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1  OBJETIVOS 

Este PCAO estabelece diretrizes para ações que tem como objetivo minimizar os possíveis 

impactos ambientais gerados pela obra de reforma ampliação de Pátio e Pista de Pouso e 

Decolagens do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e reduzir os passivos ambientais 

normalmente gerados na fase de instalação do empreendimento. 

1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

O Plano de Controle Ambiental da Obra tem como objetivos específicos: 

 Implementar e executar as medidas preventivas, corretivas e de controle da poluição 

baseadas em programas e planos pré-estabelecidos nos Estudos Ambientais 

constituintes da Licença de Instalação deste empreendimento; 

 Estabelecer diretrizes e orientações para atendimento do Plano de Controle Ambiental 

de Obra; 

 Atender em parte, ou no todo, às condicionantes ambientais constantes dos termos 

de licenciamento deste empreendimento; 

 Minimizar ou mitigar os impactos ambientais gerados pelos processos de instalação 

do empreendimento; 

 Fornecer diretrizes para a devida gestão ambiental na fase de instalação do 

empreendimento. 

O Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAO) é um documento técnico/operacional que 

será utilizado pela INFRAERO para garantir o cumprimento das condicionantes do 

licenciamento ambiental do empreendimento além de visar o bom andamento da obra do 

ponto de vista ambiental. 

O princípio da responsabilidade ambiental não permite ao empreendedor 

desconsiderar a adoção de medidas de monitoramento e de controle ao longo do 

processo de instalação de seu empreendimento.  

O Plano é composto por um conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidos na fase 

de obra, com a finalidade de contribuir para a mitigação dos impactos que afetam os 

componentes ambientais na etapa de instalação dos empreendimentos. 
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2  CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no relacionamento 

entre a INFRAERO (CONTRATANTE) e a empresa executora das obras (CONTRATADA), 

os quais visam atender à conveniência da organização dos serviços a serem executados, 

fica estabelecida a adoção dos seguintes conceitos, definições e abreviaturas: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

AITN – Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART: Instrumento que identifica e 

estabelece limite de responsabilidade técnica, registrado no órgão de classe de profissionais 

técnicos em produtos, obras e serviços; 

COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental; 

CONTRATADA – Pessoa jurídica CONTRATADA para a realização dos serviços técnicos 

especializados; 

CONTRATANTE – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; 

DN - Deliberação Normativa; 

FISCALIZAÇÃO – Empregado ou grupo de empregados da CONTRATANTE responsável 

pelo gerenciamento e fiscalização dos serviços técnicos especializados indicados, a quem a 

CONTRATADA prestará os serviços e a quem caberá verificar o cumprimento das 

disposições contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos; 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

NBR – Norma Brasileira da ABNT; 

PCAO – Plano de Controle Ambiental de Obras; 

PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas; 

RCAO – Relatório de Controle Ambiental de Obras; 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO – Pessoa que detém conhecimentos em determinada área 

profissional, que estando legalmente habilitado, com inscrição ativa, responde tecnicamente 

pela qualidade dos serviços prestados pela empresa; 

SBCF – Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

TPS – Terminal de Passageiros. 

3  LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

Para elaboração e implantação do PCAO devem ser observadas todas as normas técnicas, 

legislação federal, estadual e municipal vigentes, assim como instruções pertinentes aos 

materiais, serviços e locais onde os serviços serão desenvolvidos: 

 Constituição Federal 1988; 

 Decreto Federal N.º 95733, de 12 de Fevereiro de 1988 – 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 

projetos e obras; 

 Decreto Federal N.º 3551, de 04 de Agosto de 2000 – Institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiros, cria o 

programa nacional do patrimônio imaterial e dá outras providências; 

 Decreto Federal N.º 5975, de 30 de Novembro de 2006 – Regulamenta os artigos 12, 

parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, o artigo 44, 

Inciso III, da lei 6.938, de 31 de Agosto de 1981, o artigo 3 da lei 10.650, de 16 de 

abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos decretos 3.179, de 21 de setembro 

de 1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000, e da outras providências; 

 Decreto Federal N.º 3.179, de 21 de outubro de 1999 – Dispõe sobre a especificação 

das sanções aplicáveis as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências; 

 Decreto Federal Nº 88.821, de 6 de outubro de 1983 – Aprova o Regulamento para a 

execução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá 

outras providências.  
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 Decreto Federal Nº 96.044, de 18 de maio de 1988 – Aprova o Regulamento para o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

 Decreto Federal Nº 4.097, de 23 de janeiro de 2002 – Altera a redação dos arts. 7º e 

19º dos Regulamentos para os transportes rodoviários e ferroviários de produtos 

perigosos, aprovados pelos Decretos nos 96.044, de 18 de maio de 1988, e 98.973, 

de 21 de fevereiro de 1990, respectivamente. 

 Decreto Federal Nº 6.514, de 22 de julho de 2008 - Dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.  

 Decreto Federal Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis. 

 Guia para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

 Instrução Normativa N.º 1, de 19 de Janeiro de 2010 – Dispõe sobre critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contração de serviços ou obras pela 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências. 

 Lei Federal N.º 4.771, de 15 de Setembro de 1965 – Institui o novo código florestal; 

 Lei Federal N.º 7.803, de 18 de Julho de 1989 – Altera a redação da Lei nº 4.771, de 

15 de setembro de 1965, e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho de 1978, e 

7.511, de 7 de julho de 1986; 

 Portaria IPHAN nº 07, de 01 de Dezembro de 1988; 

 Portaria IPHAN Nº 230, de 17 de dezembro de2002; 

 Medida Provisória N.º 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001 – Altera os arts. 1o, 4o, 14, 

16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 

institui o Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 

ITR, e dá outras providências. 
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 Lei Federal N.º 6.938, de 31 de Agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências; 

 Lei Federal N.º 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências; 

 Lei Federal N.º 3924, de 26 de Julho de 1961 – Dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos; 

 Lei Federal N.º 9433, 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 constituição federal e altera o art. 1 da Lei 

8001, de 13 de março de 1990, que modificou a lei 7990 de 28 de dezembro de 1989; 

 Lei Federal N.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências.  

 Portaria N.º 2.914/2011 Ministério da Saúde - Estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências;  

 Resolução ANVISA RDC N.º 56, de 6 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados; 

 Resolução ANVISA RDC N.º 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

 Resolução ANVISA RDC N.º 2, de 8 de janeiro de 2003 - Regulamento Técnico, para 

fiscalização e controle sanitário em aeroportos e aeronaves; 

 Resolução CONAMA N.º 01, de 23 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre critérios básicos 

e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. 

 Resolução CONAMA N.º 04/1995 - Estabelece as Áreas de Segurança Aeroportuária 

- ASA; 
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 Resolução CONAMA N.º 237, de 19 de dezembro de 1997 - Regulamenta os 

aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

 Resolução CONAMA N.º 275, 19 de Junho de 2001 - Estabelece código de cores 

para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva; 

 Resolução CONAMA N.º 302, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e 

o regime de uso do entorno; 

 Resolução CONAMA N.º 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente; 

 Resolução CONAMA N.º 369, de 23 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 Área de Preservação 

Permanente - APP;  

 Resolução CONAMA N.º 307, de 17 de Julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 Resolução CONAMA N.º 348, de 16 de Agosto de 2004 - Altera a Resolução 

CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos; 

 Resolução CONAMA nº 431, de 24 de Maio de 2011 - Altera o art. 3º da Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

estabelecendo nova classificação para o gesso. 

 Resolução CONAMA N.º 357, de 17 de Março de 2005 – Dispões sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes; 

 Resolução CONAMA N.º 430, de 13 de Maio de 2011 – Dispões sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluente, complementa e altera a Resolução CONAMA N.º 

357. 

 Resolução CONAMA N.º 267, de 14 de setembro de 2000 - Proibição de substâncias 

que destroem a camada de ozônio. 
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 Resolução CONAMA N.º 316, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos. 

 Resolução CONAMA N.º 358, de 29 de abril de 2009 - Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA N.º 416, de 30 de setembro de 2009 - Dispõe sobre a prevenção 

à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

 Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002. 

 Lei Estadual Nº 18.031, de 12 de Janeiro de 2009, dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos;. 

 Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999 - Dispõe sobre a Política Estadual 

de Recursos Hídricos e dá outras providências.  

 Lei Estadual nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 - Dispõe sobre a proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente.  

 Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002 - Dispõe sobre as Políticas Florestal e 

de Proteção à Biodiversidade no Estado.  

 LEI Estadual Nº 13796, de 20 de Dezembro de 2000 - Controle e o licenciamento dos 

empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado. 

 Lei Estadual 18043, de 23 de janeiro de 2009 - Modifica o DECRETO Nº 20.597, DE 4 

DE JUNHO DE 1980, que define área de proteção especial, situada nos municípios 

de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos, para fins do disposto no art. 13 da lei 

federal Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

 Decreto Estadual nº 45.181, de 25 de setembro de 2009 - Regulamenta a Lei Nº 

18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras providências. 

 Decreto Estadual nº 44.844, de 25 de junho de 2008 - Estabelece normas para 

licenciamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento, tipifica e 

classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos 

e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das 

penalidades.  
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 Decreto Estadual 20597, de 04 de junho de 1980 – Define área de proteção especial, 

situada nos municípios de lagoa santa, Pedro Leopoldo, e Matozinhos, para os fins do 

artigo 13 da lei federal Nº 6.766, de 13 de dezembro de 1979. 

 Deliberação Normativa COPAM nº 155, de 25 de agosto de 2010 - Altera dispositivos 

da Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 09 de setembro de 2004, incluindo na 

listagem E códigos de atividade para manejo e destinação de resíduos da construção 

civil e volumosos, e dá outras providências.  

 Deliberação Normativa COPAM nº 165, de 11 de Abril de 2011 - Prorroga os prazos 

previstos nas Deliberações Normativas COPAM nº 89, de 15-9-2005, nº 120, de 8 de 

agosto de 2008, e nº 158, de 6 de outubro de 2010, para acreditação ou homologação 

de laboratórios de medições ambientais e estabelece diretrizes para a apresentação 

de relatórios do Programa de Automonitoramento das fontes efetiva ou 

potencialmente poluidoras do meio ambiente. 

 DN COPAM nº89/05 Estabelece normas para laboratórios que executam medições 

para procedimentos exigidos pelos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N.º 1, de 05 de Maio de 2008 - 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências.  

 Deliberação Normativa COPAM Nº 74, de 09 de setembro de 2004. Estabelece 

critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de 

empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de 

autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no nível 

estadual, determina normas para indenização dos custos de análise de pedidos de 

autorização ambiental e de licenciamento ambiental, e dá outras providências.  

O assunto não é exclusivamente abordado pelo conjunto normativo apresentado, podendo 

existir, acerca do mesmo tema, legislação federal, estadual ou municipal, além de normas, a 

serem consideradas. 
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4  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Plano de Controle Ambiental de Obra – PCAO é parte integrante do Memorial de Critérios 

e Condicionantes (MCC) da Infraero no âmbito de Meio Ambiente como conjunto de 

instrumentos técnicos utilizados pela INFRAERO na implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental em seus empreendimentos. 

A INFRAERO exige de suas contratadas, além das diretrizes técnicas estabelecidas nestes 

termos, atenção especial à legislação vigente e às normas técnicas que disciplinam e 

ordenam os processos construtivos e de operação da infraestrutura em todas as fases da 

obra, inclusive os planos de emergência do aeroporto e as normas internas de prevenção de 

acidente e segurança no trabalho. 

A elaboração/adequação do PCAO pela CONTRATADA deverá ter início assim que 

começarem as atividades de mobilização da CONTRATADA, após a assinatura da ordem de 

serviço. Sua entrega para a Fiscalização deverá acontecer antes do início efetivo da 

implantação da obra, uma vez que este documento visa justamente garantir o bom 

planejamento e sustentabilidade do empreendimento.  

 

O PCAO elaborado pela CONTRATADA contemplará as ações necessárias para 

cumprimento das exigências do Licenciamento Ambiental desta obra. Como as ações de 

controle ambiental são vastas e a obra possui caráter dinâmico, este documento deverá ser 

constantemente analisado e se for preciso, as ações previamente propostas serão 

adequadas para o bom andamento da obra dentro das exigências legais, devendo estas 

adequações estarem sempre registradas no Relatório de Controle Ambiental de Obras -

RCAO. 

 

Deverá estar previsto um procedimento de desmobilização do canteiro de obras e das 

estruturas auxiliares utilizadas para execução da mesma. Este procedimento de 

desmobilização deverá seguir as instruções anexas (ANEXO III) sob aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 
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5  EQUIPE TÉCNICA  

A composição da equipe técnica para atendimento ao Plano de Controle Ambiental de Obra 

deve ser composta por profissionais devidamente registrados e quites junto aos seus 

Conselhos de Classe e vinculados à CONTRATADA, em conformidade com a legislação 

trabalhista vigente. A equipe técnica deverá fazer parte do quadro permanente da contratada 

e ter, no mínimo: 

 Um Coordenador Geral (Engenheiro Ambiental, com registro no CREA), Responsável 

técnico, com experiência comprovada na execução de medidas de controle ambiental 

de complexidade semelhante ao que consta no objeto do presente TR; 

 Um Técnico em Meio Ambiente (com registro no CREA). 

 Um Arqueólogo, responsável por realizar o monitoramento arqueológico durante as 

obras de reforma e ampliação da PPD. O monitoramento deverá ser realizado com a 

presença in loco do arqueólogo responsável pelos estudos. 

O Coordenador deverá ser o responsável técnico pela implantação do PCAO, cabendo a 

esse profissional acompanhar e coordenar todos os programas do PCAO, sendo 

responsável pela perfeita execução dos mesmos. O Coordenador deverá elaborar, sempre 

que solicitado pela fiscalização, relatórios decorrentes da execução dos programas 

ambientais, bem como elaboração do Relatório de Controle Ambiental de Obras – RCAO. 
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6  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PCAO 

As especificações técnicas constantes neste PCAO são as seguintes: 

6.1. Manejo de Solos e Material Vegetal 

6.2. Controle de Processos Erosivos e Sedimentos 

6.3. Esgotamento Sanitário 

6.4. Controle e Monitoramento do Abastecimento de Água 

6.5. Controle De Emissões, Particulados e Limpeza de Vias 

6.6. Controle de Insumos 

6.7. Gerenciamento De Produtos Perigosos 

6.8. Monitoramento e Controle de Ruído 

6.9. Comunicação Social e Educação Ambiental 

6.10. Monitoramento da fauna impactada 

6.11. Monitoramento Arqueológico 

6.12. Recuperação De Áreas Degradadas 

6.13. Elaboração e Implantação Do PIGRS 

6.14. Fornecimento e Instalação Do Abrigo Temporário De Resíduos Sólidos 

6.15. Fornecimento e Instalação  Do Galpão Armazenamento de Materiais e Resíduos 

Perigosos 
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6.1  MANEJO DE SOLOS E MATERIAL VEGETAL 

 Objetivos 

Atender à legislação ambiental pertinente, bem como incorporar princípios de boas práticas 

ambientais à execução dos serviços, minimizando ou eliminando os impactos, quando das 

operações de limpeza de terreno e movimentação de solos. 

 Descrição 

Os serviços de limpeza, que consistem na remoção da vegetação e da camada superficial 

do solo incluem também o destocamento de raízes e a raspagem da camada vegetal, até 

atingir a superfície do solo livre de materiais indesejáveis ou até o limite determinado no 

projeto executivo. 

Assim como a terraplenagem, deixam o solo exposto, tornando-o mais susceptível à 

ocorrência de erosão, alterando a configuração da drenagem superficial, além de emitir 

material particulado à atmosfera. 

 Instruções gerais 

Nos serviços de limpeza do solo e de terraplanagem deverão ser observadas as 

especificações de obras estabelecidas no projeto básico. 

 Procedimentos 

a) É vedado o uso de defensivos agrícolas (herbicidas, desfolhantes e outros), em 

qualquer das tarefas de preparação do terreno; 

b) Também é vedada a supressão da vegetação com o uso de fogo; 

c) São vedadas as estocagens e/ou os descartes de materiais oriundos da limpeza 

considerados inservíveis, estéreis ou pedregosos em áreas de interesse ecológico ou 

em áreas de preservação permanente; 

d) O material removido que não for utilizado nesta obra deverá ser destinado a aterro 

licenciado. Caso exista viabilidade de posterior utilização do solo removido, este será 
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disposto separadamente em área de armazenamento/acondicionamento temporário 

designada no projeto executivo ou conforme aprovação da Fiscalização.  Neste caso, 

a Contratada deverá providenciar ações e/ou instalação de estruturas de contenção 

de sólidos, as quais deverão receber manutenção periódica e/ou sempre que se fizer 

necessário, a fim de evitar o risco de transporte de sedimentos. 

e) O desmatamento e a remoção da camada de solo orgânico serão limitados às áreas a 

ser definidas no projeto executivo e/ou autorizadas pela fiscalização. 

f) A supressão de árvores, mesmo em se tratando de exemplares isolados, só poderá 

ser realizada com autorização e acompanhamento do fiscal da obra, e somente com a 

devida autorização do órgão ambiental competente; 

g) As áreas destinadas às instalações de apoio deverão ser desmatadas e limpas 

somente nas dimensões mínimas necessárias ao uso programado no projeto 

executivo; 

h) Para as áreas onde forem realizados serviços de terraplanagem, e que devem ser 

objeto de futura recuperação, será necessário remover e transportar adequadamente 

a camada de solo orgânico, o qual poderá ser armazenado temporariamente, para 

posterior recuperação das áreas degradadas. A CONTRATADA será responsável 

pela manutenção das características desse material até o momento de seu 

reaproveitamento, assim como providenciar ações e/ou instalação de estruturas de 

contenção de sólidos, as quais deverão receber manutenção periódica e/ou sempre 

que se fizer necessário, a fim de evitar o risco de transporte de sedimentos. 

i) Nos serviços de terraplanagem para construção e/ou ajuste de caminhos de serviço e 

vias de acesso deverão ser considerados os aspectos quanto às características 

geológico-geotécnicas dos solos da região e de suas suscetibilidades a processos 

erosivos, visando minimizar ou, se possível, eliminar o risco de degradação ambiental 

em decorrência desses; 

j) Deverão ser observados os critérios e especificações do projeto básico e/ou executivo 

quanto aos tipos de corte e aterro mais indicados para as condições do solo no local, 

evitando aqueles contraindicados; 
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k) Todos os taludes de cortes e de aterros serão dimensionados considerando os 

critérios de estabilidade adotados no projeto; deverão também ser protegidos através 

de técnicas de revegetação imediatamente após a conclusão dos serviços de 

terraplanagem. 

l) O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço desnecessários deverá ser 

evitado, tanto quanto possível, para não causar desfiguração, principalmente onde 

houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico. 

 

6.2  CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOS  

 Objetivos 

Este programa tem por objetivo geral disciplinar a drenagem das águas superficiais e 

drenagem oleosa durante a execução das obras, de forma a minimizar ou evitar 

impactos sobre a qualidade dos corpos hídricos e a erosão hídrica. Objetiva-se também 

proteger o sistema de drenagem já existente no sítio aeroportuário. 

 Descrição 

A inserção de novas áreas impermeáveis durante a execução das obras resultará em 

uma vazão de escoamento adicional a ser encaminhada, através de uma drenagem 

provisória, ao sistema de drenagem já existente no aeroporto.  

O efeito da incidência de águas pluviais sobre o solo descoberto durante as obras pode 

gerar carreamento de sólidos para o sistema de drenagem existente em virtude das 

atividades de movimentação de terra nas etapas de implantação previstas. O 

carreamento destes sólidos para o sistema de drenagem poderá ocasionar alterações 

nas condições futuras de operação do mesmo, com perda de eficiência. 

A drenagem provisória das obras será inserida no sistema de drenagem já existente no 

Aeroporto e não poderá causar efeitos deletérios à estrutura ou eficiência do mesmo. É 

necessário, portanto atenção especial ao carreamento dos solos expostos durante a 

obra, a separação e acondicionamento da drenagem oleosa e a previsão de estruturas 

de contenção e/ou tratamento destes, visando manter a capacidade de escoamento do 

sistema. 



 

 FL   19/72 

 

____________________________________________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental de Obras – Reforma e Ampliação de Pátio e Pista – SBCF 

 

O sistema de drenagem já existente no Aeroporto Internacional Tancredo Neves foi 

concebido com o objetivo de coletar e encaminhar adequadamente as águas pluviais 

precipitadas na área do referido aeroporto para as devidas bacias e demonstra 

eficiência satisfatória. Os bons resultados alcançados pelo sistema são provenientes da 

eficácia do projeto e eficiência da rotina de manutenção preventiva e corretiva que têm 

sido promovidas ao longo dos anos. 

A drenagem existente no aeroporto constitui-se de canaletas, canais de concreto 

armado, bacias de retenção, dissipadores de energia, barragens de contenção e 

extravasores e é dividida em duas sub-bacias: Bacia de Confins e Bacia do Jaque. A 

bacia do Jaque receberá o acréscimo de vazão resultante das intervenções previstas 

neste escopo.  

O sistema da Bacia do Jaque é subdividido em três grandes descidas, denominadas 

Descida S1, S2 e S3 conforme apresentado na Figura 1. As águas pluviais da vertente 

do Jaque, provenientes do AITN, são captadas por um sistema de canaletas e canais 

de concreto armado e lançadas em dois canais de seção retangular de concreto 

armado (S2 e S3). 

 

Figura 1. Mapa de Drenagem do AITN. 
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O canal de descida S2 receberá as águas provenientes do sistema de drenagem 

provisória das obras em questão. Nesta descida, a jusante do canal de concreto 

armado, o leito do córrego encontra-se totalmente revestido com pedra argamassada, 

ao longo do qual existem pequenas estruturas de contenção de concreto. 

A jusante do trecho argamassado, encontra-se uma estrutura de dissipação em 

degraus, e, abaixo, o reservatório de uma barragem de terra, denominada Barragem 

B3, que também recebe as águas captadas pelo canal de descida S3. 

A execução das obras previstas não deve, em hipótese alguma, contribuir com efeitos 

deletérios para o sistema descrito acima. 

 Instruções gerais 

A drenagem deverá ser executada de forma concomitante à execução dos serviços, de 

maneira a garantir o escoamento adequado das águas superficiais em todas as fases da 

obra. Efeitos deletérios como erosão, assoreamento e alagamentos deverão ser 

minimizados ao máximo e não deverá haver, em hipótese alguma, acréscimo de 

sedimentos no sistema de drenagem já existente do aeroporto. 

A drenagem provisória possui caráter dinâmico, podendo haver necessidade de 

alterações e adequações em função do cronograma de execução e das frentes de obra 

em aberto. As adequações que se mostrarem necessárias serão identificadas pela 

equipe de meio ambiente da CONTRATADA devendo ser executadas sempre com o 

respaldo da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá construir as canaletas de drenagem conforme as 

especificações deste PCAO e projeto anexo (Anexo IV – Canaletas de Drenagem). 

As especificações abaixo serão observadas, tanto no canteiro de obras quanto em áreas 

de empréstimo ou área de aterro/acondicionamento temporário de material e devem, 

mesmo que não descritas neste documento, respeitar a legislação ambiental e de 

segurança do trabalho em vigor. 

 Procedimentos 
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a) Em nenhuma hipótese será admitida a interligação dos sistemas de drenagem de 

águas pluviais com sistemas de esgotamento sanitário, que deverão estar 

contemplados por sistemas próprios; 

b) Os pontos de descarga das canaletas no terreno natural deverão receber proteção 

contra erosão, através da disposição de brita, grama, sistemas de dissipação de 

energia e/ou retentores de sedimentos; 

c) Para a drenagem provisória, ou seja, que tende a ser retirada após o término das 

obras, deverão ser utilizadas canaletas verdes que são estruturas que contribuem 

para a redução da velocidade de escoamento e aumento da infriltração, sem provocar 

aumento à susceptibilidade de erosão: 

 As canaletas verdes devem ser constituídas por biomantas/bermas artificiais 

preenchidas com sementes de forma a vegetar a canaleta com o passar do tempo; 

 As bermas artificiais são elementos industrializados constituídos por fibras 

vegetais desidratadas, prensadas, entrelaçadas com fios degradáveis de 

polipropileno e enroladas formando cilindro flexível e resistente, que são 

grampeados no solo para retenção de sedimentos. A utilização é recomendada 

desde que a declividade da área não supere 30%; 

 Para instalação das canaletas verdes deverão ser escavadas, de forma manual, 

valas ao longo do canteiro de obras, nas linhas de drenagem pré-estabelecidas 

pela equipe de meio ambiente da CONTRATADA com o aval da FISCALIZAÇÃO; 

 As canaletas deverão ser escavadas em formato trapezoidal com 0,9 m de largura 

de superfície, 0,30 m de largura de fundo e inclinação do talude de 45° com 

declividade de fundo de 0,1%; 
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          Figura 2. Representação Gráfica do formato da canaleta. 

Legenda: 1 – largura de fundo; 2 – inclinação do talude; 3 – largura de superfície.  

 As valas, após escavadas, devem ser estruturadas de forma a apresentar linhas 

suaves e cobertas com uma biomanta/berma artificial; 

 Preparo do terreno: a superfície onde será instalada a biomanta deve estar isenta 

de lama ou de água com partículas em suspensão. Objetos contundentes deverão 

ser previamente removidos; 

 Após a limpeza do terreno escavado procede-se a instalação da berma artificial 

posicionando a bobina e desenrolando-a no sentido longitudinal da vala, 

conformando o material para formação da canaleta. O travamento no sentido 

transversal deve ser feito através da sobreposição das mantas em 50mm. No 

sentido longitudinal a sobreposição deve ser de 100mm; 

 As bermas artificiais devem ser desenroladas, esticadas e grampeadas de 

maneira que preencham totalmente o espaço destinado para a canaleta; A boa 

fixação das biomantas garantirá o sucesso do futuro escoamento das águas 

pluviais na canaleta; 

 Deverão ser utilizados 05 grampos de aço por m² de canaleta implantada; 

 Após a fixação procede-se o ancoramento da berma e o semeio das espécies pré 

estabelecidas durante toda a extensão da canaleta. O ancoramento deve ser feito 

de forma a não deixar pontos de fragilidade na estrutura da canaleta. As pontas da 

berma devem ser enterradas para não permitir a entrada de águas provenientes 

do escoamento superficial por baixo das mesmas; 
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 Deverão ser semeadas 50 gramas de semente por m² de canaleta verde 

implantada; 

 Quando a declividade do terreno for muito acentuada, as canaletas deverão ser 

construídas na forma de escadas, com caixas de dissipação de energia 

intermediárias sempre que necessário; 

 Em casos onde a declividade for superior a 30% não poderão ser utilizadas 

canaletas construídas com bermas artificiais e geotêxtil; 

d) Para o monitoramento do sistema provisório de drenagem deverá estar previsto um 

auxiliar para percorrer todo o sistema de drenagem: 

 O auxiliar deverá percorrer o sistema de drenagem diariamente (1 hora por dia) a 

fim de identificar problemas e reportar à equipe de engenharia e/ou à 

FISCALIZAÇÃO. 

e) A manutenção do sistema de drenagem provisório deverá ser feita de forma manual 

com frequência mensal ou sempre que necessário: 

 Ao efetuar os trabalhos de manutenção deve-se tomar o cuidado com a proteção 

da estrutura de canaletas e canais, uma vez que estes são compostos por 

materiais frágeis (bermas artificiais); 

f) Deverão ser utilizados, sempre que necessários, elementos de contenção do tipo rip-

rap de solo cimento para disciplinar os fluxos de escoamento não controlados dentro 

do canteiro de modo a proteger os elementos do sistema de drenagem do aeroporto 

contra o transporte de sólidos: 

 A equipe de controle ambiental deverá percorrer a área, inclusive no período 

chuvoso, atentando-se para o aparecimento de fluxos não controlados de 

escoamento de água reportando à FISCALIZAÇÃO e utilizando o rip rap para 

direcionar tais fluxos para as estruturas de drenagem mais próximas; 

 O rip rap deverá ser feito com sacos de ráfia preenchidos com terra advinda da 

própria terraplenagem executada durante a obra; 
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 A terra deverá ser peneirada e separada de galhos, pedras e demais objetos que 

possam comprometer a integridade dos sacos de ráfia; 

g) Nos casos em que houver risco de transporte de sedimentos, deverão ser instaladas 

estruturas de retenção de sólidos, as quais deverão receber manutenção periódica 

e/ou sempre que se fizer necessário; 

 Tais estruturas de retenção podem ser confeccionadas a partir de materiais tais 

como biomantas e biotêxteis desde que comprovada sua eficiência; 

 Devem ser privilegiados tais materiais de forma que contribuam para a redução da 

velocidade de escoamento, aumento das taxas de infiltração e retenção de 

sedimentos; 

h) Tanto a execução de novas vias de acesso, como a modificação de vias existentes 

deverá ser acompanhada de obras de drenagem com capacidade suficiente para 

garantir a não ocorrência de processos erosivos e alagamentos; 

 Os taludes produzidos por cortes e/ou por aterros deverão ser drenados com o 

uso de canaletas, dotadas de degraus e de caixas de dissipação de energia, 

inclusive nas áreas de empréstimo e de acondicionamento temporário; 

 Todos os taludes gerados em áreas de aterro/acondicionamento temporário 

deverão ser protegidos contra ação erosiva de águas pluviais; 

 Provisoriamente, poderão ser utilizadas estruturas simples, adequadas a 

instalações temporárias, desde que acompanhadas das providências necessárias 

para evitar o carreamento de material para os cursos d'água e talvegues próximos 

e comprovada sua eficiência; 

 Deverão ser privilegiadas, sempre que possível, as estruturas compostas por 

biomantas, bermas artificiais e geotêxtil; 

i) As áreas de depósito de materiais (ex. brita, areia, saibro, etc.) devem ser 

devidamente protegidas a fim de evitar o carreamento de sólidos. 
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j) Em nenhuma hipótese será admitido o encaminhamento de drenagem oleosa ao 

sistema de drenagem. Deve-se optar pela ligação à rede de esgoto ou infiltração no 

solo, após o tratamento. 

k) Deverão ser evitadas as instalações em plataformas planas, pois elas facilitam o 

empoçamento e a proliferação de vetores transmissores de doenças. Deverá ser 

garantida uma declividade mínima de 1% em qualquer sentido das áreas destinadas a 

instalações; 

 Os fluxos de águas que por ventura venham a empoçar devem ser identificados 

pela equipe de meio ambiente e direcionados, através de rip rap para os pontos de 

drenagem mais próximos. 

l) Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as águas superficiais, 

evitando a formação de áreas alagadiças nas áreas de apoio às obras; 

m) Toda obra situada em áreas alagáveis ou sujeitas a inundações deverá receber 

proteção adequada através de revestimentos ou providências similares, garantindo 

sua estabilidade e evitando erosão; 

n) Nas saídas principais do sistema de drenagem provisório, ou seja, no ponto de 

ligação com o sistema de drenagem já existente no aeroporto deverão ser instalados 

dispositivos robustos de retenção de sedimentos (caixas de areia); 

 Tais dispositivos devem ser confeccionados em alvenaria de forma a se adequar à 

estrutura padrão do sistema de drenagem pré existente no aeroporto. 

o) Deverão estar previstos mecanismos de contenção a fim de retardar o pico de vazão 

e diminuir os efeitos deletérios sobre o sistema de drenagem receptor; 
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6.3  ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Objetivos 

Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hídricos, além de mitigar e/ ou 

eliminar possíveis problemas de contaminação provenientes da emissão de efluentes. 

 Descrição 

Os efluentes em questão consistem nos esgotos sanitários das edificações do canteiro 

de obras e dos edifícios auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, 

canteiros temporários, entre outros. O tratamento e a disposição corretos dos efluentes 

líquidos originados das atividades, veículos, equipamentos, incluindo o esgoto 

doméstico gerado nas obras, são de vital importância para que o solo e os recursos 

hídricos, sob influência do empreendimento, não sejam contaminados. 

Os efluentes líquidos normalmente gerados no canteiro de obras são os seguintes: 

 Efluentes sanitários de escritórios, alojamento e demais instalações de apoio; 

 Efluentes domésticos dos refeitórios; 

 Efluentes das instalações de manutenção, das instalações de apoio e dos pátios de 

estocagem de materiais. 

 Instruções gerais 

O controle de efluentes líquidos envolve a preservação do solo e da água e deve contar 

com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como 

visar o recolhimento das águas superficiais. 

 Procedimentos 

a) Em nenhuma hipótese deverão ser interligados os sistemas de drenagem de águas 

pluviais aos sistemas de esgotamento sanitário; 

b) Não é permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas adequadas; 
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c) Os efluentes domésticos dos refeitórios passarão em caixa de gordura, previamente à 

sua disposição adequada; 

d) Comprovar o tratamento e destinação final adequada dos efluentes, apresentar a 

Licença Ambiental de Operação do transportador e destinador final do efluente, em 

caso de utilização de sanitários químicos, ou outro sistema de tratamento; 

e) Não é permitido o lançamento, sob qualquer hipótese, de esgotos de qualquer 

natureza nos cursos d’água ou em Áreas de Preservação Permanente – APP. 

f) Em nenhuma hipótese será admitido o encaminhamento de drenagem oleosa, sem o 

devido tratamento, ao sistema de esgotamento sanitário.  

 

6.4  CONTROLE E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 Objetivos 

Garantir a qualidade da água de abastecimento e evitar desperdícios durante as obras. 

 Descrição 

Todo sistema de abastecimento deverá estar protegido contra contaminação, 

especialmente caixas d'água e poços, através da escolha adequada de sua 

localização, uso de cercas, fechamentos e coberturas, sobrelevações e obras similares. 

Deverá ser demonstrada a solução técnica adotada para o suprimento de água potável 

nos canteiros de obras e demais áreas, sua fonte e os procedimentos de uso e controle 

da qualidade e quantidade, visando o mínimo desperdício de água durante as obras. 

 Instruções gerais 

O controle de recursos hídricos na obra deve contar com sistemas de hidrometração, 

monitoramento qualitativo e quantitativo da água, bem como visar o recolhimento das 

águas superficiais. 
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 Procedimentos 

a) Indicar, através de mapa georreferenciado, com escala adequada, as fontes de 

consumo de água do canteiro e demais usos da obra (irrigação, umidificação de vias, 

lavagem de veículos, processos construtivos etc.). No mapa deve constar a 

localização de cada área onde a água será utilizada; 

b) Instalar hidrômetro(s) no(s) ponto(s) indicado(s) pela Fiscalização (ponto de derivação 

de água), de forma a aferir o consumo total de água no canteiro e na obra como um 

todo. 

c) Apresentar mensalmente no RCAO o controle quantitativo de água utilizada nos 

canteiros de obras e demais usos (irrigação, umidificação de vias, lavagem de 

veículos, lava-rodas, processos construtivos etc.).  

d) No RCAO deve ser apresentada análise crítica comparativa dos consumos mensais, a 

fim de se avaliar possíveis fontes de desperdício ou de economia. No caso de 

abastecimento de água por caminhão-pipa, deverá ser obtido o registro do volume de 

água junto ao fornecedor para fins de controle quantitativo e apresentado no RCAO; 

e) Apresentar a documentação de outorgas para uso de poços artesianos; 

f) Apresentar comprovantes de contrato firmado com órgão responsável pela 

administração e fornecimento de água, caso não seja utilizada a água do aeroporto; 

g) Em hipótese alguma, deve-se ter água parada em recipientes e/ou reservatórios a céu 

aberto; 

h) A água destinada ao uso humano deverá ter sua potabilidade controlada 

trimestralmente e qualidade atestada por instituição idônea (seguindo os parâmetros 

da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde). No caso da utilização de produto(s) 

químico(s) para tratamento e/ou desinfecção, seu armazenamento e manipulação 

deverão ser efetuados seguindo orientações das legislações ambientais vigentes.  
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6.5  CONTROLE DE EMISSÕES, PARTICULADOS E LIMPEZA DAS VIAS  

 Objetivo 

Este programa tem por objetivo evitar potenciais impactos ambientais na qualidade do 

ar local, mitigando e/ ou eliminando tais impactos negativos na fase de obras. 

 Descrição 

Os poluentes atmosféricos que mais comumente poderão afetar a qualidade do ar no 

entorno da obra serão as partículas em suspensão, oriundas das escavações, do 

transporte de solos e de materiais de construção, assim como as emissões 

provenientes da queima de combustíveis presentes nos equipamentos utilizados na 

obra. 

Portanto, deve-se buscar reduzir ao mínimo a emissão de poluentes atmosféricos 

relacionados com material pulverulento, CO2 e CO, dentre outros, ao longo do trecho 

em obras, através das medidas de controle ambiental. 

Sabe-se que o vento origina-se, predominantemente, das direções sudeste, sul-

sudeste e sul e, sopra para as direções noroeste, norte-noroeste e norte. Portanto, a 

redução das emissões gasosas e de particulados irá beneficiar a comunidade vizinha à 

obra. 

 Procedimentos 

a) Devem ser instalados dispositivos “lava-rodas” em todos os pontos de acesso 

à área da obra.  

Por se tratar de obra em área restrita (pátio e pista de pouso e decolagens) a presença 

de particulados e sujeira deve ser evitada, pois representa risco direto à segurança das 

aeronaves e dos trabalhadores envolvidos.  

A instalação do lava-rodas visa minimizar o risco supracitado, assim como minimizar a 

quantidade de sedimentos transportados nas vias. Desta forma cada lava rodas deverá 

ser constituído de pátio concretado com drenagem própria, caixa de areia, reservatório 
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de armazenamento, conjunto moto bomba para recirculação e reaproveitamento da 

água e lavadora de alta pressão. 

 Cada lava rodas deverá ser constituído de um pátio de 60 m² (10,0 x 6,0) com 

inclinação de 1,5% e canaleta coletora central com grade de aço; 

 A canaleta central deverá ser de concreto e apresentar as seguintes dimensões: 

0,14 x 0,19 x 0,19; 

 Após a canaleta deverá ser instalada uma caixa de areia (3,0 x 1,0 x 0,3) para 

retenção de sólidos; 

 Após a caixa de areia será instalada uma caixa com capacidade de 1.000L para 

armazenamento e reaproveitamento da água em outras lavagens; 

 Deverá ser executada a limpeza da caixa de areia diariamente ou sempre que 

necessário; 

 O efluente resultante do processo de lavagem e que não será reutilizado deverá 

ser encaminhada para o sistema de drenagem existente no aeroporto. Este 

efluente não pode contribuir para efeitos deletérios ao sistema de drenagem;  

b) Todos os caminhões e veículos que acessarem a área da obra deverão ser 

limpos no lava rodas e transitar somente quando cobertos com lona protetora 

ou similar.   

c) As estradas de acesso e as vias de serviço não pavimentadas devem ser 

umidificadas (duas vezes ao dia ou sempre que necessário) por meio de aspersão de 

água com caminhão pipa, para evitar a emissão de material particulado oriundo do 

tráfego de veículos e máquinas. Deverá ser indicando no RCAO as áreas 

umidificadas e a frequência de umidificação. Deverão ser avaliadas fontes 

alternativas, que não água tratada, para efeitos de abastecimento do caminhão. 

Deverão ser avaliadas também alternativas ao caminhão pipa, como a viabilidade do 

uso de Liquido Supressor de Poeira que possui alta eficiência na umectação, 

penetração e aglomeração de particulados, formando um filme resistente e uniforme 

que controla a emissão de partículas sólidas para o meio ambiente. 
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d) No período chuvoso deverá ser feita a lavagem das vias sempre que necessário 

atentando-se para a proteção do sistema de drenagem existente. A lavagem das vias 

não pode contribuir para efeitos deletérios ao referido sistema de drenagem. 

e) Efetuar lavagens periódicas, em local apropriado e com sistema de contenção de 

drenagem oleosa, dos veículos de transporte de materiais granulados e solos finos, 

no mínimo 1 (uma) vez por semana, minimizando a quantidade de sedimentos 

transportados nas vias; 

f) A CONTRATADA deverá informar no RCAO sobre o sistema de controle ambiental 

do(s) local(is) onde a lavagem dos veículos é desenvolvida; 

g) A CONTRATADA deverá informar no RCAO o quantitativo de água utilizada, ou outro 

insumo utilizado para a finalidade de controle de emissões; 

h) Adotar a melhor solução para área de central de britagem (se houver), considerando-

se a direção dos ventos, buscando posicioná-la em local sem interferência dos 

ventos; 

i) Recobrir com lonas todas as cargas de caminhões e/ou veículos utilizados para o 

transporte de materiais granulados e de solos finos; 

j) Indicar no RCAO o quantitativo de caminhões com cobertura contra poeiras, 

descrevendo o tipo de cobertura utilizada; 

k) Deverá ser apresentado no RCAO o Relatório de Emissões Veiculares dos Veículos 

Automotores do Ciclo Diesel, elaborado através do método da Escala de Ringelmann 

Reduzida, de acordo com NBR 6016/1986;  

l) Deverá ser realizada a manutenção de veículos da CONTRATADA/Terceirizada, 

incluindo a verificação do nível de emissões de fumaça preta e a manutenção das 

características originais do sistema de escapamento, que deverá atender às 

legislações ambientais cabíveis, incluindo as Resoluções CONAMA 272/00, 230/97 e 

226/97 referentes às emissões veiculares. 
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m) A responsabilidade, penalidades e custos de reparo associados a quaisquer danos 

advindos da não implantação e execução deste Plano de Controle de Emissões 

Gasosas e Particulados inclusive a não operação dos lava rodas de maneira 

satisfatória e o tráfego de caminhões sem a devida lona de proteção incidirá sobre a 

CONTRATADA sem ônus à INFRAERO.  

 

6.6  CONTROLE DE INSUMOS 

 

 Objetivos 

Definir valores de referência para a utilização dos insumos durante a obra, evitar o 

desperdício, identificar anormalidades e controlar o consumo. 

 Descrição 

Em função das instalações presentes no canteiro de obras e do fluxo de trabalhadores, 

haverá fornecimento de água, energia e outros insumos para realização das atividades. 

O consumo destes insumos deve ser controlado de forma a evitar desperdícios e 

preservar os recursos naturais. 

 Instruções gerais 

O controle de insumos no canteiro de obras baseia-se na medição, controle e 

comparação entre consumo medido e consumo esperado. A contratada deverá instalar 

01 medidor geral de energia e 01 medidor geral de água (hidrômetro) para controle 

destes insumos. É responsabilidade da contratada garantir e comprovar o devido  

controle dos recursos consumidos. Desta forma, o número de medidores deverá ser 

compatível com o número de locais de derivação de insumos. 

As atividades da obra, em especial aquelas paralelas realizadas no canteiro de obras 

tais como, serralheria, marcenaria, equipamentos, entre outros, deverão ter seu 

consumo de insumos acompanhado, medido, controlado e registrado nos Relatórios de 

Controle Ambiental de Obras – RCAO - entregues à FISCALIZAÇÃO. 
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Sempre que viável, deverá ser dada preferencia para aquisição de insumos 

certificados, com ciclo de vida comprovadamente sustentável, de menor gasto 

energético em sua fabricação, renováveis, com conteúdo reciclável e não poluentes. 

Como por exemplo: 

 

-Uso de britas e areias recicladas; 

-Uso de madeiras reflorestadas e/ou certificadas; 

-Uso de cimentos portland sustentáveis (Cimento Portland de Alto-Forno (CPIII) ou 

Cimento Portland Pozolânico (CP IV); 

-Uso de tintas, vernizes, removedores, selantes e outros, com baixa emissão de 

compostos orgânicos voláteis (COV`s), que não contenham chumbo e que não sejam à 

base de solventes e sim a base de água. Uso de tintas minerais que evitam a selagem 

das paredes, permitindo que as mesmas respirem e com isto evitando mofos e bolhas. 

 

Além das considerações supracitadas, a contratada deverá priorizar fornecedores 

dispostos a realizar a logística reversa dos insumos a serem adquiridos para a obra, 

minimizando possíveis passivos ambientais e os gastos com gerenciamento de 

resíduos. 

 

 Procedimentos 

a) Deverá ser repassada à FISCALIZAÇÃO uma lista com a relação de trabalhadores 

e o respectivo consumo per capta de cada área da obra: administração, escritório, 

frentes de trabalho; 

b) Deverá ser realizada a leitura do medidor de energia e do(s) hidrômetro(s) com 

frequência mensal. Caso a Fiscalização considere pertinente, a Contratada deverá 

aumentar a frequência de medições, como nos casos de suspeita de vazamentos 

e/ou necessidade de maior controle. Os respectivos relatórios de medição deverão 

ser repassados à FISCALIZAÇÃO mensalmente ou sempre que solicitado, 

devendo ser inseridos no RCAO; 

c) As atividades da obra, em especial as paralelas (marcenaria, serralheria, britador 

de entulho, máquinas e equipamentos, entre outros) realizadas no âmbito do 

canteiro de obras, devem ter sua demanda de insumos acompanhada, medida, 
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controlada e registrada através da geração dos Relatórios de Controle Ambiental 

de Obras-RCAO; 

d) Deverá estar previsto um auxiliar para fazer a leitura dos medidores, acompanhar 

o controle da demanda de insumos, preencher os relatórios e repassá-los à 

FISCALIZAÇÃO; 

e) Este auxiliar deve ser responsável por comunicar a equipe de meio ambiente da 

contratada ou a FISCALIZAÇÃO a respeito de qualquer irregularidade verificada 

durante as medições; 

 

6.7  GERENCIAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 Objetivos 

Disciplinar a drenagem no caso de vazamento de produtos perigosos armazenados ou 

em uso durante a execução das obras. 

Reduzir ou evitar impactos sobre o solo e a qualidade dos corpos hídricos, durante o 

uso, manutenção e/ou abastecimento de equipamentos, geradores e maquinário em 

geral utilizados na obra. 

 Descrição 

A drenagem provisória de produtos perigosos, como material oleoso tem a função de 

diminuir o risco de contaminação do solo exposto durante a obra, além de proporcionar 

o correto direcionamento de efluente oleoso para a sua devida contenção ou 

tratamento. 

 Instruções gerais 

O programa de gerenciamento de produtos perigosos deverá ser executado quando da 

instalação de tanque de abastecimento (se houver) ou quando do armazenamento de 

combustíveis (se houver) em recipientes de menor volume como, por exemplo, tambor 

e bombona, de forma concomitante à execução dos serviços, de maneira a garantir o 
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escoamento e consequente contenção de produtos perigosos em todas as fases da 

obra, evitando, assim, problemas de contaminação do solo e recursos hídricos. 

 Procedimentos 

a) Caso haja tanques de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e de 

equipamentos e maquinários internos, os procedimentos de segurança e prevenção 

de acidentes deverão ser tomados, bem como as possíveis tratativas com os órgãos 

ambientais; 

b) Fica proibida a instalação e armazenamento de combustíveis para uma capacidade 

de armazenagem maior que 90m³ e quaisquer instalações de abastecimento deverão 

ser construídas de acordo com as normas técnicas da ABNT em vigor, ou na 

ausência delas, com normas internacionalmente aceitas; 

c) Para a instalação de qualquer tipo de armazenamento de produto perigoso deverão 

ser previstos pela CONTRATADA sistemas de controle de drenagem e 

disposição/tratamento de efluentes dimensionados para o volume armazenado; 

d) Em caso de derramamento o produto perigoso, assim como seus contaminantes, 

passarão a ser tratados como resíduos perigosos. Logo, o volume derramado deverá 

ser recolhido com produto absorvente a base de turfa, ou outro técnica 

ambientalmente viável, sendo armazenado em recipiente estanque lacrado ou 

tampado e encaminhado para o local de armazenamento temporário de resíduos 

(para Box devidamente designado para resíduo perigoso classificado como grupo B 

pela RDC ANVISA 56/08) ou direto para o Galpão de Resíduos Perigosos; 

e) Para o transporte rodoviário de resíduos perigosos deverá ser apresentada Licença 

de Operação (LO), conforme Deliberação Normativa COPAM nº74/2004. Da mesma 

maneira, para o destino final ou o tratamento dado para o resíduo perigoso deverá ser 

apresentada à INFRAERO LO para uma das atividades, conforme a referida DN 

COPAM: Processamento, Beneficiamento, Tratamento e/ou Disposição Final de 

Resíduos. 
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6.8  MONITORAMENTO E CONTROLE DE RUÍDO  

 Objetivos 

Evitar e mitigar impactos ocupacionais causados pela poluição sonora, visando o bem 

estar da mão-de-obra alocada para o trecho em obras.  

Evitar reclamações que possam ocasionar embargo da obra, mesmo que temporários, 

que poderão ser realizados pela fiscalização trabalhista. 

 Instruções gerais 

Nas áreas da obra, deverão ser respeitados os padrões de emissões de ruídos 

(Resolução CONAMA 001/90). Atenção especial deverá ser dada aos níveis de ruído, 

de acordo com NR-15.  

 Procedimentos 

a) Manter no canteiro de obras o manual dos equipamentos utilizados, para fins de 

auxílio quando da realização das manutenções preventiva/corretiva; 

b) Efetuar manutenção preventiva nos equipamentos utilizados no canteiro de obras, 

conforme manual do fabricante, objetivando a operação com baixos níveis de ruído; 

c) Realizar manutenção corretiva sempre que forem observadas alterações no 

funcionamento do equipamento que impliquem no aumento da emissão de ruídos 

(perceptível ao ouvido humano); 

d) A manutenção de maquinário, equipamentos e veículos deverá ocorrer apenas em 

área adequada ambientalmente para este fim no canteiro de obras (se houver); 

e) No caso de ausência de área de manutenção no interior do canteiro de obras, os 

veículos que puderem se deslocar para efetuar a manutenção preventiva/corretiva em 

área externa e adequada ambientalmente para este fim, deverão fazê-lo. Deverá, 

ainda, ser recolhida nota/comprovante da manutenção realizada, devendo esses 

dados constarem no RCAO; 
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f) No caso de ausência de área de manutenção no interior do canteiro de obras, os 

veículos que forem impossibilitados de se deslocarem para efetuar a manutenção 

preventiva/corretiva em área externa e adequada ambientalmente para este fim, 

deverão realizar a manutenção in loco. Esta ação deverá ser acompanhada do 

engenheiro ambiental da obra, que deverá auxiliar e fiscalizar o executor, para que a 

manutenção seja feita de maneira a prevenir o derramamento de óleo e de materiais 

contaminados com óleo em solo exposto; 

g) Implantar instalações/equipamentos ruidosos em locais que preferencialmente 

contenham barreiras físicas (tapumes, muretas, árvores e etc.) a fim de reduzir o 

impacto da poluição sonora para as áreas adjacentes ao local; 

h) A CONTRATADA deverá limitar suas emissões de ruído aos níveis previstos na NR-

15. Para isto, deverão ser realizadas medições pontuais de ruído, a cada 3 meses nos 

maquinários, equipamentos, veículos e frentes de trabalho com a emissão de 

resultados no RCAO, por técnico ou engº de segurança do trabalho, incluindo 

medidas adotadas.  

 

6.9  COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 Objetivos 

Manter a população e seus representantes informados sobre o projeto, seus impactos e 

as medidas ambientais previstas ou em execução. O propósito é, a partir da divulgação 

das informações, estimular a formação de novos valores que contribuam para uma 

melhor relação entre o homem e o meio ambiente e a integração com os diversos 

públicos durante a fase de instalação e, assim, evitar e mitigar impactos negativos no 

meio socioeconômico. 

 Descrição 

O desenvolvimento de ações de comunicação social e de educação ambiental vem 

sendo incorporadas à implantação de grandes empreendimentos tendo em vista que as 

estratégias adotadas facilitam a aproximação entre os responsáveis pelas obras e os 
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diversos grupos populacionais envolvidos, a melhoria da convivência entre as partes 

envolvidas, especialmente na fase de instalação do empreendimento, quando poderão 

ocorrer alterações na dinâmica local e surgir transtornos decorrentes das obras civis. 

O público alvo são os trabalhadores contratados, usuários do aeroporto e, com 

destaque, a população dos municípios vizinhos, em especial os moradores residentes 

na área de entorno do AITN. 

 Instruções gerais 

O programa de comunicação social e de educação ambiental deverá ser executado 

desde a emissão da ordem de serviço da obra até o encerramento do contrato.  

A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da INFRAERO as ações 

propostas para este programa, assim como seu detalhamento e cronograma estimado 

para implantação destas atividades. Todas as ações de comunicação social e de 

educação ambiental, elaboradas e propostas pela CONTRATADA, deverão ser 

aprovadas pela INFRAERO que ratificará a viabilidade ou não de sua execução. 

 Procedimentos 

a) A CONTRATADA deverá realizar reuniões com a CONTRATANTE para repasse de 

informações, propostas e esclarecimentos, periodicamente ou sempre que a 

CONTRATANTE julgar necessário.  

b) A CONTRATADA deverá elaborar relatórios mensais sobre o andamento do 

cronograma da obra e ações desenvolvidas sobre os possíveis transtornos 

resultantes, para que a CONTRATANTE tome medidas de divulgação e para fins de 

elaboração de histórico de evolução da obra. Esse relatório deverá conter 

detalhamento das datas e registros fotográficos;  

c) A CONTRATADA deverá incluir no RCAO os relatórios mencionados neste programa 

de comunicação social. 

d) A CONTRATADA deverá realizar a sensibilização, treinamento e qualificação dos 

envolvidos direta ou indiretamente com as obras civis, no que tange as 
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responsabilidades e ações adequadas relacionadas ao gerenciamento dos resíduos, 

poluição do solo, da água e do ar, drenagem, consumo consciente de água e energia, 

sendo todos esses assuntos relacionados às atividades desenvolvidas nas obras;  

e) A CONTRATADA deverá desenvolver ações diretas de comunicação social junto à 

comunidade do entorno, parceiros institucionais públicos e privados, dentre outros 

atores identificados no decorrer do processo; 

f) A CONTRATADA deverá desenvolver ações informativas e interativas durante todo o 

processo de instalação do empreendimento, visando estabelecer a ampla divulgação 

de informações sobre o processo a ser instalado; 

g) A CONTRATADA deverá elaborar e desenvolver materiais de divulgação (releases, 

notas à imprensa, spots de rádio, dentre outros) sobre o empreendimento para os 

meios de comunicação locais e regionais; 

 

6.10  MONITORAMENTO DA FAUNA IMPACTADA 

 Objetivos 

Evitar a ocorrência de impactos ambientais negativos na fauna local. 

 Descrição / Instruções Gerais  

O programa consiste no monitoramento da área de execução da obra por um 

responsável designado para tal fim. Este responsável deverá percorrer a área durante as 

frentes de trabalho e caso seja avistada alguma espécie da fauna possivelmente 

impactada na área de execução da obra deverá contatar a CONTRATADA para as 

devidas providências. 

 Procedimentos 

a) Paralisar momentaneamente a frente de trabalho até que as devidas medidas sejam 

tomadas; 
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b) Entrar em contato via telefone, rádio ou se dirigir pessoalmente ao escritório da 

empresa CONTRATADA pela INFRAERO para o manejo de fauna; 

c) Retomar as atividades paralisadas após a realização do manejo de fauna. 

 

6.11  MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO  

 Objetivos 

Resguardar a área de influência direta do empreendimento de maneira que não haja 

perda de material arqueológico tampouco destruição de sítios arqueológicos. 

 Descrição 

A exigência de realizar o Monitoramento Arqueológico advém da necessidade de 

atender uma das condicionantes do Processo de Licenciamento Ambiental de 

Instalação deste empreendimento. 

Desta forma, para a implantação deste empreendimento, é imprescindível o 

monitoramento arqueológico durante todo a obra de reforma e ampliação da PPD. O 

monitoramento deverá ser realizado com a presença in loco do arqueólogo responsável 

pelos estudos. 

 Instruções gerais 

O Monitoramento Arqueológico deverá ser executado concomitante à fase de 

movimentação de terra, garantindo a integridade de todo o possível material 

arqueológico existente. O monitoramento arqueológico deverá cumprir as Portarias 

IPHAN 07/1988, 230/2002 e demais legislações e normatizações aplicáveis. 

A empresa responsável pelas obras deverá, obrigatoriamente, possuir em seu quadro 

de funcionários arqueólogo devidamente munido de Portaria IPHAN autorizando seus 

serviços na área, conforme Portaria IPHAN 07/1988. 
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 Procedimentos  

a) Elaborar plano de trabalho específico contendo atividades, metodologia, cronograma, 

alocação de equipe e recursos e elaborar projeto técnico de monitoramento 

arqueológico para solicitar autorização de pesquisa junto ao IPHAN, caso o 

arqueólogo contratado não seja o mesmo que o já autorizado pela Portaria IPHAN nº 

27 de 18 de Agosto de 2011; 

b) Efetuar protocolo deste documento junto à 13ª Superintendência do IPHAN em Belo 

Horizonte, caso o arqueólogo contratado não seja o mesmo que o já autorizado pela 

Portaria IPHAN nº 27 de 18 de Agosto de 2011; 

c) Acompanhar a tramitação da proposta no instituto supracitado e manter a INFRAERO 

a par da tramitação - sabendo-se que quando do início das atividades de 

movimentação de terra o documento deverá estar aprovado junto ao IPHAN, caso o 

arqueólogo contratado não seja o mesmo que o já autorizado pela Portaria IPHAN nº 

27 de 18 de Agosto de 2011; 

d) Executar monitoramento, assim que autorizado; 

e) Executar resgate do material, caso seja encontrado; 

f) Elaborar relatórios analíticos referentes ao monitoramento arqueológico. 

 

 Informações Gerais 

a) Toda movimentação de terra devera ser executada na presença do arqueólogo; 

b) O endosso institucional, conforme §8 do art. 6 da Portaria IPHAN 230/02, foi expedido 

pelo CAALE (Centro de Arqueologia Anete Laming Emperaire); 

c) O Levantamento do Patrimônio Arqueológico na Área do Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves e Entorno deverá ser o documento de referência para os serviços 

especificados neste documento; 



 

 FL   42/72 

 

____________________________________________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental de Obras – Reforma e Ampliação de Pátio e Pista – SBCF 

 

d) Quando qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, não obedecendo às 

exigências das especificações, será considerado insatisfatório, devendo 

obrigatoriamente ser removido e refeito (substuído) sem ônus para a INFRAERO; 

e) Os levantamentos deverão ocorrer sem prejudicar o trânsito local da área. 

 

6.12  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 Introdução e Objetivos 

Deverá ser elaborado um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD - de 

acordo com as diretrizes fixadas pela NBR 13030, da ABNT, e outras normas e 

legislações pertinentes. 

As principais atividades que consolidam um plano de reabilitação ou recuperação de 

área degradada podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

 Caracterização e avaliação da degradação ambiental;  

 Definição dos objetivos e análise das alternativas de recuperação;  

 Definição e implementação das medidas de recuperação; 

 Proposições para monitoramento e manutenção das medidas corretivas 

implementadas. 

De acordo com a legislação ambiental vigente, todo empreendimento causador de 

degradação ambiental deverá realizar a reabilitação da área afetada, com a finalidade 

de minimizar e controlar os impactos causados. Aliado ao fator legal tem-se ainda 

questões de estética e de conservação dos solos. 

Portanto, o objetivo desse programa é recuperar as áreas degradadas durante a fase 

de obra, de forma a garantir a mínima qualidade ambiental das mesmas após a 

finalização dos serviços.  

A degradação ambiental proveniente de tal empreendimento demandará ações que 

visem o revestimento vegetal das áreas desnudas.  Com a escolha adequada da 
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espécie e da quantidade necessária para recuperação da área, haverá o 

estabelecimento da vegetação e proteção contra os processos erosivos. 

 

 Instruções gerais 

A recuperação das áreas degradadas visa retornar esses locais a uma condição de 

estabilidade, de forma a evitar a erosão e possibilitar o uso previsto. Deve também 

estar livre, ao fim da obra, de contaminantes e detritos provenientes do canteiro de 

obras. 

Para revegetação das áreas degradadas e reabilitação paisagística do local, deverá ser 

realizado plantio de grama através de: plantio direto de placas de grama e/ou 

hidrossemeadura.  

A espécie de grama a ser plantada deverá seguir as recomendações contidas no 

projeto executivo e não deve contribuir para atração de fauna (principalmente aves). 

Além disso, os fornecedores devem estar devidamente licenciados para prestação do 

referido serviço (fornecimento dos insumos e plantio/hidrossemeadura).  

 Procedimentos 

a) Gerais 

 A camada vegetal oriunda da operação de limpeza do terreno será removida 

obrigatoriamente para áreas de estocagem previamente escolhidas. Serão 

dispostas, operadas e protegidas de modo a evitar o carreamento do material 

pelas águas. Este cuidado tem por objetivo conservar os solos orgânicos para 

posterior utilização na recuperação ambiental das áreas degradadas pelas obras, 

bem como utilização nos sacos de ráfia para controle da drenagem pluvial; 

 A superfície das áreas de estocagem deverá ser protegida contra erosão e 

lixiviação pelas águas pluviais; 

 A recuperação de cada área degradada pelas atividades de construção deverá ser 

composta por: 
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 Reconhecimento da geometria e das condições das drenagens naturais e 

construídas, existentes na área, por meio de observação em campo; 

 Identificação da vegetação regional, principalmente quanto ao 

reconhecimento das espécies nativas de caráter pioneiro; 

 Transplantio da vegetação arbóreo-arbustiva da flora brasileira, retirada das 

áreas onde será a obra, quando exigido pelo Órgão Ambiental; 

 Especificações de melhoria da qualidade do solo superficial, executando, 

quando necessário: 

 Escarificação profunda, paralelamente às curvas de nível do terreno (para 

atenuar a compactação dos solos, melhorar as condições de infiltração das 

águas e possibilitar o enraizamento da futura cobertura vegetal); 

 Disposição de solo fértil, na espessura mínima de 15 cm, proveniente da 

estocagem obrigatória da camada vegetal oriunda das atividades de 

limpeza do terreno; 

 Aplicação de corretivos e fertilizantes (calagem, adubação NPK, inoculação 

com bactérias “Rhizobium” para garantir o crescimento satisfatório das 

leguminosas).  

b) Específicos 

 Procedimentos durante a utilização: 

- Áreas de empréstimo e jazidas: 

 Delimitar fisicamente as áreas de utilização autorizadas com estacas e bem 

visíveis; 

 Remover a camada superior do solo (camada vegetal) antes de iniciar a 

extração do material, reservando essa parcela do solo para posterior 

utilização na recuperação de áreas degradadas; 

 Sinalizar adequadamente a entrada e saída de veículos; 

 Utilizar a área de modo que a conformação topográfica resultante facilite a 

drenagem adequada durante a operação, bem como, a recuperação da 

área ao final da utilização. 



 

 FL   45/72 

 

____________________________________________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental de Obras – Reforma e Ampliação de Pátio e Pista – SBCF 

 

- Áreas de disposição de materiais terrosos: 

 Remover a camada superior do solo (camada vegetal) antes de iniciar a 

deposição de material excedente, reservando essa parcela do solo para 

posterior utilização na recuperação de áreas degradadas; 

 Implantar dispositivos de contenção de particulados, em caso de 

proximidade com corpos d’água e/ou quando houver risco de ocorrência de 

carreamento de material para áreas lindeiras; 

 Sinalizar adequadamente a entrada e saída de veículos; 

 Utilizar a área de modo que a conformação topográfica resultante facilite a 

drenagem adequada durante a operação, bem como, a recuperação da 

área ao final da utilização; 

 Caminhos de serviço: 

Enleirar a camada de solo vegetal removida para a execução dos 

caminhos às margens do mesmo, de forma que possam ser utilizados 

na recuperação destes após a conclusão das obras; 

 Procedimentos de desativação: 

 Disciplinar as águas pluviais incidentes com implantação de sistema de 

drenagem superficial, utilizando-se os métodos descritos no item 6.2;  

 Implantar a proteção superficial com aplicação grama em placas; 

 Áreas de empréstimo e jazidas: 

Realizar o retorno e espalhamento da terra vegetal, característica de 

expurgo do desmatamento, destocamento e limpeza do canteiro de 

obra, visando propiciar a recomposição da cobertura vegetal por ação 

natural; 

Manter a inclinação dos taludes de forma a garantir sua estabilidade, de 

acordo com as características locais do material; 

 Áreas de disposição de materiais terrosos: 
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Retornar e espalhar a terra vegetal, característica de expurgo do 

desmatamento, destocamento e limpeza da área, visando propiciar a 

recomposição da cobertura vegetal por ação natural; 

Proceder à reconformação topográfica final das áreas, com as vertentes 

de sua superfície regularizadas e rampas suaves que permitam o 

escoamento das águas com reduzido risco de erosão; 

Manter a inclinação dos taludes de forma a garantir sua estabilidade, de 

acordo com as características locais do material;  

 Caminhos de serviço: 

Retornar e espalhar a camada vegetal enleirada às margens dos 

caminhos, retiradas por ocasião dos serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza; 

 Canteiro de obras: 

Para a desmobilização do canteiro de obras, deverão ser executados, no 

mínimo, os seguintes itens: 

o Desmonte seletivo, agrupando por lotes: fiação, encanamentos, 

madeiras, alvenarias, coberturas, louças e ferragens; 

o Transporte do entulho restante para os processadores de resíduos 

de construção civil (devidamente licenciados); 

o Remoção de dispositivos que possam causar o bloqueio das águas 

superficiais. 

 Recomposição vegetal das superfícies degradadas 

Após a finalização das obras, deverão ser seguidas as seguintes 

medidas visando o restabelecimento de vegetação nas áreas 

degradadas: 

o A remoção de todas as instalações, equipamentos e materiais 

inservíveis; 

o Raspagem das áreas contaminadas com resíduos de depósitos e 

pátios, e proceder com o descarte ambientalmente adequado, 

conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos; 
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o Realizar o retorno e espalhamento da terra vegetal, característica de 

expurgo do desmatamento, destocamento e limpeza do canteiro de 

obra, visando propiciar a recomposição da cobertura vegetal por 

ação natural; 

o Reconformação topográfica; 

o Sistema de drenagem; 

o Toda a implementação deste plano deverá ser acompanhada pelo 

Engenheiro Responsável; 

o As aplicações das placas de grama nas áreas a serem recuperadas 

deverão seguir os procedimentos de: 

i. Nivelamento do solo; 

ii. Adubação da área; 

iii. Colocação das placas de grama; 

iv. Cobertura com terra vegetal; 

v. Monitoramento e irrigação da área. 

 

6.13  ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PIGRS 

 Objetivos 

A CONTRATADA deverá elaborar, implementar e executar o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PIGRS) incluindo os resíduos comuns (do dia-

a-dia do canteiro) e os demais resíduos provenientes da obra. 

O objetivo deste Plano é englobar as ações que visem minimizar a geração dos 

resíduos na fonte, bem como todos os procedimentos a serem adotados desde a 

geração até sua disposição final ambientalmente correta.  

 Descrição 
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Resíduos de Construção Civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos. O gerenciamento inadequado destes resíduos tem gerado 

impactos ambientais negativos de grande relevância. A exigência da elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos e sua execução segundo as diretrizes da 

Resolução CONAMA nº 307/02 visa impedir a degradação ambiental advinda do 

gerenciamento inadequado destes resíduos. 

 Instruções gerais 

O Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil deverá: 

a) Se iniciar com a sua identificação, onde todos os resíduos gerados devem ser 

declarados, inclusive no apoio operacional, tais como dos setores de manutenção 

de frotas e de equipamentos, de escritório, refeitório, ambulatório, sistemas de 

tratamento de água, efluentes e do controle de poluentes ambientais; 

b) Apresentar classificação dos resíduos segundo Resolução CONAMA nº 05/93 e 

RDC ANVISA nº 56/08; 

c) Conter a descrição clara e objetiva do sistema de monitoramento dos resíduos, 

principalmente aqueles prejudiciais à saúde e ao meio ambiente; 

d) Ser encaminhado à FISCALIZAÇÃO para aprovação. Caso existam exigências, a 

CONTRATADA deverá providenciar os ajustes necessários; 

e) Apresentar quantitativo (real/estimado) mensal gerado de resíduos, em cada 

ponto; 

f) Informar se há estoque de resíduos; 

g) Indicar a destinação dos resíduos gerados; 

h) Promover o armazenamento dos resíduos em contêineres plásticos de 1m³, 

separados por cor, de acordo com as normas vigentes; 

i) Promover o preenchimento diário da Planilha de Gerenciamento de Resíduos, 

onde deverá ser informado qual o tipo de resíduo gerado, qual a sua origem, a 

quantidade gerada no dia e destinação final do resíduo, conforme modelo em 

anexo (ANEXO I – Planilha de Gerenciamento de Resíduos). Ao final de cada 
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mês, a planilha preenchida deverá ser encaminhada para a fiscalização, sendo 

que uma cópia deverá ficar arquivada com a CONTRATADA; 

j) Incluir a apresentação de plantas e/ou desenhos esquemáticos de localização dos 

pontos de geração e armazenamento dos resíduos; 

k) Instituir a obrigatoriedade dos responsáveis pela coleta, transporte e das unidades 

de recebimento de resíduos em possuir Regularização Ambiental; 

l) Promover a apresentar figuras, gráficos e outros elementos que facilitem a análise 

do PIGRS. 

 Procedimentos 

A proponente deverá apresentar a proposta do PIGRS, calcada, minimamente, no 

seguinte roteiro: 

a) Identificação: 

 Empreendedor; 

 Responsável Técnico pela obra; 

 Responsável Técnico pela elaboração do PIGRS; 

 Responsável Técnico pelo gerenciamento dos resíduos da obra; 

b) Mapeamento da geração de resíduos: 

 Identificação dos pontos de geração e quantificação dos resíduos do Grupo B da 

RDC ANVISA 56/2008; 

 Identificação dos pontos de geração e quantificação dos resíduos do Grupo D da 

RDC ANVISA 56/2008; 

 Identificação dos pontos de geração e quantificação dos resíduos recicláveis; 

 Identificação dos pontos de geração e quantificação de demais resíduos que 

possam ser gerados na obra, incluindo resíduos de decapagem e entulho, 

respeitando a RDC ANVISA 56/2008, CONAMA 05/93, CONAMA 307/2002 e 

demais leis ou normas aplicáveis. 
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c) Minimização dos resíduos: 

 Descrição dos procedimentos a serem adotados para minimização da geração de 

resíduos por classe/tipo. 

d) Segregação na origem: 

 Descrição dos procedimentos a serem adotados para segregação dos resíduos na 

origem. 

e) Acondicionamento/Armazenamento: 

  Descrição dos procedimentos a serem adotados para acondicionamento de 

resíduos por classe/tipo; 

 Para os resíduos de concreto, terroso e asfalto deverá ser demarcado e sinalizado 

local próximo para o devido armazenamento temporário dos mesmos;  

 Para o armazenamento dos resíduos comuns, infectantes (se houver) e perigosos 

a CONTRATADA deverá utilizar os abrigos de resíduos sólidos, que serão 

construídos para tal fim, conforme item 6.14; 

f) Transporte e Destinação dos resíduos: 

 Identificação dos responsáveis pela execução da coleta e do transporte dos 

resíduos gerados na obra, conforme modelo da Planilha de Gerenciamento de 

Resíduos; 

 Identificação dos tipos de veículo e equipamentos a serem utilizados, horário de 

coleta e itinerário da coleta; 

 Destinar o asfalto resultante da operação de fresagem à empresas devidamente 

licenciadas, devendo ser apresentados no RCAO, os comprovantes de 

recebimento do resíduo por parte da empresa. Caso seja viável técnica-

socioeconômica e ambientalmente, a Fiscalização poderá autorizar e/ou solicitar 

outra destinação para este material, como seu reuso, reciclagem e/ou outro uso 

regularizado ambientalmente.  

 O material terroso excedente da obra deverá ser armazenado temporariamente 

em local próximo e devidamente demarcado e sinalizado. O material armazenado 
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temporariamente será utilizado para a recomposição de áreas degradadas, 

recomposição topográfica e direcionamento de fluxo de escoamento (itens 6.2 e 

6.12); 

 Indicação da unidade de destinação de cada classe/tipo de resíduo, conforme 

modelo da Planilha de Gerenciamento de Resíduos; 

 Indicação do responsável pela destinação dos resíduos conforme modelo da 

Planilha de Gerenciamento de Resíduos. 

6.14  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Objetivos 

A CONTRATADA deverá construir, prioritamente, o abrigo temporário de 

armazenamento de resíduos sólidos e utilizá-lo de acordo com os procedimentos 

descritos no PIGRS.  

 Descrição 

O abrigo será de estrutura metálica, cercado com alambrado, coberto com telha de 

alumínio, contará com diferentes módulos para recebimento dos resíduos, contendo 

alguns contêineres cada. 

 Instruções gerais 

A CONTRATADA deverá construir o abrigo conforme as especificações deste PCAO e 

projeto anexo (ANEXO V – Abrigo De Armazenamento de Resíduos). Os 

procedimentos estão descritos abaixo. 

 

 Procedimentos 

a) Limpeza e preparo do terreno, lastro de concreto e piso: 

 Primeiramente, o terreno onde será instalado o abrigo deverá ser limpo, regularizado 

e compactado manualmente. Na área cercada por alambrado, deverá ser executado 
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lastro de concreto traço 1:2,5:5 (9 MPa), espessura 10cm (preparo mecânico) além de 

piso cimentado liso, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,5cm; 

b) Canaletas: 

 Deverá ser executada canaleta de concreto com cantoneiras em aço, abas iguais 1 

1/2" x 1 1/2", pintadas com zarcão e esmalte sintético cinza grafite, fixadas no 

concreto com adesivo estrutural à base de resina epóxi sikadur 32 ou equivalente. A 

canaleta deverá ter declividade de 1%, na direção da saída mais próxima a um PV de 

esgoto, no qual a mesma deverá ser interligada; 

c) Alambrado: A parte de serralheria deverá seguir as seguintes especificações: 

 Alambrado: em tubos de aço galvanizado soldados (e = ¼”), com costura classe 

media DN 2" (50mm) e = 3,65mm - 5,10kg/m, fixados em esperas chumbadas no piso 

de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC fio 12 malha 

(conforme projeto); 

 Portão de correr: em tubos de aço galvanizado soldados (e = ¼”), com costura classe 

media DN 2" (50mm) e = 3,65mm - 5,10kg/m, conforme indicado em projeto, altura 

2,50m, com tela de arame galvanizado revestido com PVC fio 12 malha (conforme 

projeto); 

d) Cobertura em telha de alumínio e estrutura metálica:  

 Deverá ser instalada no abrigo temporário de resíduos uma cobertura em telha de 

alumínio ondulada (e = 0,5 mm) com pintura eletrostática branca. O telhado terá 

declividade de 3%; 

 A estrutura metálica (pilares e vigas) será composta de tubos de aço galvanizado 

soldados (e = ¼”), com costura, classe media DN 2" (50mm) e = 3,65mm - 5,10kg/m. 
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6.15  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E 

RESÍDUOS PERIGOSOS 

    Deverá ser construído um galpão para o armazenamento de materiais e resíduos 

perigosos. O galpão deverá possuir as seguintes características: 

 pátio de 450m² (30,0 x 15,0)com lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 10cm, 

preparo mecânico conforme croqui; 

 

 

 fechamento do fundo e das laterais externas com alvenaria de blocos de concreto 

vedação 9x19x39cm, espessura 9 cm assentados com argamassa traço 1:0,5:11 

(cimento, cal e areia). O fechamento deverá ser feito por paredes de alvenaria de 

3,0m de altura no fundo e nas laterais de modo que a frente esteja livre para o 

acesso; 

 estrutura metálica para cobertura tipo fink, em aluminio anodizado, vão de 20m, 

espaçamento das tesouras de 5m ate 6,5m; 

 cobertura de telha de alumínio ondulada com pintura eletrostática; 

 drenagem das águas pluviais através de calhas metálicas e tubos de pvc e instalação 

de cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola) e = 1/4" em canaleta com adesivo 

estrutural à base de resina epóxi sikadur 32 ou equivalente; 
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 cercamento da frente do galpão com alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 

2m altura 3m, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado 

revestido com pvc fio 12 malha 7,5cm; 

 fechamento com portão em tela de arame galvanizado n°12 malha 2" e moldura em 

tubos de aço fixo; 

 separação de baias (quantidade em função da necessidade da obra) para deposição 

separada de cada material realizadas em alvenaria de blocos de concreto vedação 

9x19x39cm, espessura 9cm assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal 

e areia); 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços deverão ser conduzidos em conformidade com o presente documento e 

serão considerados entregues somente após o aceite final por parte da COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO DA INFRAERO. 

Sem a prévia autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA não deverá alterar 

programações e cronogramas já aprovados. 

As orientações e determinações da FISCALIZAÇÃO, quanto ao desenvolvimento dos 

trabalhos, deverão ser atendidas pela CONTRATADA. 

Os serviços terão a direção, supervisão e responsabilidade técnica de um Responsável 

Técnico, devidamente habilitado, o qual representará a CONTRATADA como seu preposto. 

As presentes recomendações são passíveis de alterações em decorrência de mudanças na 

Legislação Brasileira. Aquelas que porventura vierem a gerar elaboração e execução de 

medidas que impliquem em acréscimos de custos serão objetos de ajustes junto à 

FISCALIZAÇÃO da obra e/ou unidades ambientais da INFRAERO. 
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7.1  RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA (RCAO) 

O RCAO deverá ser elaborado por equipe técnica habilitada, devendo constar a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional. 

Todas as ilustrações, cartas, plantas, desenhos, comprovantes, mapas e fotografias deverão 

ser perfeitamente legíveis em todas as cópias do documento. 

O RCAO deverá ser apresentado em, no mínimo 02 vias, em formato A4 e 01 via em 

formato digital. As ilustrações, mapas, plantas e desenhos que não puderem ser 

apresentados desta forma deverão constituir um volume anexo. 

Este relatório deverá ser encaminhado à INFRAERO para análise, avaliação e deferimento.  

Depois de aprovado, a INFRAERO deverá encaminhar cópia ao órgão ambiental 

competente para que seja apensado ao processo de licenciamento do empreendimento. 

Toda e qualquer alteração ou inclusão sugerida pelo órgão ambiental, será de 

responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus à INFRAERO. 

Periodicidade: Mensal 

O RCAO deverá ser elaborado em conformidade com a itemização mínima proposta no 

modelo anexo (ANEXO II). Quando um dos itens não for necessário, ou não proceder, o 

mesmo poderá ser suprimido, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA poderá melhorar ou sugerir alteração na itemização, contudo caberá a 

FISCALIZAÇÃO o aceite.  

Caso haja necessidade técnica de ilustrações de mapas e figuras em mais de um relatório, 

as mesmas poderão ser utilizadas sem prejuízo para a medição. 

Um Relatório Conclusivo (RC) deverá ser elaborado ao final do contrato, reunindo todos os 

resultados e conclusões, de forma individualizada por atividade, ação ou programa 

desenvolvido de forma a apresentar o controle ambiental alcançado durante o exercício da 

obra.
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8  ANEXOS  

8.1  ANEXO I – PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

RESÍDUO TRANSPORTADOR DISPOSIÇÃO FINAL 

OBS. 
Denominação Origem Grupo 

Taxa de geração 

/recebimento 

(kg/mês) 

Razão social 
Endereço 

completo 

Nº LO e validade 

(apenas para 

grupos A, B e E) 

Forma 

(*) 

Empresa responsável 

Razão social Endereço completo 
AAF, LO ou Dis-

pensa e validade 

            

            

            

            

            

            

(*) 

1- Reutilização 

 

6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem 7 - Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário 8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

4 - Aterro industrial 9 - Outras (especificar) 

5 – Incineração  
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8.2  ANEXO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RCAO 

 

1 – Identificação do empreendedor 

 Nome, razão social, endereço e endereço eletrônico para correspondência; 

 Inscrição Estadual e CGC; 

 Nome, endereço, telefone e fax do responsável pelo empreendimento; 

2 – Identificação do Responsável Técnico 

 Nome; 

 Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico; 

 ART. 

3 – Caracterização geral do empreendimento 

Neste item deverá ser feita uma breve e sucinta caracterização do empreendimento, 

mostrando além de informações de ordem geral, a sua localização, área ocupada e seus 

objetivos, apontando de forma clara como o empreendimento poderá contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

4 – Ações realizadas 

A empresa deverá descrever a metodologia utilizada para cada uma das ações, atividades e 

projetos previstos em sua proposta técnica, bem como os principais resultados em cada um 

dos temas abordados e desenvolvidos pela contratada através do seu serviço de meio 

ambiente. 

5 – Relatório Fotográfico 

Apresentar relatório fotográfico abrangendo toda a área do empreendimento. 

6 – Cartografia básica (caso procedente) 

Deverá ser apresentada, no mínimo a seguinte cartografia básica: 

 Mapa de situação do empreendimento; 

 Mapas de localização das jazidas e locais para disposição dos RCCs (aterros 

licenciados e área para acondicionamento temporário); 
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 Mapa do sistema viário e do canteiro de obras com detalhamento de cada estrutura; 

 Mapa em escala mínima de 1:10.000, indicando o posicionamento do empreendimento 

frente à rede hidrográfica local; às Áreas de Preservação Permanente e às Unidades 

de Conservação do entorno; 

 

7 – Conclusões 

Neste tópico a contratada deverá apontar as principais conclusões de forma individualizada, 

apontando os pontos positivos e negativos e ainda, as sugestões para melhora dos 

processos e procedimentos. 

  

8 – Lista de ações a ser abordadas no PCAO 

 

Os modelos apresentados a seguir, retirados do documento GE.01/000.75/01065/00 

deverão ser adaptados aos programas previstos neste PCAO e entregues à FISCALIZAÇÃO 

como parte integrante do RCAO. 
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Item RCAO 
Checagem 

Observações 
R NR PR NA ACF NACF 

1 
Manejo de solos e material vegetal - conforme item 

6.1 da elaboração do PCAO 
              

  
Indicar área de desvegetação, destocamento e solo vegetal 

a ser retirado 
              

  
Apresentar quantitativo de solo e material vegetal a ser 

retirado 
              

  
Apresentar comprovante de disposição de material vegetal 

em empresas regularizadas/licenciadas para esta atividade 
              

  Monitorar disposição do solo vegetal para uso posterior               

  Requerer autorização para supressão vegetal               

  
Indicar solução adotada para caminhos de serviço e vias de 

acesso 
              

  
Apresentar cópia de autorização ambiental para supressão 

de vegetação 
              

  
Prever remoção, transporte e armazenamento da camada 

fértil do terreno para uso posterior 
              

  
Apresentar quantitativo de camada fértil do terreno a ser 

removida  
              

  
Acompanhar plantio de vegetação nos talude e aterros, 

inclusive nas áreas de empréstimo 
              

  
Monitorar pegamento da vegetação nos taludes e aterros, 

inclusive nas áreas de empréstimo de material 
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Apresentar cópias das licenças necessárias para 

armazenamento e transporte em áreas de aterro 
              

  
Apresentar projeto para áreas de empréstimo ou 

acondicionamento temporário no SBCF, caso necessário 
              

2 Esgotamento sanitário               

Item RCAO 
Checagem 

Observações 
R NR PR NA ACF NACF 

  
Apresentar medição dos efluentes líquidos gerados no 

canteiro de obras 
              

  

Comprovar tratamento por meio de caixa separadora de 

areia e óleo das águas de lavagem de veículos, máquinas e 

peças, águas de drenagem dos pátios de estocagem de 

materiais e derivados de petróleo 

              

  

Comprovar tratamento e destinação final dos efluentes, caso 

sejam utilizados sanitários químicos, juntamente com a 

licença ambiental do transportador e destinador final 

              

  
Comprovar tratamento do esgoto sanitário coletado, 

independente da solução adotada 
              

  

Comprovar comprovante de limpeza e disposição final dos 

resíduos resultantes da manutenção do sistema de 

tratamento de esgoto do canteiro de obras conforme 

frequência diária estabelecida em projeto 

              

3 Abastecimento de água               
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Apresentar indicação de fontes de água utilizadas na obra e 

seus respectivos locais de utilização, em mapa 

georreferenciado 

              

  
Apresentar mensalmente controle quantitativo de água 

utilizada nos canteiros de obra e demais usos da obra 
              

  
Apresentar licenças para construção de poços artesianos, 

caso a fonte de água utilizada na obra seja poço artesiano 
              

  
Apresentar outorgas para uso de poço artesiano, caso seja 

essa a fonte utilizada 
              

  

Apresentar controle trimestral da água destinada ao 

consumo humano, conforme portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde 

              

  
Apresentar comprovação de contrato firmado com órgão 

responsável pelo fornecimento de água, se for o caso 
              

 

Item RCAO 
Checagem Observações 

R NR PR NA ACF NACF  

4 Emissões atmosféricas e combate à poeira               

  Monitorar a emissão de particulados               

  
Comprovar recobrimento de veículos com lonas no 

transporte de materiais granulados e de solos finos 
              

  
Comprovar umidificação das estradas de acesso e caminhos 

de serviço 
              

  
Comprovar lavagens periódicas dos equipamentos e 

veículos (informar quantitativo) 
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Apresentar mensalmente o monitoramento das emissões 

dos veículos automotores  
              

  
Indicar áreas umidificada quanto a local, data, hora e 

quantidade de água utilizada 
              

  Monitorar a emissão de particulados               

5 Drenagem de águas superficiais               

  
Comprovar proteção contra erosão dos pontos de descarga 

das canaletas no terreno natural 
              

  
Indicar pontos para construção de caixas de retenção de 

sólidos se houver risco de transporte de sedimentos 
              

  
Comprovar manutenção periódica nas caixas de retenção de 

sólidos 
              

  

Monitorar taludes que necessitam proteção contra ação 

erosiva de águas pluviais, inclusive em áreas de aterro fora 

do aeroporto 

              

  
Indicar pontos de proteção das áreas de depósito de 

materiais a fim de evitar o carreamento de sólidos 
              

 
Monitorar pontos de proteção das áreas de depósitos de 

materiais 
       

Item  
 Observações 

R   NR PR   NA ACF   NACF  

  
Monitorar proteção das áreas de depósitos de materiais 

(brita, areia, saibro, etc.) contra carreamento 
              

6 Monitoramento de ruído               
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Verificar cumprimento dos horários especificados para 

funcionamento de máquinas em locais próximos a áreas 

residenciais 

              

  Comprovar medidas mitigadoras contra ruídos e vibrações               

  
Apontar melhor solução para a área da central de britagem 

levando em conta o ruído, caso aplicável 
              

7 Reabilitação de áreas degradadas               

  Apresentar projeto de recuperação das áreas degradadas               

  Comprovar delimitação das áreas de utilização               

  Comprovar a correta remoção e estocagem do solo vegetal               

  Comprovar sinalização da área               

  
Verificar a execução de drenagem superficial para disciplinar 

as águas pluviais 
              

  
Comprovar a realização de proteção superficial por 

aplicação de hidrossemeadura ou grama em placas 
              

8 Resíduos sólidos               

  
Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PIGRS) 
              

9 
Programa de Controle da Segurança e Mobilidade 

do Trânsito 
              

Item RCAO 
Checagem Observações 

R   NR PR   NA ACF   NACF  
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Apresentar Programa de Controle da Segurança e 

Mobilidade no Trânsito 
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8.3  ANEXO III - CHECK LIST DE DESMOBILIZAÇÃO 

Os modelos apresentados a seguir deverão ser adaptados aos programas previstos neste 

PCAO e entregues à FISCALIZAÇÃO como parte integrante do RCAO. 

 

CANTEIRO DE OBRAS 

Esta atividade deverá estar em conformidade com o plano de desmobilização de obra 

apresentado pela contratada. 

Abastecimento de água 

- No caso de utilização de Poço ou manancial: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Retirada do equipamento de 

bombeamento 
                

2 
Retirada dos dutos de captação 

(mangueiras, canos, etc.) 
                

3 
Retirada dos dutos de distribuição 

(mangueiras, canos, torneiras, etc.) 
                

4 
Desmonte da estação de tratamento 

e do reservatório 
                

 

- No caso de utilização da rede pública: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Pedido de solicitação de 

desligamento 
                

2 
Retirada dos dutos de distribuição 

(mangueiras, canos, torneiras, etc.) 
                

3 
Desmonte da estação de tratamento 

e do reservatório 
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Esgotos Sanitários: 

- No caso de utilização de fossa: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirar dutos                 

2 
Providenciar esvaziamento do 

reservatório e sumidouro 
                

3 

Retirar proteção (cobertura) e 

preencher com solo, recompondo 

do perfil 

                

4 Desmontagem dos reservatórios                 

 

- No caso de uso do sistema público: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Pedido de solicitação de 

desligamento 
                

2 Desmontagem dos reservatórios                 

3 Retirada dos dutos                 

 

Alojamento: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 Desmontagem da estrutura                 

3 Retirada dos alicerces                 

4 Descompactação do solo                 

5 Retirada dos entulhos         
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Saúde: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 Desmontagem da estrutura                 

3 Retirada dos alicerces                 

4 Descompactação do solo                 

5 Retirada dos entulhos         

 

Sinalização de segurança e ambiental: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Solicitação de autorização da 

fiscalização 
                

2 
Retirada de placas determinadas 

pela fiscalização 
                

3 Retirada do material não utilizado                 

 

Combustíveis: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 
Retirada dos resíduos (graxa, óleos, 

etc.) 
                

3 Retirada dos alicerces e bases                 

4 Retirada do solo contaminado         

5 Descompactação do solo                 

6 Arrefeiçoar o terreno         

7 
Guia do depósito onde foram 

colocados os solos contaminados 
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Materiais perigosos: 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 
Retirada dos resíduos e vasilhames 

vazios para local adequado 
                

3 Retirada dos alicerces e bases                 

4 
Laudo de vistoria técnica do órgão 

fiscalizador 
        

5 Descompactação do solo                 

6 Retirada dos entulhos         

 

 Utilização de explosivos 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 
Retiradas do estoque para local 

adequado 
                

3 Desmontagem da estrutura         

4 Retirada dos alicerces e bases                 

5 
Laudo de vistoria técnica do órgão 

fiscalizador 
        

6 Descompactação do solo                 

7 Retirada dos entulhos         
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Usinas de asfalto 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Retirada dos equipamentos                 

2 
Protocolo de deposição dos rejeitos 

em áreas autorizadas e licenciadas 
                

3 Desmontagem da estrutura         

4 Retirada dos alicerces e bases                 

5 Retirada do solo contaminado         

6 
Laudo de vistoria técnica do órgão 

fiscalizador 
        

7 Descompactação do solo                 

8 Retirada dos entulhos         

 

Resíduos 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Retirada dos rejeitos de obra dos 

depósitos provisórios 
                

2 
Protocolo de deposição dos rejeitos 

em áreas autorizadas e licenciadas 
                

3 
Recuperação das áreas dos 

depósitos provisórios 
                

4 
Laudo técnico de vistoria do órgão 

fiscalizador 
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Canais de drenagem e outros equipamentos de apoio à infraestrutura construtiva 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 Laudo de vistoria da fiscalização                 

2 Taludes protegidos e revegetados                 

 

EMPREENDIMENTO 

Recuperação de áreas de empréstimo 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Projetos apresentados e aprovados 

pelo órgão ambiental 
                

2 

Áreas preparadas segundo 

orientações técnicas dos Planos 

apresentados 

                

3 

Áreas revegetadas em 

conformidade com as dos planos 

aprovados pelo órgão ambiental 

                

4 
Laudo de vistoria da fiscalização 

atestando os serviços realizados 
        

5 
Laudo órgão ambiental atestando 

os serviços realizados 
                

6 
Área revegetadas e vegetação 

estabelecida 
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Proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Projetos apresentados e aprovados 

pelo órgão ambiental 
                

2 Área cercada                 

3 Aceiros de proteção implantados                 

4 

Placas de sinalização e de 

advertência instaladas em 

conformidade com instruções do 

órgão ambiental 

        

5 
Laudo de vistoria da fiscalização 

atestando os serviços realizados 
                

6 
Laudo órgão ambiental atestando 

os serviços realizados 
        

 

Desmatamento - supressão de vegetação das áreas de construção da infraestrutura 

   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Projetos apresentados e aprovados 

pelo órgão ambiental 
                

2 Área desmatada                 

3 
Laudo de vistoria da fiscalização 

atestando os serviços realizados 
                

4 
Laudo órgão ambiental atestando 

os serviços realizados 
                

 

NOTA: R – Realizado; NR – Não Realizado; PR – Parcialmente Realizado; ACF – Aceito 

pela Fiscalização; NACF – Não Aceito pela Fiscalização; ACOA – Aceito pelo Órgão 

Ambiental; NACOA – Não Aceito pelo Órgão Ambiental. 

 



INFRAERO  FL   72/72 

 

____________________________________________________________________________________ 
Plano de Controle Ambiental de Obras – Reforma e Ampliação de Pátio e Pista – SBCF 

 

8.4  ANEXO IV – PROJETO DAS CANALETAS DE DRENAGEM 

 

8.5  ANEXO V – PROJETO DO ABRIGO DE RESÍDUOS 


