natureza regenerar-se livremente, fazendo-se aceiros espaçados
convenientemente.

- Manter a vigilância redobrada
no período crítico da estiagem
(jun., jul. e ago.). Os aceiros
devem ser refeitos anualmente.

- Visibilidade deficiente nas
curvas.

- Usar em curvas vegetação mais densa no bordo externo, deixando o interior das curvas com a vegetação rasteira,
auxiliando, assim, a sinalização. O plantio em linha deverá ser evitado, a não ser próximo às pontes ou outros pontos de
restrição lateral. É desaconselhável o uso de herbicidas, que poderão infiltrar-se ou serem conduzidos para os cursos
d’água.

- Pelo menos semestralmente.

- Erosão dos taludes próximos
às pontes.

- Plantar árvores de sistema radicular apropriado ao combate à erosão, até a distancia aproximada de 100m, recompondo
a mata ciliar. Espécies aconselhadas: sangue de dragão (Alcomea tripnervea), gameleira (Ficus talyptroceras), Ingá
(Ingá affinis).

- Erosão nos taludes de cortes,
por desnudamento da
superfície.

- Manter a cobertura vegetal. Nunca praticar a capina dos taludes. As samambaias das mais variadas espécies e sapê
constituem o melhor recobrimento vegetal desses taludes.

- Erosão no pé dos taludes de
aterro.

- Executar o plantio de bambus de pequeno porte, em especial o bambu miúdo (Bambusa multiplex) ou André-quicé
(Leercla hexandra). O plantio de bambus de maior porte (bambu amarelo, bambu gigante, bambu comum) deve ser
evitado, pois a formação de touceiras no talude dos aterros poderá provocar o deslocamento de grandes maciços, sob
efeito de grandes ventos ou mesmo saturação de suas raízes.

- Excesso de ruído provocado
pelo tráfego em locais de
ocupação residencial ou
atividades sensíveis ao ruído
(escolas, hospitais etc.)

- Não atendimento das prescrições constantes dos projetos,
sob o aspecto ambiental (recuperação de áreas degradadas, termos de compromisso
ambientais e exigências para
concessão de LI).

- Corpo estradal
(Procedimento:
preservar seus
elementos).

Verificação dos procedimentos recomendados

- Tão logo seja dada por
concluída a obra.

- Especialmente durante a época
mais chuvosa.
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Quadro A.C: Grupos principais de atividades e ações da fase de operações, providências iniciais e verificação de procedimentos e ações ambientais (continuação).

Conservação

Fatores e
Componentes
Ambientais

Aspectos Ambientais
e Sub Atividades e
Procedimentos

- Áreas de uso da
conservação ou de
apoio e passivo
ambiental

Fatores/Eventos Geradores
- Bota-foras, caixas de empréstimo e jazidas,
utilizadas durante a construção, não devidamente
recuperadas, causando problemas ambientais.
- Erosão ou assoreamentos, ocasionados por
antigos caminhos de serviço ou desvios de
tráfego abandonados após a obra.
- Erosões ocasionadas por concentração de fluxo
d’água, não previstas no projeto por ações
externas à rodovia.
- Interferências urbanas, por ocupação antrópica
posterior à época do projeto.

Verificação dos procedimentos recomendados

Ocasião e Freqüência

- Verificar a execução das intervenções recomendadas no Plano de Recuperação dessas áreas, devidamente
aprovados pelos órgãos ambientais. Normalmente, o PRAD inclui reconformação da área, obras de drenagem,
revestimento vegetal e, eventualmente, especificações quanto ao plantio de espécies vegetais.
- Proceder ao desmanche total desses dispositivos. Tais estruturas, por não fazerem parte do projeto da obra,
prejudicam as condições de drenagem da rodovia. Além de propiciar acesso a estradas sem as condições de
segurança necessárias.
- Readequar a drenagem da estrada às novas condições, passiveis de ocorrência em face de modificação do uso do
solo lindeiro à rodovia, tais como novas construções, desmatamentos etc.
- Reformular e proceder às adequações às novas condições de tráfego, quando houver implantação de grandes
indústrias, loteamentos, parques, hospitais etc., que podem acarretar modificações nas condições de acesso e
travessia.

- Imediatamente após a
conclusão das obras
(construção,
restauração ou
melhoramentos).
- Efetuar levantamento
uma vez por
trimestre.
- Por ocasião do
surgimento de tais
fatores.

Fonte: Adaptado DNIT, 2006c.

Quadro A.D: Listagem dos impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras previstas no EIA (continua)
Impactos

Medidas

Medidas

Carreamento de sólidos e
assoreamento da rede de
drenagem.

Início e/ou aceleração de
processos erosivos.

Alteração no
desenvolvimento das
atividades
minerarias.

- Regularização dos taludes criados, com implantação de proteção superficial.
- Consideração correta dos parâmetros hídricos e geológico-geotécnicos para evitar
degradação precoce nas áreas de obtenção de materiais.
- Observação das respostas geológico-geotécnicas promovidas pela natureza frente às
novas condições de equilíbrio exigidas.
- Remoção manual e individual de blocos instáveis ou fixação através de tirantes.
- Programa de recuperação das áreas degradadas.
- Privilegiar a contratação de serviços e insumos de empresas regionais.

-

Interferências com mananciais
hídricos.

- Treinamento aos grupamentos locais de Defesa Civil. Corpo de Bombeiros e Polícia
Rodoviária. Construção de tanques de retenção, próximo aos mananciais.

Interferências com qualidade das
águas superficiais e subterrâneas.

- Treinamento aos grupamentos locais de Defesa Civil. Corpo de Bombeiros e Polícia
Rodoviária.

Alteração nos hábitos da fauna

Alteração na
estrutura de
taxocenoses
aquáticas.

- Evitar a formação de focos erosivos nas margens dos rios e em áreas adjacentes.
- Evitar o comprometimento da cobertura ciliar.
- Otimizar os processos de implantação, reduzindo a duração do impacto sobre as
taxocenoses aquáticas.
- Disposição dos esgotos sanitários em fossas sépticas, instaladas a distância segura
de cursos d’água e de poços de abastecimento.
- Adequar o cronograma de obras ao regime pluviométrico local.
- Limitar os desmatamentos ao mínimo necessário.

Aumento da emissão
de ruídos e poeiras.

Planejamento de horários adequados para o transporte de materiais e equipamentos.
Controle do teor de umidade do solo.
Utilização de equipamentos de segurança (máscaras, botas, luvas etc.).
Monitoramento dos níveis de efluentes e ruídos das descargas dos motores.
Controle e manejo das velocidades médias e níveis de emissões dos veículos.
Divulgação dos resultados do monitoramento e controle.

Impactos

- Equilibrar os balanços de corte e aterro. Construção de valetas, taludes e drenagens
adequadas.
- Recomposição da vegetação ciliar.
- Revegetar as margens da rodovia e os taludes de cortes e aterros.
- Recuperar as áreas degradadas.

-

Projeto de estabilização de taludes.
Execução de drenagem eficiente.
Implantação de sistemas provisórios de drenagem.
Execução de revestimento vegetal dos taludes.

Evitar a implantação de canteiros de obras próximos a ambientes florestados.
Evitar desmatamentos desnecessários, especialmente em formações ciliares.
Controlar a entrada de pessoal da obra nas áreas de mata próximas.
Controlar as incursões do pessoal da obra as áreas florestais nas proximidades.
Reprimir qualquer tipo de agressão à fauna proibindo-se o uso de armas de fogo e
armadilhas.
- Evitar a implantação de canteiros de obras próximos a ambientes florestados.

Aumento da caça predatória

-

Redução da área de produção
agropecuária.

- Indenizações pelas áreas e pela produção renunciada.

201

Quadro A.D: Listagem dos impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras previstas no EIA (continuação)
Impactos

Deposição de
material de descarte.

Formação de
ambientes propícios
ao desenvolvimento
de vetores.
Alteração no
cotidiano da
população.
Alteração nas
condições de
fragmentação das
áreas urbanas.

Possibilidade de
acidentes com
cargas perigosas

Medidas
- Otimização da terraplenagem, no sentido de haver compensação entre os volumes de cortes e as
demandas de aterro, a fim de minimizar a necessidade de bota-foras.
- Seleção de locais adequados para a deposição dos materiais de descarte, levando-se em conta
relevo, drenagem, composição paisagística, flora e fauna e ocupação humana nas proximidades.
- Elaboração de Especificações Técnicas para a seleção de locais destinados a bota-foras.
- Monitoramento e readequação dos bota-foras gerados.
- Ensacar o lixo gerado nos canteiros e alojamentos, para o recolhimento pelo serviço local ou para
seu transporte a locais indicados pelas Prefeituras.
- O lixo degradável poderá incinerado, adotando-se procedimentos que evitem contaminação dos
cursos d’água e incêndios.
- Comunicação constante do OGER com a população local, priorizando informações sobre os
desvios de tráfego e cronograma das ações mais próximas aos centros urbanos e localidades
rurais.
- Planejamento da mobilização de mão-de-obra, máquinas, materiais e equipamentos, de forma a
minimizar as perturbações na vida da população residente.
- Contato constante com as prefeituras locais e demais órgãos públicos, acompanhando as
alterações sofridas nos municípios e adotando medidas para minimizar o impacto.
- Implementação das soluções de paisagismo, engenharia de tráfego e sinalização constantes dos
anteprojetos, implementação dos programas de paisagismo e de ordenamento territorial.
-

Alteração no nível
atual e na tendência
de evolução da taxa
de acidentes.
Interferências com
populações
indígenas.
Fonte: DNIT, 2006c.

-

Atendimento às normas brasileiras NBR 7500 e NBR 8286 da ABNT.
Treinamento dos motoristas com o curso MOP conforme a Resolução No 640/85 do CONTRAN.
Instituição de seguro ambiental.
Implantação de medidas preventivas e corretivas, recomendadas pela EPA dos EUA.
Em caso de vazamento com produtos corrosivos, proteger a área por dique, canalizando o
produto local adequado e então neutralizá-lo.
Em acidentes com materiais reativos ou gases, prever a evacuação de áreas povoadas.
Caso haja um princípio de incêndio na carreta ou caminhão “truck” carregado com produto
químico inflamável deve-se separar a unidade de tração da carroceria.
Instalação de uma central de emergência para cargas perigosas próximo a mananciais de
abastecimento (p.ex.: da região metropolitana de Florianópolis).
Elaboração de planos específicos para situações de emergência.
Treinamento aos grupamentos locais de defesa civil, corpo de bombeiros e polícia rodoviária.
Repasse de informações detalhadas para a população da área de influencia direta. Atenção
especial às escolas e outros locais de concentração de população.
Reforço na sinalização nas áreas urbanas e aglomerados rurais.
Elaboração de planos específicos para situações de emergência.
Divulgação da redução nos índices de acidentes e fatalidades.

- Contato do empreendedor com a FUNAI para o planejamento e normalização dos casos de
interferências com as comunidades indígenas.

Impactos
Supressão da vegetação
nativa.
Ampliação da
fragmentação dos
ambientes
florestais.
Aumento da
pressão sobre
os recursos vegetais.
Alteração no quadro de
saúde.
Aumento da demanda por
bens e serviços.
Aumento da oferta de
postos de trabalho.
Aumento da renda local e
das arrecadações públicas.
Alteração do quadro
demográfico.
Interferência com infraestrutura viária e de
transmissão
Melhoria dos acessos
vicinais
Redução de consumo de
combustível

Aumento do tráfego de
veículos e máquinas

Medidas
- Evitar desmatamentos desnecessários, especialmente em formações ciliares.
- Evitar desmatamentos desnecessários, especialmente em formações ciliares.
- Adoção de programa de esclarecimento junto aos operários envolvidos na obra.
- Realizar exames médicos admissionais e periódicos, ao longo da construção.
- Tratar, adequadamente, a água de consumo e todos os efluentes dos canteiros.
- Desenvolver atividades de educação em saúde, envolvendo toda a mão-de-obra
contratada.
- Fiscalizar continuamente as condições sanitárias dos canteiros de obras.
- Priorização da contratação de mão-de-obra.
- Priorização da contratação de mão-de-obra.
- Priorização da contratação de mão-de-obra.
- Priorização da contratação de mão-de-obra local, de forma a reduzir a entrada de
pessoas estranhas à região.
- Planejamento das obras em comum acordo com os concessionários.
- Sinalização adequada e informações à comunidade sobre as alterações nas
condições de tráfego.
- Campanhas de divulgação sobre a redução do consumo de combustível, vantagens
da duplicação da rodovia em relação ao conforto dos usuários e benefícios aos
diversos setores da economia.
- Evitar que o tráfego das obras interfira nas áreas urbanas. Caso isso ocorra,
providenciar sinalização adequada, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.
- Planejar o transporte dos equipamentos pesados, de forma a respeitar os gabaritos
das rodovias.
- Informar e orientar as comunidades afetadas.
- Planejar, com as prefeituras, as modificações necessárias nos fluxos das vias.

Risco de incêndios.

- Todo o lixo degradável gerado na obra deverá ser adequadamente disposto,
adotando-se procedimentos que evitem possibilidades de incêndios.
- Implantar campanhas de esclarecimento aos usuários, para evitar eventos
iniciadores de incêndios (p.ex.: pontas de cigarros).

Interferência com o
patrimônio arqueológico.

- Acompanhamento das frentes de obras por arqueológico, de acordo com as
exigências e recomendações do IPHAN, na busca de vestígios arqueológicos.
- Caso seja detectada a existência de vestígios, deverá ser implementado um
programa de salvamento desses bens.
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Quadro A.E: Listagem dos impactos ambientais significativos ordinariamente ocorrentes em fases de processo construtivo rodoviário – ISA 007/DNIT (continua)
Atividade /
componente

Instalação do
canteiro e
desmobilização

Desmatamento e
limpeza do
terreno

Caminhos de
serviço

Impactos
- Higiene do acampamento (geração de doenças no pessoal – gastrointestinais, dermatites, malária etc.),
fatores de qualidade de vida (odores, falta de conforto, agressividade oriunda de “stress”etc.) –
proliferação de vetores indesejáveis (ratos, serpentes, mosquitos etc.)
- Pesquisas para escolha do local do acampamento salubre e com água abundante.

- Dimensionamento correto do acampamento evitando superpopulação e falta de água e/ou alimentos.

- Poluição do ar.

- Utilizar filtros de pó britadores.
- Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira.
- Regular as usinas de asfalto e usar filtros – verificar ventos predominantes na dispersão da fumaça (evitar
que atinjam áreas habitadas).

- Degradação de áreas utilizadas com instalações provisórias.
- Acrescentar a recuperação do uso original das áreas como obrigações da construtora.

- Exigir a limpeza total do canteiro durante e após a conclusão das obras.

- Poluição da água (superficial e subterrânea).

- Estabelecer, nos contratos de construção, a exigência dos dispositivos e dos cuidados necessários,
inclusive de reconformação de terrenos e recuperação da área de desmobilização.

- Ruídos e vibrações.

- Evitar instalação próxima de aglomerações urbanas e do próprio acampamento.

- Erosões na faixa de domínio, atingindo ou não a estrada.
- Assoreamento de talvegues.
- Escorregamento de taludes e quedas de pedras.

- Limitar o desmatamento ao necessário às operações de construção e à proteção do tráfego.
- A limpeza deve se limitar aos espaços entre os “off-sets”.

- Umidade excessiva na estrada.
- Quedas de árvores e troncos mortos, interrompendo o tráfego.

- O desmatamento deve ser amplo apenas o suficiente para permitir a insolação da rodovia e evitar que a
queda de árvores afetem o tráfego.

- Incêndios.
- Proliferação de vetores (insetos, répteis, roedores).

- Remoção e utilização ou incineração controlada dos restos da vegetação.
- Reserva do material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas exploradas pela construção.

- Erosões da estrada e terrenos vizinhos.
- Assoreamento de talvegues.
- Retenção (represamento) de fluxo de águas superficiais (inclusive rompimentos de bueiros da estrada).

- Demolição das obas provisórias, desimpedindo o fluxo dos talvegues e evitando a formação de caminhos
preferenciais para a água.
- Recuperação da vegetação nas áreas desmatadas e limpas para implantação dos caminhos de serviço.
- Controlar a velocidade usada na produção e a manutenção de veículos alugados (carreteiros).
- Controlar e manter uma sinalização de obra eficiente (de preferência, até excessiva).
- Aspergir água para evitar nuvens de poeira.
- Exigir a remoção rápida de lama.
- Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por áreas habitadas.

- Acidentes envolvendo trabalhadores e transeuntes.
- Poluição do ar.

Terraplenagem,
empréstimos e
bota-fora

Medidas

- Lixo em áreas habitadas.

- Evitar o excesso de carregamento dos veículos.
- Fiscalizar a falta de cuidado no transporte (cobertura com lonas, etc.).

- Vibrações e ruídos.

- Evitar o trabalho no horário noturno (das 22h às 7h).
- Controlar a emissão de ruídos por máquinas mal reguladas.

- Proliferação de insetos (inclusive transmissores de doenças endêmicas).

- Procurar projetar as caixas de empréstimo de modo a não acumular água.

- Degradação de áreas urbanizáveis.

- Erosões e assoreamentos.

-

Evitar a obtenção de empréstimos em áreas urbanizadas ou potencialmente urbanizáveis.
Recuperação de uso das áreas exploradas.
Reconformação das áreas de bota-fora.
Usar os bota-fora em alargamentos de aterros, compactados conforme as especificações.
Recuperar o uso das áreas exploradas.
Usar o material de 3ª categoria como dissipadores de energia na saída de bueiros.
Especificar e obedecer as defasagens máximas permitidas entre as diversas frentes de serviços.
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Quadro A.E: Listagem dos impactos ambientais significativos ordinariamente ocorrentes em fases de processo construtivo rodoviário – ISA 007/DNIT (continua)
Atividade /
componente
Drenagem,
bueiros, cortarios e pontes

Impactos
- Erosões das estradas e terrenos vizinhos.
- Assoreamentos de obras e terrenos vizinhos.
- Inundações à montante (inclusive com formação de ambiente favorável a
proliferação de mosquitos e caramujos).
- Escorregamentos e quedas de pedras.

Exploração de
materiais de
construção

-

Efetuar prognósticos de uso futuro das bacias de captação para calcular as vazões.
Estudar corta-rios em função do embasamento geotecnólogico dos terrenos afetados.
Limpeza permanente dos talvegues.
Projetar a descarga das obras em terrenos estáveis (em geral, no fundo dos talvegues).
Evitar a formação de poças e piscinas quando da localização dos bueiros.
Projetar a drenagem estudando toda a área de captação que sofrer seus efeitos.

- Degradação de uso de áreas exploradas.

- Reincorporar o solo orgânico removido e prover de vegetação.
- Reconformar a topografia.

- Impossibilidade da continuação de exploração de materiais de construção.
- Falta prematura de materiais de construção, exigindo a abertura de novas
frentes de exploração (até busca de novas ocorrências).
- Erosões e assoreamento.

- Guiar a exploração segundo os preceitos do Código de Mineração.
- Recuperar o uso da área explorada.

- Danos à população.
- Acidente envolvendo material explosivo em estoque.

- Acidente envolvendo transporte de material explosivo (somente trajetos
internos da obra).

- Acidentes durante os serviços de perfuração da rocha.
Remoção de
material de 3ª
categoria.

Medidas

- Acidente durante o carregamento das minas.

- Intrusão visual.
- Acidentes, inclusive envolvendo usuários.
- Poluição do ar.

- Lixo em áreas habitadas.

-

Estudar cuidadosamente a localização da pedreira, evitando-se proximidades com núcleos urbanos.
Construir, no mínimo, dois paióis para estoque de material explosivo.
Localizar os paióis em área de pouco movimento.
Utilizar somente equipe experiente, inclusive de vigilância.
Sempre que possível “encaixar”os paióis em encostas suaves.
Todo veículo destinado ao transporte de material explosivo deverá possuir forração adequada.
Utilizar somente motoristas experientes.
Conservar caminhos de serviço.
Evitar percursos em zonas urbanas.
O veículo de transporte de explosivos deverá ser de fácil identificação entre os demais, por meio de avisos ostensivos na sua carroceria.

- Estudar a melhor posição para o equipamento de perfuração. No caso de encostas íngremes, o equipamento deverá ser escorado.
Operários trabalhando nestas condições, deverão utilizar cordas e/ou cintos de segurança.
- Utilizar equipamentos de segurança.
- Observar rigorosamente a proibição de fumar.
- Durante o manuseio, evitar que os explosivos sofram impactos violentos. Em outras palavras: “Não jogar o material”.
- Nunca deixar o material abandonado na praça de serviço, mesmo por pouco tempo.
- Após o termino das atividades, executar vistoria evitando abandono do material explosivo.
- Nunca utilizar hastes de metal para compactar (“socar”) as cargas na mina.
- Só “fechar a amarração”, isto é, interligar o cordel, evitando que acidente em um “furo” detone todo o corte, ainda com operários
trabalhando.
- Exigir perfeito acabamento dos taludes, preparando inclusive especificações de obras unicamente com este objetivo.
- Nenhuma pedra ficara saliente mais de 0,50m em relação à superfície projetada.
- Não deixar nenhum material solto ou com poucas condições de sustentação nos taludes.
- Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, em especial nas passagens por áreas habitadas.
- Utilizar filtros de poeira das instalações de britagem.
- Manter as usinas reguladas e buscar instalações longe de zonas urbanizadas.
- Evitar o excesso de carregamento dos veículos.
- Fiscalizar a falta de cuidados no transporte (cobertura com lonas etc.).
- Estabelecer sistemas de coleta de lixo e de restos de vegetação para disposição em lixeiras (aterros sanitários) e/ou incineração
controlada.
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Quadro A.E: Listagem dos impactos ambientais significativos ordinariamente ocorrentes em fases de processo construtivo rodoviário – ISA 007/DNIT (continuação)
Atividade /
componente

Remoção de
material de 3ª
categoria.

Impactos

Medidas

- Acidentes decorrentes da detonação.

- Observar normas de segurança.
- Só trabalhar com equipe experimentada.
- Antes da detonação, percorrer a área limítrofe, alertando os moradores, orientando-os, inclusive no sentido de arrebanhar os animais em um só local, à distância
segura da área dos serviços de desmonte de rocha.
- No caso de construções ou aglomerados urbanos muito próximos à área, adotar os seguintes procedimentos:
• Usar carga de explosivos abaixo da média requerida para o tipo de rocha a remover. Esta medida, embora sacrifique a produção, não gerando boa
fragmentação, torna-se necessária em prol da segurança.
• Cobrir toda a área a ser detonada com camada de terra (isenta de pedras) de 1,0m de espessura.
• Se possível, detonar no máximo duas fieiras a cada vez, evitando-se explosões violentas.
• Destinar equipe responsável pela remoção de bens móveis dos moradores, para local seguro.
• O tráfego de quaisquer vias próximas, será interrompido no momento da detonação.
- Minutos antes da detonação, acionar sirene com potência suficiente para se escutar na área considerada de risco. A população local deve ser avisada que o uso da
sirene indica explosão imediata.
- A detonação deve ser iniciada por meios elétrico, evitando-se o uso de estopim que põe em risco a vida de quem o acende.
- Após a detonação, efetuar minuciosa vistoria objetivando detectar minas não detonadas, evitando-se, assim, acidentes com a equipe de remoção.
- Nunca executar serviços de detonação no horário noturno.

- Vibrações e ruídos.

-

Evitar o trabalho no horário noturno (das 22 às 7hs).
Manter o equipamento regulado, com silenciadores funcionando a contento.
Estabelecer horários diurnos para operação.
Instalar usinas, pedreiras etc., em locais afastados de aglomerações habitacionais e de equipamentos urbanos (escolas, hospitais etc.).

- Erosões e assoreamentos.

-

Usar os bota-foras em alargamentos de aterros, executados conforme as especificações.
Recuperar o uso das áreas prejudicadas.
Usar o material de 3ª categoria como dissipadores de energia na saída de bueiros.
Especificar e obedecer as defasagens máximas permitidas ente as diversas frentes de serviço.

- Degradação de uso do solo.

- Recuperar o uso original das áreas objeto da exploração.
- Não usar agrotóxicos.
- Avaliar a reciclagem dos materiais removidos ou especificar sua disposição final.

- Rompimento de sistema de drenagem.

- Manutenção e limpeza permanente dos dispositivos de drenagem.
- Controlar a interface da rodovia x instalações em terrenos que possam prejudicar o funcionamento da drenagem.

- Poluição da água superficial e subterrânea.

- Proibir a utilização de agrotóxicos.
- Estabelecer critérios de filtragem e recuperação de graxas e óleos.
- Estabelecer normas, critérios e especificações para disposição de bota-foras.

- Escorregamento e quedas de pedras.

-

- Proliferação de vetores indesejáveis (ratos, répteis,
mosquitos etc.)

- Limpeza permanente da faixa de domínio.
- Impedir os depósitos de lixo na área de influência direta da rodovia.
- Recuperar o uso original das áreas exploradas.

Fonte: Adaptado DNIT, 2006c.

Qualificação do projeto e construção de obras de contenção.
Reflorestar e proteger contra incêndios (construção de aceiros de proteção).
Impedir a ocupação desordenada da área de influência direta.
Limpeza permanente da faixa de domínio.

ANEXO B – PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL PARA
EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
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ANEXO B PROGRAMAS

DE

GERENCIAMENTO

AMBIENTAL

PARA

EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
A elaboração de programas ambientais é uma atividade prevista no artigo 6°, inciso IV, da
Resolução n° 001/86, do CONAMA, que prevê que um EIA deverá conter a “elaboração do
programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os
fatores e parâmetros a serem considerados”. Filippo, Fogliatti e Goudard (2004) afirmam que os
programas ambientais são de importância fundamental para a avaliação da eficiência das medidas
mitigadoras propostas. Muitos dos impactos previstos podem ocorrer ou não, com uma maior ou
menor intensidade do que a esperada, ou ainda, podem ocorrer eventos ambientais não previstos que
devem ser levantados para que sejam tomadas medidas corretivas em tempo hábil.
Os programas ambientais, geralmente, apresentam os objetivos de mitigar, monitorar,
controlar, compensar ou restaurar os danos ambientais. Ainda existem aqueles que visam a
potencializar os benefícios ou impactos positivos de determinadas ações. Segundo o DNIT (2005e)
os programas ambientais se constituem nos produtos finais do processo de planejamento e do
projeto ambientais de um empreendimento rodoviário, e retratam a análise e a ponderação
avaliativa do quadro de ameaças e oportunidades originadas pelo empreendimento proposto no
espaço territorial onde se insere, em comparação com o quadro de potencialidades e
vulnerabilidades dos fatores ambientais deste território. Através desses programas busca-se a
conformidade do planejamento e do projeto com as exigências da legislação ambiental, objetivando
o licenciamento ambiental do empreendimento; e com a Política Ambiental do órgão rodoviário.
Dessa forma, para que se obtenha sucesso total quanto aos resultados esperados, é
necessário que todos os programas ambientais especificados tenham continuidade em todas as fases
cabíveis do empreendimento. A maioria dos programas ambientais comuns aos empreendimentos
rodoviários, conforme Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), propostos para as fases de
planejamento, implantação e operação de um projeto de transporte rodoviário são:
1)

Comunicação Social;

2)

Desapropriação;

3)

Resgate do Patrimônio Arqueológico;

4)

Saúde do Trabalhador e da População da Área de Influência;

5)

Prevenção de Acidentes;

6)

Controle de Processos Erosivos;

7)

Monitoramento da Qualidade do Ar e Redução dos Níveis de Ruído;

8)

Monitoramento da Qualidade da Água;

9)

Monitoramento da Qualidade do Solo;

10) Manejo e Monitoramento da Fauna e Flora;
11) Recuperação de Áreas Degradadas;
12) Criação de Estações Ecológicas;
13) Manutenção das Vias, Veículos e Terminais;
14) Ampliação dos Efeitos Positivos dos Projetos.
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De acordo com o DNIT (2005e) os programas ambientais comuns aos empreendimentos
rodoviários podem ser classificados segundo dois conjuntos de ações distintos. O primeiro referente à
engenharia rodoviária, está vinculado às obras projetadas dentro e fora da faixa de domínio e sujeitas,
assim, ao Plano de Controle Ambiental (PCA). Destaca-se pelos enfoques:
a)

programas ambientais que se incorporam à faixa de domínio da rodovia: ações que,
independentemente de seu enfoque e prioridade ambiental são ordinariamente
desenvolvidas pelo próprio processo construtivo rodoviário, e objetivam dotar a rodovia
de adequadas condições de segurança operacional e garantir o seu comportamento
satisfatório ao longo de toda vida útil, de forma a preservar o investimento, protegendo-o
contra a ação do próprio tráfego e de agentes externos. Tais ações que, consistem na
incorporação à infra-estrutura rodoviária de dispositivos ou componentes físicos, estão
implícitas no Projeto Executivo de Engenharia e são consubstanciadas pela execução de
obras e serviços que estão devidamente definidos, em função da sua natureza e
finalidade, em capítulos ou itens específicos do mesmo. Esta conformidade poderá exigir
o levantamento do passivo ambiental existente, conforme se trata de rodovia já
implantada sem os devidos procedimentos preventivos e corretivos das medidas de
proteção ambiental. Entre estes programas encontram-se:
− Controle do Processo Erosivo;
− Recuperação do Passivo Ambiental;
− Paisagismo;
− Proteção à Fauna e Flora;
− Dispositivos de Melhoria da Travessia Urbana;
− Dispositivos de Proteção para o risco do Transporte de Produtos Perigosos;
− Desapropriação e Reassentamento de População de Baixa Renda.

b)

programas ambientais que não se incorporam a faixa de domínio: ações que
propriamente, não se incorporam ao patrimônio físico da rodovia, mas que afetam ou
influem as atividades rodoviárias e que têm como objetivo o atendimento aos
condicionamentos a serem observados nos processos construtivos e operacionais da
rodovia, com a finalidade de atenuar ou eliminar os impactos ambientais susceptíveis de
ocorrer na fase de execução das obras, afetando os usuários da mesma, moradores das
faixas lindeiras e os próprios trabalhadores das obras. Estas ações, no instrumental
normativo do DNIT, ficam definidas, de um modo geral, pela incorporação das suas
normas gerais de trabalho, especificações gerais de obras rodoviárias, instruções,
recomendações,

orientações

específicas

e

especificações

complementares

ou

particulares, que contemplam todo o elenco de condicionamentos ambientais referido, a
ser devidamente atendido pela empresa executante. Entre estes programas encontram-se:
− Redução de Desconforto e Acidentes;
− Controle de Gases, Ruídos e Particulados;
− Segurança e Saúde da Mão-de-Obra;
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− Recuperação do Passivo Ambiental;
− Reabilitação das Áreas Degradadas pelo Canteiro de Obras.

Estes programas do primeiro conjunto de ações se retratam no Projeto Ambiental através de
desenhos e plantas para sua execução, croquis de localização e especificações complementares e/ou
particulares para definir suas metodologias de implantação. No primeiro enfoque os custos
unitários, parciais e totais deverão estar explicitados nas planilhas de preços e quantidades, bem
como inseridos no orçamento global das obras. No segundo enfoque os custos devem ser diluídos
nos serviços rodoviários pertinentes ou incluídos nas planilhas de custos da engenharia.
Já o segundo conjunto de ações é referente exclusivamente ao meio antrópico e ao
relacionamento com as instituições governamentais ou não governamentais que atuam na área de
domínio da rodovia e são afetadas pela implantação do projeto rodoviário, tais como: FUNAI,
IPHAN, IBAMA, OEMAs, prefeituras municipais, defesa civil, ONG’s e o próprio OGER. Do seu
conjunto de programas destaca-se o de Gestão Ambiental, que praticamente envolve todos os
programas e responde pela eficácia e eficiência do conjunto, a saber:
a)

Educação Ambiental;

b)

Comunicação Social;

c)

Supervisão Ambiental;

d)

Monitoramento Ambiental;

e)

Monitoramento dos Corpos Hídricos;

f)

Transporte de Produtos Perigosos;

g)

Compensações para as Unidades de Conservação;

h)

Proteção ao Patrimônio Artístico, Cultural e Arqueológico;

i)

Apoio às Comunidades Indígenas;

j)

Ordenamento Territorial;

k)

Gestão Ambiental.

Os principais programas ambientais citados acima serão mais detalhados nos próximos
itens deste anexo, conforme apresentado por Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), DNIT (2005e) e
DNIT (2006c). Ressalta-se que todos, sem exceção, devem ser complementados com a estimativa
dos recursos financeiros necessários e com um cronograma de aplicação. Também deve ser
claramente estipulado as responsabilidades do desencadeamento e execução de cada programa,
classificando todos os elementos envolvidos hierarquicamente, como coordenador geral,
supervisores, operadores, grupos de apoio etc.
B.1

Programa de Comunicação Social
Uma obra com bom porte e extensão acarretará diversos impactos – negativos e positivos –

sobre a região afetada e sobre a população residente, com reflexos que ultrapassam os próprios
limites físicos e temporais dos locais e épocas em que se dão as intervenções. Neste sentido, tornase necessária a implementação de um sistema de comunicação social capaz de intermediar as
relações entre o empreendedor, os executores da obra, as administrações públicas dos diversos

209

níveis envolvidos, as comunidades atingidas e/ou beneficiadas, os usuários e a população como um
todo (DNIT, 2006c).
Segundo Filippo, Fogliatti e Goudard (2004) o Programa de Comunicação Social tem por
objetivo divulgar informações sobre o empreendimento nas suas diversas etapas, entretanto com
objetivos diferentes para cada uma delas. Qualquer que seja o material de divulgação e para todas
as etapas, ele deve conter o nome da empresa responsável, o endereço e o telefone para contato, a
fim de notificá-la sobre qualquer ocorrência.
Na fase de planejamento, as informações a serem divulgadas visam a esclarecer a população
da área do entorno sobre o escopo do projeto e sua relação com a valorização ou desvalorização de
imóveis, bem como de possíveis desapropriações e novas oportunidades de empregos principalmente.
Visa a reduzir as especulações sobre a valorização da terra e dos bens imóveis da área de influência
assim como as reações adversas do projeto. São necessárias para tal, reuniões e palestras com
representantes das comunidades das áreas de influência, prevendo a distribuição de material
informativo que apresente uma linguagem clara e simples de modo a facilitar a interpretação e a
divulgação do empreendimento, inclusive em jornais, revistas e outros meios de comunicação.
Na fase de obras, as informações a serem divulgadas visam a alertar os operários e os
moradores de áreas próximas ao empreendimento, sobre os cuidados a serem tomados durante a
execução dos serviços.Neste caso, os temas das palestras, reuniões e do material de divulgação
devem promover a conscientização ambiental, divulgando os costumes e hábitos das comunidades
da região, com o intuito de se evitar atritos com elas e ainda sobre a flora e fauna para preservá-las.
Na fase de operação, as informações divulgadas devem ter como objetivo esclarecer à
população da área de influencia sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela empresa para
redução dos impactos ambientais e para melhoria da qualidade dos serviços que a mesma oferece.
Logo, os principais objetivos de um programa de comunicação social são:
a)

assegurar à população (publico externo e interno) informações sobre os impactos
esperados com a implementação do empreendimento, as atividades realizadas e sua
importância local, regional e nacional e sobre as medidas e projetos ambientais a serem
desenvolvidos visando a evitar qualquer tipo de conflito;

b)

sensibilizar a população e as comunidades para as relações sociais e ambientais ao longo
do projeto, observando os benefícios que este pode gerar e o controle que deve ser adotado
para mitigação dos impactos negativos;

c)

desenvolver canais de comunicação de modo a viabilizar e criar condições de um trabalho
integrado entre os diversos órgãos envolvidos e a população local;

d)

adequar as ações do empreendedor e dos executores às necessidades e interesses
específicos das comunidades locais na medida do possível;

e)

esclarecer os objetivos e a importância do empreendimento, no contexto econômico da
área de influência e da importância da preservação dos recursos naturais. Ao esclarecer a
população sobre as obras, serão minimizadas as expectativas que possam vir a ser criadas
e, ao mesmo tempo, assegurar a sua efetiva participação nas etapas do empreendimento;

210

f)

informar sobre os procedimentos de segurança a serem observados nos canteiros de obras,
trechos em obras e em seu entorno;

g)

estabelecer ou reforçar práticas de educação ambiental e educação para o trânsito junto às
comunidades circundantes;

h)

demonstrar as condições operacionais da rodovia e a melhoria da segurança para os
usuários e população lindeira;

i)

apoiar os demais programas ambientais, facilitando o aporte de informações e divulgando
seus resultados;

j)

colaborar para o êxito e agilidade dos processos de negociações políticas e sociais
envolvidos na implantação do empreendimento;

k)

incentivar a participação da população, em especial da aérea de influência, no
desenvolvimento de programa de conservação, recuperação e proteção ambiental.

O conhecimento público do sentido, do alcance e do andamento das obras planejadas ou
sendo executadas constitui condição fundamental para a colaboração da população em sua
implementação, utilização e manutenção. Mais que isso, torna-se imperativo, por respeito à
sociedade, o acesso a mais completa informação sobre todos os fatores capazes de serem inseridos
em seu cotidiano e em seu futuro. A informação sempre é o melhor meio de dirimir dúvidas e
quebrar resistências. Só poderá haver contribuições efetivas por parte da sociedade, como se
pretende, se esta for capaz de perceber os benefícios a serem obtidos e a importância de seu papel
neste processo. Daí a necessidade de um sistema de comunicação social voltado à informação
ampla e eficiente de todos os aspectos concernentes à obra e entre todos os segmentos
envolvidos.Para permitir a participação comunitária e lhe dar voz, os serviços de Gestão Ambiental
devem incluir entre as Atividades de Comunicação Social, a montagem e a operação de um Serviço
de Ouvidoria Pública. Este serviço, que pode ser acessado pessoalmente, por correio (convencional
ou eletrônico), ou por telefone, recebe as reclamações, sugestões e comentários da população local
e dos usuários dos empreendimentos de transportes, dando conhecimento destes aos responsáveis
pelo empreendimento e diligenciando para que os demandantes não fiquem sem resposta diante de
seus anseios (SILVA, 1998).
B.2

Programa de Desapropriação
Este programa tem por objetivo efetuar as desapropriações necessárias para liberação da

faixa de domínio e à implantação das obras planejadas, bem como reduzir os problemas gerados
pela necessidade de desapropriação de terras e imóveis. Deve considerar os preços justos para a
indenização adequada e um plano de reassentamento da população atingida, em locais propícios
para a continuação das atividades ate então desenvolvidas. Assim, devem ser planejados:
a)

levantamento cadastral prévio à instalação do projeto, dos moradores e benfeitorias a
serem afetados pelo projeto com a apresentação de boletim de cadastro de cada
propriedade contendo os dados pertinentes;

b)

cadastramento de trabalhadores que ficarão desempregados a fim de conduzi-los às
novas fontes de emprego;
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c)

determinação de valores justos a serem pagos aos proprietários dos imóveis a serem
desapropriados, com apresentação de Laudo da Avaliação de cada propriedade em
conformidade com o que determina a Legislação Federal específica;

d)

cadastramento de regiões com características semelhantes às dos locais desapropriados
para reassentamentos a fim de que sejam preservados os hábitos de cultivo, pastagens e
de vida da população afetada;

e)

realocação/instalação de prédios públicos afetados necessários aos reassentamentos
quando for o caso, como hospitais, escolas etc;

f)
B.3

todos os custos de desapropriações e reassentamentos são do empreendedor.

Programa de Resgate do Patrimônio Artístico, Cultural e Arqueológico
Este programa tem por objetivo o levantamento arqueológico sistemático e exaustivo da área

de influência direta da rodovia visando ao potencial de ocorrência de sítios arqueológicos nas regiões
afetadas. Cabe ressaltar que esses sítios são de propriedade da União e precisam ser protegidos. A
finalidade da pesquisa arqueológica é a localização de vestígios materiais de ocupações pré-históricas
(indígenas) ou históricas (coloniais) ao longo do traçado da rodovia.
Os trabalhos de resgate dos sítios arqueológicos devem ser realizados principalmente
durante a etapa de planejamento do projeto, quando as obras ainda não iniciaram. Desse modo são
necessários levantamentos e pesquisas junto aos órgãos da região e na região propriamente dita a
fim de se identificar esses sítios e iniciar seu resgate com o auxilio de profissionais especializados.
A área do sitio a ser resgatado deve ser demarcada de modo a evitar a intervenção humana antes do
resgate. As peças resgatadas devem ser encaminhadas aos órgãos competentes como o IPHAN. O
cronograma dessas atividades dependerá do número de sítios, importância e estado de conservação
em que serão encontrados. Contudo, é possível que na fase de construção do projeto, sítios que não
foram identificados na fase anterior, sejam encontrados. Para tanto, deverão ser planejadas no
“Programa de Comunicação Social”, palestras para os operários onde seja divulgada a importância
de achados desta natureza e os cuidados a serem tomados a fim de evitar as suas perdas ou danos.
Os sítios arqueológicos existentes na área do empreendimento, tanto os já identificados
como os novos que venham a ser localizados, deverão ser documentados através de registro em
diário de campo, documentação fotográfica e gráfica e de registro em ficha cadastral. Estes serão
mapeados em escala 1:50.000, por meio de GPS (Global Position System) e serão inseridos, se
ainda não o foram, no banco de dados do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN.
B.4

Programa de Saúde do Trabalhador e da População da Área de Influência (Segurança
e Saúde da Mão-de-Obra)
Este programa faz parte do Projeto Ambiental, indica diretrizes básicas para a licitação das

obras e fornece ainda diretrizes para serem utilizadas pelos Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMET, de modo a embasar a criação das Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA, além de estabelecer parâmetros mínimos e as linhas
gerais a serem observadas na execução dos programas: Programa de Controle Médico de Saúde
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Ocupacional – PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT e demais NRs.
O programa tem por objetivo auxiliar na preservação da saúde dos trabalhadores do projeto
a ser instalado e da população da área de influência do mesmo evitando a propagação de doenças
entre os primeiros e destes para a população da região, tendo em vista que a concentração de
operários durante um determinado período propicia a geração de vetores, doenças infecciosas e
sexualmente transmissíveis. Também objetiva alertar os operários sobre a necessidade do uso
adequado de equipamentos de proteção, que possam evitar acidentes e doenças assim como
prevenir sobre os perigos do uso incorreto de máquinas e equipamentos. Para tanto, deve planejar:
a)

levantamento, na fase de planejamento, das doenças características da região que possam
ser mitigadas com vacinações massivas dos operários ao início das obras;

b)

identificação e tratamento de doenças individuais, pré-existentes nos operários
contratados, para que as mesmas não sejam disseminadas à população da área de
influência do projeto no início das obras;

c)

instalação de postos de saúde ou utilização através da realização de convênios, de
hospitais da região para o atendimento de funcionários e pessoal da área de influência
durante as fases de implantação e operação;

d)

promoção de campanhas para conscientizar operários e moradores das áreas de
influência do projeto a realizar exames de saúde periódicos;

e)

realização de palestras contendo noções de saneamento básico (água, esgoto, coleta e
reciclagem de lixo) de preservação ambiental, de alimentação e higiene apropriadas.

Estratégias para priorizar o uso da mão-de-obra local, realização de exames admissionais e
periódicos, vacinação, além da implantação de programas de educação em saúde (principalmente em
relação às doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de drogas), devem então ser definidas, para
serem implantadas durante as obras. O processo da obra exige a implantação de medidas específicas
de prevenção e controle, visto que envolve movimentação de terra e de outras substâncias,que pode
facilitar a criação de ambientes propícios à proliferação de vetores, particularmente em relação ao
Aedes Aegypti, vetor da dengue. Outras medidas de controle ambiental e medidas mínimas de
saneamento e condições de habitação, também devem ser adotadas pelo empreendedor.
B.5

Programa de Redução do Desconforto e Prevenção de Acidentes
Este programa tem por objetivo a prevenção de acidentes minimizar o desconforto e os

eventuais acidentes com veículos e pessoas tanto na fase de implantação do projeto devido às obras,
equipamentos e materiais depositados, como na fase de operação do mesmo. Deve abranger tanto os
operários do projeto quanto a população residente ou mesmo aquela que apenas transita pela área de
influência do empreendimento. Visa a orientar a população diretamente afetada para que tenham
certos cuidados para evitar acidentes e, adicionalmente, compreender e colaborar na adoção de
medidas para a redução do desconforto temporário, ou seja, ao longo das obras, especialmente nos
trechos de travessias urbanas. Este programa deve prever:
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a)

colocação de placas de advertência e isolamento de áreas de risco a fim de se evitar que
pessoas desinformadas transitem por elas e se acidentem;

b)

colocação de guardas para reorganizar a circulação de veículos e equipamentos em áreas
com interferências do projeto;

c)

ensinamento dos primeiros socorros a todos os operários, a fim de que, em caso de
acidentes, os primeiros atendimentos sejam realizados ainda no local, dando às vitimas
maiores chances de recuperação;

d)

condicionantes específicas para atividades relacionada com a detonação de explosivos,
tráfego de veículos pesados em área residencial e operação de equipamentos de grande
porte e outros componentes geradores de maiores incômodos, aos usuários da rodovia e
aos moradores da faixa lindeira;

e)

procedimentos outros, vinculados à sinalização, desvios de tráfego e instalação
provisória de dispositivos, objetivando a prevenção/ remediação de possíveis transtornos
aos usuários da rodovia e aos moradores da faixa lindeira;

f)

avaliação da necessidade de introdução de alterações e/ou de incorporação, aos Projetos
de Engenharia, de outras medidas preventivas e/ou corretivas adicionais;

g)

viagens ao campo, reuniões com a equipe que elaborou o Projeto de Engenharia e,
eventualmente, inspeções in loco para observação/discussão de soluções/tópicos que
eventualmente estejam sendo objeto de controvérsias;

h)

definição da Equipe Técnica a ser alocada para implantação do Programa e da
sistemática do monitoramento a ser implantada;

i)

estimativa dos custos de implantação do Programa e elaboração do cronograma para
implantação do Programa e do Relatório Final contendo o Programa desenvolvido;

j)

organizar palestras para os operários sobre a importância do uso de equipamentos de
proteção individual.

B.6

Programa de Controle de Processos Erosivos
Este Programa tem como objetivo, promover o controle dos processos erosivos decorrentes

principalmente das atividades de implantação da obra, envolvendo as áreas de taludes de cortes e
aterros, áreas de obtenção de materiais de construção, bota-foras, canteiros de obras, caminhos de
serviço, áreas das centrais de concreto, de britagem e usinas de asfalto, dentre outras, no intuito de
preservar a integridade das estruturas da rodovia (pistas, obras de arte etc.) e áreas adjacentes,
durante as fases de construção e de operação do empreendimento. Este controle poderá ser feito
através do monitoramento das obras de contenção desses processos, de retaludamentos, dos
sistemas de drenagem e da revegetação.
Devem ser tomadas medidas como: inspeção para verificação da situação das áreas
comprometidas; adoção de técnicas preventivas aos desmoronamentos; adoção de técnicas
corretivas para redução dos processos já existentes; utilização de bota-foras, jazidas de empréstimo,
centrais de concreto e usinas de asfalto somente em locais licenciados pelo órgão ambiental
responsável, de forma a evitar maiores prejuízos ao meio ambiente. Os planos de exploração de
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jazidas devem ser feitos evitando-se os processos posteriores de erosão e respeitando-se a
legislação vigente no que se refere à recuperação de áreas degradadas.
O Programa para atender aos seus objetivos, deverá definir ao nível de Projeto, de forma
conjugada e complementar ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Para os locais ou
situações específicas, um elenco de elementos e dispositivos a serem incorporados à infra-estrutura
viária (durante a fase de implantação das obras), associado a um conjunto de condicionantes a
serem observados no respectivo processo construtivo, deverá ser considerado. Entre tais elementos,
destacam-se como mais importantes os correspondentes a:
a)

definição da estrutura ou dispositivos físicos a serem incorporados à infra-estrutura viária
do trecho, para controlar o fluxo das águas pluviais, superficiais e profundas;

b)

adoção, para os taludes de cortes e aterros e de delimitação das caixas de empréstimo e
jazidas em geral, de conformação geométrica compatível com as características
geotécnicas dos materiais e devidamente protegido com revestimento vegetal;

c)

definição de estrutura física apropriada a ser implantada em locais ou situações
específicas, ditadas pela interferência de traçado em locais que, independentemente do
Empreendimento, apresentam processos erosivos causados por outros agentes.

B.7

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Redução dos Níveis de Ruído
(Controle de Gases, Ruídos e Material Particulado)
Este programa visa a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos e sonoros, como

partículas em suspensão na atmosfera, gases de escapamento e ruídos de máquinas, equipamentos e
veículos, diretamente provocados pelas atividades das fases de implantação, manutenção e
operação do empreendimento, mantendo-os em níveis aceitáveis. Conforme previsto na Análise
dos Impactos Ambientais, desde a fase de pré-implantação, quando da mobilização de
equipamentos, até a fase de operação, e principalmente ao longo das obras, espera-se um
significativo acréscimo nos níveis de emissão de ruídos, poeiras e gases. Este Programa justifica-se
por esse importante impacto, propondo-se a minimizar as condições de irritabilidade causadas pelo
excesso de barulho e reduzir os riscos de afecções do aparelho respiratório das pessoas envolvidas
nas obras de implantação do empreendimento, bem como dos moradores próximos à rodovia,
inclusive após a conclusão do empreendimento e início do tráfego de veículos.
As seguintes atividades devem ser programadas: identificação das fontes de ruído;
manutenção de escapamentos, motores e silenciadores dos veículos; uso de abafadores de som e de
protetores auriculares por parte dos operários; identificação das fontes de poluição do ar (como
motores desregulados, transporte inadequado de solo fino etc.); medições periódicas dos níveis de
poluentes e partículas em suspensão; vistoria periódica dos motores dos veículos e demais
equipamentos e máquinas utilizadas; determinação de práticas de transporte de material que
produza poeira (como colocação de lonas, aspersão de água etc.) e conscientização sobre a
necessidade do uso de máscaras por parte dos operários, para evitar a aspiração de poeira e gases.
Algumas ações de monitoramento da qualidade do ar podem ser realizadas em convênio
com instituições locais ou regionais de controle ambiental. Salienta-se que o programa deve levar
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em consideração as concentrações de materiais que indicam a poluição do ar provocada pela
operação da rodovia, tais como o dióxido de nitrogênio (NO2), amônia (NH3), dióxido de enxofre
(SO2), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), este último provocado pela
combustão incompleta, sendo produzido em maior quantidade por motores de veículos trabalhando
em marcha lenta, pior ainda, em ponto morto. Daí os grandes impactos provocados pelos
congestionamentos nas rodovias. Outro grande fator de poluição do ar é a poeira e a fumaça, que
tem grande influência sobre as condições de saúde local e sobre o clima da área de entorno do foco,
principalmente se este for de grande intensidade. Bellia e Bidone (1993), ressaltam que o motivo
pelo qual deve-se dar a devida importância da poluição deste tipo está ligada às conseqüências na
visibilidade nas estradas (causando acidentes), na saúde (tosse, irritação dos olhos), na qualidade de
vida (depositando-se sobre as roupas e alimentos, dificultando as atividades humanas, tais como
trabalho, ensino, lazer).
B.8

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas (dos Corpos Hídricos)
As obras de engenharia podem causar impactos ao meio ambiente. Entre os impactos

detectados, há a possibilidade dos recursos hídricos serem afetados, seja por ações ocorridas durante
as etapas construtivas do empreendimento, seja por ações decorrentes da operação da rodovia.
Visando a minimizar tais impactos, deve-se propor a elaboração do Programa de Monitoramento dos
Corpos Hídricos. O principal objetivo deste programa é o de preservar a qualidade das águas
superficiais (rios, lagos, lagoas e baías) e subterrâneas (lençóis d’água e aqüíferos subterrâneos) que
cruzam ou se aproximam do trecho, através da adoção de procedimentos e medidas de controle das
prováveis fontes de contaminação e/ou poluição, e de monitoramento das águas, nas fases de
implantação e operação. Esta caracterização da qualidade da água visa a dar continuidade aos
trabalhos já realizados anteriormente em alguns locais e identificar eventuais processos atuantes na
contaminação e deterioração da qualidade da água, permitindo aferir a qualidade atual das águas e
fornecer dados relevantes para o estabelecimento de medidas de controle. Para a elaboração e
execução de um programa de monitoramento da qualidade das águas, as seguintes diretrizes básicas
devem ser adotadas preferencialmente:
a)

realização de amostragens em vários pontos de acordo com os locais de realização das
obras, antes, durante e depois da sua realização, com uma periodicidade que abranja as
influências da sazonalidade local correspondente a pelo menos um ciclo hidrológico;

b)

indicação dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos que devem ser
monitorados como: pH, temperatura, turbidez, cor, Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), fosfatos, cloretos, nitratos, metais
pesados, óleos e graxas, coliformes fecais, fitoplâncton, zooplâncton, bentos etc.;

c)

indicação da periodicidade das análises e dos pontos de amostragem;

d)

proposição ao empreendedor de medidas eficazes de controle ambiental para melhorar a
qualidade das águas durante a realização das obras, bem como de procedimentos para
evitar a contaminação e/ou poluição das águas.
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Ressalta-se que o carreamento de solo e outros materiais indesejáveis oriundos da pista de
rolamento e de áreas adjacentes devem ser considerados na elaboração do programa. Este deve levar
em consideração os pontos de coleta à montante e à jusante dos talvegues cortados pela rodovia,
podendo assim identificar se os impactos são causados pela operação da rodovia ou não.
B.9

Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo
Este programa tem por objetivo a manutenção adequada do nível de toxidez dos solos onde

o projeto será implantado e operado tendo em vista a possibilidade de derramamentos de óleos,
gasolina e outros produtos nocivos. Ele deve constar de técnicas de coletas e análises periódicas do
solo a fim de se verificar os níveis de contaminação do mesmo, de correção da toxidez com
produtos como calcário ou outros fertilizantes agrícolas caso tenha sido constatada a contaminação
e/ou a substituição da camada afetada por uma camada de solo em condições apropriada.
Além disso, devem ser previstas ações para fiscalização das atividades que possam
provocar variações da qualidade do solo, prevendo medidas e técnicas de prevenção e remediação
da contaminação.
B.10

Programa de Manejo e Monitoramento da Fauna e Flora (Proteção à Fauna e Flora)
A implantação ou a ampliação de rodovias é uma atividade que gera diversos impactos sobre

o ambiente das áreas afetadas, incluindo-se aí os conjuntos faunísticos e florísticos da região. Dentre
os impactos gerados quando da implantação e operação do empreendimento encontram-se processos
como a fragmentação de habitats, aumento do risco de queimadas, extração vegetal, aumento na
mortalidade da fauna e outros. Considerando a realidade ambiental da rodovia no trecho em estudo,
impactos como o aumento de atropelamento da fauna, aumento na probabilidade de ocorrência de
queimadas como resultado de acidentes, formação de novas áreas de borda, associados a supressão da
vegetação nativa para a implantação da obra, mostram-se como sendo as intervenções negativas de
maior magnitude e importância local. Assim, o programa objetiva atuar na mitigação e compensação
de eventos derivados dos impactos supracitados. Organiza-se em dois subprogramas, denominados
“subprograma de proteção à fauna” e “subprograma de estudos da vegetação”.
Os estudos serão desenvolvidos no sentido de minimizar os impactos da rodovia sobre a
fauna e a flora, fornecendo diretrizes que permitam, quando necessário, realizar atividades de
compensação aos danos sofridos pelos ecossistemas. Desta forma, devem contemplar sempre:
a)

inventariar a fauna atualmente atropelada na rodovia, estabelecendo uma relação entre a
ecologia de cada grupo afetado e os aspectos construtivos e operacionais da mesma;

b)

produzir um banco de dados faunístico com base nos resultados dos estudos de
atropelamentos. O banco de dados, além de subsidiar o planejamento de mecanismos de
transposição de fauna a serem aplicados na rodovia auxiliará a concepção de
empreendimentos futuros com características similares;

c)

elaborar mecanismos que reduzam o atropelamento, adequando-os a cada situação
observada;

d)

reduzir a probabilidade de extração de recursos florísticos por parte dos operários da obra;
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e)

reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios de grandes dimensões em áreas
específicas devido a operação do empreendimento;

f)

apresentar metodologia para a recomposição de áreas de preservação permanente que
apresentem inegável importância ecológica, quer seja como áreas de refúgio faunístico,
quer seja atuando como corredores para a dispersão da biota.

Ressalta-se que paralelamente aos levantamentos específicos de acidentes, deve ser
ampliada a base de dados existente acerca da fauna local, mediante o incremento de amostragens ao
longo do traçado. Cada local em que se registrarem acidentes envolvendo a fauna deverá ser
caracterizado considerando:
a)

os espécimes registrados deverão ser identificados taxonomicamente e caracterizados
quanto aos seguintes aspectos: tamanho, peso, hábitos ecológicos (alimentação, período
de atividade), habitat preferencial;

b)

todos os dados deverão ser armazenados em uma estrutura de banco de informações;

c)

a análise integrada dos dados, a se realizar após as campanhas campo de monitoramento,
irá indicar outras áreas prioritárias para a implantação de cercas e/ou outras estruturas
que atuem como barreira ou mecanismos de transposição (se necessário) da fauna local.
No caso específico de túneis ou pontes secas, a análise do banco de dados de fauna
observada ou fauna atropelada permitirá apresentar as dimensões que mais se adaptem a
fauna local. Assim, aumenta-se a chance de sucesso dos mecanismos concebidos.

Quanto à flora, o estudo tem início em fase anterior a construção da rodovia, quando
deverão ser efetuados os seguintes levantamentos:
a)

mapeamentos de áreas de especial interesse bio-conservacionista (parcialmente realizado
no EIA);

b)

produção de mapa síntese expressando áreas com maior susceptibilidade à queimadas,
mediante a integração de temas como pedologia, disponibilidade hídrica, umidade geral e
cobertura vegetal;

c)

elaboração de banco de dados taxonômico/ecológico de flora nativa, a ser utilizado para
direcionar o processo de recomposição vegetal;

d)

identificação de áreas tampão de unidades de especial interesse conservacionista;

e)

inventário qualitativo e quantitativo da vegetação a ser suprimida, que demandará o
levantamento de campo de 10 a 15 dias, enquadrando as unidades florestais dentro das
categorias de regeneração da Mata Atlântica conforme as Resoluções do CONAMA 04/94
e 33/94. Este procedimento permitirá o encaminhamento do Licenciamento para a
supressão da vegetação nativa, conforme a Portaria nº 113/1995 do IBAMA.

f)

a integração dos dados resulta em uma indicação de locais em que as intervenções se
tornam prioritárias. Como intervenção entende-se: a criação de barreiras vegetais naturais
nos pontos selecionados que atuem como obstáculo à dispersão de eventuais queimadas;

g)

dimensionamento de obras de engenharia que objetivem a ampliação artificial de áreas
úmidas;
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h)

identificação de áreas prioritárias para a recomposição da cobertura vegetal, privilegiando
aquelas de preservação permanente, especificamente matas ciliares;

i)

elaboração de metodologia para a recomposição da cobertura vegetal das áreas
selecionadas;

j)

recomendações para conduta dos operários e localização do canteiro, como aspectos a
serem considerados no Programa de Comunicação Social.

Todos os resultados deverão ser obtidos ainda durante o Projeto Ambiental e discutidos
com os técnicos da empresa responsável pelo empreendimento. As soluções acordadas deverão ser
incorporadas ao empreendimento.
B.11

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Reabilitação das Áreas Degradadas
pelo Canteiro de Obras)
Este programa tem por objetivo controlar a recuperação e posterior manutenção das áreas que

foram alteradas em função da implantação do projeto como, por exemplo, as utilizadas para
instalação de canteiros de obra e acessos (pedreiras, saibreiras, areais etc.), unidades industriais de
britagem, concreto e asfalto, e as modificadas pelos serviços de terraplanagem (cortes, aterros etc.).
Esta revegetação garante o bom funcionamento do projeto, pois, é evitada a degradação ambiental,
em especial o início ou aceleração dos processos erosivos.
O programa deverá definir ao nível de projeto, de forma conjugada e complementar ao
Programa de Controle de Processos Erosivos e em função de locais e situações específicas, um elenco
de elementos ou dispositivos a serem incorporados às citadas áreas, associado a um conjunto de
condicionantes a serem observados no respectivo processo construtivo. A elaboração do Programa
envolverá, em termos práticos a análise precisa e detalhada de todas as proposições pertinentes
inseridas no Projeto de Engenharia, com vistas à verificação da adequação e suficiência das
proposições finais dentro do enfoque ambiental e das premissas estabelecidas no EIA/ RIMA. Assim,
devem ser planejadas e programadas atividades que contemplem:
a)

a definição das áreas a serem recuperadas em função do tipo de utilização do solo, tipo
de cobertura vegetal e estado de degradação da área, a fim de que sejam mantidas as
mesmas características naturais;

b)

a implantação de sistema de drenagem para que os trabalhos de replantio não sejam
perdidos em desmoronamento ou enxurradas;

c)

a utilização de vegetação original, o que pode ser conseguido pela retirada prévia no
início da implantação, de espécies nativas (incluindo solo).

A recomposição da cobertura vegetal nas áreas de intervenção humana favorece não só a
eliminação dos processos erosivos da bacia e o aporte de sedimentos aos cursos d’água, como
também contribui para a reconstituição da fauna. As atividades inerentes à implantação do
programa estarão a cargo das empreiteiras contratadas para a execução das obras, cujo
desenvolvimento pode ser subdividido em fases correspondentes ao licenciamento ambiental, à
utilização das áreas, à execução da recuperação e à conclusão dos serviços de recuperação.
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B.12

Programa para Criação de Estações Ecológicas (Compensações para as UCs)
Este programa tem como objetivo atender a Resolução CONAMA n° 002/96 que estabelece

que a criação e implementação de estações ecológicas (ou UCs) de domínio público e uso indireto é
necessária como uma medida de compensação para reparação de danos ambientais causados pela
destruição de florestas e outros ecossistemas. O montante dos recursos a ser empregado na área a
ser utilizada e o valor dos serviços e das obras de infra-estrutura necessárias, deve ser proporcional
à alteração e ao dano ambiental a ressarcir, não podendo ser inferior a 0,5% dos custos totais
previstos para implantação do empreendimento. Estabelece ainda que o montante de até 15,0%
desse total poderá ser aplicado na implantação de sistemas de fiscalização, controle e
monitoramento da qualidade ambiental do entorno da EE (ou UC), mediante convênio estabelecido
entre o órgão ambiental de licenciamento e o empreendedor. O empreendedor causador dos danos é
o responsável pela elaboração e implementação do programa, que pode ser iniciado em paralelo à
execução das obras aproveitando inclusive a presença da estrutura material e pessoal disponível.
A execução deste programa se justifica em pela prevista supressão pontual de vegetação
nativa em alguns trechos ao longo do traçado em áreas de vegetação de restinga arbustiva e de
campos alagados integrados aos ecossistemas lagunares. Assim, num sentido mais amplo, a
implementação de medidas direcionadas para a consolidação de UCs nas proximidades do
empreendimento visa a contribuir para a conservação da biodiversidade na sua área de influência.
B.13

Programa de Manutenção de Vias, Veículos e Terminais
Devem ser realizadas, periodicamente por parte dos administradores e empreendedores de

um sistema de transporte, ações no sentido de manter seus principais componentes sempre em
condições seguras de tráfego e operação. Para isto devem ser implantados programas visando à
inspeção e manutenção periódica das vias, veículos e terminais, garantindo assim, a segurança das
atividades de transporte e a proteção ambiental, especialmente, quanto à acidentes envolvendo o
transporte de produtos perigosos.
B.14

Plano de Ampliação dos Efeitos Positivos dos Projetos
Segundo Filippo, Fogliatti e Goudard (2004), este plano visa à ampliação dos impactos ou

efeitos positivos do empreendimento de transporte que se deseja implantar. Dentre os objetivos
deste plano podem ser destacados aqueles que incentivam e captam novas atividades produtivas
para as regiões de influência dos projetos; aqueles que incentivam as atividades de turismo, lazer e
transporte de passageiros; aqueles que visam a integração e a adequação dos programas regionais e
aqueles que visam a estabelecer regulamentos e legislações específicas para o sistema de transporte
a ser implantado. Para execução destes planos faz-se necessário o envolvimento de instituições e
órgãos em diversos setores de atuação, o que acarreta, em muitos casos, demora para obtenção de
resultados a curto e médio prazo.
B.15

Programa de Paisagismo
Este programa visa a promover a reintegração e reabilitação da paisagem ambiental, afetada

em decorrência das atividades relacionadas com a execução das obras. As intervenções civis ao
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longo da fase de construção, caracterizadas pelas próprias ações programadas, como abertura de
acessos, exploração de materiais de construção, implantação de canteiros de obra e outras
estruturas de apoio, entre outras, além de impactos relacionados à erosão, carreamento de sólidos e
assoreamento dos cursos hídricos, ocasionarão situações de quebra do contínuo cênico e da
paisagem regional que, através desse programa, deverão ser reintegrados e reabilitados
ambientalmente (DNIT, 2006c).
O programa, a partir do desenvolvimento de estudo de natureza técnico-ambiental deverá
apresentar, em nível de projeto, soluções ou componentes, a serem incorporados ao Projeto de
Engenharia, no sentido de promover o seguinte:
a)

integração paisagística da rodovia;

b)

amenização do impacto visual em torno da área de intervenção;

c)

condições de conforto e otimização da qualidade de vida das populações lindeiras e dos
usuários da rodovia.

É de se observar que estes tópicos são considerados no Projeto de Paisagismo, que se
constitui em capítulo do Projeto de Engenharia e deve ser apresentado na forma de módulos
(projetos-tipos) ou de maneira extensiva, representando graficamente todos os locais e situações
tratados. Deve também contemplar as diretrizes básicas estabelecidas para as diversas situações
presentes nos diferentes segmentos da rodovia. Os projetos-tipo são constituídos por módulos
paisagísticos que serão implantados ao longo da rodovia, atendendo os objetivos do programa e
considerando as situações típicas encontradas, entre as quais destacam-se: curvas horizontais
acentuadas; cabeceiras de obra de arte; quebra de monotonia em reta; drenagens e passagens em nível
inferior; curvas verticais acentuadas; defensa natural em curvas e taludes de corte em rocha; retornos;
acessos; defensa natural em retas; placas de sinalização; paradas de ônibus; recuperação de matas
ciliares; barreira anti-ofuscamento no canteiro central; áreas marginais de lagunas costeiras.
As ações do monitoramento apóiam-se essencialmente em inspeções visuais, cobrindo três
momentos distintos representado pelo plantio, a pega das mudas e a adequação às condições
ambientais de inserção. O cronograma de execução deverá guardar correspondência com o
cronograma da rodovia. O monitoramento deverá se estender, pelo menos, por seis meses após o
término das obras, quando então deverá ser reavaliada a necessidade de sua continuidade.
B.16

Programa de Recuperação do Passivo Ambiental
O programa tem como principal objetivo a recuperação dos passivos ambientais, ou seja,

aquelas situações de degradação ambiental causadas por ocasião da implantação da rodovia
existente, relacionadas à obtenção de materiais de construção, interferências com estruturas urbanas
ou mesmo decorrentes de atividades de terceiros que hoje colocam em risco a segurança e
integridade da rodovia, procurando reintegrar essas áreas à paisagem local e/ou ao processo
produtivo. Para atender este e outros objetivos, a partir do desenvolvimento de estudos de natureza
técnico-ambiental, o programa deverá apresentar, no nível de projeto as definições dos passivos
ambientais que, na forma das instruções vigentes, se conceituam como a “degradação” gerada pela
implantação da rodovia existente (DNIT, 2006 c).
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B.17

Programa de Melhoria das Travessias Urbanas
Conforme o DNIT (2006c), os objetivos fundamentais da melhoria dos segmentos

rodoviários que atravessam áreas urbanas estão relacionados ao aumento da segurança (redução de
acidentes) dos usuários da rodovia e dos moradores que precisam atravessá-la. Também estão
relacionados à melhoria da fluidez dos dois tipos de tráfego, local e de longa distância, com
destaque para as travessias de pedestres e veículos não automotivos como carroças e bicicletas. Ou
seja, os objetivos são de manter a operacionalidade da rodovia, ordenar as faixas lindeiras e atenuar
os conflitos provocados pela presença da área urbana, eliminando-se os impactos negativos de
natureza física e biológica resultantes da implantação do empreendimento.
A presença da rodovia provoca também modificações no uso e ocupação do solo que
podem proporcionar efeitos traumatizantes tanto à via quanto à comunidade local em virtude dos
impactos resultantes: segregação urbana, caracterizada pela perda total ou parcial de acessibilidade
às atividades tais como escolas, comércio, postos de saúde, etc; e intrusão visual caracterizada pelo
impedimento da visualização, parcial ou total, da paisagem urbana ou pela introdução de paisagem
esteticamente desagradável. Dessa forma, a implantação de um programa específico encontra sua
justificativa na complexidade das interações envolvidas, que exigem, além de projetos e obras
especiais, a coordenação e acompanhamento das obras durante sua fase final, na seqüência de sua
implantação e no acompanhamento de atualização durante sua v ida útil.
B.18

Programa de Transporte de Produtos Perigosos
O objetivo deste programa é analisar e buscar soluções para minimizar a probabilidade de

acidentes rodoviários com cargas perigosas transportadas no trecho; especificar procedimentos
preventivos e aqueles padronizados no evento de uma ocorrência deste tipo; listar as ações
mitigadoras a serem implementadas e formular um plano de treinamento elucidativo ou preventivo
e de comunicação social para os vários setores envolvidos com o tema, quais sejam: autoridades,
operadores rodoviários, usuários e populações lindeiras.
O escopo do programa deve contemplar entre outras condicionantes, a elaboração de planos
de contingência, mitigação de ocorrências e prevenção por treinamento. Para tanto deve assegurar:
a)

que existam trechos bem definidos a serem atendidos pelos organismos controladores,
fiscalizadores, de socorro médico, ambiental e mecânico;

b)

que as respectivas responsabilidades estejam bem especificadas e a coordenação geral
claramente explicitada, de modo que atuem segundo planos de contingência apropriados
para cada situação;

c)

que as medidas imediatas de mitigação estejam indicadas;

d)

que as campanhas de informação e treinamento necessárias, que devem ser direcionadas
aos setores envolvidos, como policiais rodoviários, autoridades médicas da região,
autoridades municipais, usuários motoristas e passageiros, e populações lindeiras.
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B.19

Programa de Ordenamento Territorial
De acordo com o DNIT (2005e) o objetivo geral deste programa é disciplinar o uso e

ocupação do solo no entorno da rodovia, em função do desenvolvimento acarretado pela melhoria das
condições de acessibilidade promovida pelas obras no trecho considerado. Ele é justificado pela
necessidade de se preservar a funcionalidade da rodovia, disciplinando o atual quadro de uso e
ocupação do solo, às alterações e potencialidades introduzidas pelo empreendimento e
compatibilizando as atividades e as legislações municipais sob uma visão sistêmica do problema. Tal
disciplinamento deverá considerar a identificação de vocações potenciais diante da expansão da
atividade econômica decorrente, que poderá dar origem a novos empreendimentos, eventualmente
complexos de grande porte. Nesses casos deverão ser buscadas localizações compatíveis com as de
reassentamento da população e com os programas de implantação de infra-estrutura, gerando novos
pólos de desenvolvimento regional.
B.20

Programa de Monitoramento Ambiental
Este programa tem como objetivo geral sistematizar as ações de monitoramento e

acompanhamento a serem desenvolvidas nas fases de implantação e operação do empreendimento,
identificando as responsabilidades por sua execução. Assim, visa a dar cumprimento à Resolução
CONAMA nº 01/86, que estabelece que o EIA deve elaborar um programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem
considerados. O programa é justificado ainda pela necessidade de proporcionar ao empreendedor,
órgãos setoriais, instituições científicas e sociedade o acompanhamento e supervisão da execução
do empreendimento, um instrumento que reúna o aperfeiçoamento da política e da estratégia de
implantação de rodovias, nos horizontes de planejamento do setor.
O programa contempla todos os programas integrantes do Projeto Ambiental que possuam
atividades de monitoramento sistemático das condições ambientais durante a implementação do
empreendimento, quer seja na fase de construção ou na de operação.
De modo a atender aos objetivos do programa serão selecionadas todas as propostas de
monitoramento contidas nos demais programas, as quais serão organizadas de acordo com a fase do
empreendimento em que se enquadrem – implantação ou operação. Durante a elaboração deste
programa serão realizadas algumas atividades principais:
a)

análise e identificação das ações de monitoramento incluídas nos demais PGAs;

b)

complementação das informações relativas aos monitoramento dos fatores ambientais
indicados junto aos responsáveis pelo desenvolvimento de cada programa pertinente;

c)

identificação das estratégias para a formalização de parcerias e convênios, bem como
elaboração das respectivas minutas;

d)

definição da sistemática de acompanhamento das ações de monitoramento propostas,
relacionando os responsáveis pela sua execução e a freqüência das ações.
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B.21

Programa de Supervisão Ambiental
Conforme o DNIT (2005e) este programa tem como objetivo o acompanhamento e registro

sistemático de todas as ações que digam respeito à obra, às interferências ambientais decorrentes, à
aplicação dos programas ambientais e às medidas de proteção ambiental. No decorrer da obra
diversas ações serão desenvolvidas, com reflexos mais ou menos significativos para os ambientes
envolvidos. A supervisão ambiental, com uma estrutura de fiscalização independente da supervisão
técnica da obra, zelará pela correta aplicação das medidas previstas nos programas ambientais,
indicando correções/adequações, quando necessário.
O Programa, para atender aos seus objetivos, deverá definir requisitos, diretrizes e
procedimentos para a implantação e acompanhamento das medidas e programas ambientais
instituídos, observando ainda, as normas ambientais e sociais vigentes no Brasil e nas Instituições
de Financiamento Internacional.
B.22

Programa de Apoio às Comunidades Indígenas
Esse programa objetiva a convivência sadia e proveitosa entre a população indígena, o

empreendimento e o meio ambiente, garantindo a essas comunidades sua sobrevivência, seu território
e a manutenção de sua cultura e tradições. Ele é justificado não só pelo atendimento às determinações
legais, mas também pela necessidade de melhor estruturar a ocupação espacial das diferentes aldeias
ou acampamentos indígenas, considerando sua realidade particular de constantes deslocamentos e de
não-garantia de limites legais dos territórios que ocupam (DNIT, 2006c).
Ressalta-se que as comunidades indígenas a serem consideradas no programa são aquelas
residentes na área de influência do empreendimento e que para a execução do mesmo, convênios
poderão ser firmados entre a FUNAI e o OGER.
B.23

Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda
O objetivo deste programa é a implementação de medidas compensatórias à população de

baixa renda a ser atingida pelo empreendimento, traduzidas pelo reassentamento daquelas famílias,
proprietários e não-proprietários de pequenas glebas de terra ou de outros tipos de benfeitoria, que
para o seu sustento dependem das atividades desenvolvidas na área a ser atingida. Essas famílias
constituem, portanto um grupo social com poucas condições de defesa de seus interesses e/ou de
retomar, por si só, as atividades que garantam a sua manutenção em outro local. O desenvolvimento
do programa só é justificado se os estudos desenvolvidos identificarem a presença e a necessidade de
reassentamento de um contingente de população que se enquadra nas condições básicas estabelecidas.
Nesse contexto, o programa visa a garantir a manutenção da qualidade de vida dessas populações,
indicando medidas para que o reassentamento transcorra sem conflitos sociais.
A abrangência geográfica desse programa é toda a faixa de domínio do projeto com base no
traçado da rodovia definido no projeto de engenharia, através da execução de um levantamento
específico e detalhado das famílias de baixa renda ali residentes, bem como pelo levantamento
junto às instituições governamentais ou não, localizadas nos municípios onde se situam as famílias
ou moradores a serem reassentados.

ANEXO C – REGISTROS DE COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E
CONSCIENTIZAÇÃO
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Logotipo do
Órgão

COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO

Página.: 1 de 1

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE
MULTIPLICADORES

N° OU REFERÊNCIA DOS
REGISTROS DO CTC
xx

1. Capacitação para a gestão ambiental
FUNÇÃO

COMPETÊNCIA EXIGIDA

NECESSIDADE DE TREINAMENTO

2. Necessidades e oportunidades de educação ambiental
FUNÇÃO

OPORTUNIDADES

RESPONSÁVEL

Revisão

NECESSIDADES DE TREINAMENTO

UNIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL

Data

RUBRICA

DATA

Autor

Figura C.A: Exemplo de registro para levantamento de necessidades de formação de multiplicadores
Fonte: UFSC, 2005b.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Logotipo do
Órgão

COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO

Página.: 1 de 1

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO
OPERACIONAL

N° OU REFERÊNCIA DOS
REGISTROS DO CTC
xx

1. Capacitação das Unidades Organizacionais
FUNÇÃO

COMPETÊNCIA EXIGIDA

NECESSIDADE DE TREINAMENTO

COMPETÊNCIA EXIGIDA

NECESSIDADE DE TREINAMENTO

2. Capacitação jurídica
ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

Revisão

UNIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL

Data

RUBRICA

DATA

Autor

Figura C.B: Exemplo de registro para levantamento de necessidades de treinamento operacional
Fonte: UFSC, 2005b.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Logotipo do
Órgão

COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO

Página.: 1 de 1

N° OU REFERÊNCIA DOS
REGISTROS DO CTC

REGISTRO PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES OU
TREINAMENTO DO SGA OU TREINAMENTO OPERACIONAL

xx

1. Planejamento do processo de capacitação
PÚBLICO ALVO
(de acordo com a função
exercida no SGA)

CONTEÚDO DE
CADA MÓDULO

DURAÇÃO

PERÍODO

INSTRUTOR

OBJETIVO

CUSTO

2. Avaliação
PÚBLICO ALVO

PONTOS POSITIVOS

RESPONSÁVEL

Revisão

PONTOS NEGATIVOS

UNIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL

Data

O QUE ALTERAR

RUBRICA

DATA

Autor

Figura C.C: Exemplo de registro que pode ser utilizado tanto para formação de multiplicadores
quanto para o treinamento do SGA ou ainda para o treinamento operacional
Fonte: UFSC, 2005b.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

Logotipo do Órgão
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO

Página.: 228 de 1

N° OU REFERÊNCIA DOS REGISTROS DO CTC

CONTROLE DE TREINAMENTO POR FUNÇÃO

FUNÇÃO 

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES

Treinamento
básico do SGA

TREINAMENTOS 

IS nº

IS nº

IS nº

B
B

B
B

B
B

B
B

Gerente Operacional
Técnico Operacional

xx

GESTÃO AMBIENTAL

ÁREA TÉCNICOOPERACIONAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

IS nº IS nº

B
B

TREINAMENTO OPERACIONAL

B
B

IS nº

B
B

LEGENDA:
B – CONHECIMENTOS BÁSICOS

– TREINAMENTO PREVISTO

H – HABILIDADE PRÁTICA

– TREINAMENTO REALIZADO

IS nº IS nº

B
B

IS nº

B
B

B
B

IS nº IS nº

B
B

I
H

IS nº

I
H

IS nº IS nº

I
H

Data de Emissão:

Distribuição de Cópias:

Responsável:

IS – INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Figura C.D: Exemplo de registro para o controle de treinamento por função
Fonte: UFSC, 2005b.

IS nº

I
H

Revisão:

I – NÍVEL DE INSTRUTOR

ÁREA JURÍDICA

I
H

/

/

IS nº IS nº

-

-

IS nº

IS nº

IS nº

-

-

-

Rúbrica

ANEXO D – EXEMPLO DA APLICAÇAO DO SGA PARA UMA DIRETRIZ
AMBIENTAL DE UM OGER
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ANEXO D EXEMPLO DA APLICAÇAO DO SGA PARA UMA DIRETRIZ AMBIENTAL
DE UM OGER
Como exemplo de aplicação da seqüência estrutural do SGA, segue-se, de forma
esquemática, as etapas de desenvolvimento de um dos aspectos de uma diretriz ambiental voltada
para um OGER na terceirização de serviços em seus empreendimentos, notadamente, na operação
das rodovias sob sua jurisdição. Considerando-se a necessidade de estruturação da diretriz de
acompanhamento e fiscalização das cláusulas ambientais estipuladas no contrato com as empresas
contratadas (no caso as concessionárias) e a ocorrência de acidentes com significativos impactos
ambientais negativos nas rodovias cujas operações foram terceirizadas, esse constitui o escopo do
exemplo adotado. Trata-se, entretanto, de mero exercício indicativo e exemplificativo de
desenvolvimento do processo de gestão para um tema específico, já apresentado no âmbito do
Convênio nº 011/2003/ANTT/UFSC, nos relatórios elaborados para o Módulo 2 (UFSC, 2004c) e
Módulo 5 (UFSC, 2005b).
Os quadros apresentados a seguir exploram as possibilidades de gestão, seguindo-se o
roteiro apresentado na Figura 4 da presente dissertação:
a)

política ambiental: o Quadro D.A apresenta um destaque da política ambiental do
órgão, a diretriz ambiental que constitui objeto principal do tema em destaque, os
objetivos associados e as atividades, produtos e prazos estipulados para o alcance desses
objetivos. O Quadro D.B apresenta as características da atividade em tela. Sobre esse
aspecto salienta-se que o assunto tem interface com outras diretrizes, o que deve ser
contemplado em sua implementação;

b)

planejamento: a etapa inclui os Quadros D.C a D.G:
− aspectos ambientais: o Quadro D.C apresenta como exemplo aqueles referentes aos

contratos de concessão rodoviária, ou seja, as cláusulas que contêm direta e
indiretamente relação ambiental. Já o Quadro D.D inclui aqueles aspectos ambientais
relacionados ao âmbito da concessionária rodoviária e, portanto, objeto de controle
indireto por meio das cláusulas contratuais;
− requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao tema: Quadro D.E;
− objetivos e as metas para realização da atividade em foco: Quadro D.F;
− Programas de Gerenciamento Ambiental voltados para o controle de risco de

acidentes em rodovias: o Quadro D.G cita as atividades que compõem estes PGAs.
c)

implantação e operação: a etapa é abordada nos Quadros D.H a D.L, onde são definidas
a estrutura e responsabilidade; o treinamento, conscientização e competência; a
documentação e comunicação e o controle de documentos e operacional;

d)

verificação: as medidas tomadas nesta etapa da gestão, para o tema exemplificado, são
apresentadas no Quadro D.M.
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Quadro D.A: Política ambiental (destaque) e diretriz ambiental
Destaque da Política Ambiental
Assegurar a prestação de serviços públicos de transporte rodoviário que cumpram os princípios de eficiência, segurança,
qualidade, economicidade, conforto e preservação ambiental.
Diretriz Ambiental:
− acompanhar e fiscalizar a execução do contrato quanto aos aspectos ambientais.
Objetivos Gerais:
− assegurar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas ao meio ambiente;
− gerenciar informações de acompanhamento e fiscalização de tais cláusulas.
− reduzir riscos de acidentes com danos ambientais.
Prazo

Atividade da Diretriz

Curto

Implementação de critérios, escopo, procedimentos e freqüência de
acompanhamento, controle e fiscalização das cláusulas contratuais sobre
meio ambiente, considerando, entre outros, os seguintes aspectos:
Manual de procedimentos para a
acidentes com danos ambientais; revisão de conteúdo e periodicidade do
gestão ambiental
RPA; controle sobre passivos ambientais e definição de critérios para
contabilização dos custos ambientais, considerando-se o impacto sobre as
tarifas de pedágio; melhoria do Plano de Fiscalização de Rodovias.

Produto da Atividade

Coleta e processamento informatizado de informações sobre a execução de Relatório de execução contratual
cláusulas contratuais relativas ao meio ambiente
– meio ambiente
Curto, Médio Acompanhamento do processo de licenciamento ambiental
Relatório de conformidade
e Longo
Acompanhamento da aplicação, por parte das concessionárias e
(caráter
Relatório de conformidade
permanente) permissionárias, de instruções de serviço, normas e regulamentos exigidos normativa
pelo OGER e de instruções corretivas no caso de necessidade de adequações.
Acompanhamento da aplicação da legislação ambiental

Relatório de conformidade legal

Acompanhamento da evolução da legislação ambiental e da aplicação de Relatório de acompanhamento
novas determinações legais
legal
Médio e
Longo
(caráter
permanente e
pontual)

Definição e implementação de convênio com os órgãos ambientais, para Convênios com órgãos ambientais
intercâmbio de informações.
celebrados e implementados
Acompanhamento das iniciativas das concessionárias relacionadas aos PAEs Relatório de conformidade dos
para o transporte de produtos perigosos.
Planos de Ação Emergencial
Acompanhamento da aplicação de recursos financeiros no cumprimento de Relatório de apropriação de
exigências legais e cláusulas contratuais.
custos ambientais

Longo
(pontual)

Revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos e processo de gestão
Relatório de avaliação
adotados.

Fonte: UFSC, 2004c.

Cabe salientar que em relação aos prazos de implantação, como o SGA é instrumento
concebido para tratar das questões ambientais com progressivo grau de excelência, sua implantação
pode ser arquitetada de forma que gradualmente aprofunde seu conteúdo e amplie sua abrangência.
Essa abordagem se desdobra em horizontes de curto (até 18 meses), médio (18 a 36 meses) e longo
prazo (até 60 meses).
No curto prazo, paralelamente à instalação do SGA propriamente dito, recomenda-se a
introdução das seguintes medidas no quadro de referência atual da gestão ambiental do OGER,
sempre observadas as suas competências legais e as dos órgãos ambientais:
a)

aprovação e implementação das diretrizes ambientais do OGER;

b)

treinamento da equipe de coordenação do OGER;

c)

elaboração de instruções para adoção de procedimentos de acompanhamento e
fiscalização dos aspectos ambientais dos contratos;

d)

elaboração de Programa de Treinamento para os agentes envolvidos;
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e)

tomada de decisões: sobre política de prevenção e controle de riscos de acidentes e
definição de parâmetros de qualidade ambiental em travessias urbanas.

No médio prazo, em período de pleno funcionamento do SGA, recomendam-se:
a)

adoção de procedimentos informatizados para fornecimento, pelas empresas contratadas,
de informações em tempo real;

b)

exigência de disponibilização, pelas empresas contratadas, de bancos de dados
informatizados e de acesso irrestrito pelo OGER;

c)

treinamento dos agentes envolvidos no acompanhamento e fiscalização dos aspectos
ambientais dos contratos;

d)

realização de convênios com o IBAMA e OEMAs, visando ao intercâmbio de
informações, treinamento e aperfeiçoamento da gestão ambiental dos serviços prestados
nas rodovias.

e)

adoção dos procedimentos para acompanhamento e fiscalização dos aspectos ambientais
dos contratos;

f)

implantação progressiva das diretrizes ambientais aprovadas;

g)

promoção de medidas de incentivo à implantação, pelas empresas contratadas, de SGAs.

No horizonte de longo prazo, de cinco anos, o programa de atividades do SGA incluiria:
a)

revisão e aperfeiçoamento do SGA do OGER;

b)

adoção de métodos de contabilidade ambiental para aplicação pelas empresas
contratadas;

c)

implantação progressiva das diretrizes ambientais aprovadas;

d)

estabelecimento de Programa de Desempenho Ambiental para a terceirização de serviços
em empreendimentos rodoviários.
Quadro D.B: Características da atividade em destaque

Atividade: acompanhamento e fiscalização de acidentes com danos ambientais.
Objetivo específico:
− estabelecer procedimentos para a comunicação de acidentes rodoviários com danos ambientais e/ou danos à comunidade;
− estabelecer rotinas de gerenciamento dos dados sobre os aspectos ambientais no acompanhamento e controle de acidentes;
− fornecer subsídios para tomada de decisão sobre autuação e aplicação de penalidades;
− fornecer subsídios para análise de desempenho da empresa contratada.
Referência: as rotinas de gerenciamento ambiental para o controle de acidentes rodoviários têm como referência:
− o contrato de concessão/prestação de serviço da via e seu respectivo PER;
− o projeto de engenharia da via;
− as licenças ambientais e os requisitos estabelecidos na legislação pertinente ao transporte de produtos e acidentes;
− os planos de contingência e de ação emergencial da rodovia;
− as informações contidas no RPA e RETOFF;
Correlação: este procedimento possui correlação com os seguintes PGAs:
− PGA do Relatório de Proteção Ambiental;
− PGA de Fiscalização Rodoviária;
− PGA de Atuação Conveniada; e
− PGA de Segurança no Transporte de Produtos Perigosos.
Campo de Aplicação: é aplicado no âmbito das atividades desenvolvidas pelas seguintes unidades organizacionais:
− Unidade Organizacional (UO) de Infra-estrutura Rodoviária;
− CGA;
− Assessoria de Comunicação;
− CMA;
− Ouvidoria;
− Procuradoria-Geral.
Fonte: UFSC, 2004c.
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Quadro D.C: Aspectos ambientais: cláusulas do contrato de concessão rodoviária
CONCESSÕES PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ITENS CONTRATUAIS RELACIONADOS A MEIO AMBIENTE
Obrigações do Poder Concedente (Órgão Regulador)
Incumbe ao Poder Concedente (Órgão Regulador): (1) fiscalizar, permanentemente, a rodovia; (2) aplicar as penalidades
contratuais; e (3) promover medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente.
Obrigações da Concessionária
Sem prejuízo do cumprimento dos encargos previstos no PER, incumbe à concessionária:
− prestar contas ao órgão regulador e aos usuários, na forma e na periodicidade estabelecida no contrato, sobre a gestão das
atividades vinculadas à concessão, compreendidos, inclusive, os aspectos relativos à execução das obras e serviços de
engenharia e de operação da rodovia;
− permitir aos encarregados da fiscalização da concessão livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, assim como às obras, aos equipamentos e às
instalações integrantes ou vinculadas à concessão;
− prestar as informações que lhes forem solicitadas pelo órgão regulador, bem assim elaborar relatórios periódicos,
conforme definido no contrato;
− cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da concessão e as cláusulas do contrato;
− apoiar a ação de autoridades e representantes do Poder Público, em especial da polícia, dos bombeiros, da defesa civil, da
saúde e das Forças Armadas;
− zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas, respondendo pela obtenção das eventuais licenças exigidas pelos
agentes de proteção ambiental;
− respeitar, na execução das obras e serviços as características ambientais do local de execução, obrigando-se ainda a
transportar, para o local identificado e aprovado pelo órgão regulador e pelos agentes de proteção ambiental, os materiais
de bota-fora, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras e serviços que venham a realizar.
Dever da Concessionária
Constitui especial obrigação da concessionária zelar para que nos seus contratos com terceiros, com objeto integrado às
atividades da concessão, sejam rigorosamente observadas as regras do contrato e de demais requisitos legais e outros aplicáveis,
sobretudo quanto às medidas de salvaguarda dos usuários da rodovia, ao pessoal afeto à concessão e ao meio ambiente.
Obtenção de Licenças
Caberá à concessionária obter todas as licenças e permissões necessárias ao exercício das atividades vinculadas à concessão.
Proteção Ambiental
A concessionária obriga-se a cumprir o disposto nas leis nacional, estadual e municipal sobre a proteção ambiental.
A concessionária enviará ao órgão regulador, semestralmente, ou em outra periodicidade que poderá ser alterada pelo
último, um relatório sobre:
(a) os impactos ambientais provocados pela construção, conservação e exploração da rodovia;
(b) as ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos impactos ambientais provocados;
(c) os impactos ambientais previstos e as subseqüentes medidas de mitigação e compensação.
O órgão regulador poderá exigir que a concessionária, no curso do período da concessão adote programas e implemente
medidas de proteção e recuperação ambiental, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não previstos no PER,
observadas as disposições contratuais sobre acréscimos de obras e serviços.
Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.D: Aspectos ambientais: interface com atividades da concessionária
Acompanhamento e fiscalização de acidentes com danos ambientais e ou danos à comunidade
Atividades das concessionárias rodoviárias:
− manutenção e operação da rodovia;
− implantação, manutenção e operação de Plano de Ação Emergencial – PAE;
− informações sobre acidentes: registros e relatórios.
Aspectos ambientais:
− riscos de impactos e danos ambientais: poluição e contaminação de cursos d’água; poluição e contaminação de
mananciais de abastecimento de água, com eventual interrupção no abastecimento à população; danos à flora, à fauna e a
ecossistemas; riscos de explosão, incêndio e vazamentos com eventuais danos à população afetada.
Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.E: Requisitos legais
Legislação ambiental federal, aplicada pelos órgãos ambientais (ver Apêndice D):
− o licenciamento ambiental do transporte de produtos perigosos inclui exigência do PAE para responsáveis pelas rodovias;
− a lei de crimes ambientais pune responsáveis por danos ambientais.
Legislação do transporte de produtos perigosos (ver Apêndice D): aplicada pelo Ministério dos Transportes determina
responsabilidades e exigências para todos os agentes envolvidos, incluindo a adoção de medidas de segurança para redução
de riscos de acidentes e medidas de ação emergencial.
Legislação estadual e iniciativas de órgãos ambientais estaduais: algumas já tratam da prevenção e controle de riscos de
acidentes, especialmente no caso do transporte de produtos perigosos.
Fonte: UFSC, 2004c.
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Quadro D.F: Objetivos e metas
Objetivo 1: Redução de riscos de acidentes.
Meta: Redução do número de acidentes em 50% a.a., entre 2007 e 2012, para os trechos de alta incidência de acidentes.
Objetivo 2: Melhorar o atendimento a emergências.
Meta: Planos de Ação Emergencial implementados em todas as vias concedidas até o final de 2007.
Objetivo 3: Adequar o acompanhamento e a fiscalização de acidentes com danos ambientais e/ou à comunidade.
Meta: Estabelecer procedimento de acompanhamento e fiscalização de acidentes no prazo de 90 dias e implementá-lo
em até 90 dias subseqüentes.
Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.G: Atividades do PGA de Acidente Rodoviário
Atividades para alcance do objetivo 1:
− revisão das metodologias de registro de acidentes utilizadas anteriormente à concessão e atualmente;
− diagnóstico e avaliação da evolução de ocorrências de acidentes, suas características, causas e efeitos, incluindo

realização de perícia independente em trechos selecionados;
avaliação das medidas adotadas pelas concessionárias para redução de riscos e respectivos efeitos;
identificação de medidas de redução de riscos e suas implicações contratuais, regulamentares e operacionais;
interação com órgãos ambientais e a Defesa Civil a respeito de Plano de Contingência;
seleção e implementação de medidas de redução de riscos de incidências.
Atividades para alcance do objetivo 2:
− levantamento de requisitos legais que exigem a implementação de PAE e análise de sua aplicação;
− levantamento de iniciativas governamentais locais e estaduais pertinentes;
− levantamento de iniciativas da indústria e de organizações não-governamentais;
− estabelecimento de Termos de Referência – TRs para a formulação e implementação de PAEs;
− definição de requisitos necessários para exigir a implementação de PAEs por parte das concessionárias, envolvendo
aspectos contratuais, normativos e técnicos;
− adoção das medidas necessárias para a implementação, pelas concessionárias, de PAEs em prazo especificado.
Atividades e tarefas para alcance do objetivo 3:
− levantamento e caracterização das cláusulas contratuais referentes à segurança, ao atendimento de acidentes, à
prestação de informações sobre acidentes, à preservação ambiental, à paralisação da operação, às infrações e
penalidades;
− especificação dos procedimentos para adoção pelo órgão regulador: exigências normativas e orientações às
concessionárias para tratamento da questão; recebimento de informações sobre condições da via, análise de risco de
trechos críticos e ocorrências; acompanhamento e vistoria em campo; elaboração de relatório; tomada de decisão sobre
autuação e aplicação de penalidades; acompanhamento pós-acidente, pontual e permanente, por trecho e por
concessionária;
− especificação dos procedimentos para adoção pelas concessionárias: manutenção e conservação preventivas; realização
de diagnóstico das condições da via, análise de risco para trechos críticos e definição e implementação de medidas
preventivas e corretivas de segurança; prestação de informações sobre acidentes e respectivos relatórios de acidentes;
comprovação de conformidade com exigências de órgãos ambientais, orientações da Defesa Civil, solicitações do
Ministério Público e outras.
−
−
−
−

Fonte: UFSC, 2004c.

Observa-se no exemplo que o PGA de Acidente Rodoviário é voltado aos acidentes com
ocorrência de dano ambiental e/ou dano à comunidade e deve ser executado através das suas
respectivas rotinas de gerenciamento ambiental. Deve-se desenvolver a partir da comunicação do
acidente ao órgão regulador, até o restabelecimento das condições de tráfego e do meio afetado.
Neste sentido, o procedimento operacional de controle de acidentes rodoviários será constituído das
rotinas de:
1)

comunicação de acidente rodoviário com dano ambiental e/ou dano à comunidade;

2)

análise do acidente e acompanhamento das ações tomadas pela concessionária; e

3)

acompanhamento das ações tomadas pela concessionária pós-acidente.

Da primeira rotina podem fazer parte o registro para o protocolo de comunicação de
acidente rodoviário (Figura D.A), o registro de acompanhamento dos procedimentos de
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atendimento de acidente rodoviário com dano ambiental e/ou dano à comunidade (Figura D.B),
assim como o formulário de comunicação de acidente rodoviário (Figura D.C).
A segunda rotina, referente à análise do acidente rodoviário e acompanhamento das ações
tomadas pela concessionária, visa a: promover a análise do acidente e acompanhamento das ações
tomadas pela concessionária; averiguar a consonância dessas ações com os serviços e infra-estrutura
previstos no PER para atendimento emergencial, com as licenças ambientais e com os planos de
contingência e de ação emergencial; e identificar a necessidade de autuação ou penalidade.
São alvos dessa segunda rotina, acidentes rodoviários envolvendo transporte de cargas, com
perda/vazamento de carga, com dano ambiental e/ou à comunidade.
A análise de acidente rodoviário com dano ambiental e/ou com dano à comunidade, assim
como o acompanhamento das ações tomadas (Figura D.D), terá seu início a partir do recebimento
do Relatório de Acidente Rodoviário enviado pela concessionária ao órgão regulador, no qual
deverão ser analisados os seguintes formulários:
1)

formulário de comunicação de acidente rodoviário (Figura D.C);

2)

formulário de informações gerais sobre a rodovia (Figura D.E);

3)

formulário de informações sobre o acidente – caracterização e conseqüências (Figura D.F);

4)

formulário de informações sobre o acidente – apuração das causas prováveis (Figura D.G);

5)

formulário de informações sobre o acidente – ações emergenciais conforme o PAE (Figura
D.H).

Ainda deverão fazer parte desse relatório, além dos seus respectivos formulários, outros
documentos como: registro do protocolo de comunicação do acidente rodoviário (Figura D.A);
registro de análise e acompanhamento dos procedimentos de atendimento de acidente rodoviário
com dano ambiental e/ou dano à comunidade (Figura D.B); PAE; licenças ambientais; laudos de
inquérito do acidente; relatórios de sindicância; Boletins de Ocorrência – BOs, em situações de
acidentes rodoviários com vítimas; e autos de infração emitidos pelo órgão ambiental.
Finalmente, a terceira rotina trata do necessário acompanhamento das ações tomadas pela
concessionária após o acidente, visando à recuperação dos danos causados ao meio ambiente e/ou
aos bens públicos ou privados. O registro dessa atividade deverá ser realizado por meio do Registro
de Acompanhamento das Ações Tomadas pela Concessionária Pós-acidente, cujo modelo está
apresentado na Figura D.I.
Essa terceira rotina deverá ser elaborada pela CMA que deverá consultar a Procuradoria
Geral, por meio do Protocolo de Comunicação de Acidente (Figura D.A), sobre as implicações do
acidente rodoviário. Ela será efetuada com base nas informações fornecidas pela concessionária e
obtidas através do PGA de Fiscalização Rodoviária e do PGA de Atuação Conveniada. Também
deve se basear nas informações constantes no Relatório de Acidente Rodoviário, a saber: no
Formulário de Informações Sobre o Acidente – Ações Pós-Acidente (Figura D.J), fornecido pela
concessionária ao órgão regulador, e, quando for o caso, no documento denominado Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC, emitido pelo Órgão Ambiental ou Ministério Público.
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DIRETRIZ AMBIENTAL – ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO
QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Logotipo do
Órgão

PGA DE CONTROLE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Tipo: REGISTRO ROTINAS 01, 02 E 03

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO

Setor:
Página.: 1 de 1

N° OU REFERÊNCIA DO
ACIDENTE
xx

1. Remetente
UNIDADE ORGANIZACIONAL:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

2. Destinatário
UNIDADE ORGANIZACIONAL:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Recebimento da Comunicação
DATA:

HORA:

DD/MM/AAAA

HH:MM:SS

4. Descrição do Objeto da Comunicação
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Documentação em Anexo
CITAR DOCUMENTOS ANEXOS À COMUNICAÇÃO

Revisão

Data

Autor

Figura D.A: Exemplo de registro para o protocolo de comunicação de acidente rodoviário
Fonte: UFSC, 2005b.
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QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Logotipo do
Órgão

PGA DE CONTROLE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO ROTINA 01

Página.: 1 de 1

ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO DE
ACIDENTE RODOVIÁRIO COM DANO AMBIENTAL E/OU DANO À
COMUNIDADE

N° OU REFERÊNCIA DO
ACIDENTE
xx

1. Responsável pelo Registro
UNIDADE ORGANIZACIONAL:

DATA DO REGISTRO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DD/MM/AAAA

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

2. Localização e Características do Acidente
TRECHO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE

LADO:

INÍCIO:

LE ( )

KM XXXX

FIM:

KM XXXX

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
LD ( )

LAT:

LONG:

3. Descrição Geral das Características do Acidente
TRECHO, VEÍCULOS ENVOLVIDOS, ESPECIFICAR CARGA VAZADA/ PERDIDA, NATUREZA DO ACIDENTE,
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL (MEIO AMBIENTE, COMPONENTES ESTRUTURAIS), ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS
PERTINENTES

4. Procedimentos de Atendimento do Acidente
RELATAR OS PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS NO DIA ATÉ A RESPECTIVA HORA DA REDAÇÃO. RELATAR
CARACTERÍSTICAS DO ACIDENTE, DO LOCAL, DANOS, AUTORIDADES ENVOLVIDAS, AÇÕES TOMADAS ETC.

Revisão

Data

Autor

Figura D.B: Exemplo de registro de acompanhamento dos procedimentos de atendimento de acidente
rodoviário com dano ambiental e/ou dano à comunidade
Fonte: UFSC, 2005b.
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
Página: 1 de 1

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR:

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME COMPLETO

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

DATA DO ENVIO: XX/XX/XXXX

HORA: HH: MM: SS

2. Identificação do Acidente
NATUREZA DO ACIDENTE:
( ) ABALROAMENTO LATERAL

( ) COLISÃO

( ) ABALROAMENTO LATERAL (SENTIDOS OPOSTOS)

( ) COLISÃO FRONTAL

( ) ABALROAMENTO TRANSVERSAL

( ) COLISÃO TRASEIRA

( ) ATROPELAMENTO

( ) EXPLOSÃO

( ) ATROPELAMENTO DE ANIMAL

( ) INCÊNDIO

( ) CAPOTAGEM

( ) SAÍDA DA PISTA

( ) CARGA MAL ACONDICIONADA

( ) TOMBAMENTO

( ) CHOQUE COM OBJETO FIXO

( ) OUTRAS/ESPECIFICAR

( ) CHOQUE COM VEÍCULO ESTACIONADO
ESPECIFICAR OUTRAS NATUREZAS DO ACIDENTE:

CONSEQÜÊNCIAS:
VEÍCULO(S) ENVOLVIDO(S):

( ) CARGA

( ) COLETIVO DE PASSAGEIROS

( ) PASSEIO

N° DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS:

XX

XX

XX

N° DE FERIDOS:

XX

XX

XX

N° DE ÓBITOS:

XX

XX

XX

PRODUTOS VAZADOS/PERDIDOS

PESO/VOLUME
ESTIMADO

PRODUTOS VAZADOS/PERDIDOS

PESO/VOLUME
ESTIMADO

(1) XXXXXXXXXXXX

(2) XXXXXXXXXXXX

(3) XXXXXXXXXXXX

(4) XXXXXXXXXXXX

(5) XXXXXXXXXXXX

(6) XXXXXXXXXXXX

LOCALIZAÇÃO DO ACIDENTE:
Local: (Rodovia, Acesso, etc.)

Data: XX/XX/XXXX

Trecho/km:

Hora: HH:MM:SS

Estação mais próxima:

Município/UF:

3. Contatos
( ) DEFESA CIVIL

( ) ÓRGÃO AMBIENTAL

( ) IBAMA

( ) OUTROS/ESPECIFICAR

ESPECIFICAR OUTROS CONTATOS:

4. Plano de Ação Emergencial
( ) ACIONADO

( ) NÃO ACIONADO

( ) NÃO EXISTENTE

Figura D.C: Exemplo de formulário de comunicação de acidente rodoviário
Fonte: Adaptado UFSC, 2005b.
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PGA DE CONTROLE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS

Logotipo do
Órgão

Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO ROTINA 02

Página.: 1 de 2

ANÁLISE DO ACIDENTE RODOVIÁRIO E ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES TOMADAS PELA CONCESSIONÁRIA

N° OU REFERÊNCIA DO
ACIDENTE
xx

1. Responsável pelo Registro
UNIDADE ORGANIZACIONAL:

DATA DO REGISTRO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DD/MM/AAAA

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

2. Características do Acidente
CONCESSIONÁRIA: XXXXXXXXXXXXX
ACIDENTE COM DANO AMBIENTAL

( ) DESCREVER

ACIDENTE COM DANO À COMUNIDADE

( ) DESCREVER

3. Órgãos Envolvidos
ÓRGÃO AMBIENTAL

( )

DEFESA CIVIL

( )

OUTROS ÓRGÃOS

( )

QUAL:

QUAIS:

4. Atuação do OGER
O OGER EFETUOU INSPEÇÃO DE CAMPO:

( ) SIM

( ) NÃO

CASO TENHA OCORRIDO INSPEÇÃO DE CAMPO POR PARTE DO OGER, IDENTIFICAR SE A(S) CAUSA(S) PROVÁVEL(IS)
VERIFICADAS SÃO SEMELHANTES A(S) CAUSA(S) PROVÁVEL(IS) DO RELATÓRIO DE ACIDENTE-APURAÇÃO DAS
CAUSAS PROVÁVEIS:
( ) SIM

( ) NÃO

( ) EM PARTE

DESCREVER:

5. Análise do Formulário de Informações sobre o Acidente - Apuração das Causas Prováveis
HÁ COERÊNCIA NO RELATO DA(S) CAUSA(S) PROVÁVEL(IS):

( ) SIM

( ) NÃO

DESCREVER:

Figura D.D: Exemplo de registro para análise do acidente rodoviário e acompanhamento das ações
tomadas pela concessionária (continua)
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QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Logotipo do
Órgão

PGA DE CONTROLE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO ROTINA 02

Página.: 2 de 2

ANÁLISE DO ACIDENTE RODOVIÁRIO E ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES TOMADAS PELA CONCESSIONÁRIA

N° OU REFERÊNCIA DO
ACIDENTE
xx

5. Análise do Formulário de Informações sobre o Acidente - Apuração das Causas Prováveis
(CONTINUAÇÃO)

FOI CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE COM BASE NAS LICENÇAS AMBIENTAIS:

( ) SIM

( ) NÃO

DESCREVER:

DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS TOMADAS, APRESENTADAS NO
FORMULÁRIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS TOMADAS - ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA, E NO
PAE FOI CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE:

( ) SIM

( ) NÃO

DESCREVER:

COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE REGISTRO DESTACAM-SE AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
CÓDIGO DO DOCUMENTO

INFORMAÇÃO

CONCLUSÃO:
O ACIDENTE FOI OCASIONADO DEVIDO À FALHAS DA:
( ) TRANSPORTADORA

( ) CONCESSIONÁRIA

( ) TRANSPORTADORA E CONCESSIONÁRIA

( ) NENHUMA DAS DUAS

IDENTIFICAR E ELABORAR CONCLUSÃO COM BASE NOS FATOS APURADOS.

Revisão

Data

Autor

Figura D.D: Exemplo de registro para análise do acidente rodoviário e acompanhamento das ações
tomadas pela concessionária (continuação)
Fonte: Adaptado, UFSC, 2005b.
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A RODOVIA
Página: 1 de 1

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA RELATORA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR :

TELEFONE:

E-MAIL:

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME COMPLETO

LOCAL E DATA DO RELATO:

XXXXXXXXX, XX DE XXXXXXXX DE XXXX

CONTRATO DE CONCESSÃO:

INÍCIO DO CONTRATO:

Nº OU CÓDIGO

DD/MM/AAAA

RODOVIA:

TRECHO CONCEDIDO
INÍCIO:

DD/MM/AAAA

EXTENSÃO:

SIGLA RODOVIA

TÉRMINO DO CONTRATO:

XXXX

km

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
FIM:

km XXXX

INÍCIO:

km XXXX

MUNICÍPIO(S) TRANSPASSADO(S):

LAT

LONG

FIM:

LAT

LONG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Características da Via
CARACTERÍSTICAS DE TRAÇADO:
DESCRIÇÃO GERAL DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO
(SINUOSO, RETILÍNEO, DECLIVIDADE, RAIOS DE CURVAS ETC.)

INTERSEÇÕES
TIPO

COORD. GEOGRÁFICAS

TIPO

COORD. GEOGRÁFICAS

XXXXXXXXXXXX

TRECHO:

XXXXXXXXXXXX

TRECHO:

LAT

LONG

LAT

LONG

3. Características Gerais do Entorno
NÚCLEOS POPULACIONAIS

TRECHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

PRESENÇA DE CORPOS HÍDRICOS
TRECHO (Rodovia:

)

COORD.GEOGRÁFICAS

PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO

COORD. GEOGRÁFICAS

TRECHO

INÍCIO KM XXXX FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX

FIM KM XXXX

LAT

LONG

FIM KM XXXX

LAT

LONG

FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX

INÍCIO KM XXXX FIM KM XXXX

LAT

LONG

INÍCIO KM XXXX

COORD.GEOGRÁFICAS

4. Licenciamento Ambiental
POSSUI LICENÇA

SIM ( )

NÃO ( )

LICENÇA AMBIENTAL ATUAL

N°:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

DATA DE EXPEDIÇÃO:

VALIDADE:

LP ( )

XXX

XXXXXX

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

LI ( )

LO ( )

5. Informações Emergenciais
POSSUI PAE:

SIM ( )

NÃO ( )

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO PAE:

INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS (DISCRIMINAR CONFORME PER):

Figura D.E: Exemplo de formulário de informações gerais sobre a rodovia
Fonte: UFSC, 2005b.

DD/MM/AAAA
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - CARACTERIZAÇÃO E
CONSEQÜÊNCIAS
Página: 1 de 4

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA RELATORA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR :

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME COMPLETO

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

LOCAL E DATA DO RELATO:

XXXXXXXXX, XX DE XXXXXXXX DE XXXX

TRECHO CONCEDIDO

INÍCIO:

FIM:

km XXXX

km XXXX

2. Identificação do Acidente
Nº:

DATA:

WWWWWWW

HORA:

DD/MM/AAAA

HH:MM:SS

3. Trecho/Localização do Acidente
MUNICÍPIO/UF:

XXXXXXXXX / UF

TRECHO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE

LADO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

INÍCIO:

LE ( ) LD ( )

INÍCIO:

KM XXXX

FIM:

KM XXXX

LAT

LONG

FIM:

LAT

LONG

CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO) MAIS PRÓXIMO:

4. Veículo(s) Envolvido(s)
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA (INFORMAR A QUANTIDADE DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS)
LEVE

(

)

MÉDIO

(

)

PESADO

VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

(

(

)

ARTICULADO

(

)

)

TIPO:
VEÍCULO DE PASSEIO

(

)

TIPO:

5. Carga: Produtos Vazados/Perdidos
SIM ( )

NÃO ( )

NO CASO DE VAZAMENTO OU PERDA DE PRODUTO, PREENCHER O CAMPO A SEGUIR

PERIGOSA

PESO (t) OU
VOL. (l) ESTIMADO

NÃO PERIGOSA

PESO (t) OU
VOL. (l) ESTIMADO

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXXXXXX

XXX

6. Caracterização do Local do Acidente e Identificação de Dano
RESTRIÇÕES À VISIBILIDADE/COMENTAR
( )

OUTDOOR

( )

OFUSCAMENTO

( )

VEGETAÇÃO

( )

CONFIGURAÇÃO DO TERRENO

( )

POEIRA OU FUMAÇA

( )

VEÍCULO ESTACIONADO

( )

OUTRAS\ ESPECIFICAR

Figura D.F: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: caracterização e conseqüências
(continua)
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - CARACTERIZAÇÃO E
CONSEQÜÊNCIAS
Página: 2 de 4
(CONTINUAÇÃO)

6. Caracterização do Local do Acidente e Identificação de Dano
CONDIÇÕES DA PISTA
( )

SECA

( )

MOLHADA

( )

COM ÓLEO

( )

LAMACENTA

( )

MATERIAL GRANULADO

( )

OUTRAS/ ESPECIFICAR

COMPONENTES ESTRUTURAIS

EXISTENTE

DANO

Pista de rolamento

( )

( )

Acostamento

( )

( )

Posto de pedágio

( )

( )

Trecho em nível

( )

( )

Aclive

( )

( )

Declive

( )

( )

Túnel

( )

( )

Ponte ou viaduto

( )

( )

Pontilhão ou bueiro

( )

( )

Sinalização temporária

( )

( )

Sinalização permanente

( )

( )

Obras

( )

( )

Tangente

( )

( )

Curva

( )

( )

Corte

( )

( )

Aterro

( )

( )

Outros/ Especificar

( )

( )

COMPONENTES AMBIENTAIS

EXISTENTE

DANO

Área rural

( )

( )

Área urbanizada

( )

( )

Ocupação humana

( )

( )

Solo

( )

( )

Vegetação

( )

( )

Área de cultivo

( )

( )

Fauna

( )

( )

Curso d'água

( )

( )

Área de preservação permanente

( )

( )

Unidade de conservação

( )

( )

Patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural

( )

( )

Outros/ Especificar

( )

( )

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

7. Identificação de Interferência com outras Infra-Estruturas e Dano
INFRA-ESTRUTURA

EXISTENTE

DANO

Gasodutos

( )

( )

Oleodutos

( )

( )

Linhas de transmissão

( )

( )

Sistema de abastecimento público de águas

( )

( )

Sistema de coleta e tratamento de esgotos

( )

( )

Ferrovia

( )

( )

DESCRIÇÃO

Figura D.F: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: caracterização e conseqüências
(continua)
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - CARACTERIZAÇÃO E
CONSEQÜÊNCIAS
Página: 3 de 4
(CONTINUAÇÃO)

8. Interrupção do Tráfego
SIM ( )

NÃO ( )

TEMPO DE INTERRUPÇÃO (H):

INÍCIO: HH:MM:SS

TÉRMINO: HH:MM:SS

9. Vítimas Envolvidas no Acidente
VEÍC. DE TRANSPORTE DE CARGA

VEÍC. DE TRANSPORTE COLETIVO

Nº DE FERIDOS (

)

Nº DE FERIDOS (

)

Nº DE ÓBITOS (

Nº DE ÓBITOS (

)

Nº TOTAL DE PASSAGEIROS (

VEÍC. DE PASSEIO
)

)

Nº DE FERIDOS (

)

Nº DE ÓBITOS (

Nº TOTAL DE PASSAGEIROS (

)

)

10. Medidas de Ação Emergencial promovidas pela Concessionária
DESCREVER:

11. Medidas de Recuperação Ambiental
O ÓRGÃO AMBIENTAL ESTIPULOU MEDIDA(S) DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
( ) SIM

( ) NÃO

CASO TENHA ESTIPULADO, LISTÁ-LAS NO CAMPO A SEGUIR

DESCRIÇÃO DA(S) MEDIDA(S) DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

(Citar o órgão)

OUTRO ÓRGÃO ESTIPULOU MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
( ) SIM

( ) NÃO

CASO TENHA ESTIPULADO, LISTÁ-LAS NO CAMPO A SEGUIR

DESCRIÇÃO DA(S) MEDIDA(S) DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

(Citar o órgão)

Figura D.F: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: caracterização e conseqüências
(continua)

245

RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - CARACTERIZAÇÃO E
CONSEQÜÊNCIAS
Página: 4 de 4
(CONTINUAÇÃO)

12. Relatório Fotográfico
INSERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura D.F: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: caracterização e conseqüências
(continuação)
Fonte: Adaptado UFSC, 2005b.
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - APURAÇÃO DAS CAUSAS
PROVÁVEIS
Página: 1 de 2

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA RELATORA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR :

TELEFONE:

E-MAIL:

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME COMPLETO

LOCAL E DATA DO RELATO:

XXXXXXXXX, XX DE XXXXXXXX DE XXXX

TRECHO CONCEDIDO

INÍCIO:

FIM:

km XXXX

km XXXX

2. Identificação do Acidente
Nº:

DATA:

WWWWWWW

HORA:

DD/MM/AAAA

HH:MM:SS

3. Trecho/Localização do Acidente
TRECHO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE

LADO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

INÍCIO:

LE ( ) LD ( )

INÍCIO:

KM XXXX

FIM:

KM XXXX

LAT

LONG

FIM:

LAT

LONG

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO:
DESCRIÇÃO GERAL DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO
(SINUOSO, RETILÍNEO), DECLIVIDADE, RELEVO ETC..

4. Veículo(s)
ESPECIFICAR O(S) VEÍCULO(S) TRANSPORTADOR(ES):

ESPECIFICAR OUTROS VEÍCULOS ENVOLVIDOS

ANORMALIDADE(S) NO VEÍCULO(S) TRANSPORTADOR(ES)
( ) SIM

( ) NÃO

CASO DE CONSTATAÇÃO DE ANORMALIDADE, PREENCHER O CAMPO A SEGUIR.

DESCRIÇÃO DA(S) ANORMALIDADE(S)

5. Condições Climáticas no Momento do Acidente
TEMPO BOM

( )

NEBLINA

( )

CHUVA FRACA

( )

CHUVA FORTE

( )

6. Identificação e Descrição da(s) Causa(s) Provável(is)
CAUSAS EXTERNAS

CAUSAS INTERNAS

( ) FALHA HUMANA

( ) FALHA HUMANA

( ) FALHA MECÂNICA

( ) FALHA MECÂNICA

( ) CLIMA, MAU TEMPO

( ) SINALIZAÇÃO

( ) VANDALISMO

( ) PROBLEMAS COM A VIA

( ) EXCESSO DE CARGA

( ) CARGA MAL ACONDICIONADA

( ) OUTRAS CAUSAS/ ESPECIFICAR

DESCRIÇÃO DA(S) CAUSA(S) PROVÁVEL(IS)

Figura D.G: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: apuração das causas prováveis
(continua)
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE - APURAÇÃO DAS CAUSAS
PROVÁVEIS
Página: 2 de 2
(CONTINUAÇÃO)

7. Relatório Fotográfico
INSERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura D.G: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: apuração das causas prováveis
(continuação)
Fonte: Adaptado UFSC, 2005b.
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME O PAE
Página: 1 de 2

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA RELATORA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR :

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME COMPLETO

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

LOCAL E DATA DO RELATO:

XXXXXXXXX, XX DE XXXXXXXX DE XXXX

2. Identificação do Acidente
Nº:

WWWWWWW

DATA:

DD/MM/AAAA

HORA:

HH:MM:SS

3. Descrição das Ações Emergenciais Tomadas
( )

FORAM ADOTADAS MEDIDAS PARA A ATIVAÇÃO DO PAE APÓS A
IDENTIFICAÇÃO DO ACIDENTE.

( )

FOI ESTABELECIDO CONTATO COM OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS.

( )

ESTÁ REGISTRADO O FLUXO DE INFORMAÇÕES COM A RESPECTIVA HORA DE
CONTATO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS.

( )

FOI ESTABELECIDA A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE COMANDO E
CONTROLE NO LOCAL DO ACIDENTE.

( )

FOI ESTABELECIDA A ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO.

( )

FOI ESTABELECIDA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS.

( )

QUAIS FORAM AS PRIORIDADES ESTABELECIDAS E QUAIS OS RESPECTIVOS
NÍVEIS DE RESPOSTA.

COMUNICAÇÕES (ENTRE OS ÓRGÃOS E
SEUS INTEGRANTES)

( )

FOI ESTABELECIDA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES ATORES
ENVOLVIDOS DURANTE O ATENDIMENTO (POR TELEFONE, RÁDIO,
PESSOALMENTE, AUTO-FALANTE, OUTROS).

SISTEMAS DE ALERTA, ALARME E
INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO AFETADA

( )

OCORREU COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO AFETADA PELO ACIDENTE,
SEJAM MORADORES OU USUÁRIOS DA VIA.

GERENCIAMENTO DE RECURSOS

( )

FORAM UTILIZADOS TODOS OS RECURSOS EMPREGADOS.

ATENDIMENTO MÉDICO

( )

OCORREU O ATENDIMENTO DE SAÚDE ÀS PESSOAS AFETADAS PELO
ACIDENTE, DESDE A FASE PRÉ-HOSPITALAR ATÉ A SUA LIBERAÇÃO.

( )

FORAM ADOTADOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PELOS ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO.

( )

FORAM ADOTADOS PROCEDIMENTOS DE SUPERVISÃO E DEFINIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOBRE ESTA AÇÃO.

PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA

( )

FORAM ADOTADAS AÇÕES DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA,
INCLUINDO A PROTEÇÃO NO INTERIOR DAS EDIFICAÇÕES E O
DESLOCAMENTO DE PESSOAS DAS ÁREAS AFETADAS.

COMBATE A INCÊNDIO E RESGATE

( )

FORAM ADOTADAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E RESGATE NA ÁREA
DE OPERAÇÕES.

( )

FORAM ADOTADAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO.

( )

HOUVE AÇÃO DE PREVENÇÃO AO CRIME.

( )

HOUVE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS.

SERVIÇOS PÚBLICOS

( )

FORAM ORGANIZADOS E EMPREGADOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS NA
IMPLEMENTAÇÃO DO PAE.

PROTEÇÃO DE ÁREAS EXPOSTAS

( )

FORAM PROTEGIDAS AS ÁREAS EXPOSTAS À CONTAMINAÇÃO PROVOCADA
PELO ACIDENTE.

ATIVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA

COORDENAÇÃO E CONTROLE

SEGURANÇA DO TRABALHO

SEGURANÇA PÚBLICA

Figura D.H: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: ações emergenciais conforme o
PAE (continua)
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE AÇÕES EMERGENCIAIS CONFORME O PAE
Página: 2 de 2
(CONTINUAÇÃO)

4. Relatório Fotográfico
INSERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura D.H: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: apuração das causas prováveis
(continuação)
Fonte: Adaptado UFSC, 2005b.
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DIRETRIZ AMBIENTAL – ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO
QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Logotipo do
Órgão

PGA DE CONTROLE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS
Implementação: DD/MM/AAAA

Código:

Gerência:

Setor:

Tipo: REGISTRO ROTINA 03

Página.: 1 de 1

N° OU REFERÊNCIA DO
ACIDENTE
xx

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES TOMADAS PELA
CONCESSIONÁRIA – PÓS-ACIDENTE
1. Responsável pelo Registro
UNIDADE ORGANIZACIONAL:

DATA DO REGISTRO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DD/MM/AAAA

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

2. Ações tomadas pós-acidente

AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

CONFORMIDADE COM
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO
DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

ESTÁGIO DE EXECUÇÃO

NÃO INICIADA

EM EXECUÇÃO

CONCLUÍDA

CONFORME

DESCRIÇÃO DA NÃO
CONFORMIDADE

NÃO CONFORME

É NECESSÁRIO SOLICITAR ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES À CONCESSIONÁRIA?
( ) SIM

( ) NÃO

CASO SEJA, DESCREVER

DESCREVER:

Revisão

Data

Autor

Figura D.I: Exemplo de registro de acompanhamento das ações tomadas pela concessionária –
pós-acidente

251

RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE – AÇÕES PÓS-ACIDENTE
Página: 1 de 2

1. Identificação da Concessionária
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA RELATORA:

TELEFONE:

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

NOME DO RELATOR :

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME COMPLETO

(XX) XXXX-XXXX

XXXXX@XXXXX.XX

2. Número do Acidente:
3. Ações de Recuperação Ambiental
COMPONENTES
AFETADAS
(ESPECIFICAR)

DANO
CAUSADO
(DESCREVER)

AÇÃO OU
MEDIDA DE
RECUPERAÇÃO
(DESCREVER)

EXIGÊNCIA
OA

DC

OUT

CRONOGRAMA
DATA DE
INICIO

DATA DE
CONCLUSÃO

EXECUÇÃO
(%)

CUSTO
PREVISTO
(R$1000,00)

EXECUÇÃO
(%)

CUSTO
PREVISTO
(R$1000,00)

4. Ações de Reparação de Bens Públicos ou Particulares
COMPONENTES
AFETADAS
(ESPECIFICAR)

DANO
CAUSADO
(DESCREVER)

OA - ÓRGÃO AMBIENTAL

AÇÃO OU
MEDIDA DE
RECUPERAÇÃO
(DESCREVER)

DC - DEFESA CIVIL

EXIGÊNCIA
OA

DC

OUT

CRONOGRAMA
DATA DE
INICIO

DATA DE
CONCLUSÃO

OUT - OUTROS AUTORES

IDENTIFICAR OS AUTORES DAS MEDIDAS E ANEXAR A ESTE FORMULÁRIO A CÓPIA DO DOCUMENTO PELO QUAL FOI
PROPOSTA A MEDIDA DE RECUPERAÇÃO, OS RESULTADOS ESPERADOS E O MONITORAMENTO.

Figura D.J: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: ações pós-acidente (continua)
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RELATÓRIO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ACIDENTE – AÇÕES PÓS-ACIDENTE
Página: 2 de 2
(CONTINUAÇÃO)

5. Relatório Fotográfico
INSERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura D.J: Exemplo de formulário de informações sobre o acidente: ações pós-acidente (continuação)
Fonte: Adaptado UFSC, 2005b
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Cabe salientar que os registros são documentos de responsabilidade e preenchimento do
OGER e os formulários são de responsabilidade da empresa contratada, no caso a concessionária,
que deve preenchê-lo e encaminhá-lo para a área apropriada do Órgão Regulador.
Quadro D.H: Estrutura e responsabilidades
Estrutura:
− Comitê de Gestão Ambiental (CGA);
− coordenação de implementação das diretrizes ambientais (CMA);
− equipe de acompanhamento e fiscalização de contratos.

Responsabilidades do CGA:
− definir prioridades, estratégias, meios e recursos para a gestão ambiental, em acordo com a alta administração;
− estabelecer, implementar, manter e revisar a política ambiental do OGER, de acordo com os princípios regulamentares

e regimentais;
− estabelecer e implementar a gestão ambiental de forma articulada, coordenada e integrada com as demais áreas;
− implementar as diretrizes ambientais e de gestão ambiental;
− gerenciar convênios e acordos com instituições externas, em acordo com a alta administração e áreas afetas.

Responsabilidades da coordenação de implementação das diretrizes ambientais (CMA):
− definir prioridades, estratégias e recursos para a implementação das diretrizes ambientais, em acordo com a chefia;
− estabelecer um Plano de Desempenho Ambiental para implementação das diretrizes ambientais, para curto, médio e
−
−
−
−

longo prazo;
estabelecer e implementar um Plano Anual de Desempenho Ambiental para implementação das diretrizes ambientais;
estabelecer e implementar PGAs por diretriz;
definir necessidades de serviços de terceiros, de treinamento e de interação interna e externa;
providenciar o atendimento às necessidades.

Responsabilidades da equipe de acompanhamento e fiscalização dos contratos:
estabelecer Plano de Trabalho por atividade;
sugerir prioridades, objetivos e metas;
discutir sugestões com chefia e consolidar decisão gerencial;
executar tarefas definidas no Plano de Trabalho, observando escopo, profundidade, qualidade, eficiência e eficácia dos
trabalhos;
− avaliar resultados e consolidar relatório de atividade;
− apresentar e discutir relatório de atividade com chefia;
− revisar trabalhos;
− consolidar resultados e encaminhar ou tomar providências pertinentes.
−
−
−
−

Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.I: Treinamento, conscientização e competência
Ações de Conscientização:
− divulgação de informações quantitativas e qualitativas sobre acidentes;
− promoção de eventos e palestras sobre prevenção e controle de acidentes;
− exposição sobre custos de acidentes: prevenção, controle, danos ambientais (incluídos os sociais), recuperação

ambiental, interrupção e paralisação da via, outros associados.
Definição de Competência:
− compete à área responsável pela operação rodoviária: a fiscalização sobre a segurança operacional e a ocorrência de

acidentes rodoviários;
− competem CMA: o acompanhamento de acidentes com danos ambientais e/ou à comunidade; a proposição de normas e

regulamentos sobre o tratamento ambiental decorrente de acidentes; a proposição de procedimentos de
acompanhamento e fiscalização de acidentes com danos ambientais e/ou à comunidade; a interação com a fiscalização
de segurança; a interação com os órgãos ambientais e da Defesa Civil no acompanhamento de acidentes; o
levantamento e tratamento de dados de acidentes com danos ambientais e/ou à comunidade e encaminhamento de
proposições conseqüentes; encaminhamento de medidas de treinamento;
− compete à ouvidoria e ao setor de comunicação: o encaminhamento de demandas externas sobre acidentes.
Ações relativas ao treinamento de pessoal:
− levantamento das necessidades de treinamento;
− elaboração e implementação de plano de treinamento, envolvendo os temas pertinentes: à prevenção de acidentes; à
interação de segurança e meio ambiente; ao acompanhamento, à fiscalização e à perícia de acidentes in loco com danos
ambientais e/ou à comunidade; metodologias de acompanhamento e análise estatística de acidentes; metodologias
sobre Planos de Contingência e Planos de Ação Emergencial.
Fonte: UFSC, 2004c.
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Quadro D.J: Comunicação e documentação
Comunicação:
1) é exigência do órgão regulador que as concessionárias definam: o fluxo e conteúdo de informações sobre acidentes a
serem entregues pela concessionária para a correspondente área responsável pela fiscalização contratual, devendo estar
incluso no conteúdo: data, horário e local do acidente; tipo e quantidade de carga; quantidade de vítimas; risco de danos
ambientais (vegetação, corpos d’água, solo, ar) e às comunidades, acionamento de PAE e medidas imediatas adotadas;
causas detectadas ou prováveis e efeitos detectados ou prováveis (danos à carga, danos à via, a veículos, interrupção do
tráfego, paralisação da operação da via).
2) após o recebimento das informações da concessionária, a área de operação rodoviária imediatamente as repassa para os
setores administrativo e de comunicação, ouvidoria e CMA (ou a disponibilizam imediatamente na intranet);
- no caso de dano ambiental ou risco de sua ocorrência, a CMA: acompanha o desempenho da concessionária e a
atuação do(s) órgão(s) ambiental(is) envolvido(s), por meio de canal de comunicação previamente definido,
envolvendo pessoas designadas para contato em caso de acidente; efetua, se considerado necessário, em conjunto
com a área de operação rodoviária, conforme o caso, visita de vistoria e perícia; avalia o acidente e as medidas de
prevenção, controle e recuperação ambiental, encaminhando os resultados para a área de operação rodoviária,
ouvidoria e setores administrativo e de comunicação (ou alimenta o painel de acompanhamento de acidentes
disponível na intranet); elabora relatório de acompanhamento e efetua a revisão do processo de acompanhamento de
acidentes e das medidas adotadas pela concessionária, com o conseqüente encaminhamento de retro-alimentação.
Documentação:
− procedimentos de gestão ambiental no Manual do SGA, incluídos os procedimentos de comunicação;
− formulário de aviso de ocorrência de acidente, com informações a serem prestadas pela Concessionária;
− registro de acompanhamento de acidente (CMA);
− relatório de acidente, prestado pela concessionária;
− relatório de acompanhamento de acidente e avaliação (CMA);
− relatório geral de acompanhamento de acidentes (área de operação rodoviária e CMA).
Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.L: Controle de documentos e operacional
Ações de controle sobre documentação da atividade de prevenção e acompanhamento de acidentes:
definição dos documentos pertinentes à atividade (informativos, formulários, relatórios);
categorização dos documentos (por tipo, data, assunto, área responsável);
verificação da competência atribuída ao controle da documentação (equipe acompanhamento e fiscalização de contratos);
estabelecimento de procedimentos para recebimento, processamento, avaliação e resposta (encaminhamento,
arquivamento, disponibilidade);
− estabelecimento de procedimentos em caso de documentação sigilosa e documentação de acesso público;
− montagem de matriz de controle dos documentos (tipologia x competências x procedimentos).
−
−
−
−

Ações de controle sobre POs do SGA para a atividade de prevenção e acompanhamento de acidentes:
− monitoramento e verificação da propriedade, eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, em função do realizado e

do desempenho ambiental esperado;
− indicação e adoção de alterações e aperfeiçoamentos visando à melhoria de desempenho.
Ações de controle de qualidade da execução da atividade de prevenção e acompanhamento de acidentes:
− monitoramento e verificação de resultados em função dos objetivos e metas;
− identificação de problemas pontuais ou processuais, estudo de alternativas e indicação e adoção de medidas de alteração

e aperfeiçoamento da execução da atividade.
Fonte: UFSC, 2004c.

Quadro D.M: Verificação
Monitoramento e medição:
− elaboração de listagem das informações necessárias para análise do desempenho da atividade de prevenção e

acompanhamento de acidentes, como: dados estatísticos de acidentes; avisos de acidentes; relatórios de acidentes;
relatórios de visitas, vistorias e perícias; informações do órgão ambiental e da Defesa Civil; BOs; entre outras;
− elaboração de listagem de procedimentos aplicáveis à execução da atividade, como: fluxo de informações; comunicação
e disponibilidade de acesso; desempenho de competência; articulação e interação interna e externa;
− compilação da legislação aplicável e verificação de sua aplicação;
− caracterização e registro dos procedimentos adotados para o próprio monitoramento e medição.
Análise de conformidade:
− análise das informações monitoradas; avaliação do desempenho alcançado pela atividade, em função de objetivos e
metas propostos; avaliação da aplicação da legislação aplicável; e análise de tendências em função de série histórica.
Ação corretiva e ação preventiva:
− identificação de pontos de não conformidade e definição de medidas corretivas; comunicação dos resultados à equipe
responsável pela atividade e chefia; e implementação de medidas corretivas.
Fonte: UFSC, 2004c.

