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1 OBJETIVOS 

Este PCAO tem como objetivo minimizar os impactos ambientais gerados durante as 
obras de restauração do revestimento asfáltico na pista de pouso e decolagem 
17R/35L do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, localizado no estado de São Paulo, 
além de reduzir os passivos ambientais normalmente gerados na fase de 
desmobilização de canteiros de obra dos empreendimentos. 

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

 Implementar e executar as medidas preventivas, corretivas e de controle da 
poluição, minimizando ou mitigando os impactos ambientais gerados pela obra; 

 Atender no todo ou em parte as condicionantes/exigências ambientais 
constantes dos termos de licenciamento dos empreendimentos; 

 Fornecer diretrizes para a gestão ambiental da obra. 

O Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAO) é um documento técnico/operacional 
que será utilizado pela INFRAERO como elemento comprobatório do 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 controle ao longo do 
processo de implementação de seu empreendimento.  

O Plano é composto por um conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidos na 
fase de obra pela CONTRATADA, com a finalidade de contribuir para a mitigação dos 
impactos e normalização do componente ambiental na etapa de implementação dos 
empreendimentos. 

2 CONCEITOS E DEFINICÕES 

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no 
relacionamento entre a CONTRATANTE e a 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; 

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; 

CONTRATADA – Pessoa jurídica CONTRATADA para a realização dos serviços 
técnicos especializados; 

CONTRATANTE – Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que celebrar 
contrato com empresas de prestação de serviços a terceiros com a finalidade de 
contratar serviços; 
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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; 

NBR – Norma Brasileira da ABNT; 

PCAO – Plano de Controle Ambiental de Obras; 

RCAO – Relatório de Controle Ambiental de Obras; 

RESPONSÁVEL TÉCNICO – Profissional que detém conhecimentos em determinada 
área, legalmente habilitado dotado de inscrição ativa no respectivo conselho de classe, 
devendo responder tecnicamente pela qualidade dos serviços, documentos 
apresentados à CONTRATANTE que sejam inerentes à sua área de formação; 

RCC – Resíduo de Construção Civil; 

SBSP– Aeroporto de São Paulo / Congonhas 

3 LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

Para implantação do PCAO devem ser observadas todas as normas técnicas, 
legislação federal, estadual e municipal, assim como instruções pertinentes aos 
materiais, serviços e locais onde os serviços serão desenvolvidos, dentre eles: 

 Constituição Federal de 1988, art. 225; 

 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 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 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; 

 Lei Federal n.º 9.433, de 08 de Janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 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; 

 Decreto Federal n.º 4.097, de 23 de janeiro de 2002 – Altera a redação dos arts. 
7o e 19 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; 
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 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 n.º 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; 

 Decreto Federal n.º 96.044, de 18 de maio de 1988 – Aprova o Regulamento 
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências; 

 Decreto Federal n.º 3.551, de 04 de agosto de 2000 – Institui o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria 
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências; 

 Decreto Federal n.º 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; 

 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 Estadual n.º 12.300, de 16 de março de 2016 - Institui a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes; 

 Decreto n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976 - Aprova o Regulamento da Lei nº 
997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da 
Poluição do Meio Ambiente; 

 Resolução ANVISA RDC n.º 2, de 8 de janeiro de 2003 – Regulamento Técnico, 
para fiscalização e controle sanitário em aeroportos e aeronaves; 

 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 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 307, de 17 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 Resolução CONAMA n.º 362, de 23 de junho de 2005 – Dispõe sobre o 
recolhimento, coleta e destinação de óleo lubrificante usado; 

 Resolução SMA n.º 41, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002 – Dispõe sobre 
procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e 
da construção civil no Estado de São Paulo. 

 Resolução SMA n.º 5, de 29 de janeiro de 2009 - Institui Normas para 
Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa Ambiental ou 
do Crime Ambiental para os Órgãos de Fiscalização da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Norma ABNT NBR 7.500:2011 – Identificação para o transporte terrestre, 
manuseio, movimentação e armazenamento de produtos; 

 Norma ABNT NBR 9.735:2009 – Conjunto de equipamentos para emergências 
no transporte terrestre de produtos perigosos; 

 Norma ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos sólidos – Classificação; 

 Norma ABNT NBR 10.151:2000 – Avaliação de ruídos em áreas residenciais; 
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 Norma ABNT NBR 12.235:1992 – Armazenamento de resíduos sólidos 
perigosos – Procedimento; 

 Norma ABNT NBR 12.284:1991 – Áreas de vivência em canteiros de obras; 

 Norma ABNT NBR 14.064:2003 – Atendimento a emergência no transporte de 
produtos perigosos; 

 Norma ABNT NBR 15.112:2004 – Resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação 
e operação; 

 Norma ABNT NBR 15.113:2004 – Resíduos sólidos da construção civil e 
resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

 Norma ABNT NBR 15.480:2007 – Transporte rodoviário de produtos perigosos – 
Plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a acidentes; 

 Norma ABNT NBR 15.481:2007 – Transporte rodoviário de produtos perigosos – 
Requisitos mínimos de segurança; 

 Norma Regulamentadora NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 Norma Regulamentadora NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção; 

 Instrução Normativa SLTI/MPOG 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;  

O tema não é exclusivamente abordado pelo conjunto normativo apresentado, podendo 
existir, acerca do mesmo tema, legislação e/ou jurisprudência federal, estadual ou 
municipal, a serem considerada. 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Além das diretrizes técnicas estabelecidas nestes termos, a INFRAERO exige 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 de 
suas contratadas. 

O Plano de Controle Ambiental de Obra é parte integrante do conjunto de instrumentos 
técnicos utilizados pela INFRAERO na implementação do Sistema de Gestão 
Ambiental em seus empreendimentos. 

As medidas que visam mitigar ou erradicar os impactos ambientais negativos devem 
levar em consideração desde a fase de instalação do canteiro de obras à sua 
desmobilização. Portanto, a possível geração de poeiras; de rejeitos sólidos; de esgoto 
sanitário; de efluentes líquidos contaminados com óleos, graxas e consequente risco 
de contaminação do solo e águas subterrâneas; riscos de explosões e incêndios; risco 
de abalo estrutural das edificações vizinhas; aumento do tráfego de veículos pesados e 
cargas perigosas, dentre outros aspectos devem ser objeto do controle ambiental da 
obra. 
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5 EQUIPE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PCAO 

O atendimento ao Plano de Controle Ambiental de Obra deve ser realizado por 
profissionais devidamente registrados e quites junto aos seus Conselhos de Classe e 
vinculado à CONTRATADA, em conformidade com a legislação trabalhista vigente. 

A contratada deverá apresentar, no mínimo: 

 Um Responsável Técnico, de nível superior, com registro no Conselho de 
Classe respectivo e com experiência comprovada na execução de medidas de 
controle ambiental de complexidade semelhante ao que consta no objeto deste 
Plano de Controle Ambiental; 

 Um Técnico em Meio Ambiente para acompanhamento e execução das ações 
previstas no PCAO durante todas as etapas da obra.  

Responsável técnico é responsável pela implantação do PCAO, acompanhando e 
coordenando todos os programas deste Plano e a perfeita execução dos mesmos. O 
Responsável Técnico deverá elaborar, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, 
relatórios decorrentes da execução dos programas ambientais, bem como elaboração 
dos Relatórios de Controle Ambiental de Obras – RCAO, de periodicidade mensal. 

O responsável técnico deverá apresentar ART de implantação do PCAO, que deverá 
ser anexada aos RCAOs. 

Para fins de medição, o pagamento relacionado à equipe técnica para implantação do 
PCAO será previsto no item de Administração Local da especificação da obra. 

 

6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

O PCAO deverá ser executado durante todas as etapas da obra, atendendo aos 
requisitos estabelecidos no presente documento.  

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO de toda 
a documentação apresentada pela CONTRATADA, pela unidade indicada, em 
conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Execução do PCAO” será realizada mensalmente na quantidade 
proporcional ao percentual de execução da obra. 

 

7 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

O Terminal São Paulo, que atende a demanda por transporte aéreo na região 
metropolitana (compreendendo os Aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Campinas e 
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Campo de Marte), registra mais da metade do tráfego aéreo brasileiro, sendo por 
consequência, o complexo aeroportuário de maior prioridade para o país. 

Congonhas pode ser considerado um dos aeroportos mais importantes do Terminal 
São Paulo em relação à quantidade de operações realizadas e devido à sua 
localização com rápido acesso ao centro do município, caracterizando-se 
principalmente como um aeroporto para viagens a negócios. 

 

7.1 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

A área que engloba a pista de pouso e decolagem e movimentação de aeronaves é 
considerada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (1986), no seu artigo 27, como um 
Aeródromo. No artigo 28, os aeródromos são classificados como civil ou militar e 
podem ser considerados como público ou privado conforme estipulado no artigo 29. 

Para o DECEA, 2015, uma pista corresponde à área retangular definida, em um 
aeródromo terrestre, para o pouso e a decolagem de aeronaves. 

De acordo com a VPC/Brasil (2008), um aeroporto pode ter uma ou mais pistas, as 
quais são locadas, orientadas e configuradas de modo a fornecer um uso eficiente e 
seguro sob as mais variadas situações. Vários fatores afetam a localização, orientação 
e a quantidade das pistas em um aeroporto: 

 Condições meteorológicas locais, particularmente aquelas relacionadas com 

a distribuição dos ventos e a visibilidade; 

 Topografia do aeroporto e das áreas vizinhas; 

 Tipo e a intensidade do trafego aéreo servido pelo aeroporto; 

 Desempenho das aeronaves e o ruído por elas produzido. 

O Aeroporto de Congonhas é considerado um aeródromo do tipo civil e público, pois 
realiza voos comerciais e de aviação geral, e é administrado por empresa pública – 
Infraero. É composto por um sistema de duas pistas, inicialmente configuradas como 
principal e uma auxiliar, além das áreas de taxiamento, para movimentação das 
aeronaves. 

As Pistas têm as seguintes dimensões: 

 Pista Principal – 1.940 m x 45m (6.365 ft); 

 Pista Auxiliar – 1.435 m x 45m (4.708 ft). 

A designação das pistas, a classe do aeroporto e a resistência do pavimento (cuja 
natureza em Congonhas é asfalto), são apresentados na  

Tabela 1 e foram subtraídas da Portaria DAC nº 810/SIE de 12 de agosto de 2005 e a  
Tabela 2 apresenta as coordenadas geográficas das pistas do Aeroporto de 
Congonhas. 
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Tabela 1 – Dados das Pistas do Aeroporto de Congonhas. 

PISTA DESIGNAÇÃO PRECISÃO CLASSE PAVIMENTO 

Principal 17R/35L SIM 3-D PCN 50/F/B/X/T 

Auxiliar 17L/35R NÃO 2-C PCN 38/F/B/X/U 

Fonte: Portaria DAC nº 810/SIE. 

 

Tabela 2 – Coordenadas Geográficas das Pistas do Aeroporto de Congonhas. 

PISTA CABECEIRA LOCALIZAÇÃO 

S W 

Principal 17R 23°37’16” 46°39’37” 

35L 23º38’04” 46º39’04” 

Auxiliar 17L 23º37’15” 46º39’29” 

35R 23º37’16” 46º39’37” 

     Fonte: VPC/Brasil, 2008. Adaptado por Ambiente Brasil. 

 

Quanto a Classificação 3-D e 2-C, segundo a VCP/Brasil (2008), elas indicam: 

 Pista 17R/35L – comprimento da pista superior a 1800 metros, possui uma 

envergadura limite entre 36,0 a 51,9 metros e uma bitola de 9,0 a 13,9 

metros; 

 Pista 17L/35R – comprimento está entre de 1200 a 1799 metros, tendo um 

limite de envergadura de 24,0 a 35,9 metros e de bitola de 6,0 a 8,9 metros. 

A Designação das Pistas é realizada através do alinhamento das mesmas com o norte 
magnético. No Aeroporto de Congonhas, atualmente a designação das cabeceiras são 
17 e 35, mas, segundo DECEA, 2015, “até recentemente as pistas de Congonhas eram 
identificadas como 16-34”. Essa mudança ocorreu pela variação da declinação 
magnética local. 

Como o Aeroporto de Congonhas possui pistas paralelas, adiciona-se as letras R ou L 
para se referir as pistas da direita (R) e da esquerda (L), conforme visualização do 
setor de aproximação para pouso. Ambas são separadas por uma distância de 220 m. 
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Figura 1– Localização das Cabeceiras 17R, 17L, 35R e ,35L. 

Fonte: Adaptado de Google Earth. 

17L 

17R 

35R 

35L 
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7.2 LOCALIZAÇÃO 

O Aeroporto de São Paulo/Congonhas está localizado no Município de São Paulo, 
Região Sul, distrito de Campo Belo, bairro do Aeroporto. Apresenta uma distância 
em relação ao centro da cidade de 8 km, sendo acessado pelas Avenidas 
Washington Luís e Bandeirantes (Moreira Guimarães). A primeira é o principal 
corredor de ligação da região sul da cidade com o centro histórico, juntamente 
com as Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. 

7.3 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Trata-se de obra para restauração de revestimento asfáltico na PPD 17R/35L, 
para atendimento às solicitações do Superintendência de Engenharia - DOEG e 
Superintendência da Gestão da Operação - DOGP, de acordo com Relatório 
Técnico de Estudo Preliminar SP.02/105.73/001694/00. 

O pavimento apresenta atualmente problemas como ligeira desagregação 
provocada pela oxidação do pavimento; contaminação de borracha na camada 
asfáltica e no interior das ranhuras (grooving), com trechos pontuais vulcanizados 
de difícil remoção pelos métodos mecânicos usuais utilizados; e trincas 
longitudinais de baixa e média severidade localizadas em alguns trechos ao longo 
da Pista de Pouso, próximas às trilhas de rodas das aeronaves.  

Essas patologias indicam, como recuperação, a remoção e substituição do 
revestimento asfáltico em espessura determinada, considerando atingir a 
profundidade do pavimento asfáltico existente em estado estrutural íntegro, para 
receber nova camada de revestimento asfáltica. Isso contribuirá para o aumento 
da vida útil desse pavimento, além de manter a eficiência da drenagem superficial 
e, possivelmente, melhorar as condições operacionais do aeroporto. 

7.4 CRONOGRAMA 

O prazo total de execução para todos os serviços escopo do contrato será de 90 
dias consecutivos, sendo: 

 30 dias para levantamentos preliminares, estudo de jazidas, aprovação de 
traço, elaboração de projeto executivo, execução de trecho experimental e 
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos; 

 30 dias consecutivos e ininterruptos para execução dos serviços de 
recuperação da pista de pouso 17R/35L; 

 30 dias para execução de grooving, levantamento topográfico pós 
pavimentação e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos. 
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Antes da execução da obra, os levantamentos de dados em campo para a 
elaboração dos projetos deverão ocorrer no horário entre 23:00 hs e 06:00 hs.  

Os serviços referentes a recuperação do revestimento asfáltico da PPD 17R/35L 
serão executados conforme projeto executivo aprovado, por 24 hs ininterruptas, 
durante o período de interdição da Pista de Pouso e Decolagem. 

A execução do Grooving ocorrerá após o período de cura do pavimento. Logo, 
esses serviços provavelmente serão executados após a liberação da PPD 
17R/25L para operação, devendo ser executados no período entre 23:00 hs e 
06:00 hs. 

7.5 PCAO E RCAO 

O PCAO deverá ser implantado e executado durante todo o período de obra, 
desde a mobilização até a desmobilização final. É prevista a apresentação mensal 
de Relatórios de Controle Ambiental de Obra – RCAO e um RCAO final, após a 
finalização da obra.  

7.6 ESCOPO DA OBRA 

Os serviços têm por objetivo restaurar toda extensão de camada asfáltica 
existente da PPD 17R/35L incluindo as Zonas de Parada (stopways), e realização 
de serviços complementares de sinalização horizontal.  

Constam os serviços de: 

 Instalação do Canteiro de Obras; 

 Mobilização e Desmobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos; 

 Sinalização provisória para permitir a interdição da pista de pouso 17R/35L 
e posterior execução dos serviços; 

 Nivelamento Topográfico da superfície da Pista de Pouso, durante os 
serviços de pavimentação, em seções espaçadas a cada 10m, em pontos 
transversais espaçados conforme as respectivas larguras das faixas de 
execução desses serviços; 

 Fresagem de toda área a ser trabalhada, seguindo as espessuras das 
Notas de Serviço de Pavimentação elaborada no projeto executivo, de 
forma a regularizar geometricamente as declividades longitudinais e 
transversais de toda área a ser pavimentada, conforme o documento 
RBAC154 da ANAC. 

 Recuperação de áreas localizadas com presença de patologias estruturais 
observadas após a execução da fresagem. Dependendo do grau de 
severidade da patologia identificada, a recuperação será realizada através 
de selagem de tricas e poderá também necessitar de o aprofundamento da 
fresagem em áreas mais degradadas; 

 Execução de Pintura de Ligação e de revestimento em CBUQ, com 
espessura variável (média de 5cm), após os serviços de fresagem nos 
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trechos de recuperação de patologias estruturais do concreto asfáltico 
existente. 

 Execução de formas para conformações das juntas longitudinais para a 
camada de CPA, evitando a colmatação e deformação dos bordos. 

 Execução de Pintura de Ligação com polímero em toda a área a ser 
revestida com Camada Porosa de Atrito. 

 Execução de novo revestimento em Camada Porosa de Atrito, com 
espessura constante de 2,5 cm. 

 Execução de Grooving. 

 Pintura de sinalização horizontal definitiva. 

 Limpeza de toda área da PPD 17R/35L. 

 

7.7 CANTEIRO DE OBRAS 

Serão planejados, construídos e mantidos em boas condições todos os serviços 
necessários à instalação do Canteiro de Obras (escritório, almoxarifado, refeitório 
etc.), em comum acordo com a CONTRATANTE. 

Em hipótese alguma será permitido à CONTRATADA manter alojamentos para 
funcionários na região de execução dos serviços. 

Para facilitar o controle da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA manterá no local de 
execução dos serviços, um conjunto de todos os projetos, especificações técnicas 
e demais documentos relacionados com a mesma. 

O canteiro de obras deverá ser planejado e construído em conformidade com a 
legislação vigente, bem como com as normas técnicas que disciplinam a 
construção e operação (NR-18, NBR 12284/1991). 

Deverão ser previstas estruturas adequadas para o armazenamento temporário 
de resíduos classes A, B, D e E (classificação RDC Anvisa 56/2008) gerados 
tanto na obra quanto no canteiro, com dimensionamento e especificações 
suficientes para atender as demandas previstas no Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil (NBR 10004/2004, NBR 11174/1990 e NBR 12235/1992). A mesma estrutura 
poderá ser utilizada para armazenamento temporário de produtos químicos e 
inflamáveis a serem utilizados na obra. 

Não será permitida a instalação de posto de abastecimento de combustível dentro 
da área do aeroporto. O abastecimento de todos automóveis, caminhões e outros 
equipamentos deverá ser realizado externamente. Na impossibilidade de 
abastecimento externo, caso a CONTRATADA opte pelo uso de caminhão 
abastecedor, o abastecimento deverá ser realizado sobre superfície pavimentada 
e o veículo, bem como seu tanque de carga devem possuir as certificações do 
órgão competente para realizar o transporte de produtos perigosos. Esses 
documentos são o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos 
Perigosos (CIPP) e o Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (Decreto Federal 
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88821/1983, Decreto Federal 96044/1988, Decreto Federal 4097/2002 e 
Resolução CONAMA 01/1986). 

O condutor deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que indique a 
habilitação para o transporte de produtos perigosos ou o certificado do curso de 
Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP). O veículo deverá 
ainda possuir painéis de segurança e rótulos de risco (NBR 7500/2013), kit de 
emergência e extintores de incêndio (NBR 9735/2012). 

Tais exigências previstas para os caminhões de abastecimento, caso utilizados, 
se aplicam a todos os veículos que transportem outros produtos perigosos, como 
por exemplo o caminhão utilizado na atividade de pintura de ligação. 

Não será permitida a lavagem ou manutenção de veículos e equipamentos no 
canteiro de obras ou em área interna do aeroporto, em especial, qualquer 
atividade que gere efluentes contaminados com produtos perigosos, como 
combustível, fluidos lubrificantes, resíduos betuminosos, entre outros. Tais 
atividades deverão ser realizados em área externa devidamente preparada e 
licenciada. 

Não é prevista a instalação de usina de asfalto no canteiro de obras ou outra área 
interna do aeroporto. Conforme legislação vigente, a instalação de usinas de 
asfalto é passível de licenciamento ambiental. 

Deverão ser disponibilizados 2 (dois) kits de emergências para contenção de 
vazamentos e limpeza das áreas afetadas, a fim de evitar contaminação de solo e 
água subterrânea. Um kit deverá ficar disponível no canteiro de obras e o outro 
deverá acompanhar a frente de obra, devendo ambos conter os seguintes 
materiais: 

 

Contenção/ absorção EPIs Limpeza e coleta 

Manta absorvente; 

Cordão absorvente 

Travesseiro absorvente; 

Absorvente granulado; 

Luva nitrílica; 

Óculos de segurança; 

Roupa de proteção Tywek 

Saco plástico; 

Pá antifaísca; 

Contentor para resíduos; 

Desengraxante. 
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Figura 1 – Exemplo de kit de emergência básico. 

 

Ainda que não seja esperada a geração de efluentes líquidos perigosos, uma vez 
que não será permitida a lavagem e manutenção de equipamentos, situações 
excepcionais poderão demandar ações emergenciais que podem ocasionar no 
derramamento de líquidos perigosos. Dessa forma, a CONTRATADA deverá 
manter no canteiro de obra uma área emergencial de 16 m² impermeabilizada 
com lona plástica com espessura de 150 micra e uma camada de 10 cm de areia 
grossa, disposta de forma a não lixiviar com ação da chuva.  

Caso seja utilizada a área, a areia contaminada deverá ser imediatamente 
removida e disposta em bombona plástica de 200 l devidamente identificada e 
acondicionada em local protegido de intempéries para posterior destinação final 
como resíduo perigoso. Caso o material contaminado ultrapasse a capacidade da 
bombona, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata destinação do 
resíduo. Ao final da obra, a área deverá ser desmobilizada e recuperada com o 
plantio de grama esmeralda, devendo todo o resíduo perigoso gerado (estimado 
em 1,6 m³) encaminhado à destinação final devidamente licenciada. 

Todos os veículos e equipamentos utilizados na obra deverão estar em perfeitas 
condições de manutenção, não sendo permitida a sua permanência no aeroporto 
em casos de vazamento de combustíveis, óleos lubrificantes ou qualquer produto 
perigoso.  Caso identificado qualquer derramamento de produto perigoso no solo, 
a CONTRATADA deverá providenciar a imediata remoção da fonte (veículo, 
equipamento, etc) e deverá arcar com todos os custos relacionados à remediação 
da área contaminada, incluindo destinação de resíduos, estudos necessários, 
monitoramento e remediação ambiental. 

É prevista a geração de 4.103,68 m³ de material proveniente da fresagem do 
pavimento flexível. A CONTRATADA deverá priorizar o imediato encaminhamento 
para o aterro de construção civil, devidamente licenciado, determinado pela 
CONTRATADA, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO do contrato. Caso a 
CONTRATADA identifique a necessidade de disposição temporária de parte do 
material no interior do aeroporto, deverá ser realizada em área de “bota-espera” 
autorizada pela fiscalização protegida com lona plástica (150 micra). Não será 
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permitida a disposição temporária desse material em outros locais e, apesar do 
armazenamento temporário, o encaminhamento do material para destinação final 
deverá ser contínuo, evitando o acúmulo de grandes quantidades na área. O 
volume para disposição temporária não poderá exceder a área prevista para isso. 
Após a conclusão das obras, a área deverá ser recuperada com a remoção e 
destinação de todo material fresado e lona, e o plantio de grama esmeralda. 

   

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PCAO 

As especificações técnicas constantes neste PCAO são mínimas, devido à 
característica e localização da obra. Os programas que deverão ser implantados 
são: 

 Esgotamento sanitário; 

 Controle e monitoramento do abastecimento de água; 

 Controle de emissões, particulares e limpeza de vias; 

 Controle de insumos; 

 Controle de ruído; 

 Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil; 

 Emergências ambientais; 

 Treinamento. 

8.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

8.1.1 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. 

Prover infraestrutura temporária adequada ambientalmente para coleta e 
destinação dos efluentes que serão gerados no canteiro de obras. 

8.1.2 Descrição 

Efluentes consistem nos esgotos sanitários das estruturas do canteiro de obras e 
auxiliares. O tratamento e a disposição correta dos efluentes líquidos originados 
das atividades, veículos, equipamentos, incluindo o esgoto doméstico envolvido 
nas obras são de vital importância para que o solo e os recursos hídricos sob 
influência do empreendimento não sejam contaminados. 

Em suma, os efluentes líquidos que poderão ser gerados no canteiro de obras 
são: 

 Efluentes sanitários de escritórios, alojamento e demais instalações de 
apoio; 
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 Efluentes domésticos dos refeitórios; 

 Efluentes das instalações de manutenção, das instalações de apoio e dos 
pátios de estocagem de materiais, quando houver. 

8.1.3 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. 

Em nenhuma hipótese deverão ser interligados os sistemas de drenagem de 
águas pluviais aos sistemas de esgotamento sanitário. 

Não é permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas 
adequadas. 

Caso seja disponibilizado refeitório, os seus efluentes passarão em caixa de 
gordura previamente à sua disposição adequada. A caixa de gordura será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

As áreas destinadas à estocagem de agregados e insumos da obra, se houver, 
deverão ser providas de contenção (baias) estanques, para evitar o espalhamento 
desses materiais para rede de drenagem ou via pública por meio do escoamento 
superficial das águas pluviais, em caso de vazamentos. 

Não é autorizada a lavagem de veículos no canteiro de obras, devendo, se 
necessário, ser realizada em local especializado, extra sítio aeroportuário. 

8.1.4 Procedimentos 

a) Providenciar a ligação dos esgotos sanitários do canteiro com a rede já 
utilizada pelo aeroporto ou com a rede pública mais próxima da obra; 

b) Deverão ser instalados 2 (dois) sanitários químicos destinados a atender aos 
trabalhadores na frente de obra; 

c) Apresentar as licenças ambientais de operação, manifesto de transporte e 
certificados de destinação das empresas responsáveis pela coleta de 
efluentes dos banheiros químicos e caixas de gordura. 

8.2 CONTROLE E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

8.2.1 Objetivos 

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

Todo sistema de abastecimento deverá estar protegido contra contaminação, 
especialmente caixas d'água, que sirvam para o abastecimento humano, 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. Em hipótese alguma deve-se ter água parada em recipientes 
e/ou reservatórios a céu aberto. 

A utilização de água deverá ser eficiente, evitando desperdícios e com controle de 
possíveis vazamentos. 

8.2.3 Instruções gerais 

O controle de recursos hídricos será feito por hidrometração, sendo o 
abastecimento ligado na rede da concessionária pública de fornecimento de água, 
seja por ligação direta ou por ligação na rede do Aeroporto, em comum acordo 
com a FISCALIZAÇÃO do contrato. 

8.2.4 Procedimentos 

a) A CONTRATADA deverá providenciar a ligação de água potável para o 
canteiro, com sistema de hidrometração implantado; 

b) Apresentar anexo aos RCAOs, o controle quantitativo de água utilizada nos 
canteiros de obras e demais usos; 

c) 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; 

d) Em todos os usos da água durante a obra, a CONTRATADA deverá evitar o 
desperdício e garantir seu uso racional e quando possível, utilizar coleta e uso 
de água de chuva para usos menos nobres (limpeza, descarga etc.); 

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

f) Locais que possam servir de abrigo para vetores (água parada) devem ser 
mantidos cobertos; 

g) Caso a água destinada a consumo humano no canteiro seja abastecida por 
caminhão-pipa, a CONTRATADA deve garantir e apresentar laudos 
comprobatórios da qualidade da água potável fornecida no canteiro de obras. 
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h) Apresentar comprovantes de contrato firmado com órgão responsável pela 
administração e fornecimento de água, caso não seja utilizada a água do 
aeroporto. 

8.3 CONTROLE DE EMISSÕES, PARTICULADOS E LIMPEZA DAS VIAS 

8.3.1 Objetivos 

Evitar impactos ambientais na qualidade do ar local e nas comunidades 
circunvizinhas ao aeroporto, mitigando e/ou eliminando tais impactos negativos na 
fase de obras. 

8.3.2 Descrição 

Os poluentes atmosféricos que mais comumente poderão afetar a qualidade do ar 
no entorno da obra são as partículas em suspensão oriundas da fresagem e 
deposição do CBQU, bem como do transporte de solos e de materiais de 
construção e da queima de combustível por parte dos equipamentos e veículos 
utilizados na obra. 

Deve-se buscar reduzir ao mínimo a emissão de poluentes atmosféricos 
relacionados com material particulado e poluentes de equipamentos e veículos 
nas obras, através de medidas de controle ambiental. 

8.3.3 Instruções gerais 

O esquema de manutenção de veículos da CONTRATADA, incluindo a 
verificação do nível de emissões e a manutenção das características originais do 
sistema de escapamento deverá atender às legislações ambientais cabíveis, 
incluindo as Resoluções CONAMA 272/00; 230/97 e 226/97 referentes às 
emissões veiculares. 

Deve ser realizado o controle e monitoramento da limpeza das vias de serviço e 
áreas de acesso. 

8.3.4 Procedimentos 

Por se tratar de obra em área restrita (pátio e pista de pouso e decolagens) a 
presença de particulados e sujeira deve ser evitada/controlada, pois representa 
risco direto à segurança das aeronaves e dos trabalhadores envolvidos. 

a) Ao término dos trabalhos diários toda área da obra deve ser limpa de forma 
a evitar a permanência de materiais que possam tornar-se FOD. Não 
haverá depósito de material de fresagem no interior do sítio aeroportuário. 
Todo o material deverá ser encaminhado para o devido tratamento ao final 
do horário de trabalho. Todos os resíduos produzidos devem ser 
destinados corretamente, conforme preconizado pela legislação vigente, 
principalmente no que se refere a emissão de manifestos de resíduos; 
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b) Recobrir com lonas plásticas, todos os caminhões e/ou veículos utilizados 
para o transporte de materiais granulados e de solos oriundos dos serviços 
de limpeza do terreno – aplica-se ao trânsito dos veículos interna e 
externamente à obra; 

c) Realizar a manutenção periódica de veículos da CONTRATADA de modo a 
evitar emissão de poluentes em níveis acima dos permitidos; 

d) Todos os veículos que serão utilizados para o transporte de resíduos e 
materiais deverão ter seus motores em perfeita regulagem e serem 
submetidos à aferição da fumaça pela Escala Ringelmann executadas pela 
equipe de meio ambiente da CONTRATADA. Deverá ser anexado aos 
RCAOs cópia dos laudos (válidos) de regulagem dos motores de todos os 
caminhões a serem utilizados na obra. Caso identificadas emissões foram 
dos padrões previstos em legislação, deverá ser realizada a manutenção 
imediata do veículo ou equipamento; 

e) Qualquer 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, 226/97 e CONEMA 58/2013, 
referentes às emissões veiculares, deverá ser realizada fora da área do 
sítio aeroportuário; 

f) A CONTRATADA deverá garantir a limpeza e umidificação, quando 
necessário, das vias de serviço e áreas de acesso dos veículos essenciais 
à execução da obra; 

g) A CONTRATADA não poderá efetuar lavagem de veículos na área do 
aeroporto; 

h) A responsabilidade, penalidades e custos de reparo associados a 
quaisquer danos advindos da não implantação e execução deste Plano de 
Controle de Emissões, Particulados e Limpeza de Vias de maneira 
satisfatória e o tráfego de caminhões sem a devida lona de proteção 
incidirá sobre a CONTRATADA sem ônus à INFRAERO. 

8.4 CONTROLE DE INSUMOS 

8.4.1 Objetivos 

Definir valores de referência para a utilização dos insumos durante a obra, evitar o 
desperdício, identificar anormalidades e controlar o consumo. 

8.4.2 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. 
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8.4.3 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. 

Sempre que viável, deverá ser dada preferência 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. 

8.4.4 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), se realizadas 
no âmbito do canteiro de obras, devem ter sua demanda de insumos 
acompanhada, medida, controlada e registrada através da geração dos 
Relatórios de Controle Ambiental de Obras-RCAO. 
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8.5 CONTROLE DE RUÍDO 

8.5.1 Objetivos 

Evitar e mitigar impactos ambientais causados pela poluição sonora, visando o 
bem-estar da população que frequenta o aeroporto e casas próximas ao 
aeroporto. 

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 vir a ocasionar embargos, mesmo que 
temporários. 

8.5.2 Descrição 

O ruído gerado nas obras é oriundo de equipamentos e veículos durante suas 
atividades. 

8.5.3 Instruções gerais 

Reduzir ao máximo a operação de máquinas e equipamentos ruidosos em horário 
de repouso diário, junto às áreas habitadas, em especial no canteiro de obras, 
compreendido entre 22:00h e 07:00h. 

NOTA: Há a previsão de realização de obras em períodos ininterruptos de 24 
horas. 

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.  

Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas visando a operação 
com baixos níveis de ruído. 

Realizar manutenção corretiva sempre que forem observadas alterações no 
funcionamento do equipamento que impliquem no aumento da emissão de ruídos 
(perceptível ao ouvido humano). 

8.5.1 Procedimentos 

a) Manter no canteiro de obras o manual dos equipamentos de pequeno porte 
utilizados, para fins de auxílio na identificação da necessidade de se 
realizar manutenções preventiva/corretiva; 

b) Efetuar manutenção preventiva nos equipamentos utilizados na obra, 
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); 
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d) A manutenção de maquinário, equipamentos e veículos deverá ocorrer 
apenas em área adequada ambientalmente para este fim e fora do 
aeroporto. A comprovação da manutenção realizada deverá constar no 
RCAO; 

e) No caso de extrema necessidade de realizar manutenção no interior do 
canteiro de obras, esta ação deverá ser acompanhada do Responsável 
Técnico 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. Nesse caso, a 
manutenção deverá ser realizada na área emergencial estabelecida no 
canteiro de obras; 

f) Implantar instalações/equipamentos ruidosos em locais que 
preferencialmente contenham barreiras físicas (tapumes, muretas, árvores 
etc.) a fim de reduzir o impacto da poluição sonora para as áreas 
adjacentes ao local; 

g) A CONTRATADA deverá limitar suas emissões de ruído aos níveis 
previstos na NR-15; 

h) O profissional responsável pela implantação PCAO deverá realizar o 
monitoramento periódico de ruído com a utilização de decibelímetro nas 
áreas limítrofes da obra/aeroporto com a população vizinha durante as 
atividades de transporte de cargas por caminhões e utilização de 
equipamentos ruidosos, tomando ações de mitigação quando verificada a 
ultrapassagem dos padrões determinados na legislação. 
 

8.6 GERENCIAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

8.6.1 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. 

8.6.2 Descrição 

A drenagem provisória de produtos perigosos, como material oleoso tem a função 
de diminuir o risco de contaminação do solo, águas subterrâneas e águas 
superficiais, além de proporcionar o correto direcionamento de efluente oleoso 
para a sua devida contenção ou tratamento. 

8.6.3 Instruções gerais 

O programa de gerenciamento de produtos perigosos deverá ser executado 
quando do armazenamento de combustíveis (se houver) emcomo, por exemplo, 
tambor e bombona, de forma concomitante à execução dos serviços, de maneira 
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a garantir o escoamento e consequente contenção de produtos perigosos em 
todas as fases da obra, evitando, assim, problemas de contaminação do solo e 
recursos hídricos. Outros produtos perigosos a serem abrangidos pelo programa 
são os insumos para a obra, como, por exemplo, material para pintura de ligação. 

8.6.4 Procedimentos 

a) Não será permitida a instalação de tanque de combustível no interior do 
aeroporto; 

b) O abastecimento de todos automóveis, caminhões e outros equipamentos 
deverá ser realizado externamente. Na impossibilidade de abastecimento 
externo, caso a CONTRATADA opte pelo uso de caminhão abastecedor, o 
abastecimento deverá ser realizado sobre superfície pavimentada; 

c) Para o transporte de combustível ou outros insumos caracterizados como 
perigosos (como para pintura de ligação), o veículo, bem como seu tanque 
de carga devem possuir as certificações do órgão competente para realizar 
o transporte de produtos perigosos. Esses documentos são o Certificado 
de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) e o 
Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (Decreto Federal 88821/1983, 
Decreto Federal 96044/1988, Decreto Federal 4097/2002 e Resolução 
CONAMA 01/1986). O condutor deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) que indique a habilitação para o transporte de produtos 
perigosos ou o certificado do curso de Movimentação Operacional de 
Produtos Perigosos (MOPP). O veículo deverá ainda possuir painéis de 
segurança e rótulos de risco (NBR 7500/2013), kit de emergência e 
extintores de incêndio (NBR 9735/2012). 

d) Não será permitida a lavagem ou manutenção de veículos e equipamentos 
no canteiro de obras ou em área interna do aeroporto, em especial, 
qualquer atividade que gere efluentes contaminados com produtos 
perigosos, como combustível, fluidos lubrificantes, resíduos betuminosos, 
entre outros. Tais atividades deverão ser realizados em área externa 
devidamente preparada e licenciada. 

e) Os produtos perigosos deverão ser armazenados em locais específicos, 
com piso impermeável e protegido de intempéries, sob palete de 
contenção, para conter quaisquer tipos de vazamentos; 

f) 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, sendo 
armazenado em recipiente estanque lacrado ou tampado e encaminhado 
para o local de armazenamento temporário de resíduos do canteiro de 
obras (para box devidamente designado para resíduo perigoso classificado 
como Classe I pela NBR 10.004); 

g) Os resíduos gerados na contenção do vazamento e limpeza da área serão 
encaminhados para empresas devidamente licenciadas para tratamento ou 
disposição de resíduos da Classe I (NBR 10.004); 

h) Todos os veículos e equipamentos utilizados na obra deverão estar em 
perfeitas condições de manutenção, não sendo permitida a sua 
permanência no aeroporto em casos de vazamento de combustíveis, óleos 
lubrificantes ou qualquer produto perigoso.  Caso identificado qualquer 
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derramamento de produto perigoso no solo, a CONTRATADA deverá 
providenciar a imediata remoção da fonte (veículo, equipamento, etc) e 
deverá arcar com todos os custos relacionados à remediação da área 
contaminada, incluindo destinação de resíduos, estudos necessários, 
monitoramento e remediação ambiental; 

 

8.7 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8.7.1 Objetivos 

O objetivo do gerenciamento é englobar as ações de minimização da geração dos 
resíduos na fonte, bem como todos os procedimentos a serem adotados desde a 
geração até sua disposição final ambientalmente correta.  

8.7.2 Descrição 

8.7.2.1 Resíduos gerados no canteiro de obras 

A geração de resíduos do canteiro de obras será classificada conforme RDC 
ANVISA 56/2008 e CONAMA 05/93: 

I. Grupo A: Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde 
pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos 
consideradas suas características de virulência, patogenicidade ou 
concentração; 

II. Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

III. Grupo C: Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos; 
IV. Grupo D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares; 

V. Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

Considerando que não é prevista manutenção de veículos e equipamentos no 
sítio, tampouco lavagem dos mesmos, a geração de resíduos englobará, 
principalmente, os do Grupo D – resíduos comuns. 

Os resíduos comuns serão segregados entre recicláveis e não-recicláveis, sendo 
a separação dos recicláveis realizada pela cooperativa receptora. 

8.7.2.2 Resíduos de construção civil 

Os resíduos sólidos da construção civil são aqueles 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. 
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Na obra de restauração do revestimento asfáltico serão gerados resíduos, 
principalmente, na fresagem, que se caracterizam por material granulado do 
pavimento flexível. 

Para a pintura, será utilizado caminhão específico para pintura de vias, 
exemplificado na Figura 2, não sendo geradas latas ou recipientes de tintas e 
solventes. 

 

Figura 2 – Caminhão de pintura viária para sinalização. 

Fonte: http://www.hilario.com.br/caminhao-pintura-viaria-sinalizacao 

A correta segregação, acondicionamento, transporte e destinação final dos 
resíduos gerados na execução os serviços são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

8.7.3 Procedimentos – Resíduos gerados no canteiro de obras 

Os resíduos gerados no canteiro de obras serão segregados e acondicionados 
em contêineres específicos dispostos na área disponibilizada para 
armazenamento temporário dos resíduos, previsto no canteiro de obras. 

Os resíduos do Grupo D, classificados como resíduos comuns, podem ser 
segregados entre recicláveis e não-recicláveis. O canteiro de obras terá programa 
de coleta seletiva no canteiro de obras que atenda ao padrão de cores conforme 
Resolução CONAMA 275/2001. 

No caso de geração de resíduos do Grupo B, estes serão encaminhados para 

empresas de tratamento ou disposição final, devidamente licenciadas, sendo as 

licenças e autorizações dos órgãos ambientais para transporte dos resíduos, 

apresentados no RCAO, junto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos (item 

8.7.5). 
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Deverá ser prevista a coleta e armazenamento, no canteiro de obras, dos 

resíduos de óleos e graxas, de acordo com a NBR 12235/1992. O óleo lubrificante 

usado deverá ser encaminhado para rerrefino junto a operadores licenciados, 

quando suas características o permitirem, conforme Resolução CONAMA 

362/2005. 

Óleos e graxas não reutilizáveis, estopas, panos e solo contaminado com óleo 

deverão ser armazenados em tambores separados, evitando a mistura com o óleo 

lubrificante usado passível de rerrefino. 

Todo o resíduo orgânico produzido nos canteiros e demais locais da obra deverá 
ser recolhido com frequência diária, de forma a não produzir odores ou 
proliferação de insetos.  

Eventuais resíduos de serviços de saúde, tais como seringas, restos de materiais 
de primeiros socorros, medicamentos e outros, não poderão ser reaproveitados 
ou descartados juntamente com outros resíduos. Esses resíduos contaminados 
deverão ser segregados, acondicionados e identificados conforme Resolução 
ANVISA RDC nº 306/2004 e encaminhados para FISCALIZAÇÃO do Contrato, 
que acionará a Equipe Local de Meio Ambiente, para providências quanto a 
correta destinação final. 

A coleta, transporte e destinação final de todos os resíduos gerados no canteiro 
de obras e na execução dos serviços será de responsabilidade da 
CONTRATADA, através de prestadores de serviços licenciados junto ao órgão 
ambiental, conforme a classe do resíduo em questão. 

Durante o transporte, o resíduo deverá estar protegido de intempéries, assim 
como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na 
via pública (NBR 13221/2010). 

Todo o transporte de resíduos perigosos por meio terrestre deve obedecer ao 
Decreto Federal 96044/1988, Portaria nº 420/2004 da ANTT, NBR 7500/2013, 
NBR 7501:2011, NBR 7503:2013 e NBR 9735/2012.  

A CONTRATADA, responsável pelo gerenciamento de resíduos do canteiro de 
obras, encaminhará os resíduos recicláveis para cooperativas 

8.7.4 Procedimentos – Resíduos de construção civil 

8.7.4.1 Segregação e acondicionamento 

É prevista a geração de 4.103,68 m³ de material proveniente da fresagem do 
pavimento flexível. A CONTRATADA deverá priorizar o imediato encaminhamento 
para o aterro de construção civil, devidamente licenciado, determinado pela 
CONTRATADA, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO do contrato.  

O material gerado será acondicionando em caminhão específico durante a 
fresagem, conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 – Fresagem - pistas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza-CE. 

Fonte: Reparação da camada betuminosa da pista de pouso e decolagem 13/31, com realização 
de fresagem, aplicação de geogrelha, pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente – 
CBUQ e serviços complementares. Infraero/Installe, 2012. 
(https://insttale.com.br/project/aeroporto-internacional-pinto-martins-fortalezace-2/#!). 

 

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de disposição temporária de 
parte do material no interior do aeroporto, deverá ser realizada em área de “bota-
espera” autorizada pela fiscalização protegida com lona plástica (150 micra).  

Não será permitida a disposição temporária desse material em outros locais e, 
apesar do armazenamento temporário, o encaminhamento do material para 
destinação final deverá ser contínuo, evitando o acúmulo de grandes quantidades 
na área. O volume para disposição temporária não poderá exceder a área 
prevista para isso. Após a conclusão das obras, a área deverá ser recuperada 
com a remoção e destinação de todo material fresado e lona, e o plantio de grama 
esmeralda. 

A comprovação do licenciamento das áreas selecionadas para a destinação final 
dos resíduos é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá apresentar o 
documento comprobatório à FISCALIZAÇÃO anexo aos RCAOs, como: 

 Licenças das empresas receptoras ou destino do reaproveitamento; 

 Cadastro na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, de 
acordo com o Decreto nº 46.594/05; 

 Manifestos de transporte de resíduos; 

 Certificados de destinação final ou certificado de recebimento dos 
resíduos recicláveis. 
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8.7.4.2 Transporte e Destinação 

Os resíduos serão encaminhados diretamente para aterro de construção civil, 
devidamente licenciado, determinado pela CONTRATADA, e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO do contrato. 

O transporte será realizado por caminhões com capacidade de caçamba de 8 m³. 
Os caminhões permanecerão em fila, aguardando o veículo que fará o comboio 
para saída do sítio aeroportuário.  

A logística deverá ser acordada entre CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO os Certificados e/ou 
Manifestos de Transporte dos serviços de transporte e destinação final dos 
resíduos gerados. 

8.7.5 PGRS e PGRCSS 

Nos RCAOs, a CONTRATADA apresentará o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos - PGRS e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil – PGRSCC. 

Nestes planos constarão os procedimentos utilizados para gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos, informações dos resíduos gerados 
mensalmente e detalhes da segregação, coleta, transporte e destinação final de 
cada resíduo gerado no canteiro de obras e durante as obras. 

O PGRS deverá apresentar o gerenciamento de resíduos realizado no canteiro de 
obras, conforme RDC ANVISA 56/2008, CONAMA 05/93. 

O PGRSCC deverá seguir as orientações da CONAMA 307/2002 e demais leis ou 
normas aplicáveis. 

Nos RCAOs deverão constar todos os Manifestos de Carga e Certificados de 
Destinação, bem como a quantidade e destinação de TODOS os resíduos 
gerados nas obras e no canteiro de obras. 

Os planos terão a seguintes informações básicas: 

a) Identificação: 

 Empreendedor; 

 Responsável Técnico pela obra; 

 Responsável Técnico pela elaboração do PGRS / PGRSCC; 

 Responsável Técnico pelo gerenciamento dos resíduos da obra; 

b) Mapeamento da geração de resíduos: 
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 Para o PGRS - Identificação dos pontos de geração e quantificação dos 
resíduos, conforme RDC ANVISA 56/2008, CONAMA 05/93;  

 Para o PGRSCC - Identificação dos pontos de geração e quantificação 
dos resíduos, conforme CONAMA 307/2002; 

 Descrição dos procedimentos a serem adotados para minimização da 
geração de resíduos por classe/tipo. 

c) Segregação na origem: 

 Descrição dos procedimentos a serem adotados para segregação dos 
resíduos na origem. 

d) Acondicionamento/Armazenamento: 

  Descrição dos procedimentos a serem adotados para 
acondicionamento de resíduos por classe/tipo; 

 Para o armazenamento dos resíduos comuns, infectantes (se houver) e 
perigosos a CONTRATADA deverá utilizar área apropriada, que deverá 
ser indicada pela fiscalização do contrato; 

e) 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 - ANEXO III; 

 Identificação dos tipos de veículo e equipamentos a serem utilizados, 
horário de coleta e itinerário da coleta; 

 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. 

Como anexo ao RCAO deverão ser apresentados os seguintes documentos do 
prestador de serviço de transporte de resíduos:  

 Licença ambiental de operação (Resolução CONAMA 237/1997); 

 Cadastro Técnico Federal (CTF) no IBAMA na categoria de atividades 
potencialmente poluidoras (Lei Federal 6938/1981); 

 Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA (Resolução 
ANVISA RDC 345/2002); 

 Quando aplicável, autorização da ANP para coleta de óleos lubrificantes 
usados ou contaminados (Resolução CONAMA 362/2005 e Resolução 
ANP 20/2009).  

 Também como anexo do RCAO deverão ser apresentadas as licenças 
ambientais de operação dos destinadores de resíduos.  
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Caso ocorram mudanças das empresas de transporte e destinação de resíduos 
no decorrer da obra, os documentos dos novos prestadores de serviço deverão 
ser apresentados à fiscalização da INFRAERO para aprovação. 

8.7.6 Procedimentos – Desmobilização do Canteiro de Obras 

Ao término das obras todo o material de desmobilização do canteiro que se 
configurar como resíduo da construção civil deverá ser encaminhado para local 
licenciado de destinação final, sendo apresentados à FISCALIZAÇÃO, anexo aos 
RCAOs: 

 Licenças, cadastros e autorizações nos órgãos de fiscalização e 
controle, das empresas receptoras ou destino do reaproveitamento; 

 Manifestos de transporte de resíduos; 

 Certificados de destinação final ou certificado de recebimento dos 
resíduos recicláveis. 

Quando das desmobilizações do canteiro, a CONTRATADA deverá apresentar à 
FISCALIZAÇÂO o “Checklist – Desmobilização” (ANEXO II). Quando um dos itens 
do referido checklist não for necessário ou não for aplicável, o mesmo poderá ser 
suprimido, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as informações sobre a desmobilização do canteiro de obras estará 
descrito no PGRSCC, a ser elaborado pela CONTRATADA. 

8.8 EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

8.8.1 Objetivos 

Pronto atendimento às eventuais situações de emergência ambiental de forma a 
mitigar os seus efeitos adversos. 

8.8.2 Descrição 

Emergências são definidas como as situações fora da rotina (acidentes, colapso 
de estruturas, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestações da 
natureza, etc.) inerentes à tarefa, que possam causar impactos significativos ao 
meio ambiente. 

8.8.3 Instruções gerais 

O profissional da CONTRATADA responsável pela implantação do PCAO deverá 
realizar um plano de atendimento às emergências ambientais (PAEA), contendo 
identificação dos riscos, análise de riscos, bem como ações para atendimento, 
contendo responsáveis, materiais necessários e fluxo de comunicação. 

Como exemplos de situações de emergência ambiental citam-se: 
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 Derramamentos de grandes quantidades de óleo ou outro produto 
químico, no solo ou águas; 

 Incêndios (deve ser comunicado imediatamente a fiscalização da 
INFRAERO); 

 Descarga de efluentes não tratados nas redes de águas pluviais; 

 Acidentes com animais; 

 Desmoronamentos, entre outros. 

8.8.4 Procedimentos 

Para garantir o correto atendimento a emergências, a contratada deverá 
estabelecer um Plano de Atendimento a Emergências (PAE), que contenha: 

 As descrições das ações a serem tomadas em caso de emergência e 
o fluxo de comunicação entre os responsáveis; 

 Os materiais disponíveis para o atendimento à emergência e recursos 
adicionais que possam ser utilizados; 

 Contatos com instituições de apoio existentes tais como hospitais, 
corpo de bombeiros, defesa civil, órgão ambiental e ou outros; 

 Explicitar as responsabilidades dos envolvidos na situação, bem como 
a descrição dos treinamentos a serem ministrados. 

O Plano de Atendimento a Emergência deverá ser divulgado a todos os 
colaboradores, e mantido em local de fácil consulta aos envolvidos. 

Deverão ser previstos treinamentos para todos os envolvidos nas obras 
contratadas referente ao atendimento as emergências nos cenários identificados. 

A CONTRATADA deverá manter em boas condições em área de fácil acesso um 
kit para atendimento a emergências ambientais, conforme descrito no item 7.7 
(canteiro de obras). O kit deverá estar devidamente identificado e deverá ser 
utilizado exclusivamente para atendimento a emergências ambientais, não 
podendo compartilhar outros usos. 

Ainda que não seja esperada a geração de efluentes líquidos perigosos, uma vez 
que não será permitida a lavagem e manutenção de equipamentos, situações 
excepcionais poderão demandar ações emergenciais que podem ocasionar no 
derramamento de líquidos perigosos. Tais ações só poderão ser realizadas na 
área emergencial prevista no canteiro de obras, conforme item 7.7. 

 

8.9 TREINAMENTO 

A CONTRATADA deverá orientar semanalmente, ou quando julgar necessário em 
periodicidade menor, os seus empregados acerca do gerenciamento ambiental da 
obra, informando a importância das medidas e ações a serem implementadas, 
enfatizando tanto o ponto de vista ambiental como o social. 
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Portanto, a CONTRATADA deverá conscientizar os operários e colaboradores 
quanto às ações que devem ser tomadas em cada um dos programas deste 
PCAO, especificando a atribuição de cada um. 

Deverá ser anexo nos RCAOs documentos comprobatórios das atividades de 
treinamento. 

9 RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA (RCAO) 

Deverão ser apresentados mensalmente, os Relatórios de Controle Ambiental de 
Obra (RCAO), elaborado por Responsável Técnico, devendo constar a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), conforme previsto no item 5. 

O RCAO deverá ser apresentado em, no mínimo 01 (uma) via, em formato A4, e 
01 (uma) via em formato digital, que serão encaminhados à FISCALIZAÇÃO para 
análise, avaliação e deferimento.  

O RCAO deverá ser elaborado em conformidade com a itemização proposta no 
modelo presente no ANEXO I. Quando um dos itens não for necessário, ou não 
for aplicável o mesmo poderá ser suprimido, desde que aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA poderá melhorar ou sugerir alteração na itemização, contudo, o 
aceite caberá a FISCALIZAÇÃO. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

Conforme orienta o item 5 do presente plano, os serviços terão a direção, 
supervisão e responsabilidade técnica de um Responsável Técnico, devidamente 
habilitado, o qual representará a CONTRATADA para assuntos ambientais na 
obra. 
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ANEXO I 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RCAO 

 

1 – Identificação do empreendedor 

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

 Inscrição Estadual e CNPJ; 

 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. 

4 – Descrição dos serviços - ações realizadas 

A empresa deverá descrever como procedeu a realização dos serviços e o 
atendimento ao PCAO, mais especificamente, relativos ao gerenciamento de 
resíduos. 

A contratada deverá inserir uma tabela com a descrição dos resíduos gerados, 
volume, do local de armazenamento (caso aplicável), do transporte e do local de 
destinação final. Inserir também dados das licenças ambientais das empresas 
receptoras, certificados de destinação e manifestos de transporte. 

Neste item, a empresa deverá inserir todo e qualquer imprevisto que possa ter 
ocorrido, as soluções encontradas e efetivadas durante a realização dos serviços. 

5 – Relatório Fotográfico 

Apresentar relatório fotográfico abrangendo toda a área do empreendimento. 

6 – 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. 

7 – Anexos 

Anexar cópias de: 

- as licenças das empresas receptoras ou destino do reaproveitamento, 
quando for o caso; 
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- manifestos de transporte de resíduos; 

- certificados de destinação final ou certificado de recebimento dos resíduos 
recicláveis. 

8 – Lista de ações a serem abordadas (minimamente) no RCAO: 
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Item RCAO 
Checagem 

Observações 
R NR PR NA ACF NACF 

1 Esgotamento sanitário               

  
Apresentar medição dos efluentes líquidos gerados no 
canteiro de obras. 

              

  
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 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. 

              

2 Controle e monitoramento do abastecimento de água               

  Apresentar medição de consumo de água.               

 
Apresentar comprovação de qualidade de água de 
abastecimento por caminhão-pipa. 

       

3 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) 

              

  
Apresentar mensalmente o monitoramento das emissões 
dos veículos automotores  

              

  Indicar áreas umidificada quanto a local, data, hora                

 
Apresentar laudos de aferição de fumaça pela Escala 
Ringelmann. 

       

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

26
2

Assinado com senha por VINICIO ROSSI SUGUI e ARTHUR NEIVA FERNANDES em 23/04/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1032324.4610709-1514 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



 

 

 

Item RCAO 
Checagem Observações 

R   NR PR   NA ACF   NACF 
 

4 Controle de Ruído               

 Monitorar reclamações na ouvidoria.        

 
Comprovar mitigação com tratamento acústico ou utilização 
de máquinas menos ruidosas. 

       

5 Resíduos sólidos               

 
Comprovar licenciamento das áreas de disposição final dos 
resíduos. 

              

 
Segregar os resíduos durante a fase de fresagem / 
demolição. 

              

 
Transporte de resíduos em caminhões e/ou caçambas 
providos de lona plástica. 

       

 
Apresentar relatório final com os tipos e quantitativos de 
cada resíduo. 

       

6 Emergências Ambientais        

 Apresentação do Plano de Emergências Ambientais        

 
Atendimento às emergências ambientais e ações descritos 
no RCAO. 

       

7 Treinamento               

  
Realização de treinamento/orientações diários da equipe 
sobre as atribuições dentro da gestão ambiental da obra. 

              

 

NOTA: R – Realizado; NR – Não Realizado; PR – Parcialmente Realizado; NA – Não aplicável; ACF – Aceito pela fiscalização; 

NACF – Não Aceito Pela Fiscalização. 
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ANEXO II 

CHECKLIST – DESMOBILIZAÇÃO 

CANTEIRO DE OBRAS 

Esta atividade deverá estar em conformidade com o plano de desmobilização de obra apresentado pela contratada, quando 

aplicável, em comum acordo com a Fiscalização. 

Abastecimento de água 

- No caso de utilização de Poço ou manancial: 

 

  
 Código de conformidade 

  
Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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.    
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- No caso de utilização da rede pública: 

  
 Código de conformidade 

  
Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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.    

 
     

 

Esgotos Sanitários 

- No caso de utilização de fossa: 

 
   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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.                  
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- No caso de uso de banheiro químico: 

  
 Código de conformidade 

  
Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Pedido de solicitação de 
desligamento.    

 
     

2 
Providenciar esvaziamento do 
reservatório. 

         

3 Desmontagem dos reservatórios. 
   

 
     

4 Retirada dos dutos. 
   

 
     

 

Alojamento: 

 
   Código de conformidade 

    Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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 NA 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 NA ACF NACF ACOA NACOA OBS 

1 
Solicitação de autorização da 
fiscalização.    

 
     

2 
Retirada de placas determinadas 
pela fiscalização.    

 
     

3 Retirada do material não utilizado. 
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Combustíveis: 

  
 Código de conformidade 

  
Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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 NA 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. 
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Resíduos 

  
 Código de conformidade 

  
Operacional Formal 

Item Especificação R NR PR NA 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.    

 
     

 

NOTA: R – Realizado; NR – Não Realizado; PR – Parcialmente Realizado; NA – Não Aplicável; ACF – Aceito pela Fiscalização; 

NACF – Não Aceito pela Fiscalização; ACOA – Aceito pelo Órgão Ambiental; NACOA – Não Aceito pelo Órgão Ambiental. 

 

  

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

26
2

Assinado com senha por VINICIO ROSSI SUGUI e ARTHUR NEIVA FERNANDES em 23/04/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1032324.4610709-1514 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



 

 

ANEXO III 

MODELO PLANILHA 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 

Forma 

(*) 

Empresa responsável 

Razão social Endereço completo Nº LO 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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