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RESUMO 

 
 
 
A avaliação de desempenho ambiental (ADA) é um instrumento de gestão ambiental que 

vem sendo amplamente utilizado nas empresas dos mais variados ramos de atividade, bem 

como em organizações, instituições, fundações e entidades que promovem a pesquisa 

científica e o desenvolvimento das diferentes faces do conhecimento. Em 

empreendimentos rodoviários, embora a sua aplicabilidade encontra-se ainda bastante 

limitada e os estudos escassos sobre o assunto, nos últimos anos, ampliou-se a busca pelo 

desenvolvimento de novas ferramentas e métodos que permitam melhor avaliar as 

condições ambientais das malhas viárias e do seu entorno. 

A ADA, por meio do acompanhamento e monitoramento dos aspectos ambientais 

relevantes, identificados pelos indicadores de desempenho ambiental, visa a assegurar a 

proteção ambiental do entorno do empreendimento, identificando possíveis processos de 

degradação ambiental ou interferências e conflitos com comunidades lindeiras à rodovia, 

bem como avaliar a postura da empresa construtora responsável pela execução das 

atividades construtivas. 

Este trabalho apresenta um instrumento para avaliar o desempenho ambiental de obras de 

recuperação de rodovias, com a correspondente proposição de diretrizes e procedimentos 

que permitam obter as informações necessárias para identificar e avaliar os resultados da 

interação entre as atividades das obras e o meio ambiente. 

Para o desenvolvimento de tal instrumento foram selecionados onze trechos (lotes) 

rodoviários localizados em diferentes compartimentos fisiográficos e ecológicos do Estado 

de São Paulo e que foram submetidos às obras de recuperação no âmbito do Programa de 

Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo (PRR/SP) – Etapas I e II. 

Com base na revisão bibliográfica e na experiência profissional da autora, foram 

selecionadas como indicadores de desempenho ambiental as principais não conformidades 

ambientais (NCAs) registradas durante a execução das obras pelas atividades de supervisão 

ambiental e, a partir da aplicação dos critérios definidos, os dados obtidos são tratados 

estatisticamente, com a proposição de um Índice de Não Conformidade Ambiental Crítico 

(INCACR), utilizado como parâmetro para avaliar o desempenho ambiental de obras viárias 

similares aos trechos selecionados para estudo. 
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As NCAs são classificadas por meio de três atributos: (i) Gravidade (GR), (ii) Situação de 

atendimento às solicitações (SA), e (iii) Reincidência da não conformidade ambiental 

(RE). Para o atributo Gravidade, as NCAs são enquadradas em cinco níveis (de 1 a 5), 

segundo a combinação de quatro atributos que as caracterizam: (a) severidade, (b) 

potencial de causar degradação ambiental em áreas adjacentes, (c) facilidade de 

implementação de ação corretiva, e (d) localização. Os outros dois atributos, Gravidade e 

Situação de atendimento às solicitações também foram avaliados a partir dos cinco níveis 

de escala tendo como referência os valores atribuídos à Gravidade. A ADA mensal é 

obtida a partir da soma dos três atributos – GR, SA e RE -, ponderada pela extensão total 

do lote, em quilômetros. 

Os resultados obtidos a partir do tratamento dos dados dos onze lotes de obra permitiram 

estabelecer quatro intervalos de desempenho ambiental: (i) Altamente Satisfatório - para 

valores inferiores a 12; (ii) Satisfatório -  para valores entre 12,1 e 18; (iii) Insatisfatório – 

para valores entre 18,1 e 24, e (iv) Altamente Insatisfatório -  para valores acima de 24. O 

INCACR para as obras rodoviárias foi definido como 18, onde, a partir deste valor as obras 

apresentam desempenho ambiental considerado insuficiente. 

O critério proposto permite verificar periodicamente a qualidade ambiental do 

empreendimento e, a partir dos intervalos de desempenho obtidos, sugere-se a emissão de 

documentos importantes, como a Notificação Ambiental, o Certificado de Conformidade 

Ambiental e a Comunicação de Não Conformidade Ambiental. 

Como estudo de caso foi selecionada a rodovia dos Tamoios (SP 099), correspondente ao 

Lote 1 do PRR/SP – Etapa I, onde o acompanhamento ambiental das atividades 

construtivas, forneceu subsídios para a aplicação e validação do instrumento proposto. 

Os resultados do desempenho ambiental das obras podem ser divulgados às partes 

interessadas e usados pelas empresas, órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento 

rodoviário ou por organismos financiadores, de forma a avaliar a eficácia das medidas de 

controle ambiental aplicadas e atestar a conformidade ambiental da empresa construtora. 

É também discutido o papel que a supervisão ambiental vem desempenhando nos 

empreendimentos rodoviários, como uma ferramenta importante na manutenção da 

qualidade ambiental das obras, bem como um instrumento de gestão que fornece subsídios 

para avaliar o desempenho ambiental durante as atividades construtivas. São apresentadas 

as principais atividades e procedimentos metodológicos de supervisão ambiental 
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atualmente desenvolvidos e utilizados pelos organismos rodoviários e por empresas de 

consultoria, que em conjunto, são responsáveis pelo gerenciamento ambiental rodoviário. 
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ABSTRACT 
 

 

A procedure to evaluate the environmental performance of highway rehabilitation works 

was developed and validated. In the context of the São Paulo State Highway Rehabilitation 

Program, Brazil - Phases I and II, the procedure was applied to eleven highway stretches 

located in different physiographic and ecological compartments.  

Evaluation is based upon data and evidence collected through field inspections performed 

as part of environmental supervision activities. The role that environmental supervision has 

been playing in road projects as a tool to ensure environmental performance during the 

construction activities is reviewed. A description of the main activities and methodological 

procedures for environmental supervision currently used by road agencies and consulting 

firms, which together are responsible for environmental management of road works, is 

provided. 

The evaluation procedure is based on registering nonconformities during periodical 

technical inspections. Based on literature review and exerting professional judgement, the 

environmental nonconformities (NCs) most frequently observed in road works were 

selected to derive a nonconformity index. Acknowledging the fact that the significance of a 

NC is context-dependent, a weighting system was developed and submitted to expert 

validation. Three major attributes are used to classify each NC: (i) gravity, (ii) response, 

(iii) recidivism. A five-level scale for gravity comprises consideration of four 

characteristics: (a) severity, (b) potential to impact adjacent areas, (c) ease of implementing 

corrective action, (d) location. The two other attributes are also evaluated using five-level 

scales. Finally, a monthly performance index is derived by adding the three attributes. This 

index is weighted by the highway extension. 

Such indexes were calculated for the eleven highway sections considered. In order to 

derive an evaluative criteria that can be used to assess ongoing road works, the values 

obtained for these sections were 12, 18, 24, and a critical nonconformity index was 

established and four performance classes defined. 

A detailed case study - Tamoios highway (SP 099) - , where the environmental follow up 

of the constructive activities, provided subsidies for the implementation and validation of 

the proposed instrument.  
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The results of the environmental performance evaluation of works can be disseminated to 

interested parties and used by businesses, government agencies responsible for road 

management or funding agencies to assess the effectiveness of environmental control 

measures implemented and to certify the services of a construction company.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

As rodovias compõem o modal mais utilizado em todo o planeta, cumprindo um papel 

importante como infra-estrutura no desenvolvimento econômico e social de todas as nações, 

possibilitando o transporte e a distribuição de produtos agrícolas, pecuários e industriais, 

criação de pólos industriais e comerciais, bem como o deslocamento e a mobilidade de 

pessoas, provendo acesso a bens e serviços. 

Na visão dos órgãos de desenvolvimento rodoviário o desenvolvimento econômico, 

político e social de um país está diretamente ligado a seus sistemas de transporte. Nesses 

sistemas, o modal rodoviário é fundamental para o acesso de produtos e passageiros aos 

principais pontos de coleta e distribuição, garantindo, assim, a integração entre portos, 

ferrovias, hidrovias e aeroportos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 

2007).  

A capacidade de locomoção e transporte é buscada pela humanidade desde os 

primórdios. As antigas civilizações usavam os animais como meio de locomoção terrestre, 

principalmente para transporte de mercadorias e cargas pesadas. Somente a partir do 

descobrimento da roda, por volta de 4.000 a.C., que surgiram as primeiras mudanças nos 

meios de transporte, gerando a necessidade da construção de novos caminhos para o 

deslocamento, surgindo então, as estradas. Estas são uma evolução natural das trilhas 

primitivas que foram ganhando melhoramentos com o passar dos tempos, como revestimentos 

de tijolo, pedra, madeira, misturas oleosas e também sistemas de drenagem, de forma a 

permitir uma melhor condição de tráfego nas épocas de chuva (BUSTAMANTE, 1999). 

Na Europa, os romanos foram os pioneiros na construção de estradas. Antes do século 

4 a.C. já eram construídas pelo Exército, com utilização de técnicas bastante avançadas de 

pavimentação e drenagem, muitas destas utilizadas ainda nos dias de hoje. De acordo com 

historiadores, sem as estradas os romanos não teriam conseguido governar um território tão 

vasto. Cumpriam o objetivo de movimentar as tropas pelo império, permitir o comércio e 

tornar mais eficiente a arrecadação de impostos das províncias. 
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Ponte de Alcântara, Espanha, construída pelos romanos no 
século I d.C. e ainda em funcionamento. Foto: L. E. Sánchez. 

 

Na década de 1950, a expansão mundial da indústria automobilística associada aos 

baixos preços dos combustíveis derivados do petróleo, fez com que o modal rodoviário se 

tornasse o principal meio de transporte de carga. Além disso, as rodovias tornaram-se meios 

eficientes e rápidos para escoar a produção crescente de produtos industrializados que 

cruzavam fronteiras e buscavam novos mercados. 

No Brasil, não obstante as tentativas de implantação de sistemas hidroviários e 

ferroviários, as rodovias se expandiram a partir do final da década de 1930, consolidando-se 

na década de 1950, impulsionado pelo Plano SALTE – Saúde, Alimentação, Transporte e 

Energia, aprovado em 1951. Nessa década, com o Plano de Metas do governo de Juscelino 

Kubitscheck, houve um grande estímulo ao transporte rodoviário motorizado, com a 

conjunção dos interesses do governo JK de modernizar a economia aos interesses 

expansionistas da indústria automobilística estrangeira. Nessa época, o território brasileiro 

começou a ser entrecortado por diversas rodovias no intuito de interligar e integrar todo o 

território nacional e forjar um mercado interno consumidor (SILVA JUNIOR; FERREIRA, 

2008). 

A partir de então, o contexto econômico brasileiro, impulsionado pela criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952; o Plano de Metas do JK, 

em 1956; a criação da Petrobrás, em 1953; e mais tarde, em 1973, do Proálcool, refletiram 

sobremaneira na demanda cada vez maior de novas redes viárias. Este cenário demonstra mais 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

3

uma vez a forte influência política e econômica de uma nação na determinação da prevalência 

de um modal de transporte em detrimento do outro. 

Por outro lado, rodovias são componentes da infra-estrutura de transportes que 

demandam manutenção constante, principalmente quando muito utilizadas para transporte de 

carga, que é o principal agente de danos estruturais em pavimentos. No Brasil, como se sabe, 

o transporte de cargas está excessivamente centrado no modal rodoviário, que apresentou, nas 

últimas décadas, um crescimento rápido e desproporcional quando relativamente comparado 

ao conjunto das demais modalidades. De acordo com Brasil (2007), a distribuição em 

toneladas de carga no país é realizada 58% por rodovias; 25% por ferrovias; 13% por meio 

aqüaviário; 3,6% em dutovias e 0,4% por via aérea. Pode-se também observar que mais de 

50% da tonelagem transportada por ferrovia é de produtos minerais, predominando o minério 

de ferro. 

Como é amplamente divulgado pela imprensa, a manutenção e conservação de 

rodovias no Brasil deixam imensamente a desejar e vêm sendo negligenciadas por sucessivos 

governos, tanto na esfera federal quando da maioria dos Estados. 

A demanda por estradas em boas condições de trafegabilidade e seguras para as vidas 

dos seus usuários vem aumentando. Embora a maior parte do investimento financeiro a ser 

aplicado em um projeto rodoviário esteja concentrada nas fases de concepção e implantação, 

os países, principalmente os subdesenvolvidos, enfrentam constantes problemas 

orçamentários para o desenvolvimento das fases subseqüentes de operação, manutenção e 

recuperação. A escassez de recursos financeiros foi a grande alavanca em busca de capital 

estrangeiro na tentativa de melhorar as condições precárias da maioria das rodovias 

brasileiras. 

De acordo com CNT (2007), “em razão das características territoriais brasileiras e 

da necessidade de solidificação de seu desenvolvimento econômico, é fundamental para o 

Brasil conservar e ampliar a atual malha rodoviária, de forma a garantir o aumento do nível 

de serviço do transporte, a redução dos índices de acidentes e, conseqüentemente, reduzir o 

Custo Brasil”. 

Embora as rodovias ofereçam vantagens competitivas em relação aos outros modais de 

transporte: menores custos fixos; (...), menor necessidade de mão de obra, com níveis de 

remuneração menores; e atendimento porta a porta (o grande diferencial em relação aos outros 

modais), a dependência destes sistemas e, conseqüentemente, dos combustíveis derivados do 
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petróleo e outros recursos energéticos, vêm contribuindo para a criação e ampliação de fontes 

poluidoras e a degradação do meio ambiente (FOGLIATTI et al., 2004). 

Além disso, devido à sua grande extensão, as rodovias geralmente atravessam 

ambientes diversos, formados por diferentes formações geológicas, estruturas 

geomorfológicas, tipos de solos, formações florestais, grupos de faunas, ambientes sociais e 

aspectos econômicos distintos, bem como rios, córregos, lagos, manguezais, talvegues de 

drenagem, bacias hidrográficas etc. (RIDENTE JÚNIOR, 2008). Assim, além de alterar as 

condições naturais das regiões por onde cruzam, induzindo a modificações das suas condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais, muitas vezes resultam em impactos significativos ao 

meio ambiente, alterando todo o contexto original da paisagem local. Exemplos disso são as 

interferências nas dinâmicas do ecossistema regional, com prejuízos à fauna e flora; alterações 

dos processos de dinâmica superficial (processos erosivos, escorregamentos e assoreamentos); 

e das condições sociais e econômicas exercidas pelas comunidades, como intervenções em 

áreas de terceiros, alteração do uso e ocupação do solo, perda de solos agricultáveis, relocação 

de população de locais a serem utilizados pela rodovia, formação de núcleos urbanos de baixa 

renda nas proximidades da faixa de domínio, entre outros. 

Até meados da década de 1980 não havia, no Brasil, considerações de ordem 

ambiental quando da tomada de decisões sobre a implantação e construção de novas rodovias. 

Foi com a aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente e a criação do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), cujas diretrizes orientaram uma série de 

regulamentações legais e normativas, que se iniciou a tomada das primeiras medidas de cunho 

ambiental na implantação de novos empreendimentos. 

Em decorrência da Resolução Conama 1/86, certos novos empreendimentos 

rodoviários passaram a ser sujeitos à elaboração prévia de um Estudo de Impacto Ambiental, 

obrigando os organismos responsáveis pela gestão dos transportes a adequarem suas 

atividades à nova legislação.  

Em 1996, foram aprovadas pela ISO (International Organization for Standardization) 

as principais normas relacionadas a um modelo de Gestão Ambiental - série ISO 14000. 

Dentro deste novo contexto, a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental nos órgãos 

rodoviários fez-se indispensável, não apenas para gerir as obras e serviços, mas também toda 

a estrutura administrativa destas instituições. 

Neste mesmo ano, o antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER 

(atual Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre - DNIT), com o propósito de 
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apresentar diretrizes e procedimentos ambientais a serem seguidos durante as obras, publicou 

o Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviários (ROCHA, 2006). 

Posteriormente, a Resolução Conama 237/97, que regulamenta o sistema de licenciamento 

ambiental e considera conceitos de gestão ambiental, pressionou os órgãos rodoviários a 

implantar nova estrutura organizacional por meio do fortalecimento e criação de 

departamentos responsáveis pelas questões ambientais. A partir de então, não somente a 

construção de novas rodovias está sujeita ao licenciamento ambiental, mas também certos 

tipos de obras de conservação e manutenção. 

Embora ainda sejam muitos os problemas evidenciados em empreendimentos 

rodoviários, sobretudo quanto à degradação dos recursos naturais, ao atendimento e 

adequação à legislação ambiental, a variável ambiental vem ganhando espaço nestes 

empreendimentos em todo o mundo. No Brasil, Gallardo et al. (2003) apresentam, entre os 

anos de 1998 e 2002, uma análise do processo de licenciamento ambiental para 76 

empreendimentos rodoviários no Estado de São Paulo. Akiossi (2002) descreve os 

instrumentos de gestão ambiental aplicados nas obras de conservação, ampliação e ou 

duplicação de 163 quilômetros de rodovias paulistas concedidas à VIOESTE, no período de 

quatro anos, entre 1998 e 2001. 

A atuação das agências multilaterais de financiamento, tais como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), também denominado Banco Mundial, e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vem apresentando um importante papel 

nesta questão, uma vez que, as exigências sociais e ambientais dentro do escopo dos 

programas de recuperação de rodovias estabelecidos em parcerias com as autoridades 

federais, estaduais e municipais são cada vez maiores. A aprovação destes financiamentos 

está, na maioria das vezes, condicionada à implantação de instrumentos de planejamento e 

gestão ambiental, tais como auditoria, supervisão e acompanhamento ambiental, bem como 

procedimentos de avaliação de desempenho ambiental. Tais exigências atingem não somente 

os organismos governamentais. Segundo Romanini (2000), para liberação de empréstimos às 

concessionárias de rodovias, estes bancos têm exigido a criação de setor de meio ambiente 

vinculado à estrutura permanente da empresa e a implantação de Sistema de Gestão 

Ambiental. 

Além disso, a elaboração de leis ambientais cada vez mais punitivas e rigorosas, o 

aumento das pressões exercidas pela sociedade junto ao governo para fazer-se cumprir as leis, 
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a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) e organismos comunitários, 

acionistas, comunidade internacional etc., têm colaborado para que as questões ambientais 

ganhem espaço durante a concepção de projetos de infra-estrutura.  

Em resposta a tal situação, os órgãos rodoviários vêm buscando, cada vez mais, 

mecanismos e ferramentas para adoção de medidas pró-ativas e criativas para evitar, 

decorrente das atividades que exercem (serviços), degradações ambientais que, além de gastos 

financeiros para reabilitação das condições ambientais originais, pagamento de autuações, 

embargos etc., possam comprometer a sua imagem perante a comunidade, seus clientes, 

credores etc. Sánchez (1998) afirma que a postura pró-ativa tem como uma de suas 

características básicas o planejamento e a gestão ambiental de todas as etapas do ciclo de vida 

de um empreendimento. 

A integração entre transportes, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e meio 

ambiente é uma tarefa árdua, porém significa o desenvolvimento auto-sustentado1, que foi o 

paradigma da última década do século XX e certamente continua a ser no século XXI. 

As rodovias devem ter sua capacidade de oferta continuamente renovada e aumentada 

para não degradar o meio ambiente e a qualidade de vida da população, em função da 

qualidade dos serviços prestados, da emissão de gases e ruídos principalmente em vias 

urbanas, dos congestionamentos provocados, da segregação das comunidades, dentre outros 

fatores (FOGLIATTI et al., 2004). 

No meio rodoviário, uma ferramenta de gestão ambiental que inicialmente era 

utilizada apenas nos empreendimentos de maior complexidade e naqueles que apresentassem 

maiores intervenções ambientais (como a duplicação das rodovias Fernão Dias (BR 381), em 

1994 e, Raposo Tavares (SP 270), em 2002), a supervisão ambiental vem sendo largamente 

utilizada durante as atividades construtivas, desde obras de grande porte como a implantação 

do Rodoanel Mário Covas na Região Metropolitana de São Paulo, até obras mais simples 

como a recuperação e ou melhoramento de estradas vicinais, constituindo-se como uma das 

principais condicionantes para obtenção da qualidade ambiental destas obras. 

 

 

____________ 
1 Desenvolvimento auto-sustentado ou desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez no 
Relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, também conhecido como Relatório Bruntland (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 
  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

7

No entanto, no Brasil, as primeiras atividades de supervisão ambiental desenvolvidas 

em obras públicas rodoviárias apresentavam uma atuação bastante limitada, onde basicamente 

verificava-se o cumprimento legal e normativo das obras, como as exigências e 

condicionantes estabelecidas nas autorizações e licenças ambientais. Porém, o papel da 

supervisão ambiental em empreendimentos rodoviários é muito mais abrangente e visa a 

acompanhar os procedimentos construtivos, verificando a implantação das ferramentas 

necessárias para evitar degradações ao meio ambiente.   

Segundo De Jorge et al. (2004a), dentre outros aspectos, a supervisão ambiental visa a 

antecipar e identificar possíveis danos, atuando de forma preventiva e orientativa, com o 

intuito de evitar ou mitigar os impactos ambientais causados pelas obras e permitindo que 

estas sejam executadas de acordo com os procedimentos preconizados nos projetos sem a 

geração de qualquer passivo de ordem ambiental. A supervisora ambiental não apenas 

fiscaliza como orienta o cumprimento das metas de recuperação e melhoria da qualidade 

ambiental das obras.  

De acordo com Vicentini (1999), a supervisão ambiental das atividades de 

implantação do empreendimento visa a assegurar uma adequada implementação das medidas 

ambientais. Além disso, permite identificar a ocorrência de impactos ambientais que não 

foram previstos na avaliação ambiental e, em conseqüência, adotar as necessárias medidas 

corretivas. 

Sánchez (2006a) descreve supervisão ambiental como “atividade contínua realizada 

pelo empreendedor ou seu representante, com a finalidade de verificar o cumprimento de 

exigências legais ou contratuais por parte de empreiteiros e de quaisquer outros contratados 

para a implantação, operação ou desativação de um empreendimento”.  

No entanto, a supervisão ambiental, embora caracterizada como instrumento valioso à 

obtenção de resultados positivos quanto aos ganhos socioambientais, por si só não permite 

avaliar estes ganhos. A avaliação de desempenho ambiental (ADA), por meio de critérios pré-

definidos e uma análise crítica, permite aferir os pontos positivos e negativos dos resultados 

da aplicação das práticas de planejamento, técnicas construtivas e atividades de manutenção 

de empreendimentos rodoviários mediante comparação com os requisitos ou condições 

estabelecidos para cada obra por um período previamente definido.  

Nos últimos anos, os agentes financeiros domésticos e internacionais vêm incluindo 

cláusulas contratuais com exigências de desempenho ambiental como condicionante para o 

desembolso de parcelas de financiamentos aprovados. Além disso, os contratos firmados entre 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

8

órgãos rodoviários e empreiteiras encarregadas pelas obras de recuperação rodoviária 

apresentam cláusulas ambientais, muitas vezes, atrelando o pagamento ao cumprimento de 

requisitos contratuais, o que, cada vez mais, vem promovendo o desenvolvimento de 

procedimentos para avaliar o desempenho ambiental neste setor. 

 De acordo com a ISO 14031: 1999 (Environmental Management - Environmental 

Performance Evaluation - Guidelines), a avaliação de desempenho ambiental é “um processo 

interno e um instrumento de gestão destinada a suprir o gerenciamento com informações 

confiáveis e mensuráveis, em base contínua, e ou critérios estabelecidos, para determinar se 

o desempenho ambiental de uma organização está atingindo os critérios estabelecidos pelo 

seu gerenciamento” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

1999). 

Em obras rodoviárias as atividades de supervisão ambiental e a avaliação de 

desempenho ambiental permitem a análise e verificação dos procedimentos e medidas 

corretivas e de controle ambiental, de forma tal que possibilite identificar as falhas, os erros e 

acertos durante todo o período de obra, aumentando a eficiência e efetividade das construtoras 

e, conseqüentemente, do seu desempenho ambiental. 

Segundo De Jorge (2001), a busca da melhoria contínua do desempenho ambiental 

constitui um parâmetro de avaliação e comparação das práticas empresariais e uma base para 

o relacionamento das empresas com as várias partes interessadas2. Qualquer empreendimento 

com potencial de gerar impactos ambientais e ou conflitos com as comunidades necessita de 

um instrumento que permita medir e avaliar seu desempenho ambiental. 

Durante o Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo (PRR/SP) - 

Etapas I, II e III a autora participou das atividades de supervisão ambiental das obras, que 

possibilitou verificar os ganhos ambientais obtidos por meio de procedimentos e medidas 

efetivas de proteção e controle ambiental adotadas durante as obras.  

 

 

 

 

 

______________ 
2 Parte interessada é caracterizada como um grupo de indivíduos com interesses comuns no desempenho da 
organização e no ambiente em que atuam. A maioria das organizações possui as seguintes partes interessadas: 
clientes, força de trabalho, acionistas, prestadores de serviço, organizações governamentais e não-
governamentais e sociedade (FUNDAÇÃO PARA O PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE, 2003).
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 No entanto, o programa não dispunha de um instrumento para avaliar o desempenho 

ambiental das atividades de obras, como por exemplo, o utilizado pela Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados de Transportes de São Paulo (Artesp) durante a implantação da 

pista descendente da rodovia dos Imigrantes, entre 1998 e 2002, por meio de seleção e 

monitoramento de indicadores ambientais3. 

No presente estudo é discutido o papel da supervisão ambiental nas obras de 

recuperação de rodovias e propõe-se um instrumento para avaliar o desempenho ambiental de 

empreendimentos rodoviários e, conseqüentemente, avaliar a postura das empresas executoras 

diante das questões ambientais, uma vez que, as atitudes gerenciais da empresa são as 

principais responsáveis pelos impactos ambientais ou pela qualidade ambiental das obras. 

São propostos indicadores de desempenho ambiental que, acompanhados de forma 

contínua, oferecem subsídios para verificar se o desempenho ambiental das obras está de 

acordo com os requisitos aplicáveis. 

Para tanto, propõe-se um indicador de desempenho denominado Índice de Não 

Conformidade Ambiental Crítico (INCACR) que pode ser utilizado como parâmetro para a 

análise mensal ou periódica do desempenho ambiental de obras rodoviárias. 

O instrumento e o procedimento propostos poderão ser utilizados pelos órgãos 

rodoviários, pela empresa supervisora ambiental contratada, por empresas de consultoria, bem 

como pelos agentes financeiros, oferecendo subsídios para realização da avaliação ambiental 

dos programas rodoviários, cada vez mais presentes nos países em desenvolvimento. 

Os resultados da avaliação de desempenho ambiental das obras podem ser divulgados 

às partes interessadas e utilizados pelas empresas e órgãos públicos responsáveis pelo 

gerenciamento rodoviário para, entre outros, atestar a conformidade ambiental das obras e da 

empresa construtora. De acordo com Vicentini (1999), as agências de crédito têm exigido a 

realização da avaliação ambiental dos programas e a disposição ao público dos seus 

resultados. 

 

 

 

 

__________________ 
3 Pedro Umberto Romanini, responsável pelo desenvolvimento, aplicação e monitoramento da avaliação de 
desempenho ambiental das rodovias concedidas no Estado de São Paulo, 23 de junho de 2008, informação 
pessoal.  
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A pesquisa é apresentada em seis capítulos. O Capítulo 1 – Objetivos e método da 

pesquisa – apresenta os objetivos a serem alcançados e o método utilizado para as etapas de 

desenvolvimento da pesquisa, principalmente no que se refere à metodologia utilizada para a 

elaboração e teste do instrumento de avaliação de desempenho ambiental para obras 

rodoviárias. 

O Capítulo 2 – O transporte rodoviário brasileiro e as questões ambientais – apresenta 

uma descrição das características da malha rodoviária brasileira, principalmente no Estado de 

São Paulo e a participação dos organismos multilaterais de crédito no financiamento das obras 

de recuperação de rodovias. Quanto à variável ambiental presente nos projetos rodoviários, 

são abordados os aspectos legais que envolvem estes empreendimentos e os condicionam a 

melhorar a qualidade ambiental das obras e do seu entorno, e por fim, são apresentados os 

principais impactos ambientais associados às obras rodoviárias e as respectivas medidas 

preventivas, corretivas, mitigatórias e compensatórias presentes nos planos e programas 

ambientais.  

O Capítulo 3 – Gestão e supervisão ambiental em obras rodoviárias – apresenta a 

evolução da política ambiental no mundo e no Brasil, a gestão ambiental e seus instrumentos, 

destacando o importante papel da supervisão ambiental de obras rodoviárias, as metodologias 

utilizadas principalmente no Brasil e no Estado de São Paulo dentro das concessionárias e 

órgãos governamentais.  

No Capítulo 4 – Avaliação de desempenho ambiental – conceitos e aplicações – são 

discutidos os conceitos e as metodologias de avaliação de desempenho ambiental nas 

instituições nacionais e internacionais, sobretudo no meio rodoviário. São apresentados os 

significados e os tipos de indicadores ambientais utilizados. 

O Capítulo 5 – Instrumento para avaliação de desempenho ambiental em obras 

rodovias – descreve o procedimento metodológico para o desenvolvimento do instrumento de 

avaliação de desempenho ambiental proposto para obras de recuperação de rodovias a partir 

de onze trechos rodoviários que foram submetidos às obras de recuperação no âmbito do 

Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo (PRR/SP) – Etapas I e II. 

O Capítulo 6 – Aplicação do instrumento proposto na rodovia dos Tamoios – SP 099 – 

apresenta como estudo de caso, a aplicação do método de ADA nas obras de recuperação 

realizada na rodovia dos Tamoios, preponderantemente no trecho que percorre a Serra do 

Mar, área de alta vulnerabilidade ambiental, que possibilitou o teste e a validação do 

instrumento proposto. 
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Nas Conclusões e considerações são apresentadas as principais evidências da 

importância das atividades de supervisão ambiental durante as obras rodoviárias, 

possibilitando, em conjunto com o processo de avaliação de desempenho ambiental, ampliar 

significativamente a qualidade ambiental do empreendimento. São apresentados os pontos 

positivos e negativos do instrumento de avaliação de desempenho ambiental proposto, que 

poderão compor elementos importantes para trabalhos futuros. 
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Capítulo 1 

OBJETIVOS E MÉTODO DA PESQUISA 
 
 
 

Embora bastante difundido em vários ramos industriais, a avaliação de desempenho 

ambiental é pouco praticada para as atividades relacionadas à construção, manutenção e 

operação de rodovias. 

Poucos são os órgãos ou agências responsáveis pelo planejamento e operação de 

sistemas rodoviários que dispõem de procedimentos consolidados de acompanhamento 

sistemático das condições ambientais ou de instrumentos capazes de avaliar o desempenho 

ambiental de seus empreendimentos. 

Acrescentado a estes fatos a intenção de contribuir com o desenvolvimento de novas 

pesquisas na temática ambiental, o conhecimento do assunto adquirido pela experiência 

prática e pelos estudos dirigidos, bem como pela observância e ciência da necessidade e 

importância da aplicação de mecanismos capazes de evitar e mitigar impactos ambientais a 

partir da associação e articulação de instrumentos de gestão ambiental que possibilitem a 

execução e operação de obras rodoviárias mais “limpas” e eficazes, reforçou-se o interesse 

pelo assunto e a escolha do tema da atual pesquisa.  

1.1 Objetivos e Hipótese da Pesquisa 

A pesquisa apresenta como objetivo principal desenvolver e validar um instrumento 

para avaliar o desempenho ambiental de obras de recuperação de rodovias, com a 

proposição de diretrizes e procedimentos que permitam obter as informações necessárias para 

identificar e avaliar os resultados da interação entre as obras e o meio ambiente. 

Partindo-se desta análise, espera-se atingir também outros objetivos associados: 

• apresentar os principais impactos decorrentes das obras e as principais medidas de 

controle ambiental utilizadas em empreendimentos rodoviários que são de 

fundamental importância para evitar ou corrigir degradações ambientais e 

contribuir para melhorar o desempenho ambiental da obra; 
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• apresentar, como uma ferramenta de gestão ambiental, o papel da supervisão 

ambiental durante as obras rodoviárias, que por meio de vistorias permanentes, atua 

de forma preventiva e orientativa, visando sempre a antecipar e identificar possíveis 

problemas, bem como oferecer subsídios para avaliar o desempenho ambiental das 

obras; 

• demonstrar que a avaliação sistemática e contínua do desempenho ambiental de 

obras rodoviárias, além de verificar a postura da construtora quanto ao tratamento 

das questões ambientais envolvidas, permite identificar, corrigir, controlar e, se 

possível, reverter impactos ambientais decorrentes das intervenções das obras na 

área de inserção da via e identificar os aspectos positivos e os pontos fracos da 

gestão ambiental do empreendimento, possibilitando ampliar a qualidade ambiental 

das obras. 

 

Admite-se como hipótese da pesquisa que o desenvolvimento e aplicação de um 

instrumento que possibilite avaliar o desempenho ambiental de forma sistemática e 

contínua das obras de recuperação rodoviária, contribue para ampliar a qualidade 

ambiental de tais obras e alcançar os objetivos de proteção ambiental.  

A formulação da hipótese da pesquisa partiu de uma série de outras hipóteses, assim 

elencadas: (i) que a supervisão ambiental realizada durante as obras rodoviárias é fundamental 

para obtenção de resultados positivos nas questões ambientais do empreendimento; (ii) que 

estes ganhos ambientais somente poderão ser mensurados por meio de um instrumento que 

possibilite avaliar o desempenho ambiental das obras e (iii) que os resultados obtidos com a 

avaliação de desempenho ambiental possibilitam o adequado tratamento das deficiências 

identificadas, avaliar a eficácia das medidas de proteção e controle do meio ambiente, e 

implementar, com a maior freqüência possível, a adoção de medidas preventivas.  

1.2 Método 

Para validar a hipótese de pesquisa, adotou-se o estudo de caso como método. O 

instrumento proposto para avaliar o desempenho ambiental foi aplicado em um trecho 

rodoviário do Estado de São Paulo que foi submetido às obras de recuperação. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se o método hipotético indutivo, onde 

se tem uma hipótese previamente definida e, a partir de uma constatação particular da eficácia 

de um instrumento, chega-se a conclusões sobre seu uso para o todo, ou seja, analisa-se a 
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validade para um caso e tenciona-se tirar conclusões para situações similares, no caso, outras 

obras de recuperação rodoviária. De acordo com Salomon (1974) os métodos indutivos geram 

enunciados sintéticos, que provém de constatações particulares e caminham para 

generalizações: da amostra para a população ou universo. O método da lógica indutiva de 

pesquisa é discutido por outros autores tais como Vargas (1985), Severino (1996) e Rubio 

(2001). 

Por outro lado, a lógica dedutiva parte de princípios gerais que provém de postulados e 

teoremas para se chegar a uma conclusão particular. Tratam segundo Salomon (1974) de 

objetos “ideais” que pertencem ao nível da abstração. De acordo com Severino (1996) o 

método dedutivo é “um raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais, 

plenamente inteligíveis; através dele se chega a uma conseqüente menos universal. 

Assim, a descrição das atividades de supervisão ambiental e o procedimento 

desenvolvido para avaliar o desempenho ambiental de obras rodoviárias proposto neste 

trabalho, partem de um universo restrito, onde, a partir de evidências que comprovem a 

eficácia destes instrumentos de gestão na minimização dos impactos ambientais, podem ser 

aplicados aos diversos tipos de empreendimentos rodoviários. 

Os dados utilizados para avaliar o desempenho ambiental dos empreendimentos 

rodoviários constituem-se eventos qualitativos. Assim, para tratamento dos dados utilizou-se 

uma abordagem qualitativa, fixando premissas de natureza semântica, conforme propõe 

Pereira (2001).  

De acordo com Lazzarini (1995), a pesquisa por meio de estudos de caso tem sido 

enquadrada nos métodos qualitativos, onde, embora os dados sejam mensurados, a 

compreensão dos fatos e da contextualização dos aspectos ambientais envolvidos nos 

empreendimentos rodoviários representam eventos qualitativos da performance ambiental das 

obras e a confirmação da hipótese. 

Assim, é possível afirmar que a avaliação quantitativa de desempenho ambiental, 

passa primeiramente por uma avaliação qualitativa, onde são avaliados os danos ambientais, 

suas causas e as conseqüências, os procedimentos para conformidade, os custos e metas.  

Para o presente estudo os valores ou pesos atribuídos aos indicadores de desempenho 

ambiental foram submetidos ao tratamento estatístico e visam, por meio de um Índice de Não 

Conformidade Ambiental Crítico (INCACR), a avaliar e comunicar o grau do atendimento das 

construtoras às solicitações realizadas pela empresa fiscalizadora.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram percorridas as seguintes etapas: 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

16

a) Formulação do problema 

O problema, de acordo com Salomon (1974) é a questão que se coloca diante do 

estudioso como um desafio à sua capacidade solucionadora, revestida de notas de relevância: 

operativa (capaz de produzir novos conhecimentos); contemporânea (atualização, novidade); 

humana (utilidade acarretada pelo homem). Toda argumentação, todo raciocínio desenvolvido 

num trabalho logicamente construído, é uma demonstração que visa a solucionar determinado 

problema (Severino, 1996). 

Assim, o problema em questão foi desenvolver e aplicar um procedimento capaz de 

avaliar e comunicar o desempenho ambiental de obras rodoviárias, bem como analisar se este 

é realmente eficaz ao que se propõe. 

A partir da definição do problema, iniciou a fase da pesquisa bibliográfica e 

levantamento de dados e documentos junto aos órgãos rodoviários. 

– Revisão bibliográfica 

 A revisão bibliográfica teve seu início com o levantamento e análise dos estudos 

acadêmicos, livros, periódicos, anais, dissertações, teses, documentos e normas técnicas 

relacionados ao tema proposto, bem como levantamento de informações e dados a partir do 

acesso aos sites específicos da internet relacionados ao sistema de transporte rodoviário. 

Embora, em todas as etapas da pesquisa tenham sido levantados os documentos que 

permitissem a aquisição e conhecimento dos dados relacionados aos empreendimentos 

rodoviários, a pesquisa bibliográfica teve sua abordagem dirigida ao foco do trabalho: 

informações atualizadas dos instrumentos de gestão ambiental (supervisão e desempenho 

ambiental) no meio rodoviário e componentes necessários ao desenvolvimento do instrumento 

proposto para a avaliação de desempenho ambiental (ADA).  

Este instrumento foi fundamentado nas diretrizes da norma ISO 14031: 1999 

(Environmental Management - Environmental Performance Evaluation - Guidelines) que 

apresenta metodologias para avaliação de desempenho ambiental de qualquer tipo de 

organização que pretenda demonstrar ou melhorar seu desempenho ambiental por meio da 

seleção e monitoramento de indicadores ambientais, sem o propósito de certificação. 

Foram pesquisados também outros instrumentos aplicados a rodovias, mineração e 

empreendimentos correlatos, tais como De Jorge (2001), que propõe uma metodologia para 

avaliação de desempenho ambiental para empreendimentos civis e de mineração, e Carvalho 

(1999), Grigoleto; Silva (2008), Ridente Júnior (2008) e Romanini (no prelo), que 
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desenvolveram procedimentos para avaliar o desempenho ambiental de empreendimentos 

rodoviários.  

– Levantamento de documentos e visita aos órgãos rodoviários 

Além da revisão bibliográfica sobre o assunto, foram realizadas visitas às 

organizações rodoviárias para consulta a documentos técnicos, como Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (Rimas), manuais de supervisão 

ambiental, laudos e relatórios de supervisão, monitoramento e acompanhamento ambiental de 

obras rodoviárias, bem como normas técnicas utilizadas pelo organismo federal rodoviário, 

representado pelo DNIT, e os estaduais, sobretudo dos Estados de São Paulo (rodovias 

estaduais, rodoanel Mário Covas), Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia 

(rodovias federais e estaduais) e Rio de Janeiro (anel viário). 

Foram realizadas entrevistas informais junto aos responsáveis pelos departamentos 

técnicos e ambientais possibilitando ampliar a compreensão dos dados e documentos obtidos, 

disponíveis nos arquivos do órgão ou nos sites da internet. 

b) Planejamento da pesquisa 

Nesta etapa foram definidos todos os assuntos a serem abordados pela pesquisa, a 

elaboração dos capítulos e a definição da área de estudo. Foi dada continuidade na pesquisa 

documental e análise de conteúdo, assim como tratamento e compilação dos dados obtidos 

nos órgãos rodoviários e uma análise dos procedimentos adotados pelos departamentos destes 

organismos quanto à gestão ambiental dos seus empreendimentos. 

– Análise de procedimentos de supervisão ambiental e avaliação de desempenho 
ambiental 

Os documentos, relatórios e informações obtidas relacionadas às atividades de gestão 

ambiental dos órgãos rodoviários, principalmente quanto aos procedimentos de supervisão 

ambiental e aos instrumentos de desempenho ambiental aplicados, foram compilados e 

analisados, de forma a averiguar os pontos positivos e os pontos fracos, possibilitando uma 

análise comparativa quando aplicável ou pertinente. 

– Definição da área de estudo 

Para o desenvolvimento de um índice de não conformidade ambiental, verificou-se a 

necessidade da seleção prévia de trechos rodoviários submetidos às atividades de recuperação 

rodoviária e ao acompanhamento periódico por meio da supervisão ambiental, uma vez que, 
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com os dados existentes, torna-se possível a definição de critérios que somados aos estudos 

estatísticos possibilitam resultados aplicáveis.  

Para tanto, com base na pesquisa bibliográfica realizada e a partir da análise dos dados 

obtidos nas consultas aos órgãos rodoviários, para a seleção dos trechos a serem utilizados 

para o desenvolvimento do instrumento proposto e, posteriormente, para aplicação e validação 

deste instrumento, adotou-se os seguintes critérios: 

 (i)  trechos rodoviários cujas obras de recuperação encontrassem concluídas para 

efeitos de comparação dos resultados obtidos; 

(ii) trechos rodoviários que foram submetidos às atividades de supervisão 

ambiental durante as obras, fornecendo subsídios quanto à aquisição de dados; 

(iii)  trechos rodoviários localizados em diferentes compartimentos fisiográficos 

(geológico, geomorfológico e pedológico), e biomas distintos (cerrado, mata 

atlântica), ampliando assim a aplicabilidade do método proposto para outros 

empreendimentos rodoviários. 

Além disso, a acessibilidade aos documentos técnicos, relatórios, licenças e 

autorizações ambientais e outros dados e informações relevantes, sobretudo no que se refere 

às atividades de supervisão ambiental, constituíram-se condicionantes importantes na 

definição da área de estudo. 

A partir de então, foram selecionados onze lotes de obra4 integrantes da malha 

rodoviária do Estado de São Paulo, localizados em diferentes compartimentos geográficos do 

Estado e integrantes do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo 

(PRR/SP) - Etapas I e II do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP). 

Como estudo de caso e aplicação do instrumento proposto foi selecionado o Lote 1 – 

rodovia dos Tamoios (SP 099), integrante da Etapa I do PRR/SP. 

c) Estudos de semi-detalhe 

Nesta etapa foram levantados os documentos para área de estudo, constituída pelos 

trechos selecionados para o desenvolvimento do instrumento proposto e pelo trecho objeto do 

estudo de caso, bem como os dados das vistorias técnicas realizadas nestes trechos. 

 

 

____________ 
4 Lotes de obra são segmentos ou trechos de rodovias que passaram pelo processo de reabilitação estrutural e 
ambiental, durante o Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo.  
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– Documentos consultados para a área de estudo 

Foram resgatados, primeiramente, os documentos da fase de concepção do Programa, 

tais como os projetos construtivos, os Relatórios de Avaliação Ambiental (RAAs) dos trechos 

de obra, o Relatório de Avaliação Ambiental do Programa (RAAP), relacionado à Etapa I e o 

Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica do Programa (RAAEP), relacionado à Etapa II, 

todos aprovados pelo BID, bem como documentos contratuais e legais que compunham as 

condicionantes para o início das atividades do Programa. 

Posteriormente, foram levantadas informações relativas ao Programa, como os 

relatórios mensais enviados ao Banco, os manuais de supervisão ambiental utilizados, além de 

dados regionais e dos aspectos ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico) dos lotes 

integrantes do PRR/SP, os principais impactos previstos, os planos de controle ambiental, o 

levantamento de passivos ambientais5 presentes nos relatórios e os respectivos projetos para a 

recuperação das áreas consideradas degradadas.  

Na seqüência, foram coletados os dados obtidos durante as atividades de supervisão 

ambiental. Foram analisadas as licenças e autorizações ambientais específicas, laudos de 

vistoria, relatórios mensais das obras, notificações e certificados de análise de conformidade 

ambiental enviados, além das normas, instruções e especificações do DER/SP, específicas 

para as atividades de supervisão e avaliação de desempenho ambiental.  

Os empreendimentos selecionados apresentam as seguintes características: 

Empreendedor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

(DER/SP). 

Organismo parcialmente financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 

Gerenciadora e Supervisora Ambiental: Consórcio Concremat-Lenc-Engeo (Etapa 

I) e Consórcio Enger-Concremat-APPE (Etapa II). 

 

 

 

 

____________ 
5 Passivos ambientais no meio rodoviário são definidos como impactos ambientais decorrentes da construção e 
operação da rodovia, ou gerados por terceiros, podendo ou não colocar em risco a segurança do tráfego, dos 
usuários e de terceiros (BRASIL, 2005b). De acordo com SÁNCHEZ (2001) “é o valor monetário para 
recuperar danos ambientais”.  
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Trechos selecionados: 

PRR/SP – Etapa I 

Lote 1 – SP 099 – Alto da Serra/Caraguatatuba (estudo de caso) 

Lote 3 – SP 055 - Caraguatatuba/São Sebastião 

Lote 6 – SP 055 – Boracéia/Bertioga 

Lote 8 – SP 036 – Rodovia D. Pedro I/Piracaia 

Lote 10 – SP 147 – Socorro/Itapira 

Lote 13 – SP 255 – Jaú/São Manuel 

Lote 15 – SP 253 – SP 255/Pradópolis/Rio Mogi-Guaçu 

Lote 16 – SP 294 – Marília/Borá 

Lote 17 – SP 294 – Borá/Iacri 

Lote 19 – SP 333 – Echaporã/Assis 

PRR/SP – Etapa II 

Lote 1 – SP 125 – Ubatuba/Alto da Serra 

Lote 4 – SP 425 – José Bonifácio/Rio Tietê 

 

Órgãos ambientais: licenças, autorizações ambientais, pareceres técnicos do 

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - Daia e Departamento Estadual de 

Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, (atualmente extintos), Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Cetesb, 

atual Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM. 

– Dados obtidos nas vistorias técnicas 

Esta etapa forneceu informações importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Os 

dados de campo obtidos foram direcionados ao foco da pesquisa, que compreende, 

primeiramente, o resultado da interação entre as obras e o meio de inserção, sobretudo no que 

se concerne o registro de não conformidades ambientais (NCAs).  

Como as não conformidades ambientais e legais foram tratadas neste estudo como 

componentes importantes para avaliar o desempenho ambiental das obras, essência desta 

pesquisa, voltou-se a atenção para as suas causas e a eficácia das medidas de controle 

ambiental aplicadas durante as atividades construtivas, que estão diretamente relacionadas à 

qualidade ambiental das obras. 
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A obtenção dos dados percorreu todo o período de obras, de março de 2003 a junho de 

2005, para as obras da Etapa I, e de maio de 2006 a setembro de 2009, para as obras da Etapa 

II. No entanto, este período não foi o mesmo para todos os trechos de estudo, uma vez que, 

além de estarem localizados em diferentes regiões do Estado que envolvem aspectos 

ambientais distintos, estiveram sujeitos a outras variáveis tais como: atrasos construtivos 

decorrente de fatores climáticos, cláusulas contratuais, deficiências de projetos construtivos, 

aspectos legais etc., que apresentaram complexidades variadas.  

A metodologia de supervisão ambiental, bem como o roteiro das vistorias técnicas, 

foram desenvolvidos por equipe multidisciplinar de especialistas ambientais que integraram a 

supervisora ambiental do Programa. 

As vistorias foram realizadas quinzenalmente em todas as frentes de obra (implantação 

de obras de arte corrente e especiais, pavimentação, terraplenagem etc.); nas áreas de apoio 

(canteiro de obras, bota-espera, bota-foras, caixas de empréstimo e unidades industriais 

instaladas pelas empreiteiras); e nas intervenções em áreas legalmente protegidas (áreas de 

preservação permanente e unidades de conservação), que requerem cuidados específicos, 

tendo como foco principal a conformidade ambiental e legal das atividades construtivas. 

Embora em obras viárias as intervenções sobre o meio físico sejam, na maioria das 

vezes, mais significativas, a atuação da equipe ambiental durante as atividades de supervisão 

envolveu também as intervenções sobre os aspectos dos meios biótico e antrópico. Quanto aos 

aspectos do meio físico a atenção focou-se, sobretudo, no desenvolvimento dos processos de 

dinâmica superficial, tais como erosão, movimentos de massa, assoreamento, tanto ao longo 

da faixa de domínio como nas áreas de apoio às obras e em propriedades lindeiras, quando 

estes fenômenos eram decorrentes das intervenções construtivas do empreendimento. Foram 

também registradas as intervenções relacionadas à poluição atmosférica, vibrações, emissão 

de ruídos, bem como a disposição inadequada de resíduos e produtos derivados de petróleo, e 

o lançamento de efluentes. 

Quanto ao meio biótico, foram levantados os registros das intervenções com a fauna 

(ausência de sinalização, atropelamentos etc.) e vegetação, no que concerne à supressão de 

elementos arbóreos, além dos limites estabelecidos e outras intervenções, como queima de 

material vegetal, soterramento durante os serviços de escavação e ou aterro, entre outros. 

Quanto ao meio antrópico, todos os aspectos relacionados à segurança e saúde da 

população lindeira, dos funcionários e usuários das rodovias também foram registrados, como 
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ausência ou deficiência do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) por 

funcionários, reclamações por excesso de ruídos, vibrações, poeira etc. 

Compondo o principal objetivo da supervisão ambiental e integrando aos objetivos 

desta pesquisa, em todas as frentes de obra foram analisados os procedimentos e métodos 

construtivos, verificado a implantação de medidas de controle e sua eficácia de forma a 

antecipar possíveis impactos ambientais. 

Os dados foram obtidos a partir de fichas de vistoria e relatórios mensais com 

documentação fotográfica. Estes documentos permitem o acompanhamento de todas as NCAs 

registradas a partir de uma codificação própria definida, prazo e situação do atendimento, bem 

como os aspectos ambientais e legais envolvidos. 

d) Estudos de Detalhe   

Esta etapa é considerada como a mais importante para a pesquisa, onde foi 

desenvolvido o instrumento proposto para avaliar o desempenho ambiental das obras a partir 

dos trechos de obra selecionados e, posteriormente, a sua aplicação, tendo como estudo de 

caso, a rodovia dos Tamoios (SP 099). 

– Elaboração do instrumento proposto  

A contextualização do cenário das obras de recuperação rodoviária vivenciada pela 

autora durante as atividades de supervisão ambiental do PRR/SP – Etapas I, II e III foi 

fundamental para o desenvolvimento do instrumento proposto, onde o conhecimento e 

acompanhamento das etapas do projeto, técnicas construtivas, alterações decorrentes no meio 

biofísico, os impactos e as medidas capazes de minimizá-los, orientaram na composição e 

tratamento dos dados.  

Foram selecionadas como indicadores de desempenho ambiental as principais NCAs 

registradas em obras rodoviárias, identificadas nos relatórios mensais de supervisão ambiental 

de empreendimentos destinados às atividades de recuperação e reabilitação da plataforma 

viária. A partir de então, foi elaborado um critério para classificar as NCAs de acordo com os 

seguintes atributos: Gravidade, Situação de atendimento às solicitações e Reincidência da não 

conformidade ambiental durante as obras. 

No entanto, apesar dos critérios definidos, com o objetivo de minimizar o viés pessoal 

na atribuição dos valores atribuídos à gravidade das NCAs registradas durante as obras, foram 

então contatados nove profissionais de vasta experiência e que atuam nas questões ambientais 

de empreendimentos rodoviários para colaboração na atribuição de tais valores. Os dados 
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obtidos foram tratados para obtenção de um valor único, considerado assim o mais 

representativo, por meio da moda, ou seja, aquele valor de maior freqüência. Para casos de 

empate entre os valores, partiu-se para o de maior rigor, ou seja, o maior número. 

– Compilação e tratamento dos dados obtidos nas vistorias técnicas 

A compilação e o tratamento dos dados obtidos durante as vistorias técnicas 

ambientais realizadas foram atividades essenciais para a aplicação do instrumento 

desenvolvido para avaliar o desempenho ambiental em obras rodoviárias. 

A análise e o tratamento dos dados de vistoria possibilitaram avaliar os resultados da 

supervisão ambiental, bem como verificar as peculiaridades dos trechos estudados quanto aos 

aspectos ambientais envolvidos, principalmente quanto às características e freqüência das 

NCAs registradas, as causas associadas, as medidas de controle ambiental aplicadas etc.  

Para os trechos de obra selecionados, os dados tratados referentes às categorias 

propostas, foram compilados em planilhas, obtendo assim o Valor do Desempenho Ambiental 

Mensal do Lote (VDAML), obtidos para todos os meses durante o período de execução das 

obras. 

Para a criação de um parâmetro, onde possa ser verificado se o desempenho ambiental 

obtido naquele mês é satisfatório ou não, os resultados dos VDAML foram tratados pela 

estatística, onde, além da pesquisa bibliográfica sobre o assunto, foi realizada consulta 

especializada com profissionais do Instituto de Matemática e Estatística (IME/USP), 

resultando em um trabalho dirigido que apresentou valiosa contribuição para refinamento e 

aperfeiçoamento dos métodos necessários para o tratamento dos dados obtidos. 

A partir do tratamento dos dados chegou-se ao Índice de Não conformidade Ambiental 

Crítico (INCACR), a ser utilizado como parâmetro para avaliar o desempenho ambiental das 

obras rodoviárias. 

– Aplicação do instrumento proposto – estudo de caso 

Para a aplicação do instrumento proposto foi selecionado a rodovia dos Tamoios (SP 

099), onde foram aplicados os procedimentos desenvolvidos de acordo com os critérios e 

atributos definidos durante todo o período de obras, verificando para cada mês a sua 

conformidade ambiental. 

Para tanto, assim como para o desenvolvimento do instrumento, foram levantadas as 

características do ambiente de inserção da rodovia dos Tamoios, que são essenciais para a 

implantação das medidas de controle ambiental, bem como na identificação da incidência dos 
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registros das NCAs. Foram estabelecidas as metas ambientais e os indicadores de desempenho 

ambiental significativos para avaliação do resultado obtido quando comparado ao esperado. 

A partir do Índice de Não conformidade Ambiental Crítico (INCACR) proposto, 

definido como um parâmetro, foi possível verificar o desempnho ambiental alcançado, as 

principais deficiências e as medidas necessárias a ser aplicadas. 

e) Conclusões e considerações 

Esta foi a última etapa da pesquisa, onde foram analisados os resultados alcançados 

pela pesquisa, as características e peculiaridades do instrumento proposto, e postuladas as 

principais conclusões e considerações. 

 

 

 

 

 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

25

 

Capítulo 2 

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO E AS QUESTÕES 
AMBIENTAIS 
 
 
 

2.1  O cenário brasileiro do transporte rodoviário 

Numa perspectiva histórica, a infra-estrutura econômica, de maneira geral, e a de 

transporte em particular, sempre foram vistas como condições necessárias ao crescimento 

econômico. Neste contexto, o setor de transporte ocupa papel de destaque devido a sua clara 

importância em potencializar fontes de eficiência econômica de um país (ARAÚJO, 2006). 

Pesquisadores como Aschauer (1989) e Barro (1990) analisaram os impactos dos 

investimentos em infra-estrutura sobre a taxa de crescimento da produtividade e do produto 

econômico, mostrando uma correlação positiva e de magnitude expressiva. 

No Brasil, o setor dos transportes tem um papel fundamental para o desenvolvimento 

dos vários setores da economia, influenciando decisivamente nas atividades comerciais, 

industriais e de serviços, além, é claro, do papel que exerce no bem-estar social pela 

acessibilidade que promove, tanto de mercadorias como de pessoas e nos seus efeitos 

multiplicadores, no que concerne à geração de emprego e renda. 

No entanto, o Brasil apresenta elevado déficit na oferta dos serviços de transporte, 

tanto no modal rodoviário como nos modais ferroviário, marítimo e fluvial. A falta de 

investimentos na expansão, manutenção e modernização desses e outros serviços têm 

provocado um elevado impacto sobre a atividade econômica do país (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2005). 

No modal rodoviário, as principais disfunções, segundo Moreno (2000), resultam da 

existência de trechos de rodovias com tráfego próximo ao limite da saturação de sua 

capacidade, excesso de peso dos caminhões, ausência de sinalização horizontal e vertical em 

pontos considerados críticos e acelerado processo de degradação da plataforma viária, aliado à 

falta de um monitoramento ambiental. 

Os investimentos no setor de infra-estrutura, além de precários, sofreram quedas 

significativas nos últimos anos. Até o início dos anos de 1980, 6% do produto interno bruto 
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(PIB) era investido em infra-estrutura, atualmente este percentual caiu para 3%. Devido a 

estas deficiências o PIB do Brasil poderia ser hoje cerca de R$ 250 bilhões maior6. 

Por meio de um levantamento dos investimentos no setor de infra-estrutura no Brasil, 

realizado no período (2001-2007), verificou-se que o país vem investindo cerca de 2% do PIB 

em infra-estrutura, um percentual relativamente modesto quando comparado à experiência 

internacional. Para efeito comparativo os países asiáticos de alto crescimento dispõem de 

expressivos investimentos neste setor. O Vietnã, desde o final da década de 1990, vem 

despendendo perto de 10% do PIB em obras de infra-estrutura; a China, 7,3% e a Tailândia, 

15,4% (FRISCHTAK, 2008). 

De acordo com CNI (2005), o país não poderá manter um crescimento econômico 

sustentado, a menos que expanda o volume e melhore a qualidade dos investimentos em infra-

estrutura. Os recursos devem ser canalizados para a eliminação de gargalos de maior impacto 

imediato e, posteriormente, devem ser orientados segundo uma lógica de prioridades mais 

elaborada, exigindo para isso bom sistema de governança para a tomada de decisão. 

A boa notícia, de acordo com Frischtak (2008), consiste nas projeções futuras, que 

revelam para os próximos anos uma modesta melhora direcionada por uma combinação de 

maior esforço de gastos por parte do governo, onde, para o período 2008-2010, projeta-se uma 

taxa média de investimento de 2,18% do PIB, levemente superior à média 2001-2007. Este 

leve aumento está centralizado, sobretudo, no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), com perspectiva de crescimento mais rápido e duradouro da economia, mudanças 

dramáticas no mercado de capitais no país e queda do custo de capital. 

Com início em 2007, o PAC, com a implantação das Parcerias Público Privadas (PPP), 

prevê a construção, adequação, duplicação e recuperação, em quatro anos, de 45 mil 

quilômetros de estradas e um investimento neste setor de 33,4 bilhões de reais. Até agosto de 

2009 foram gastos 26,1 bilhões de reais em 4.487 km de rodovias, aproximadamente 10% da 

extensão total prevista, de acordo com o balanço de três anos do programa7. 

 

 

 

____________ 
6 Comentários baseados na reportagem, “Especial Infra-estrutura”, da revista Veja, edição 2020, ano 40, n. 31, 
Ed. Abril, 8 de agosto de 2007. Pag. 80 a 94. 
 
7 Informações obtidas no Portal do Governo Brasileiro, PAC -  8° Balanço - maio a agosto de 2009, disponível 
em: <http://www.brasil.gov.br/pac/balancos/copy_of_copy_of_5balanco/>. Acesso em: 29 nov. 2009.
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Quanto às rodovias concedidas, de acordo com a Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias - ABCR, considerando o realizado até 2009, são 45 

concessionárias privadas no País, 1.967 praças de pedágio, para um total de 12.746 

quilômetros. Destas, apenas 10 são concessões federais, enquanto 34 são concessões estaduais 

e uma municipal. O sistema rodoviário conta ainda com operadoras públicas estaduais que são 

responsáveis por 20 praças de pedágio e administram 805 km (ASSOCIAÇÃO BRASILIERA 

DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 2009). 

No Brasil, as rodovias federais estão sob jurisdição do DNIT, criado em 2002, para 

desempenhar as funções relativas à construção, manutenção e operação de infra-estrutura dos 

segmentos do Sistema Federal de Viação sob administração direta da União nos modais 

rodoviário, ferroviário e aqüaviário. O DNIT assumiu as atribuições desempenhadas pelo 

extinto DNER.  

A malha rodoviária brasileira atual é de 1,6 milhão de quilômetros, sendo 211 mil 

quilômetros de vias pavimentadas (13%). Da malha total, de acordo com os dados do 

Relatório do Plano Nacional de Viação (PNV) de 2008, 118 mil quilômetros são rodovias 

federais sob jurisdição do DNIT, onde cerca de 43 mil quilômetros estão em fase de 

planejamento e 61 mil são pavimentadas (3,8 % do total), ou seja, pouco mais de um terço do 

total (BRASIL, 2008). A Tabela 2.1 mostra o cenário das rodovias brasileiras até 2008 e as 

respectivas jurisdições. 

 

Tabela 2.1 - Malha rodoviária brasileira. 

 Planejadas 
(km) 

Pavimentada 
(km) 

Não Pavimentada 
(km) Total (km) 

Federal 43.159 61.304 13.636 118.009 

Estadual coincidente 0 17.056 6.364 23.421 

Estadual 34.138 106.548 113.450 254.136 

Municipal 77.331 26.770 1.288.941 1.393.042 

Total (km) 131.207 211.679 1.422.392 1.765.278 

Fonte: Brasil (2008).  

 

No entanto, o último levantamento realizado pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), por meio do relatório anual “Pesquisa Rodoviária 2009”, mostrou que, 

embora os investimentos em infra-estrutura viária venham aumentando nos últimos anos, 

estes ainda são insuficientes frentes às necessidades de adequação e ampliação da malha 
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viária existente. Entre as rodovias selecionadas - rodovias federais pavimentadas (60.784 km), 

rodovias sob gestão estadual e concedidas, escolhidas conforme o volume de veículos e sua 

importância socioeconômica (28.768 km), totalizando 89.552 km - existem ainda muitas 

deficiências: 69,1% da extensão pesquisada apresentam problemas de pavimentação, 

sinalização ou geometria viária. Embora com indicativos de melhoria em relação à pesquisa 

anterior, no ano de 2007, 13,5% (12.053km) obtiveram classificação Ótimo; 17,5% (15.660 

km) Bom; 45,0% (40.335 km) Regular; 16,9% (15.150 km) Ruim e 7,1% (6.354 km) 

classificadas como Péssimo (CNT, 2009). 

Desde os anos de 1980, o parque rodoviário brasileiro vem passando por um intenso 

processo de deterioração, devido à ausência das obras de conservação e manutenção, 

resultando no aumento dos níveis de acidentes, maiores custos de transporte de cargas e perda 

de competitividade do país. Na tentativa de mudar este cenário, o governo brasileiro, desde 

1996, lançou mão dos programas de recuperação e ampliação de capacidade de rodovias 

estaduais e federais, muitos deles com o apoio das agências multilaterais de crédito, 

principalmente o BID e o BIRD. Além disso, a partir de 1995, o Ministério dos Transportes 

deu início ao Programa de Concessões de Rodovias Federais, transferindo à iniciativa privada 

a responsabilidade pela manutenção e melhoria da qualidade de rodovias com alta densidade 

de tráfego, tentando, assim, suprir a crônica falta de recursos fiscais destinados às obras 

viárias.  

2.1.1 Obras de recuperação de rodovias 

Dentro do cenário precário da infra-estrutura de transporte no Brasil, as obras de 

recuperação de rodovias existentes objetivam melhorar a eficiência dos setores produtivos e 

reduzir o custo do transporte, favorecendo o escoamento da produção nacional e contribuindo 

para maior competitividade dos produtos tanto dentro do país como no mercado internacional. 

Estas obras visam, ainda, a melhorar a qualidade das viagens ampliando as condições de 

trafegabilidade e segurança, por meio da reabilitação da rodovia e do seu entorno. 

As obras de restauração e ou recuperação são executadas em trechos onde as 

condições do pavimento encontram-se em estado avançado de deterioração e os serviços de 

manutenção não são suficientes para reverter este quadro. Dentre inúmeros fatores, as 

principais causas do deterioramento do pavimento asfáltico das rodovias brasileiras estão 

relacionadas (i) ao excesso de volume do tráfego pesado em regiões de intenso escoamento da 

produção agroindustrial, (ii) a deficiências do projeto construtivo, como o mau 
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dimensionamento do pavimento ou à ausência de dispositivos de drenagem e (iii) à ausência 

de conservação e manutenção das rodovias durante a fase de operação. 

De modo geral, estas obras incluem atividades construtivas que promovem a 

recuperação do pavimento das pistas de rolamento, implantação e pavimentação de 

acostamentos; recuperação de obras de arte especiais e sistemas de drenagem; ajustes 

geométricos e de traçado; dispositivos de segurança e sinalização; implantação de baias e 

pontos de parada de ônibus; ciclovias, calçadas e travessias, nos trechos urbanos, entre outros. 

No entanto, a gestão ambiental rodoviária, embora muito presente em obras de 

implantação ou duplicação, constituindo fatores decisivos nos estudos e projetos, ainda é 

considerada uma variável pouco contemplada nas atividades de recuperação viária. 

Este cenário apresentou uma evolução positiva nos últimas décadas decorrente, 

principalmente, das exigências crescentes dos organismos de financiamento externo, não só 

quanto à inserção da variável ambiental nos projetos a serem financiados, como também ao 

aspecto institucional, através inclusive, de compromissos de criação e desenvolvimento de 

unidades especiais para tratar da questão ambiental nos organismos rodoviários (BRASIL, 

2005b). 

Os projetos de recuperação viária financiados por agências multilaterais de crédito 

promovem, além da recuperação estrutural da rodovia, a ampliação das condições ambientais, 

melhorando a inserção dos empreendimentos rodoviários no meio ambiente em que se 

localizam, promovendo medidas de proteção e recuperação ambiental, sobretudo, no que se 

refere aos aspectos do meio físico, como: controle dos processos de dinâmica superficial, 

estabilidade geotécnica de taludes, restabelecimento da vegetação, readequação e proteção 

dos sistemas de drenagem natural, minimização dos impactos visuais, gestão de resíduos, 

efluentes e produtos derivados do petróleo, bem como a recuperação de passivos ambientais, 

resultantes da construção e operação das vias. 

No entanto, por outro lado, em obras de recuperação viária financiadas pelo tesouro 

nacional ou estadual, ainda são deficientes as atividades de planejamento e gestão ambiental, 

uma vez que, ainda existem resquícios dos antigos conceitos, onde a forma de gerenciamento 

destes empreendimentos coloca as questões ambientais como não prioritárias. Nos últimos 

anos, porém, houve uma evolução significativa neste contexto, onde o tratamento às questões 

ambientais, principalmente no Estado de São Paulo, obteve resultados positivos. As obras de 

recuperação viária foram submetidas às atividades de supervisão ambiental periódica, tanto 
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aquelas sob jurisdição do DER/SP, como as rodovias concedidas a empresas privadas, 

havendo a contratação de empresas de consultoria especializadas. 

 As rodovias concedidas contam com cláusulas contratuais onde, além do 

gerenciamento da estrutura viária, a empresa também é responsável pelas atividades de 

acompanhamento, monitoramento e supervisão ambiental, bem como a reabilitação ou a 

recuperação de áreas degradadas e de locais que sofreram impactos ambientais, o que as 

tornam rodovias com excelentes condições de trafegabilidade e com qualidade ambiental 

significativamente superior, quando comparadas as rodovias não concedidas.  

Por outro lado, nas rodovias estaduais sob jurisdição dos organismos públicos, embora 

as atividades de supervisão ambiental seja uma constante na maioria das obras de 

recuperação, são raros os casos onde os passivos ambientais são contemplados nos projetos 

para recuperação e reabilitação. Tais passivos, constituídos por áreas degradadas, ocupação 

irregular da faixa de domínio, áreas de conflito de tráfego entre pedestres e veículos, entre 

outros, verificados com freqüência em muitas rodovias brasileiras, atingem tanto o meio 

biofísico, como o antrópico e, como enfatiza Moreno (2000), em função da ausência dos 

órgãos fiscalizadores, nunca houve uma efetiva cobrança dos empreendedores do setor 

rodoviário, no sentido de que estes passivos fossem recuperados. 

Nesse sentido, estudos e projetos destinados às obras de recuperação de rodovias 

devem ser compatíveis com o meio ambiente natural ou já alterado, onde os conflitos 

instalados e os passivos ambientais verificados sejam tratados com especial atenção, 

propondo soluções que garantam a eliminação dos impactos negativos ou a sua redução, 

melhorando as condições socioambientais da rodovia e do seu entorno. 

Muitas são as deficiências construtivas e as negligências ambientais verificadas nestas 

obras. Por constituírem obras de menor porte e visibilidade reduzida perante os órgãos 

fiscalizadores, onde os impactos ambientais não são considerados significativos, o 

acompanhamento e supervisão ambiental não são exigências legais e, portanto, muitos 

organismos rodoviários deixam para um segundo plano a variável ambiental, atendo-se, na 

maioria das vezes, apenas na obtenção das licenças e autorizações ambientais específicas. 

Embora de menor monta, as atividades construtivas destas obras promovem inúmeros 

impactos, que, se não controlados na fase de obras, podem evoluir tornando-se significativos, 

com potencial de tornarem-se passivos ambientais onerosos para recuperação. 

A elaboração de projetos que contemplam as questões ambientais, a implantação de 

atividades de acompanhamento, supervisão e fiscalização ambiental e a adoção de cláusulas 
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ambientais que façam cumprir os cuidados com o meio ambiente durante as obras, são 

componentes essenciais para o bom desempenho ambiental de empreendimentos de 

recuperação viária. 

As agências multilaterais de crédito como o BID, BIRD e BNDES, são organismos 

com grande participação financeira nas obras de recuperação viária. O BID, desde 1961, vem 

investindo na área de infra-estrutura no país e, em 1965 iniciou os primeiros investimentos 

nos projetos de ampliação e recuperação de rodovias e nos últimos cinco anos foram 

investidos aproximadamente US$ 1,5 milhão no setor de transporte no Brasil8. 

2.1.2 A malha rodoviária do Estado de São Paulo 

São Paulo é o Estado brasileiro com a melhor infra-estrutura de transportes do país, 

com interligações entre rodovias, ferrovias, aeroportos e hidrovia, que conectam a grande 

maioria dos seus municípios. No entanto, o perfil do transporte no Estado é marcado pelo 

domínio do sistema rodoviário, composto por malhas sob responsabilidade das três esferas de 

governo – federal, estadual e municipal, assim como pelos agentes privados que são 

regulamentados pelo poder público concedente. São 200 mil quilômetros de rodovias e 2.700 

km de auto-estradas que ligam todos os seus municípios em conexões para os Estados 

vizinhos e saídas para os países do Mercosul (FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUIDA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1999).  

De acordo com dados publicados pela Secretaria dos Transportes do Estado de São 

Paulo em outubro de 2007, são 33.763 km de rodovias pavimentadas no Estado, onde 1.056 

km correspondem a estradas federais, 11.989 km a municipais e 20.718 km de rodovias 

estaduais, sendo 4.279 km concedidos a consórcios privados, 485 km sob jurisdição do 

Desenvolvimento Rodoviário S.A.- Dersa, e 15.954 km de rodovias tronco e dispositivos de 

acesso, sob jurisdição do DER/SP, constituindo uma rede viária de suma importância para o 

desenvolvimento de atividades socioeconômicas do Estado, apoiadas notadamente nesse 

modal de transporte (SÃO PAULO, 2007). 

As rodovias paulistas são amplamente utilizadas, não apenas na movimentação de 

longo curso de cargas e passageiros, mas também no transporte de passageiros no âmbito 

urbano e metropolitano.  

 

____________ 
8 Informações obtidas pelo site www.iabd.org em 23 de outubro de 2009. 
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Segundo pesquisa da CNT, que em 2007 avaliou 87.000 km da malha viária brasileira, 

a Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, com o apoio do DER/SP, Dersa e 

Artesp, mantém e opera 18 das 20 melhores rodovias do país, onde 15 das consideradas 

ótimas são paulistas (CNT, 2007). 

No Estado movimenta-se cerca de 80% do total de toneladas de carga do país, 

concentrando-se, conforme afirma David (2002), na macrometrópole formada pela Região 

Metropolitana de São Paulo e a região geoeconômica do seu entorno, delimitada pelo 

quadrilátero Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos. 

Nos últimos anos, o Estado de São Paulo vem construindo uma das maiores obras 

viárias brasileiras, o Rodoanel Mario Covas (SP 21), com aproximadamente 182 km de 

extensão. Atualmente, encontra-se em finalização as obras do Trecho Sul (61,4 km), 

constando como concluída e em operação o Trecho Oeste (32 km). É um empreendimento 

urbano que tem a função de desviar e distribuir o tráfego de passagem para o entorno da 

Região Metropolitana de São Paulo por meio da interligação das dez rodovias que chegam à 

capital paulista, tornando o trânsito urbano mais ágil para os transportes coletivo e individual, 

possibilitando o desenvolvimento inter-regional. 

A Secretaria dos Transportes do Estado elaborou o Plano Diretor de Desenvolvimento 

dos Transportes (PDDT), que prevê ações para 20 anos (entre 2000 e 2020) e investimento de 

35 bilhões de reais. Apresenta como objetivo a construção de um sistema de transporte 

moderno e eficiente no Estado de São Paulo. De acordo com David (2002) o PDDT visa a 

promover o desenvolvimento sustentável do sistema, a competitividade entre os modais e a 

melhoria da qualidade dos serviços, bem como viabilizar as ações do ponto de vista político, 

institucional, operacional e financeiro. 

2.2  Os aspectos legais de empreendimentos rodoviários 

As obras rodoviárias instalaram-se no Brasil muito antes da legislação ambiental. Por 

isso, entre outros fatores, ainda hoje, verifica-se grandes deficiências e dificuldades em gerir a 

condicionante ambiental destes empreendimentos, sobretudo, na implantação de sistemas de 

gestão ambiental e no atendimento às normas e exigências estabelecidas nas leis ambientais 

vigentes. 

Rocha (2006) enfatiza que a questão ambiental teve uma evolução diferente no tempo 

e na sua forma de desenvolvimento. No tempo porque a sua discussão e concepção política 

são bem mais recentes que o rodoviarismo, o que justifica em parte ter-se hoje 30.000 km de 
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rodovias que apresentam passivos ambientais (...). Na forma, pois o fortalecimento da questão 

ambiental não se deu por investimentos nem planos governamentais, mas pela evolução e 

rigor da sua legislação e por meio da fiscalização exercida pelas autoridades competentes.  

O licenciamento ambiental é um instrumento de utilização compartilhada entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Isso decorre porque o art. 23, inc. VI e 

VII da Constituição Federal estabelece a competência material comum desses entes para 

proteger o ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, 

a fauna e flora (LAMY et al., 2006). 

O licenciamento de empreendimentos de qualquer atividade, inclusive os rodoviários, 

tornou-se obrigatório com a Resolução Conama 1/86, de 23 de janeiro de 1986, onde as 

estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, caracterizadas como obras ou 

atividades com potencial de degradação ambiental são consideradas empreendimentos sujeitos 

ao licenciamento prévio por meio de EIA/Rima. A referida resolução define as diretrizes 

gerais da elaboração do EIA/Rima e começa a dar respaldo legal para a implantação de um 

novo modelo de desenvolvimento (ROCHA, 2006). 

O EIA é o relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar, necessário para o 

licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental, 

devendo conter minimamente a caracterização do empreendimento, a definição e o 

diagnóstico das suas áreas de influência, a análise e avaliação dos impactos ambientais do 

projeto e suas alternativas, as medidas mitigadoras dos impactos negativos e programas de 

acompanhamento, monitoramento e controle ambiental. Como é um estudo detalhado e 

técnico, para ampliar o seu melhor entendimento, a Resolução Conama 1/86 previu a 

realização do Rima, em linguagem mais objetiva e acessível, para ser apresentado à 

sociedade. 

Decorridos onze anos, foi então promulgada a Resolução Conama 237/97, que dispõe 

de uma lista de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, dentre 

elas as obras rodoviárias, regulamentando diretrizes e estabelecendo que “caberá ao órgão 

ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e complementação 

do elenco relacionado na mesma, levando em consideração as especificidades, os riscos 

ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade”. Nesta 

Resolução foram estipuladas as regras básicas para a obtenção das licenças ambientais, 

necessárias à implantação e execução de empreendimentos potencialmente poluidores, sendo 
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exigidas, para o setor de transportes, novas medidas e ações que, além de acarretarem custos, 

necessitam de recursos humanos especializados tanto técnica, quanto administrativamente. 

Para o desenvolvimento dessas atividades pelo empreendedor é necessário que o Poder 

Público emita licenças ambientais para o exercício da livre iniciativa das atividades 

econômicas, desde que ele atenda às medidas requeridas, para garantir o equilíbrio do meio 

ambiente (LAMY et al., 2006). Para empreendimentos rodoviários de grande porte, tais como 

implantação ou duplicação em grandes extensões, as etapas do licenciamento ambiental 

estruturam-se, de acordo com o Decreto 99.274/90 em Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A concessão das duas últimas licenças está 

associada ao acompanhamento ambiental das obras, onde é averiguada a implantação das 

medidas propostas na fase inicial do projeto evitando, assim, a consolidação de passivos 

ambientais. 

No entanto, para empreendimentos rodoviários, uma discussão em voga, é a real 

necessidade de elaboração de EIA/Rima para obras de adequação em rodovias já 

consolidadas. Rocha (2006) questiona: “uma rodovia aberta há vários anos necessita de 

EIA/Rima ou seria suficiente um estudo menos detalhista e mais aplicado a sua realidade?” 

Outra questão polêmica e que vem causando situações de conflito, é a questão da 

competência legal para licenciamento ambiental. Embora definido na Resolução Conama 

237/97, que o licenciamento de rodovias nos Estados, dependendo da localização e extensão 

dos impactos gerados, é de responsabilidade dos órgãos estaduais ou municipais, muitas 

vezes, por razões diversas, isso não ocorre. 

Assim, verificam-se margens à livre interpretação e lacunas que geram conflitos e 

dúvidas no que concernem aos artigos desta Resolução, tanto por técnicos dos órgãos 

ambientais vigentes, como por profissionais, consultores e advogados que atuam nesta área, o 

que, deveria em suma, estar totalmente vetado. 

Outras leis, tais como a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e 9.985/00 (Lei que 

criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), são de grande importância, 

por instituir sanções, penalidades e regulamentos em prol das questões socioambientais, 

principalmente quando da implantação de obras de infra-estrutura.    

O Estado de São Paulo dispõe de legislações específicas para empreendimentos 

rodoviários. Assim, aqueles que se enquadram em potencial médio de causar danos 

ambientais e de complexidade inferior às obras de implantação, o licenciamento passou a ser 

feito com base no Relatório Ambiental Preliminar (RAP), que, como estabelece a Resolução 
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SMA 54/04, visa a “além de oferecer instrumentos para a análise da viabilidade ambiental 

do empreendimento ou atividade, destinam-se a avaliar sistematicamente as conseqüências 

das atividades ou empreendimentos considerados potencial ou efetivamente causadores de 

degradação do meio ambiente, em que são propostas medidas mitigadoras com vistas à sua 

implantação”. 

Para obras rodoviárias de pequeno porte, como, por exemplo, a execução de pontes, 

duplicação de pequenos trechos rodoviários etc., o licenciamento se faz por meio do Estudo 

Ambiental Simplificado (EAS), definido pela Resolução SMA 54/04 em seu Artigo 2º como 

“documento técnico com informações que permitem analisar e avaliar as conseqüências 

ambientais de atividades e empreendimentos considerados de impactos ambientais muito 

pequenos e não significativos”, considerado, ainda, como complexidade de nível 1 como 

estabelece a Resolução SMA 35/07. 

 No entanto, as atividades de recuperação de rodovias em operação quando 

enquadradas na Resolução SMA 81/98, são dispensadas de licenciamento ambiental as 

intervenções destinadas à conservação e melhorias restritas às respectivas faixas de domínio e 

em locais sem restrição ambiental, que compreendem: 

– “a supressão de vegetação nativa secundária, em estágio inicial de regeneração; 

– a supressão de exemplares arbóreos exóticos; 

– a poda de árvores nativas cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de 

rolamento, encubram a sinalização ou em situação de risco iminente à 

segurança; 

– a estabilização de taludes de corte e saias de aterro; 

– a limpeza e reparo dos sistemas de drenagem, bueiros, canais e corta-rios; 

– a implantação de sinalização horizontal e vertical, de cercas, defensas metálicas 

ou similares; 

– o recapeamento, pavimentação e implantação de acostamento; 

– os reparos em obras de arte; 

– a implantação de terceira faixa; 

– as melhorias geométricas; 
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–  as praças de pedágio, os serviços de atendimento ao usuário, os postos de 

fiscalização, balanças, passarelas, áreas de descanso, paradas de ônibus, 

unidades da Polícia Rodoviária e pátios de apreensão de veículos.” 

 

Todas as intervenções acima estão dispensadas de licenciamento, inclusive quando 

situadas em reservas ecológicas e áreas consideradas de preservação permanente, desde que 

não exijam: (i) supressão de vegetação nativa; (ii) desvios de cursos d’água ou alteração de 

regime hídrico. 

A dispensa de licenciamento está vinculada a não existência de: (i) supressão de 

vegetação primária ou secundária em estágios médio e avançado de recuperação; e (ii) 

relocação de população. 

Quando a faixa de domínio estiver inserida em Área de Proteção de Mananciais da 

Região Metropolitana de São Paulo ou em Unidades de Conservação do Estado, a Resolução 

SMA 81/98 exige uma consulta ao órgão ambiental, para manifestação quanto à necessidade 

de licenciamento, para implantação de terceira faixa e demais instalações destinadas à 

operação da rodovia (praças de pedágio, paradas de ônibus, passarelas etc.). 

Para as obras de recuperação de estradas vicinais, a Resolução SMA 33/02, dispõe 

sobre a simplificação do licenciamento ambiental das intervenções destinadas à conservação, 

manutenção e pavimentação destas estradas que se encontrem em operação. Porém, descreve 

a necessidade das autorizações específicas para supressão de vegetação, intervenção em Áreas 

de Preservação Permanente (APP), unidades de conservação ou áreas de proteção de 

mananciais; utilização de áreas de apoio; e intervenção em cursos d’água. 

No Estado de São Paulo compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) 

dispor sobre o licenciamento ambiental. No entanto, a partir da Lei estadual 13.542, de 8 de 

maio de 2009, foram conferidas à Cetesb novas atribuições e, o que até então era de 

competência do Daia, foi reestruturado, cabendo à Cetesb todas as atividades de 

licenciamento, com exceção de determinadas autorizações relativas à fauna silvestre. 

O que se verifica no cenário atual é que não somente o DNIT ou os órgãos rodoviários 

estaduais, mas demais departamentos de infra-estrutura no Brasil, ainda hoje não apresentam 

uma capacitação suficiente para atender prontamente às exigências da legislação ambiental 

brasileira. Até mesmo os próprios órgãos ambientais encontram dificuldades para atender a 

legislação, sobretudo pelas deficiências estruturais e de profissionais capacitados. É 

necessária a integração de ações e implantação de um sistema de gestão ambiental completo e 
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integrado para atender as necessidades dos órgãos ambientais, empreendedores, sociedade 

civil e o sistema político-econômico brasileiro. 

São apresentadas a seguir as competências de cada um dos principais órgãos e divisões 

técnicas envolvidas no licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários, em nível 

federal e do Estado de São Paulo. Para efeito de conhecimento dos procedimentos de 

licenciamento ambiental das obras rodoviárias são apresentadas as antigas atribuições do 

Daia, DEPRN e Dusm, hoje extintos e apresentada a “Nova Cetesb”, denominada Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo.  

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama 

Órgão federal executor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado em 1989 

pela Lei 7.735 e com atuação em todas as Unidades da federação (Estados, Municípios e 

Distrito Federal). Organismo integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, 

tem a finalidade de formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional do meio 

ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos 

recursos naturais renováveis, atua na área de pesca, fauna, flora, poluição, degradação, 

normatização, pesquisa, educação ambiental, técnica e unidades de conservação, dentre 

outros. 

 Compete ao Ibama o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a fiscalização e o controle da 

aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental. A atividade de fiscalização 

do Ibama objetiva garantir que os recursos naturais do país sejam explorados racionalmente, 

em consonância com as normas e regulamentos estabelecidos para a sua sustentabilidade, 

visando a diminuir a ação predatória do homem sobre a natureza (ZAMBRANO, 2004). 

b) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb 

 Empresa de economia mista, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, a Cetesb é 

responsável pelo licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras que 

possam comprometer padrões de qualidade ambiental (poluição das águas, do ar, sonora e 

outros), conforme disposto na Lei 997/76 e regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 

8.468/76 e, posteriormente alterado e atualizado pelo Decreto 50.753/06.  

 Contando com a sede situada na capital paulista e com mais 32 Agências Ambientais, 

a Cetesb, desenvolve atividades de controle, fiscalização e monitoramento da qualidade 
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ambiental dos empreendimentos, atividades industriais e demais fontes poluidoras, impondo 

exigências técnicas e penalidades às infrações cometidas, em conformidade com a legislação 

ambiental. 

 Com a Lei Estadual 13.542, de 8 de maio de 2009, entrando em vigor em 7 de agosto 

de 2009, a Cetesb, antiga Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, passa a 

denominar-se oficialmente Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tornando-se uma 

agência ambiental paulista unificada, onde, além de manter as antigas atribuições, também 

será responsável por todos os processos de licenciamento ambiental no Estado.  Para tanto, 

foram extintos os seguintes órgãos ambientais: 

• Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - Daia, responsável, por meio da 

Diretoria de Avaliação de Projetos de Transporte e Estruturas Lineares (DATR), 

pela avaliação e emissão da análise da viabilidade ambiental de empreendimentos 

rodoviários potencialmente poluidores e degradadores do meio ambiente, por meio 

das análises dos estudos de impacto ambiental e descreve sobre as correspondentes 

exigências e condicionantes ambientais. 

• Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, responsável 

pelo licenciamento de atividades que impliquem em interferências às formações 

vegetais e APPs, manejo de vegetação natural e da fauna silvestre. Da análise e 

vistoria do DEPRN/DPRN para regularização de obras eram expedidos: 

 Parecer Técnico Florestal (PTF) – análise técnica por parte do DEPRN sobre 

atividades propostas e viabilidade ambiental das mesmas, em termos de 

supressão de vegetação e intervenção em APPs; 

 Autorização para Supressão de Cobertura Vegetal e Intervenção em APP – 

qualquer atividade que envolva supressão de vegetação nativa depende de 

autorização, seja qual for o tipo da vegetação e estágio de desenvolvimento 

(inicial, médio, avançado ou clímax). Similarmente, intervenção em APP, sem 

autorização do DEPRN, é crime ambiental (Lei Federal 9.605/98); 

 Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) – conforme Lei 

10.780/01 e Portaria DEPRN 44/95, é estabelecido como forma de compensar 

prejuízo causado pela supressão de determinada área coberta com vegetação 

nativa, pela intervenção em APPs ou pelo corte de árvores nativas, exigindo 
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reposição em área proporcional, no mesmo local da obra licenciada ou em área 

determinada pelo DEPRN.  

• Departamento do Uso do Solo Metropolitano - Dusm, órgão responsável pelo 

licenciamento e fiscalização de obras e atividades localizadas em Áreas de 

Proteção dos Mananciais de interesse da Região Metropolitana de São Paulo (cerca 

de 50% do território da Região Metropolitana, abrangendo 39 municípios). 

 A Cetesb vem passando por reestruturações internas, onde serão criados novos 

departamentos e implantados novos procedimentos técnicos e administrativos, além da 

abertura de  novas agências unificadas descentralizadas no interior do Estado9. 

c) Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 

 Autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (Decreto 23.933/85), 

o DAEE é responsável por conceder permissões e autorizações (outorga) para qualquer tipo 

de intervenção, utilização ou derivação das águas (superficiais e subterrâneas), de domínio 

estadual, conforme Decreto 41.258/96, de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias 

da Lei 7.663/91. É de sua competência também fiscalizar e impor penalidades às infrações da 

legislação relativa às águas.  

 Nos empreendimentos rodoviários as principais atividades que devem ser previamente 

autorizadas pelo DAEE são: (i) as intervenções em cursos d’água que possam alterar o regime 

(travessias de drenagem, prolongamentos, alargamentos e ou duplicações de bueiros, 

canalizações, barramentos); (ii) derivação de água de seu curso ou depósito (captações para 

abastecimento de canteiros de obra, umectação de áreas de apoio e vias de acesso); e (iii) 

lançamento de efluentes oriundos dos canteiros de obras e outras áreas de apoio.  

 

 

 

 

 

____________ 
9 Informações obtidas do site da Cetesb, www.cetesb.sp.gov.br, em 24 de agosto de 2009.  
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d) Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 

 O DNPM é um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, que dentre outras 

funções, assegura, controla e fiscaliza o exercício das atividades minerárias em todo o 

território nacional. Cabe ao DNPM a emissão de autorizações e licenças de Pesquisa e 

Decretos de Lavra para exploração de recursos minerais, que incluem jazidas de rocha, areais 

e solos especiais utilizados em obras rodoviárias, aplicando-se o mesmo às interferências ao 

Patrimônio Paleontológico (fósseis contidos em rochas sedimentares), que exigem autorização 

prévia do DNPM (Medida Provisória 302/92 e o Decreto-Lei 1.324/94). 

e) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan 

 A Lei 7.347/85 disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico (vetado), decorrente das intervenções em bens históricos ou sítios de 

potencial arqueológico, localizados em terras de domínio público ou privado. Obras 

rodoviárias que percorram estas áreas necessitam da autorização e permissão de pesquisa pelo 

Iphan, segundo normatização definida na Portaria Iphan 7/88, bem como a obtenção das 

licenças durante as fases do empreendimento, conforme Portaria 230/02. O Instituto é 

integrante do Ministério da Cultura, conforme disposto na Lei 3.924/61, que dispõe sobre os 

monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer natureza existente no território 

nacional e todos os elementos que neles se encontram, de acordo com o que estabelece o art. 

180 da Constituição Federal. 

2.3  Os impactos ambientais associados aos empreendimentos rodoviários 

Em todos os tempos a atividade humana planificou, moldou e administrou a natureza 

(BACKER, 2002), o que, no entanto, tem como conseqüência, impactos diversos sobre o 

meio ambiente. 

 A formulação, reordenamento e implantação de políticas, planos, programas, projetos 

oriundos do setor público ou privado, movido pelas aspirações do desenvolvimento, leva o ser 

humano a utilizar-se do espaço físico, alterando suas condições originais e provocando efeitos 

diversos sobre o meio ambiente. Estes efeitos, embora muitas vezes benéficos do ponto de 

vista social ou econômico, podem incorrer em impactos ambientais para o meio ambiente 

local, regional e, até mesmo, global. 
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Segundo Espinoza (2001), impacto ambiental é definido como “alteração significativa 

dos sistemas naturais e transformados e de seus recursos, provocado por ações humanas. Os 

impactos se expressam nas diversas atividades e se apresentam tanto em ambientes naturais 

como naqueles que resultam da intervenção e criação humana”. 

Sánchez (2006a) define impacto ambiental como a “alteração da qualidade ambiental 

que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana”. 

De acordo com a norma NBR ISO 14001: 2004, impacto ambiental é “qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos 

aspectos ambientais da organização” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2004a). 

A Resolução Conama 1/86 em seu Artigo 1º, defini impacto ambiental como “... 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. 

A previsão de alterações, suas repercussões e a definição do nível de significância ou 

importância relativa destas alterações conduzem à identificação de impactos e quando estas 

alterações constituem em processos de degradação ambiental ou são decorrentes de fontes 

poluidoras, caracterizam-se em impactos ambientais negativos. 

Qualquer atividade construtiva que faz uso dos recursos naturais promove efeitos 

diversos no ambiente natural onde se instalam. Os sistemas viários em geral, e as rodovias em 

particular, constituem uma categoria de empreendimento de grande porte que alteram 

profundamente o desenvolvimento e ordenamento territorial de uma região, pois permitem a 

abertura de zonas até então inacessíveis ou de difícil acesso. Além disso, por constituírem em 

empreendimentos lineares, cruzam diferentes compartimentos geográficos com ocupações 

distintas, rompem e modificam o equilíbrio biofísico do meio ambiente e tornam-se capazes 

de originar impactos socioeconômicos, culturais e ambientais de relevância e incidência 

variáveis. 

Segundo Galves (1998), por constituírem uma atividade modificadora do meio 

ambiente, alteram processos ambientais, propriedades ou características físicas, químicas e 

biológicas, ou interferem em usos humanos preexistentes de um determinado ambiente. 
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Nos projetos rodoviários a localização da estrada constitui a decisão mais crítica, 

enquanto a sua construção determinará, principalmente, o tipo e a magnitude dos impactos 

ambientais e sociais que a mesma causará (MORENO, 2000). Assim, para caracterização e 

avaliação dos impactos ambientais previstos para a implantação das obras viárias, é 

fundamental o levantamento da caracterização ambiental, econômica e social das áreas de 

influência do empreendimento, conforme prevê o Artigo 6 da Resolução Conama 1/86. A 

identificação e avaliação destes impactos devem ser realizadas para as áreas de influência das 

alternativas previstas, mapeando as interferências no projeto e sua qualificação (abrangência, 

magnitude, temporalidade, significância etc.) e quantificação quando possível.  

O Quadro 2.1 apresenta os macro-componentes ambientais e os componentes 

temáticos sujeitos aos impactos ambientais e que devem ser estudados na fase de diagnóstico 

para as alternativas de traçado. 

 

Macro-componentes 
Ambientais Componentes Temáticos 

meio físico 

clima/ar; 
geologia; 
geomorfologia; 
solo; 
sistema hidrográfico; 
paisagem; 
ruídos e vibrações. 

meio biótico 

fauna; 
flora; 
áreas legalmente protegidas (unidades de conservação, áreas de 
preservação permanente, áreas de proteção de mananciais). 

meio antrópico 

uso e ocupação do solo; 
dinâmica populacional; 
uso da água; 
recursos minerais; 
estruturas administrativas e de poder locais;  
sítios, monumentos arqueológicos, culturais, históricos; 
comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. 

Quadro 2.1 - Macro-componentes ambientais e os componentes temáticos sujeitos 
aos impactos ambientais. 

 

Além da análise particular dos aspectos ambientais envolvidos, a combinação das 

situações particulares dos componentes temáticos do meio ambiente de inserção da rodovia 

poderá apresentar os mais variados cenários, onde os impactos podem compor potenciais 

distintos de ocorrência, sendo mais ou menos significativos, dependendo ainda das 
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características e dimensões do empreendimento, dos processos tecnológicos envolvidos e das 

medidas de controle ambiental a serem empregadas. 

A caracterização ambiental preliminar de empreendimentos rodoviários fornece 

subsídios valiosos para os estudos das alternativas locacionais e planejamento regional, 

quando da implantação de novas rodovias, considerada por Gallardo (2004) e Almeida (2008) 

etapa imprescindível para sua concepção, de modo a minimizar impactos.  

Os estudos de viabilidade ambiental destes empreendimentos são realizados para cada 

alternativa locacional, onde são mapeadas as áreas legalmente protegidas, locais com 

restrições legais e ou ambientais, presença de núcleos habitacionais, propriedades rurais, 

distritos industriais, áreas de maior fragilidade e ou vulnerabilidade ambiental, de forma a: 

• evitar interferências com áreas legalmente protegidas, como unidades de 

conservação (Parques, Estações Ecológicas, APAs etc.), áreas de preservação 

permanente (manguezais, cursos d’água, restingas etc.), áreas de proteção de 

mananciais, áreas indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, entre outras; 

• elaborar o diagnóstico da região, verificando as restrições e peculiaridades 

ambientais; 

• reduzir a intervenção sobre a vegetação, minimizando a supressão de fragmentos 

florestais, principalmente quando em estágio médio e avançado de regeneração; 

• minimizar impactos com a região lindeira à rodovia e reduzir a remoção de 

residências e benfeitorias; 

• identificar e tratar os conflitos com planos, programas e projetos co-localizados; 

• prevenir, controlar ou mitigar os impactos ambientais identificados no projeto. 

 

Para tanto, é fundamental que as ações visando à mitigação de impactos ambientais, 

sejam identificadas ainda na fase de elaboração e planejamento e dos estudos e projetos de 

engenharia, o que tornará possível que estas atividades assumam todo o potencial preventivo 

que delas se espera (BELLIA; BIDONE, 1993). Além disso, em uma etapa posterior é 

necessário o conhecimento das condicionantes intrínsecas a serem compreendidas, como 

métodos e técnicas construtivas e a sua interação com as características biofísicas e 

socioeconômicas do ambiente. A partir de então, são analisadas as medidas de prevenção e 

controle ambiental que serão parte integrante de todas as fases do projeto rodoviário. 

Em obras rodoviárias, segundo Silva et al. (2003), os impactos negativos só acontecem 

quando não são previstos na fase de projeto, ou quando as medidas de controle ambiental não 
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são implantadas na fase de execução, ou ainda quando os impactos ambientais são efetivados 

e as medidas mitigadoras não são implementadas adequadamente. 

Conclusões como estas evidenciam o importante papel que as atividades de supervisão 

e acompanhamento ambiental desempenham durante a execução e operação dos 

empreendimentos rodoviários, fundamentais para garantir a qualidade ambiental das obras. 

Exemplo disto foi a construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes (entre 1998 e 

2002), caracterizada como uma obra extremamente complexa e delicada sob o ponto de vista 

ambiental por atravessar uma região de fragilidades ambientais traduzidas pelos terrenos 

íngremes da Serra do Mar recobertos pela Mata Atlântica, que de acordo com Gallardo; 

Sánchez (2005), foi um projeto bem sucedido de engenharia em que características técnicas 

foram associadas de maneira harmoniosa às condicionantes do meio, possibilitando atenuar 

impactos ambientais. As atividades de monitoramento e supervisão ambiental possibilitaram 

identificar impactos não previstos nos estudos ambientais e que foram corrigidos com a 

adoção de procedimentos atenuadores (GALLARDO, 2004). 

Os órgãos rodoviários, com o objetivo de minimizar efeitos diversos sobre o meio 

ambiente, perceberam a necessidade de incorporar na fase de projeto, planilhas de custos 

específicas para atividades que visam à proteção ambiental (e.g. cobertura vegetal, sistemas 

de drenagem provisória, dispositivos de contenção de sedimentos), além dos custos definidos 

para os planos e programas ambientais, fazendo-se cumprir por parte das construtoras a 

implantação de ferramentas e técnicas de proteção ambiental, garantindo, assim, que a 

componente ambiental de obras rodoviárias seja integrante de todas as etapas construtivas. 

Além disso, existem cláusulas contratuais específicas relacionadas à conservação e 

proteção ambiental, onde a empresa construtora, dentre outras atribuições, é responsável legal, 

por meio da “declaração de responsabilidade ambiental” pelo cumprimento das exigências e 

condicionantes legais, obtenção das licenças e autorizações ambientais específicas e pelas 

possíveis degradações ambientais e prejuízos sociais decorrentes dos serviços de obra. 

As rodovias devem ter sua capacidade de oferta continuamente renovada e aumentada 

e não degradar o meio ambiente e a qualidade de vida da população, em função da qualidade 

dos serviços prestados (...). Vê-se assim, a necessidade de projetos rodoviários cada vez mais 

criteriosos e que levem em conta os impactos ambientais a serem provocados de forma que os 

mesmos possam ser mitigados quando negativos e ampliados quando se traduzirem em 

benefícios para sua área de influência (FOGLIATTI et al., 2004). 
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Para efeito do presente estudo, serão abordados os principais impactos 

socioambientais derivados da implantação, ampliação ou recuperação de rodovias e as 

respectivas medidas de controle ambiental. De acordo com Gallardo et al. (2005), no ciclo de 

vida de um empreendimento rodoviário, a fase de construção representa, principalmente 

quanto aos aspectos do meio biofísico, aquela que pode deflagrar os impactos ambientais mais 

significativos e para a fase de reabilitação ou recuperação, os componentes do meio físico, 

principalmente o solo, são os mais afetados. 

Bellia; Bidone (1993) descrevem os impactos rodoviários a partir de três segmentos: 

(i) impactos dos planos e programas, que correspondem, sobretudo, os impactos verificados 

externamente à faixa de domínio e analisados na fase de concepção e execução dos projetos, 

com a proposição de medidas preventivas e mitigatórias; (ii) impactos das obras, decorrentes 

das atividades de engenharia, construção e conservação que afetam, principalmente, a área do 

entorno da rodovia e (iii) impactos na fase de operação da rodovia. 

De acordo com Sánchez (2000) para identificar, prever e avaliar os impactos 

ambientais de um projeto de rodovia é usual decompor o empreendimento nas diversas fases 

de seu ciclo de vida, quais sejam, planejamento, implantação, operação e desativação.  

Sánchez (2003) aponta 38 impactos socioambientais para diversos ciclos de vida de 

empreendimentos rodoviários, como apresenta o Quadro 2.2. 
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a) Fase de planejamento ou projeto: onde são realizados os estudos de alternativas de traçado; ou em obras de recuperação o 
planejamento dos trechos de implantação de faixas adicionais, sistemas de drenagem, recuperação ou introdução de pontes, viadutos, 
passarelas, passagens inferiores etc., além da avaliação da viabilidade ambiental e econômica do empreendimento. 

- criação de expectativas e inquietação junto à população; 
- especulação imobiliária; 
- abandono ou redução das atividades agropecuárias. 
 

b) Fase de implantação: atividades preparatórias e de construção 

b.1) Impactos sobre o meio físico 
- modificação do relevo e da paisagem; 
- perda de solos protegidos (dunas, mangues etc.) 
- intensificação dos processos erosivos; 
- indução de escorregamentos e outros movimentos de massa; 
- aumento da carga de sedimentos e assoreamento de corpos d’água; 
- represamento parcial de cursos d’água; 
- alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 
- alteração das propriedades físicas e biológicas do solo; 
- alteração da qualidade do ar; 
- alteração do ambiente sonoro; 
- risco de poluição da água e do solo com substâncias químicas. 
b.2) Impactos sobre o meio biótico 
- destruição e fragmentação de habitats da vida selvagem; 
- perda e fuga de espécimes da fauna; 
- soterramento de comunidades bentônicas; 
- criação de ambientes lóticos; 
- modificação na cadeia alimentar. 
b.3) Impacto sobre o meio antrópico 
- alteração das formas de uso do solo; 
- alteração ou perda de sítios arqueológicos e outros elementos do patrimônio histórico e cultural; 
- redução ou perda de recursos minerais economicamente importantes;  
- impacto visual; 
- segregação urbana; 
- deslocamento de pessoas e atividades econômicas; 
- aquecimento do mercado imobiliário; 
- aumento da oferta de empregos; 
- aumento da demanda de bens e serviços; 
- aumento da arrecadação tributária. 

 

c) Fase de implantação: desmobilização 

- redução das oportunidades de trabalho; 
- redução da arrecadação tributária. 

 

d) Fase de manutenção/operação 

- alteração da qualidade do ar; 
- alteração do ambiente sonoro; 
- alteração da qualidade das águas superficiais; 
- risco de poluição da água e do solo com substâncias químicas; 
- estresse sobre vegetação natural devido à poluição do ar; 
- perda de espécimes da fauna por atropelamento; 
- valorização e desvalorização imobiliária; 
- adensamento da ocupação nas margens e área de influência; 
- aumento do tráfego nas vias interconectadas; 
- interferência com caminhos e passagens preexistentes. 
 

Quadro 2.2 – Impactos socioambientais para os diversos ciclos de vida do empreendimento. 
Fonte: Sánchez (2003), modificado. 
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Dentre as atividades desenvolvidas durante empreendimentos rodoviários, destacam-

se: 

• limpeza de terrenos e desmatamentos; 

• instalação de canteiro de obras; 

• abertura de trilhas e caminhos de serviços; 

• serviços de terraplenagem (corte e aterros); 

• exploração de recursos naturais (solo, brita, areia); 

• instalação e operação de unidades industriais (usinas de concreto asfáltico, 

pedreiras etc.) e operação de máquinas e equipamentos; 

• serviços de pavimentação; 

• implantação das obras de arte corrente (sistemas de drenagem) e especiais (pontes, 

viadutos, túneis, passagens inferiores, passarelas). 

 

Todas estas atividades acarretam alterações no meio ambiente, principalmente nas 

áreas mais próximas ao empreendimento. Os EIAs têm demonstrado que, em obras civis, os 

impactos ambientais mais freqüentes relacionam-se ao meio físico e, as interferências geradas 

nos meios biótico e antrópico são, muitas vezes, decorrentes dos primeiros. No entanto, estes 

meios interagem entre si de forma dinâmica e contínua podendo modificar, ampliar ou 

controlar os fluxos de energia e de matéria dos diversos componentes destes meios. 

Os impactos ambientais relacionados às atividades construtivas e as correspondentes 

medidas de controle ambiental são apresentadas no Quadro 2.3. Os impactos relacionados ao 

meio antrópico, principalmente quanto ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural, por 

constituírem aspectos mais amplos e de difícil associação às atividades construtivas, foram 

tratados a parte. 

A seguir, são apresentados os principais processos construtivos, as intervenções sobre 

o ambiente e os principais impactos socioambientais decorrentes. 

As atividades de terraplenagem provocam alterações dos processos de escoamento das 

águas e desestabilização da estrutura do solo, decorrendo em erosões, movimento de massa, 

assoreamento, além da alteração do uso e ocupação do solo com perda de produtividade 

agrícola, pecuária ou industrial. Estas atividades associadas às obras de pavimentação podem 

provocar a degradação da qualidade das águas superficiais e profundas, sobretudo, pelo 

contato destas águas com materiais betuminosos, como a massa do concreto asfáltico, óleos, 

combustíveis e lubruficantes, causando danos, não apenas aos ecossistemas aquáticos e 
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terrestres, mas a toda a população da área de influência do empreendimento, que faz uso 

destas águas para abastecimento. 

Além disso, a implantação das atividades de terraplenagem e pavimentação requer o 

uso de máquinas, caminhões e equipamentos pesados, que provocam vibrações, elevados 

níveis de ruído, emissão de gases e particulados, e levantamento de poeiras, prejudicando a 

qualidade do ar e causando incômodos aos usuários, à população lindeira e aos próprios 

funcionários. 

A instalação de canteiros de obra e unidades industriais como usinas de concreto 

asfáltico, pedreiras e usinas de solo-cimento, apresenta elevado potencial de gerar de impactos 

ambientais significativos. A instalação e uso destas áreas de apoio às obras, quando não 

submetidas a um sistema de gestão ambiental eficiente pode prejudicar a qualidade 

socioambiental do seu entorno. Lançamentos inadequados de efluentes sanitários, resíduos 

domésticos e efluentes industriais contendo derivados do petróleo (óleos, solventes, 

lubrificantes), bem como vazamento de combustíveis e óleos das máquinas e equipamentos 

sobre o solo; carreamento de águas residuais e derivadas das lavagens de equipamentos e 

máquinas, podem alterar a qualidade do solo e das águas locais, causando prejuízos ao meio 

ambiente do entorno. Estas áreas são também pólos geradores de ruídos, vibrações, gases, 

poeiras e particulados, e, portanto, devem estar localizadas distantes de núcleos residenciais e 

de ambientes com presença de fauna silvestre. 

 As obras rodoviárias, para os aspectos socioeconômicos do entorno do 

empreendimento, podem provocar, ainda, segregações urbanas, mudanças demográficas, 

alteração das atividades econômicas e sociais locais, etc. São discutidos, a seguir, estes e 

outros impactos observados em obras rodoviárias para os aspectos sociais e econômicos. 

As obras rodoviárias, sobretudo para as fases de implantação ou ampliação da 

plataforma, provocam inúmeras mudanças no modo de vida da sociedade do entorno, estando 

associadas, principalmente, aos fatores: 

• impacto visual pela alteração da paisagem local; 

• impactos sobre a saúde e a segurança da população; 

• desconforto ambiental; 

• alteração das formas de uso e ocupação do solo; 

• intensificação da ocupação ou migração local; 

• seccionamento da comunidade; 

• relocação de pessoas; 
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• alteração das relações de vizinhança e relações regionais. 

 

A paisagem natural é alterada por meio das atividades de desmatamento de áreas 

florestadas, pela alteração da topografia local decorrente da execução de cortes e aterros que 

interferem e modificam o alinhamento natural do terreno, além de desvios, canalizações e 

alteração dos percursos dos corpos hídricos. 

As questões relacionadas à saúde e segurança, também podem sofrer efeitos maléficos 

diversos. Os moradores das áreas lindeiras, usuários da rodovia e funcionários podem ser 

afetados pelo aumento no número de acidentes, tanto decorrente do tráfego viário, como pelas 

atividades construtivas rotineiras, onde os trabalhadores estão sujeitos aos riscos de incêndios, 

explosões, contaminação por produtos tóxicos e acidentes no manuseio de máquinas e 

equipamentos. Além disso, o uso e operação de canteiros de obra aumentam a incidência de 

endemias e vetores transmissores de doenças, atraídos pelo acúmulo de resíduos sólidos, 

entulhos, geração de efluentes sanitários e industriais e poças d’água. 

Como anteriormente citado, o desconforto ambiental decorrente das obras sentido 

pelas comunidades lindeiras e usuários, comum quando a rodovia cruza trechos urbanos ou 

núcleos populacionais, é provocado pela utilização e tráfego de máquinas, equipamentos e 

caminhões responsáveis pela emissão de ruídos e vibrações, além da emissão de gases, 

material particulado e proporcionarem o levantamento de poeira.  

As obras viárias apresentam ainda um elevado potencial de alterar significativamente 

o uso e ocupação do solo dos terrenos integrantes da área de influência desta rodovia. As 

facilidades de acesso e escoamento de produção podem alterar as atividades locais originais 

com a alteração nas atividades agropecuárias ou a introdução de pólos industriais, minerários, 

comerciais ou turísticos, afetando o estilo de vida das comunidades locais. 

Estas alterações podem ainda ser determinantes na dinâmica demográfica de uma 

região, transformando em pólos atrativos ou, até mesmo, o processo inverso, com fluxos 

migratórios de pessoas, dependendo das condições oferecidas pela região e das características 

da mão de obra local. A própria obra de implantação da rodovia traz consigo inúmeros 

trabalhadores que, muitas vezes, acabam por fixarem residências em cidades ou comunidades 

próximas e constituírem famílias. Por outro lado, estas obras também podem absorver mão de 

obra local em caráter temporário. 

De acordo com Moreno (2000) que fez uma análise do uso inadequado da faixa de 

domínio da rodovia PE 060, em Pernambuco, por ocupações desordenadas e ilegais, 
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investimentos mal concebidos do ponto de vista ambiental ou de ordenamento na faixa de 

domínio, mesmo atendendo a demanda, podem repercutir negativamente sobre o meio 

ambiente da região. Neste caso, em vez de melhorar as condições de vida da população, 

geram outros problemas, como a desordem no uso e ocupação do solo e dos recursos naturais 

na área, poluição e processo de degradação, tanto de origem natural, como decorrentes de 

pressão antrópica. 

Outro exemplo foi a implantação do eixo da BR 364 no Estado de Rondônia na década 

de 1980, onde após as obras de pavimentação entre Cuiabá e Porto Velho, processou-se um 

aumento assustador no fluxo de pessoas e mercadorias, alterando o relacionamento dessa com 

outras regiões do país e acelerando o processo de ocupação da área. Como destaca Silva; Sá 

(2003), segundo dados fornecidos pela Secretaria de Planejamento de Rondônia, no primeiro 

ano após a inauguração do trecho, entraram no Estado 153.327 pessoas, chegando a atingir no 

ano seguinte, uma média de 20.000 imigrantes por mês. Foram inúmeros os problemas 

enfrentados em decorrência desta nova dinâmica populacional, como o recrudescimento da 

malária, grandes desmatamentos, crescimento desordenado das cidades às margens da rodovia 

e mudanças nas atividades locais, provocando desequilíbrios socioeconômicos e ambientais 

na região. 

Um outro fator observado é o processo de seccionamento de comunidades decorrente 

da implantação de barreiras, como canteiros centrais ou mesmo a segregação completa de 

uma comunidade com a passagem de uma nova rodovia, impedindo ou dificultando acessos e 

cruzamentos. Segundo Vicentini (1999), o aumento de acessos e barreiras físicas interrompe 

as rotas de comunicação da população, dificultando os acessos aos equipamentos de saúde, 

educação, igreja etc., interferindo nas relações socioculturais e nas atividades econômicas, e a 

aumentando o risco de acidentes com pedestres e ciclistas. Além disso, existe quase sempre a 

falta de equipamentos adequados para auxiliar a travessia e a carência de políticas efetivas 

que busquem solucionar esse problema, sobretudo nos espaços urbanos (SILVA JÚNIOR; 

FERREIRA, 2008). 

Processos de desapropriação e reassentamento também induzem impactos importantes 

na vida de muitas famílias. Esta atividade implica, de acordo com Vicentini (1999), na quebra 

das relações socioeconômicas e culturais locais e na perda de unidades residenciais e ou 

comerciais, de benfeitorias e de produção agrícola e de ganhos comerciais permanentes ou 

temporários pela desapropriação de terras. Segundo Sánchez (2006a) o reassentamento de 

uma população deslocada por um empreendimento pode desfazer toda uma rede de relações 
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comunitárias, causar o desaparecimento de pontos de encontro ou de referenciais de memória 

e, com isso, relegar lendas, mitos ou manifestações da cultura popular ao esquecimento. 

Com a mudança de um bairro para outro, e muitas vezes para regiões bastante 

distintas, as alterações no modo de vida e nas relações sociais de muitas famílias é bastante 

significativo, implicando em alguns casos em transtornos psicológicos pela dificuldade de 

adaptação a nova rotina diária. A alteração dos sistemas e horários de transportes disponíveis 

(ônibus, trem, metrô), na acessibilidade a escolas, postos de saúde, locais de trabalho, 

atividades sociais e culturais, bem como aos amigos e familiares, são questões que podem 

alterar significativamente o estilo de vida e a rotina de uma comunidade. 

Não somente pelo processo de reassentamento, mas a implantação, recuperação ou 

ampliação de uma estrutura viária, podem alterar suas atividades sociais, culturais, históricas, 

religiosas e econômicas que, somadas às características geográficas regionais, formam um 

conjunto de condições que se inter-relacionam permanentemente e se complementam. As 

comunidades apresentam diferentes crenças, valores e tradições que, com a implantação de 

uma rodovia pode causar impactos de diferentes magnitudes, podendo ser mais ou menos 

significativos, dependendo das características particulares de cada grupo. 

Tais impactos podem ter caráter benéfico ou adverso e o processo de avaliação deve 

ser capaz de confrontar um e outros e chegar a um resultado deste balanço entre custos e 

benefícios. Neste exercício, entretanto, é de fundamental importância a identificação precisa 

dos diversos grupos afetados, pois freqüentemente os benefícios são auferidos por grupos 

diferentes daqueles que arcam com os custos, ou seja, o resultado do balanço pode até ser o 

equilíbrio, mas as comunidades locais, que vivem no entorno do projeto ficam com os 

impactos negativos e os benefícios são apropriados por outros grupos (DIAS, 2001). 

Quanto aos aspectos econômicos os principais impactos estão relacionados a: 

• alteração das atividades econômicas e do uso e ocupação do solo; 

• desenvolvimento econômico proporcionado por novas atividades locais e aumento 

na oferta de empregos; 

• maior valorização dos bens e serviços locais e da arrecadação tributária; 

• aumento da demanda de infra-estrutura, na prestação de serviços sociais e de saúde. 

 

A implantação ou a melhoria das condições estruturais e geométricas de rodovias 

implica, na maioria das vezes, no aumento de número de veículos e de acessos, onde novas 

atividades econômicas são instaladas, principalmente aquelas relacionadas à prestação de 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

52

serviços, como restaurantes, postos de gasolinas, supermercados etc. As atividades 

agropecuárias podem ser afetadas por processos de desapropriação, seccionamento de terras 

rurais, podendo ser associadas ou substituídas por segmentos industriais e comerciais. 

O desenvolvimento econômico local decorrente de novas estruturas e atividades 

acarreta o aumento da oferta de empregos, necessitando, muitas vezes, de mão de obra 

especializada, destinada, sobretudo, ao setor industrial, contribuindo, muitas vezes, para 

fixação de trabalhadores fora dos centros urbanos. Neste cenário, a valorização das 

propriedades próximas à via e o aumento na arrecadação tributária, favorecem tais 

comunidades com a oferta de melhores condições de vida e saúde, por meio da ampliação da 

infra-estrutura básica local, como o sistema básico de saneamento, coleta e destinação de 

resíduos sólidos, fornecimento de energia elétrica, gás e telefone, postos de saúde, hospitais, 

escolas e transporte público. 

As obras rodoviárias podem provocar, ainda, a alteração e perda do patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico. Para garantir o equilíbrio ambiental e resguardar o 

patrimônio natural e cultural para as gerações futuras, o Direito passou a proteger 

determinados espaços territoriais, remetendo a implantação de empreendimentos sob a 

obediência às normas de licenciamento ambiental e à preservação do ambiente 

ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal (Art. 225).  

 As obras rodoviárias, de acordo com suas características, extensão e abrangência, 

apresentam grande potencial de alterar áreas de interesse ecológico, histórico, cultural e 

arqueológico de uma região. Segundo Hoban; Tsunokawa (1997), o termo patrimônio cultural 

refere-se a lugares, construções, valores arqueológicos, históricos, religiosos, culturais e 

estéticos. É uma forma particular de expressão dos valores humanos tornando possível 

recordar acontecimentos passados e descobertas. 

As ações construtivas podem modificar ou, até mesmo, destruir sítios arqueológicos de 

grande valor cultural, além de danificar monumentos e edifícios históricos, em decorrência 

principal das atividades de terraplenagem, movimentação de máquinas e equipamentos, bem 

como pela emissão de poluentes, ruídos e vibrações provocadas pelas obras. 

Ações ou empreendimentos em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas 

ou de potencial espeleológico que possam ser lesivos a essas cavidades, devem ser 

obrigatoriamente submetidos à aprovação de estudo de impacto ambiental, conforme 

estabelece o Decreto Federal n.º 99.556, de 1 de outubro de 1990. 
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O patrimônio cultural é legalmente protegido na maioria dos países. No Brasil a 

Constituição Federal em seu Artigo 216, caracteriza como patrimônio cultural “os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I. as formas de expressão; 

II. os modos de criar, fazer e viver; 

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

 

A Carta Maior, no art. 225, §1º, confere vários deveres ao Poder Público, dentre os 

quais: (i) definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos 

(inc. III); (ii) exigir estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental (inc. IV) (LAMY et al., 

2006). Para tanto, as áreas legalmente protegidas como áreas de preservação permanente, 

unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais, áreas indígenas, entre outras, 

devem ser estudadas criteriosamente para evitar impactos, muitas vezes irreversíveis. 

Diante da proteção conferida às áreas legalmente protegidas, para garantia do próprio 

equilíbrio ambiental, a análise sobre um empreendimento poluidor, como projetos 

rodoviários, merece atenção especial. A implantação ou mesmo a ampliação da capacidade de 

rodovias inseridas nestes ambientes podem ocasionar a curto, médio ou longo prazos 

externalidades negativas sobre as áreas protegidas e de grande relevância para uma 

determinada região. 

Obras rodoviárias que cruzam áreas indígenas ou comunidades tradicionais implicam 

em impactos muitas vezes irreversíveis a estas comunidades. As características sociais, 

culturais, políticas e econômicas tornam-se extremamente vulneráveis a alterações 

influenciadas pelo contato com outros povos. De acordo com Hoban; Tsunokawa (1997), os 

principais impactos negativos sobre áreas indígenas referem-se à perda do senso de 

identidade, perda de terras e prejuízos a fauna e flora, que são considerados por muitas tribos 

como sagradas; perda dos meios de subsistência e violação do exercício tradicional de direitos 
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sobre a terra, com a permissão de novos acessos e novas formas de ocupação do solo; 

problemas sociais e de saúde, como ocorrência de doenças, alcoolismo e desemprego; 

violação nos direitos de participação no desenvolvimento pela necessidade sentida por eles da 

proteção para a continuação dos seus modos correntes de desenvolvimento. 

No entanto, é importante destacar que, embora estejamos tratando dos impactos 

negativos associados às obras rodoviárias, por outro lado, a implantação ou recuperação de 

estradas de rodagem traz, durante a fase de operação, inúmeros impactos positivos, refletindo 

em efeitos benéficos significantes e permanentes, uma vez que, podem alterar a dinâmica 

socioeconômica regional, pois além de compor melhoria das condições de escoamento da 

produção agrícola, pecuária e industrial local e de regiões mais distantes, gera empregos, 

promove facilidades de locomoção e melhoria das condições de acessibilidade das 

comunidades com municípios próximos, favorecendo as atividades culturais, educacionais, de 

lazer e trabalho. 

É fundamental, porém, a introdução de um planejamento socioambiental estratégico 

considerando efeitos em escala regional, circunscrevendo as principais relações de causa e 

efeito associadas às dinâmicas induzidas pelo empreendimento, minimizando os processos de 

degradação socioambiental e maximizando os seus efeitos benéficos. 

2.4 Medidas de controle ambiental 

As medidas de controle e os programas de monitoramento ambiental desenvolvidos na 

fase de implantação, ampliação ou recuperação de obras viárias objetivam maximizar os 

efeitos desejados e reduzir, eliminar ou mitigar os indesejáveis. Sua definição deve ter 

conseqüência prática no projeto, posto que, deverão estar previstas, dimensionadas e inseridas 

no projeto de engenharia, de forma a serem consideradas integralmente quanto à sua 

aplicabilidade técnica e orçamentária (PARANÁ, 2000; SANTA CATARINA, 2004). 

Para garantir desempenho eficaz e atendimento aos requisitos ambientais, um 

empreendimento rodoviário deve ser gerido segundo um sistema estruturado que considere, 

integre e articule todos os elementos ligados à questão ambiental, em todas as atividades e 

operações técnicas que o caracterizam (GALVES, 1998). 

As especificações de controle ambiental estabelecem um conjunto de “boas práticas de 

engenharia” a serem adotadas na execução dos serviços e atividades de obra, visando à 

prevenção e redução dos impactos socioambientais negativos (BRASIL, 2005b; BRASIL, 

2006a; BRASIL, 2006b; SÃO PAULO, 2006a).    
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Em obras rodoviárias as medidas de controle ambiental são definidas na fase de 

projeto em conjunto com os estudos ambientais, onde são verificadas as principais 

intervenções construtivas, e avaliados os impactos ambientais significativos decorrentes do 

empreendimento. Estas medidas, no entanto, em uma etapa posterior, na fase de execução das 

obras, podem sofrer alterações e adaptações de acordo com as necessidades identificadas.  

As medidas de controle e monitoramento ambiental visam, prioritariamente, a 

minimizar os impactos ambientais significativos decorrentes dos serviços de obra, por meio 

de ferramentas e dispositivos que proporcionem a estabilização e ou revegetação de cortes e 

aterros; recuperação de áreas degradadas (áreas de empréstimo, bota-fora, unidades 

industriais, canteiros de obra etc.), controle de processos erosivos e assoreamento de 

drenagens naturais, tratamento e disposição final de efluentes domésticos e ou industriais, 

manutenção da saúde e segurança dos funcionários, usuários e comunidades lindeiras.  

De acordo com Miglino (1998) a realização oportuna destes cuidados normalmente 

custa pouco e resultará em economias a médio e longo prazo, minimizando os problemas 

sociais e ambientais (queda de barreiras, assoreamento de sistemas de drenagem, com danos 

ao corpo estradal e a terceiros). Os custos envolvidos na prevenção dos danos ambientais são 

normalmente inferiores aos de sua remediação ou correção.  

O conhecimento prévio dos problemas associados à implantação e operação dos 

empreendimentos, por meio de instrumentos de avaliação de impacto e de planejamento 

ambientais, permite a adoção de medidas que evitam ou atenuam estes impactos, reduzindo os 

danos ambientais, e conseqüentemente, os gastos relacionados (DE JORGE, 2001). 

Outro aspecto de relevada importância está relacionado ao atendimento à legislação 

ambiental e às condicionantes previstas nas licenças e autorizações ambientais específicas. As 

medidas compensatórias são apresentadas em planos e programas ambientais elaborados após 

a emissão da Licença Prévia (LP) pelo órgão ambiental competente. 

Para tanto, é fundamental a introdução pelo empreendedor de atividades de supervisão 

ambiental, ou que a empresa contratada para a supervisão das obras conte com especialistas 

ambientais qualificados dentro do seu corpo técnico para realizar o acompanhamento, 

monitoramento dos programas ambientais e a execução das medidas ambientais propostas 

avaliando sistematicamente a eficácia destas medidas de modo a redimensioná-las ou associá-

las a outras práticas, buscando sempre obter os resultados esperados. 

O Quadro 2.3 apresenta as principais medidas de controle ambiental para as 

intervenções previstas e os conseqüentes impactos ambientais associados. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

56

A seguir são apresentadas as principais medidas de controle para os aspectos 

socioeconômicos que envolvem empreendimentos rodoviários. Pelo fato das intervenções 

causarem tipos distintos de impactos sociais e econômicos, as medidas serão apresentadas de 

forma descritiva e não em formato de tópicos. 

 São várias as medidas que podem ser tomadas para atenuar os possíveis impactos ao 

meio antrópico, desde a fase de concepção e de projeto até a fase de operação da via. Em um 

primeiro momento, deve-se desenvolver um planejamento global de uso e ordenamento do 

solo ao longo da rodovia e um plano funcional, incluindo nesse planejamento os organismos 

intervenientes, inclusive os órgãos de fiscalização ambiental (ALMEIDA, 2008). 

 As atividades de reassentamento devem ser realizadas por equipe de sociólogos 

especialistas, responsáveis pelo acompanhamento pleno das famílias, garantido que todas 

tenham acesso as suas novas residências, bem como o atendimento às suas necessidades 

econômicas, sociais e culturais atendidas na nova localização, implementando, quando 

necessário, programas de compensação como praças, áreas destinadas ao lazer, esporte, 

centros culturais etc. 

A harmonia da paisagem deve ser preservada com a seleção de traçados que respeitem 

as características naturais do terreno, procurando sempre integrar e equilibrar a rodovia ao 

meio ambiente natural, adotando sempre medidas de revegetação das áreas lindeiras, 

sobretudo dos taludes de corte e aterro, utilizando espécies da flora nativa da região. 

Os aspectos de saúde devem ser monitorados e relacionados ao do sistema de 

saneamento básico, controle de resíduos sólidos e entulhos nas áreas de apoio, ambientes 

propícios à proliferação de vetores. A segurança viária deve ser ampliada com um sistema 

eficaz de sinalização de advertência e segurança, dispositivos de segurança como barreiras 

rígidas, implantação de acostamentos e faixas adicionais. 

Quanto aos aspectos econômicos, as atividades produtivas devem ser previamente 

planejadas por planos de ordenamento de uso e ocupação do solo nos municípios, bem como 

fiscalizar a faixa de domínio, evitando o surgimento de atividades ilegais realizadas por 

ambulantes, comprometendo as áreas de encostamento, paradas de ônibus, pátios de descanso, 

entre outros, priorizando sempre o bem-estar dos usuários e das comunidades lindeiras às 

vias. 

As áreas de interesse ecológico ou locais de maior fragilidade ou vulnerabilidade 

ambiental devem ser evitadas. No entanto, quanto não houver alternativas, todos os cuidados 
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legais e ambientais devem ser estabelecidos desde a fase de planejamento do 

empreendimento, de forma a minimizar e mitigar os impactos previstos. 

O patrimônio histórico, cultural e arqueológico deve ser objeto de pesquisa durante a 

fase de concepção do projeto, onde é levantada a existência de sítios históricos e ou 

arqueológicos, bens tombados pela relevância artística e cultural na área de influência da 

rodovia. As possíveis intervenções devem ser previamente autorizadas pelo Iphan e as 

atividades construtivas devem seguir as diretrizes e exigências deste órgão. 

Quanto às áreas indígenas, estas são protegidas por lei, e para evitar impactos nestas 

comunidades, deve-se evitar a construção ou o melhoramento de vias que interceptam ou que 

favoreçam acessos a estes locais, de modo a preservar a integridade destes povos ameaçada 

pelo contato com outras raças e culturas. 

O atendimento à legislação, a implantação dos planos e programas ambientais, o 

monitoramento e o acompamento sistemático dos serviços construtivos são essenciais para a 

redução e o controle dos impactos ambientais, sociais e econômicos previstos na fase de 

projeto. 

É essencial ainda, programas de educação, de comunicação social e treinamento 

ambiental direcionados aos funcionários das obras, aos usuários das rodovias e aos habitantes 

da área de influência do empreendimento, ampliando assim a conscientização das partes 

envolvidas quanto à preservação do meio ambiente. 
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Capítulo 3 

GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS 
RODOVIÁRIOS 
 
 

 

3.1  A evolução da política ambiental no mundo 

A conservação do meio ambiente foi encarada, por muito tempo, como uma atividade 

secundária, muitas vezes nem considerada por grande parte dos empresários e dirigentes 

públicos responsáveis pelo planejamento e execução dos chamados projetos de 

desenvolvimento, dentre os quais se incluem os empreendimentos rodoviários (VICENTINI, 

1999). 

As questões ambientais começaram a ser contempladas de forma sistemática em 

políticas públicas, nos chamados países do primeiro mundo, a partir da década de 1960. Foi 

neste ano que o termo “meio ambiente” pela primeira vez foi utilizado em um evento 

internacional, em uma reunião do Clube de Roma10, cujo objetivo era a reconstrução dos 

países no pós-guerra e a discussão sobre os negócios internacionais. 

Na década de 1970, estas políticas passaram a integrar os programas dos governos dos 

países em desenvolvimento e, nas décadas seguintes, o assunto adquiriu expressão mundial, 

sendo considerado em estruturas gerenciais públicas e privadas.  

Podemos citar quatro eventos que marcaram de forma direta a trajetória da política 

ambiental no mundo, definindo as bases das concepções, modalidades e instrumentos que 

vieram a se desenvolver ao longo dos anos subseqüentes (MAGRINI, 2002). Foram eles: 

 

 

 

 

____________ 
10 Clube de Roma era um centro de inovação e iniciativa, uma organização não governamental sem fins 
lucrativos, envolvendo cientistas, economistas, administradores, representantes da sociedade civil e líderes de 
estados dos cinco continentes, com o objetivo de tratar de assuntos de interesses internacionais. Informações 
disponíveis no site www.wikipedia.com. Acesso em 26 jun. 2008.  
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 A promulgação da Política Ambiental Americana (NEPA), em 1969;  

 A realização da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972; 

 O trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento que resultou na publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” 

em 1987 e; 

 A realização da Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992. 

 
Outros eventos também marcaram de forma indireta os rumos desta política: (i) a 

publicação em 1972 do relatório “Limites do Crescimento”, formulado pelo Clube de Roma 

associados ao grupo de pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que aborda 

os problemas de degradação ambiental como resultado principal do descontrolado 

crescimento populacional e suas conseqüentes exigências sobre os recursos da terra. 

Acrescenta assim, a importância da estabilidade populacional, econômica e ecológica para 

conservação dos recursos naturais; e (ii) os dois choques do petróleo, ocorridos 

respectivamente em 1973 e 1979, onde a busca por novas fontes de recursos energéticos, 

impulsionou assuntos ligados às questões ambientais e estratégias para a exploração destes 

recursos.  

A lei da Política Nacional do Meio Ambiente dos Estados Unidos, National 

Environmental Policy Act (NEPA) aprovada em 1969, foi um importante marco para a 

proteção dos ambientes naturais. Foi a primeira intervenção do poder público sobre as 

questões ambientais por meio de um sistema regulamentar. 

Em 1972, a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, em Estocolmo, 

Suécia, resultou a Declaração do Meio Ambiente que proclama a importância da proteção do 

meio ambiente para o bem-estar dos povos e para o desenvolvimento econômico mundial, 

constituindo assim um anseio das sociedades e um dever dos governos. Seus princípios 

influenciaram várias Constituições, inclusive a brasileira de 1988. 

A década de 1970, de acordo com Valle (1995), é considerada a década da 

regulamentação e do controle ambiental, onde as nações começaram a estruturar seus órgãos 

ambientais e estabelecer legislações visando à proteção do meio ambiente. Na década 

seguinte, segundo o autor, a proteção ambiental deixa de ser um requisito apenas legal, 

passando a ser entendida como uma oportunidade de reduzir o consumo de matérias primas e 

melhorar a imagem das empresas. Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, por meio do Relatório das Nações Unidas, intitulado “Nosso Futuro 
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Comum”, também conhecido por Relatório Brundtland, definiu a idéia de desenvolvimento 

sustentável na forma: “Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991).  

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92, foi 

de grande importância para a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável e para 

a conscientização dos problemas relacionados ao meio ambiente. Foi então publicada a 

Agenda 21, que, no setor de transportes apresenta a definição de transporte ambientalmente 

sustentável como aquele “que não coloque em risco a saúde pública ou ecossistemas e que 

atenda às necessidades de mobilidade de forma consistente com (i) o uso de recursos 

renováveis em níveis abaixo de suas taxas de regeneração e (ii) o uso de recursos não 

renováveis em níveis abaixo do desenvolvimento de substitutos renováveis” (BRASIL, 2000).  

Os anos de 1990 foram marcados pelo surgimento de novos atores atuantes na questão 

ambiental, como as empresas, que, respondendo aos princípios contidos no Relatório 

Brundtland e apresentados na ECO 92, passaram a adotar atitudes pró-ativas, na introdução de 

mecanismos de gestão ambiental. Data deste período o desenvolvimento de instrumentos da 

chamada Gestão Ambiental Privada (das empresas), dentre os quais destacam-se os 

desenvolvidos, no âmbito da série de normas ISO 14000, pela International Organization for 

Standardization (ISO), envolvendo o Sistema de Gestão Ambiental, Auditoria Ambiental e 

Avaliação de Desempenho Ambiental; Ciclo de vida, rotulagem e aspectos ambientais em 

Padrões, relacionados à gestão ambiental de sítios ou organizações e produtos (ZAMBRANO, 

2004). 

Posteriormente, em 2002, foi realizada em Johannsburg, África do Sul, a Conferência 

Ambiental Rio+10. Essa conferência objetivou dar continuidade à discussão iniciada pela 

ECO 92. Os assuntos abordados incidiram sobre ações mais voltadas à erradicação da 

pobreza, à globalização e às questões energéticas, tais como o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Protocolo de Kyoto, bem como às mudanças climáticas, 

entre outros. 

Recentemente, em dezembro de 2009, foi realizada e promovida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) a décima quinta Conferência Mundial do Clima em Copenhagen, 

Dinamarca, chamada COP-15. A conferência teve como objetivo maior negociar, redigir e 
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aprovar os termos da segunda parte do Protocolo de Kyoto – a primeira foi elaborada e 

definida em 1997, entrou em vigor em 2005 e expira em 2012. A continuidade do Protocolo 

estabele novas metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Em tal conferência o 

Brasil se comprometeu em reduzir até 2020, 39% das emissões de tais gases. No entanto, 

decorrente da ausência de um consenso sobre um instrumento legal para limitar as emissões, a 

decisão sobre um novo acordo climático, será discutido em 2010.  

Com novas metas, a política ambiental brasileira sofrerá estruturações importantes, 

com leis ambientais mais rígidas e punitivas, promovendo como conseqüência a busca cada 

vez maior de tecnologias mais limpas e fontes renováveis para geração energia. 

3.1.1 A política ambiental brasileira 

No Brasil, a política ambiental propriamente dita se desenvolveu de forma tardia se 

comparada às demais políticas setoriais brasileiras e, basicamente, em resposta às exigências 

do movimento internacional ambientalista. A visão governamental da época de que a proteção 

ambiental não deveria sacrificar o desenvolvimento econômico do país, constituiu um dos 

principais entraves para a inserção do componente da sustentabilidade no modelo de 

desenvolvimento econômico brasileiro. O governo brasileiro, com vistas no desenvolvimento, 

incentivava a implantação de indústrias multinacionais em nosso território, ignorando 

quaisquer sistemas de controle de emissão de poluentes.  

A década de 1970 foi marcada pelo significativo desenvolvimento das atividades 

econômicas no país. A expansão econômica e territorial foi impulsionada por investimentos 

governamentais de grande monta em projetos de infra-estrutura, dos quais a rodovia 

Transamazônica e a barragem de Itaipu são ícones (SÁNCHEZ, 2006a).  

A posição brasileira na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, 

assim como dos demais países do Terceiro Mundo, foi extremamente defensiva, apontando 

que os problemas ambientais então discutidos, foram criados pelas grandes potências 

mundiais, cabendo a estes países resolver suas questões ambientais, e que as medidas 

propostas para proteção do meio ambiente teriam como objetivo oculto conter a expansão 

industrial dos países em vias de desenvolvimento.  

O Brasil se apresentava ao mundo como possuidor de grandes extensões de terras, e 

por esta razão, com um grande potencial a ser explorado pelos países desenvolvidos. 

Acreditava-se que o terceiro mundo representava um estoque do potencial poluidor para os 

demais países (ZAMBRANO, 2004). 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

67

Em 1973, pelo Decreto Federal 73.030/73, foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (Sema), que se propôs a discutir junto à opinião pública a questão ambiental, 

fazendo com que as pessoas se preocupassem mais com o meio ambiente e evitassem atitudes 

predatórias. No entanto, a Sema não contava com nenhum poder policial para atuar na defesa 

do meio ambiente.  

Porém, somente em 1975 a política ambiental foi abordada no planejamento 

econômico do governo federal, compreendendo três linhas de ação: política ambiental na área 

urbana e definição de áreas críticas de poluição, política de preservação de recursos naturais e 

política de proteção à saúde humana. Somente as áreas críticas de poluição foram ratificadas 

pelo Decreto 76.389/75, que condicionou a aprovação de projetos industriais à observância de 

normas anti-poluidoras (MAIMON, 1996). 

Após o cenário cada vez mais amplo da variável ambiental promovido nas convenções 

mundiais lideradas pela ONU, o Brasil então se vê diante da necessidade de se regulamentar 

internamente mediante as questões ambientais. Em 1981, a Lei 6.938, por intermédio da 

Sema, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que embora regulamentada 

apenas em 1990 pelo Decreto 99.274, foi o marco da legislação ambiental brasileira, 

promovendo a preservação e a recuperação da qualidade ambiental e o mais importante, 

apresentando diretrizes, conceitos e instrumentos para a sua aplicação e cumprimento.   

A PNMA constituiu, a partir de então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama), que dispõe da estrutura hierárquica do poder executivo na questão ambiental, e 

instituiu o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Por 

esse Cadastro foram definidos os instrumentos para a implementação da Política Nacional, 

dentre os quais o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima). 

Foi criado, também, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que tem 

poderes regulamentadores por meio do estabelecimento de normas e critérios que regulamenta 

as práticas da política ambiental e estabelece padrões de meio ambiente. 

O Decreto 99.274 de 1990, que regulamentou a Lei 6.938/81 e suas modificações 

posteriores, explicava o procedimento para o licenciamento ambiental, onde o prévio 

licenciamento de atividades e obras que envolvessem o uso dos recursos ambientais seria feito 

pelos devidos órgãos estaduais competentes – incluindo o técnico e o político, cabendo ao 

Conama fixar os critérios básicos exigidos para os EIA/Rima. 

No entanto, somente a partir da Resolução Conama 1/86, onde todos os 

empreendimentos que tivessem potencial de impacto negativo sobre o meio ambiente, 
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deveriam ser submetidos ao cumprimento do licenciamento ambiental de obras, deu-se início 

as primeiras atividades e medidas concretas de proteção ambiental no Brasil. 

A Constituição de 1988 foi um importante passo para a formulação da política 

ambiental brasileira. Foi dedicado ao meio ambiente um capítulo próprio, reconhecendo-o 

como bem jurídico autônomo, dividindo entre ao poder público e a sociedade a 

responsabilidade pela sua preservação e conservação. Dentre os aspectos que reforçaram a 

política ambiental, foi a reestruturação dos procedimentos de licenciamento e fiscalização, 

promovendo maior autonomia aos municípios no campo ambiental, que assumiram, assim, 

atribuições antes pertinentes aos órgãos estaduais e federais. 

O Ibama foi criado pela Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 e, em 1990 foi criada a 

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (Semam), que tinha no Ibama seu 

órgão gerenciador da questão ambiental, responsável por formular, coordenar, executar e 

fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e da preservação, conservação e uso 

racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis. 

O Ministério do Meio Ambiente foi criado em 1992 e, desde esta data, sua 

denominação e composição foram modificadas diversas vezes, porém este permanece ainda o 

mesmo em sua essência. 

Em 1997 foi promulgada a regulamentação federal sobre Licenciamento Ambiental 

(Resolução Conama 237/97) e em 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, 

onde condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente passaram a ser punidas 

civil, administrativa e criminalmente.  

Na década atual, segundo Zambrano (2004), observa-se a tendência das políticas 

ambientais para um enfoque integrador: integração do desenvolvimento com o uso sustentável 

dos recursos; integração dos instrumentos de comando e controle tradicionalmente aplicados 

ao meio ambiente com instrumentos econômicos; integração dos agentes públicos e privados 

na gestão do meio ambiente; integração da dinâmica da problemática ambiental local com a 

global; formação de parcerias; criação e aplicação de instrumentos compartilhados de gestão; 

e implementação de ações conjuntas de preservação ambiental. Estas se apresentam como as 

formas mais viáveis de encaminhamento das políticas ambientais nos dias de hoje. 

Assim como na esfera global e política, as organizações também se estruturaram e 

estabeleceram políticas ambientais internas. A Política Ambiental de uma organização é 

definida em um documento que expressa o conjunto de objetivos, metas, normas e leis, 

procedimentos, atribuições e responsabilidades que serão implementadas pelos instrumentos 
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do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (FORNASARI FILHO, 2001). No entanto a Política 

Ambiental das organizações, mesmo tendo seus próprios objetivos, é parte da política 

governamental (de um estado ou do país) estando subordinada aos objetivos da política maior, 

devendo-se compatibilizar e integrar às demais políticas setoriais e institucionais desse 

governo (SILVA, 2002). 

 Dentro de uma instituição empresarial, segundo Oliveira Filho (2002), é 

recomendável que uma política ambiental esteja apta a interagir com outras políticas 

organizacionais, tais como qualidade, saúde ocupacional e segurança, bem como com os 

valores essenciais e crenças da organização. As crenças e valores são diferentes para cada 

empresa, sofrendo toda a carga de padrões morais que as coletividades, com as quais 

interagem, adotam e celebram.  

Trabalhando em conformidade com a legislação e a política ambiental, a empresa pode 

melhorar a sua imagem e ganhar mercados, em função da nova postura ambiental exigida 

pelos consumidores, além de minimizar as barreiras comerciais não tarifárias no mercado 

internacional. Estes resultados, porém, não se viabilizam de imediato, há necessidade de um 

correto planejamento e posterior organização para que a interiorização da variável ambiental 

na organização possa atingir, em curto prazo, o conceito de excelência ambiental (OLIVEIRA 

FILHO, 2002). 

No setor do transporte, as rodovias, por constituírem obras de infra-estrutura que 

demandam recursos naturais, intervindo diretamente no funcionamento dos ecossistemas, 

entre outros motivos, carecem, primeiramente, de uma política ambiental concebida dentro do 

escopo das atribuições e objetivos institucionais de seus órgãos gestores e da criação de 

procedimentos e instrumentos que viabilizem o cumprimento desta política (ROCHA, 2006). 

Felizmente, já ocorreram algumas ações neste sentido. Tem havido tentativas importantes no 

sentido de adequar as obras rodoviárias à nova conjuntura atual, ao contrário do que acontecia 

até a década de 1980, quando o aspecto ambiental não era considerado como um todo, 

envolvendo outros aspectos que não os meramente associados ao corpo estradal, por exemplo: 

plantio de árvores e proteção de taludes (BOFF, 2003). 

Romanini (2000) apresenta inúmeros procedimentos ecológicos que vêm sendo 

tomados pelos países de todo o mundo no sentido de envolver a política ambiental também 

neste setor. Envolvem atividades de proteção de ecossistemas que interagem com a rodovia, 

como o controle da supressão de vegetação e programas de plantio, manejos de incêndio, 

passagens de fauna e medidas para reduzir a poluição atmosférica, entre outros. 
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De acordo com o autor, o Brasil, embora muito se tenha evoluído neste sentido, ainda 

não apresenta uma política ambiental para o setor de transportes com princípios e 

procedimentos claramente definidos. São poucas as rodovias, sobretudo aquelas concedidas à 

iniciativa privada, onde o cenário ambiental foi favorecido pelas exigências contratuais e 

legais. 

3.2  Gestão ambiental – aspectos conceituais e instrumentos 

A gestão ambiental vem sendo amplamente utilizada nos mais variados campos, desde 

a administração pública, até o setor de serviços, com o objetivo de manter ou melhorar a 

qualidade ambiental e, conseqüentemente, as condições de vida das populações, promovendo 

a minimização dos efeitos negativos decorrentes das atividades e empreendimentos, buscando 

aproximá-los cada vez mais do desenvolvimento sustentável. 

Como salienta Bitar (2001), “a gestão ambiental pode ser entendida como o campo de 

atuação humana que busca equilibrar a demanda de recursos naturais da Terra com a 

capacidade do ambiente (natural ou modificado) em fornecer ou propiciar ao Homem o 

aproveitamento de tais recursos, de modo que essa demanda seja entendida em bases 

sustentáveis”. 

Segundo Epelbaum (2004), diante do estágio de maturidade e resposta de cada 

organização, diversas classificações surgiram para avaliar a gestão ambiental empregada: 

desde as reativas (caracterizadas pela reação pontual a problemas específicos), até as mais 

pró-ativas (que buscam uma forma de organizar a gestão ambiental para reduzir riscos, 

identificar oportunidades e melhorar a imagem). De acordo com Küller (2005), o melhor 

método ou modelo de gestão a ser aplicado é aquele que melhor atende às especificidades das 

atividades submetidas a essa gestão. 

Gestão ambiental pode ser entendida como a “aplicação dos princípios de 

planejamento e controle na identificação, avaliação, controle, monitoramento e redução dos 

impactos ambientais a níveis pré-definidos” (EPELBAUM, op. cit.)  

Lanna (1996) define gestão ambiental como “o processo de articulação das ações dos 

diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço com vistas a garantir a 

adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais - naturais, econômicos e 

socioculturais - às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes 

previamente acordados ou definidos”. 
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De acordo com Sánchez (2006a), “gestão ambiental é um conjunto de medidas de 

ordem técnica e gerencial que visam a assegurar que o empreendimento seja implantado, 

operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e outras diretrizes 

relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos, além de 

maximizar os efeitos benéficos”. 

Pode-se ainda incorporar na finalidade das ações de gestão, como lembra Bitar (2001), 

o caráter ético e socialmente responsável colocado pelos governantes e representantes de 

organizações, empresas e estabelecimentos. 

Os primeiros modelos de gestão ambiental surgiram na década de 1970, quando da 

demanda por melhores desempenhos ambientais, principalmente dentro das empresas de 

setores com processos altamente poluidores como siderúrgicas, mineradoras, químicas e 

petroquímicas. No entanto, até meados da década de 1980, os procedimentos de gestão eram 

vinculados ao controle ambiental de fim-de-linha. 

O setor químico foi o precursor dos modelos de gestão ambiental, uma vez que, os 

acidentes decorrentes de fontes industriais em todo o mundo, com conseqüências graves ao 

meio ambiente e à sociedade, desencadeou uma pressão direta das ONGs, órgãos 

fiscalizadores, governos e sociedade em geral. Nos outros setores, conforme menciona 

Epelbaum (2004), a reação das empresas foi individual e única, resultado de sua cultura, 

situação de mercado, riscos e oportunidades identificados, e da atitude de liderança exercida 

por grupos de pessoas internos à empresa. 

Nos últimos anos, foram observadas grandes mudanças estruturais quanto aos aspectos 

de gestão ambiental, com investimento em novos processos, introdução de novos 

procedimentos e diretrizes, análise de riscos, avaliação de desempenho ambiental e auditorias 

periódicas. 

As empresas que incorporaram a gestão ambiental nas suas atividades buscam a 

inovação tecnológica que reflete em processos produtivos mais eficazes, mais limpos e que 

geram menos resíduos, bem como produtos menos nocivos ao meio ambiente, o que as 

tornam mais competitivas, uma vez que, reduzem o consumo de matérias primas, 

racionalizam o uso de recursos naturais e os custos finais na produção. 

A implantação de um sistema de gestão ambiental por uma organização permite 

assegurar a conformidade com sua política ambiental e com os aspectos legais, propor 

medidas de controle aos impactos ambientais e promover a avaliação de desempenho 

ambiental diante dos critérios estabelecidos. 
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Não podemos deixar de mencionar o apelo de marketing. Além das vantagens 

competitivas, as empresas buscam a satisfação e o reconhecimento dos clientes, acionistas, 

consumidores e demais partes interessadas chamados “stakeholders”, que são os beneficiários 

dos resultados empresariais. 

Epelbaum (2004) cita a pesquisa efetuada pelo BNDES, CNI, e Sebrae com 1.451 

empresas de vários segmentos e tamanhos sobre a pergunta: “Quais são as principais razões 

para a adoção de práticas de gestão ambiental?” mostrou que os fatores mais citados, cerca de 

62%, são: “estar em conformidade com a política social da empresa” - também relacionado à 

preocupação com a imagem; “atender à exigência para licenciamento” (56%); “atender a 

regulamentos ambientais apontados por fiscalização de órgão ambiental” (56%); e “melhoria 

de imagem perante a sociedade” (21%). 

Backer (2002) afirma que, de acordo com as pesquisas e entrevistas por ele realizadas, 

fica evidente que os setores econômicos tradicionalmente conhecidos e repertoriados como 

grandes poluidores (petroquímica, agroquímica, energético, farmacêutico, plástico, 

metalúrgico etc.) são os menos mal aparelhados para implantar uma estratégia ecológica na 

Europa. Por outro lado, o setor de serviços e, dentre esses, especialmente aqueles ligados ao 

turismo (transportes, empresas especializadas em infra-estruturas de higiene pública, 

operadoras de turismo, construção civil e obras públicas, hotelaria e restaurantes), está com 

atraso absurdo e raramente observado na implantação de uma polícia ou estratégia de 

responsabilidade ambiental, e isto, em todos os setores da empresa.  

Sánchez; Hacking (2002) sugerem três dimensões da gestão ambiental: a preventiva, a 

corretiva e a gestão da capacidade organizacional, que envolve a capacitação de pessoas, 

designação de responsabilidades, a alocação de recursos e a gestão do conhecimento, 

compondo assim o sistema de gestão integrada. 

Em empreendimentos de infra-estrutura, mesmo após o processo de licenciamento 

ambiental, onde o EIA/Rima dispõe dos programas ambientais dirigidos e de procedimentos 

específicos para o acompanhamento das questões ambientais, esta etapa, muitas vezes não é 

realizada. Segundo Silva (2002), este fato decorre da cultura e das práticas gerencias dos 

empreendedores que ainda vêem os estudos ambientais como simples cumprimento de uma 

exigência legal. Soma-se ainda a dificuldade por parte das agências de controle ambiental no 

acompanhamento dos empreendimentos após a emissão das licenças. 

No entanto, a gestão ambiental dentro de uma organização, deve incorporar funções 

que vão muito além dos processos burocráticos necessários ao atendimento das exigências 
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legais. A avaliação contínua dos impactos previstos na fase do projeto, sua complementação, 

e a implantação de planos e programas ambientais, buscando medidas de controle, prevenção 

e mitigação, compreendem estratégias a serem buscadas durante as etapas do empreendimento 

pela gestão empresarial.  

Os níveis de degradação ambiental encontrados em diferentes regiões brasileiras não 

são justificáveis apenas pela falta do conhecimento desejável sobre a dinâmica ambiental ou 

de tecnologias ambientalmente adequadas. Entre as causas, um fator prioritário a ser 

considerado é a inadequação ou falhas no processo de gestão ambiental, que dificulta ou 

impede aos diversos tipos de agentes sociais - desde os responsáveis pela degradação até aos 

responsáveis pela proteção - dispôr e aplicar o conhecimento existente, independentemente do 

seu nível de aprofundamento. Assim, no contexto da gestão ambiental, a atenção prioritária 

deve ser dada ao desenvolvimento de métodos adequados para regular o uso, controle, 

proteção e conservação do ambiente sem, entretanto, desmerecer a necessidade de esforços 

em pesquisas voltadas para o conhecimento da dinâmica ambiental e ao desenvolvimento de 

tecnologias ambientalmente adequadas (LANNA, 1996). 

No entanto, mudanças na direção de novas práticas gerenciais, onde os sistemas de 

gestão ambiental tenham aplicação mais evidente, em todas as etapas do empreendimento são 

vistas nos últimos anos. A grande demanda de empreendimentos, a expressiva dimensão das 

obras e os potenciais impactos associados, fizeram com que esse setor apresentasse um grande 

desenvolvimento no tratamento dos temas ambientais relacionados ao emprego de 

ferramentas de gestão por parte dos empreendedores (GALLARDO; SÁNCHEZ, 2004). Além 

disso, após a incorporação da variável socioambiental nos processos de licenciamento dos 

empreendimentos e o aumento da complexidade e do rigor da legislação ambiental, face a 

uma maior fiscalização exercida pelos órgãos ambientais e pelo Ministério Público, reflexo da 

importância atribuída pela sociedade à preservação do meio ambiente e aos aspectos atinentes 

ao desenvolvimento sustentável, tem-se exigido um aprimoramento permanente das 

organizações para a gestão ambiental de empreendimentos, desde a fase de planejamento até a 

implantação da obra (GRIGOLETO; SILVA, 2008). 

Pode-se citar como exemplo, a construção da pista descendente da rodovia dos 

Imigrantes (SP 061), com acompanhamento sistemático das ações previstas no processo de 

licenciamento ambiental (SÁNCHEZ; GALLARDO, 2005). Outra obra de destaque foi a 

duplicação da rodovia Raposo Tavares (SP 270), onde as medidas mitigadoras contidas no 

Plano de Controle Ambiental (PCA) proposto pela Concessionária ViaOeste foram avaliadas 
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por meio de auditorias ambientais periódicas, considerado um procedimento de gestão 

pioneiro no Estado de São Paulo.  

Outros exemplos da inserção da gestão ambiental desde a instalação do 

empreendimento são vistos nos projetos do gasoduto Brasil-Bolívia (ALMEIDA, 2008) e do 

Rodoanel Mário Covas – trechos Oeste e Sul. 

Küller (2002) destaca ainda que as obras do gasoduto Brasil-Bolívia, em 1997, foram 

as primeiras no Brasil onde a gestão ambiental estava sob responsabilidade da construtora, 

designada por meio de exigência contratual a elaborar e aplicar o Plano de Gerenciamento e 

Controle de Impactos Ambientais. 

Ressalta-se, também, a importante participação dos organismos multilaterais de 

crédito, que reforçou a implantação de instrumentos de gestão ambiental a partir das 

exigências presentes nas cláusulas contratuais advindas dos financiamentos internacionais, 

mudando assim a postura dos empreendedores. Pressionados pela comunidade organizada 

internacional e com a experiência adquirida pelos erros cometidos, esses organismos tem 

exigido a criação e fortalecimento de unidades ambientais nos organismos do setor rodoviário 

e a execução de estudos de impacto ambiental dos empreendimentos a serem financiados, 

como condição para a aprovação de empréstimos (VICENTINI, 1999). 

Para tanto, uma gestão ambiental eficiente, deve ser constituída por uma política 

ambiental que estabeleça as diretrizes gerais por um método de gerenciamento ambiental, que 

oriente as ações gerenciais e que articule instituições e aplique os instrumentos legais e 

metodológicos para o preparo e execução do planejamento ambiental (LANNA, 1996). 

A conscientização por meio de intensivos programas de treinamento ambiental de 

todos os colaborados envolvidos é, segundo Küller (2002), um instrumento fundamental de 

gestão ambiental, que se traduz em resultados práticos. 

O que se observa, são as inúmeras barreiras na mudança da postura da empresa ou nas 

instituições para uma atitude cultural interna mais pró-ativa. Como aponta Epelbaum (2004), 

os gestores ambientais têm dificuldades em traduzir os benefícios da gestão ambiental em 

valor empresarial. Muitos deles utilizam as ferramentas ambientais como resultado final, 

quando deveriam definir os objetivos e estratégias ambientais adequadas, utilizando as 

ferramentas disponíveis para atingí-los. 
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3.2.1  A evolução da gestão ambiental no setor rodoviário brasileiro 

Para as obras de infra-estrutura, as diretrizes para a implantação da gestão ambiental 

foram bastante influenciadas pelas condicionantes presentes nas Licenças de Instalação (LI) 

de empreendimentos submetidos ao processo de licenciamento ambiental, conforme preconiza 

a Resolução Conama 237/97. O Plano Básico Ambiental (PBA) dispõe, de acordo com o 

empreendimento, de inúmeros planos e programas de controle e compensação ambiental. 

Mesmo para obras de recuperação ou reabilitação de rodovias existentes, onde os 

impactos ambientais são pouco significativos e, conseqüentemente, não condicionados ao 

licenciamento ambiental prévio, as empresas construtoras ou de consultoria designadas a 

executar ou gerenciar tais empreendimentos, devem dispôr de instrumentos de gestão 

ambiental para atender as exigências prescritas nos editais de licitação, bem como atender as 

cláusulas contratuais, onde são previstas, além da obtenção das licenças e autorizações 

ambientais específicas, a elaboração de relatórios e documentos que demonstrem o tratamento 

das questões ambientais durante as obras, sobretudo no que concerne à utilização e 

desativação das áreas de apoio, ao tratamento dos resíduos, efluentes e substâncias perigosas, 

aos procedimentos de supressão de vegetação e à sua compensação, bem como programas de 

monitoramento da qualidade do ar e dos cursos d’água.   

Küller (2005), que faz uma abordagem da gestão ambiental para empreendimentos da 

construção pesada e dispõe sobre as questões que envolvem a gestão ambiental de obras de 

engenharia, afirma que, mesmo contando com controles pré-determinados, tais 

empreendimentos apresentam processos distintos do setor industrial. Os colaboradores que 

exercem atividades rotineiras permanecem na obra por períodos restritos e os ambientes de 

inserção de empreendimentos civis apresentam características diversas, além de serem 

passíveis de constantes mudanças, tanto naturais como antrópicas. Para tanto, os instrumentos 

e sistemas da gestão ambiental de empreendimentos viários apresentam interfaces distintas e 

devem ser definidos na fase de projetos e identificados no planejamento e implantação das 

obras. 

No sistema de transporte rodoviário brasileiro, os primeiros instrumentos de gestão 

iniciaram em 1991, quando o DNER, atualmente reestruturado e denominado DNIT, instituiu 

o Serviço de Estudos Rodoviários e Ambientais, responsável por assegurar o cumprimento 

das leis e normas ambientais em todas as fases dos projetos rodoviários federais.  
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No entanto, somente a partir de 1996, por conta de empréstimos contraídos do Banco 

Mundial, o então extinto DNER realizou o Programa de Descentralização e Restauração de 

Rodovias, onde as cláusulas contratuais relacionadas às questões ambientais necessárias à 

execução de obras rodoviárias federais, impulsionou o órgão a publicar suas primeiras 

diretrizes ambientais (ROCHA, 2006).  

Em 2001, uma nova estrutura no sistema nacional do transporte é criada, onde o DNIT 

é então, o novo órgão responsável pela gestão no âmbito federal, não só de rodovias, mas dos 

modais ferroviário e aqüaviário de transporte. Neste mesmo ano, um importante passo foi 

dado no que se refere à gestão ambiental deste órgão, com a assinatura do convênio com o 

Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), uma parceria entre o 

Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes, que ficou responsável em conceder uma 

assessoria técnica ao DNIT para a implantação do SGA do órgão. Foi criado um sistema 

informatizado para dar apoio ao planejamento ambiental dos empreendimentos rodoviários 

federais, envolvendo todas as atividades ambientais pertinentes. O Sistema de Apoio à Gestão 

Ambiental Rodoviária Federal (Sagarf) permite, além de acesso ao banco de dados 

relacionados às licenças e autorizações ambientais e imagens georreferenciadas, o treinamento 

dos técnicos e profissionais envolvidos, tanto no processo de licenciamento ambiental quanto 

nas funções administrativas à implantação gerencial do SGA no DNIT. 

Em 2004, foi publicada a Resolução DNIT 06, criando a Coordenação Geral de Meio 

Ambiente (CGMAB), vinculada à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, e responsável pelo 

gerenciamento ambiental dos empreendimentos de infra-estrutura e operação de transporte. 

Compete à CGMAB, entre outras atribuições, coordenar, controlar, administrar e executar as 

atividades de gestão ambiental dos empreendimentos de infra-estrutura e operação de 

transportes, bem como propor a política de gestão ambiental do DNIT. 

Dando continuidade às atividades de gestão ambiental, o DNIT, também em parceria 

com o Centran, criou em 2004 o Programa Nacional de Regularização de Rodovias Federais 

Pavimentadas (Pronarf), fruto de diversas negociações com o Ibama e articulação com a Casa 

Civil do Palácio do Planalto, onde foram levantadas as condições ambientais atuais de mais de 

56 mil quilômetros de rodovias, caracterizando, principalmente, as condições dos passivos 

ambientais; proximidades com áreas de conservação, terras indígenas e áreas legalmente 

protegidas; caracterização da vegetação e estágio de regeneração e conservação; e a existência 

de áreas de apoio (como canteiro de obras e jazidas) abandonadas. 
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Dentro deste programa são propostas atividades de gestão ambiental, que contemplam 

dentre outros procedimentos, o processo de regularização ambiental e a elaboração de projetos 

de recuperação ambiental, além de planos de atendimento a emergências. No entanto, para a 

realização destas atividades, são mobilizados técnicos do Exército e das superintendências 

regionais do DNIT distribuídas pelo país, em consonância com o dimensionamento dos 

recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis. 

Dentre as obras gerenciadas pelo DNIT e com financiamento parcial do BID, a 

duplicação da BR 101 Sul, trecho entre Palhoça (SC) a Osório (RS), abrangendo 348 km de 

extensão, é um exemplo de obra onde coexiste o equilíbrio entre o progresso econômico, 

desenvolvimento social e a proteção ambiental. Iniciada em 2004, é a primeira obra de 

duplicação de rodovia federal que conta com gerenciamento ambiental durante as atividades 

de execução. A empresa consultora contratada, além de gerenciar atividades de supervisão 

ambiental, também é responsável pela implantação e monitoramento dos programas 

ambientais que compõem o PBA. De acordo com o DNIT, com as atividades de 

gerenciamento ambiental e supervisão das obras, 83% do total de ocorrências irregulares foi 

solucionado ou está sendo resolvido11. 

Em 2005, iniciou-se no DNIT, por meio da CGMAB, o desenvolvimento do Plano 

Plurianual de Consolidação para Fortalecimento da Gestão Ambiental do órgão, integrante do 

Programa de Redução dos Custos de Logística, com o apoio do Banco Mundial. São 

integrantes deste plano os seguintes documentos: 

• Manual de gestão ambiental de estradas; 

• Diretrizes para reassentamento involuntário e o respectivo Termo de Referência e 

Plano de Relações Sociais; 

• Diretrizes para projetos de Atendimento aos Povos Indígenas afetados por 

Empreendimentos Rodoviários. 

 

O objetivo principal deste plano é consolidar e aprimorar o sistema de gestão 

ambiental do órgão com vistas a uma maior eficácia, com repercussões positivas sobre a 

sustentabilidade ambiental do setor de transportes e ampliar a competitividade da economia 

brasileira. 

 

____________ 
11 Informações obtidas pelo site www.dnit.gov.br. Acesso em 24 de junho de 2009.  
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Atualmente, a grande maioria dos órgãos rodoviários estaduais e empresas 

concessionárias, embora ainda não conte com um sistema de gestão ambiental consolidado, 

apresenta em sua estrutura organizacional, uma unidade específica para tratar de questões 

ambientais, como o Deinfra em Santa Catarina, o Agetop em Goiás, o Daer no Rio Grande do 

Sul, o DER em São Paulo e no Paraná, entre outros. 

No Estado de São Paulo, em 1993, o DER/SP iniciou suas primeiras atividades de 

gestão ambiental com a introdução de medidas de controle de impactos ambientais e medidas 

mitigadoras na implantação de obras. Este impulso inicial deu-se, principalmente, com o 

desenvolvimento de estudos ambientais voltados aos processos de licenciamento ambiental 

das obras de duplicação da rodovia Fernão Dias (BR 381/SP), rodovias Prof. João Hipólito 

Martins (SP 209) e Marechal Rondon (SP 300). 

Desde então, o DER/SP vem atuando nas questões ambientais voltadas ao transporte 

rodoviário, com a participação da criação da Comissão de Transportes no âmbito do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente, e da elaboração e aprovação de Resoluções relativas à gestão de 

rodovias, como a Resolução SMA 81/98, que dispõe sobre licenciamento ambiental de 

atividades restritas à faixa de domínio, de conservação e melhorias de rodovias e sobre o 

atendimento de emergências decorrentes do transporte de produtos perigosos; a Resolução 

SMA 30/00, que dispõe sobre o cadastro e o licenciamento ambiental de áreas de apoio às 

obras rodoviárias fora da faixa de domínio e em locais sem restrições ambientais; e a 

Resolução SMA 33/02, que dispõe sobre a simplificação do licenciamento ambiental das 

atividades de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais em operação 

(SÃO PAULO, 2006c). 

Atualmente o DER/SP conta com a Assessoria Ambiental ligada à Diretoria de 

Engenharia do Órgão, que é responsável por gerenciar todas as questões ambientais 

relacionadas a licenças, autorizações e atividades de obras e conserva das rodovias estaduais. 

Em 2007, por meio do financiamento do BID, o DER/SP implantou o SGA definido 

como um sistema de gerenciamento que inclui a estrutura organizacional, as 

responsabilidades funcionais, as atividades de planejamento, as práticas e procedimentos, os 

processos e recursos para desenvolvimento, implementação, revisão e manutenção da Política 

Ambiental da instituição (SÃO PAULO, 2006c). 

Outros órgãos rodoviários estaduais, como o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Minas Gerais (DER/MG) e o Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará 

(DERT/CE), também estão implantando sistemas de gestão ambiental e consolidando a 
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estrutura dos seus departamentos ambientais, contando com o apoio de financiamentos de 

organismos estrangeiros de crédito, como o BID, BIRD e JBIC (Japan Bank for Internacional 

Cooperation), para a estruturação ambiental dos seus órgãos rodoviários12.  

Verifica-se assim, que no setor rodoviário a estruturação formal dos assuntos 

ambientais é bastante recente e ainda vem enfrentando muitos desafios para gerir e regularizar 

as malhas viárias, sobretudo, quanto os aspectos legais, onde a maioria das rodovias ainda não 

apresenta licenças de operação. Este fato pode explicar em parte a pouca maturidade existente 

da gestão ambiental no setor rodoviário.  

Portanto, é evidente a distância entre os objetivos do setor rodoviário que ainda está 

baseado num modelo predatório de desenvolvimento, a visão a curto prazo e os princípios e 

objetivos da política ambiental, que se preocupa, fundamentalmente, com a conservação dos 

recursos naturais e com o desenvolvimento sustentável preconizado a longo prazo. Levará 

ainda algum tempo para a implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável 

ambiental e social no setor rodoviário onde o progresso e o crescimento econômico andem 

juntos com o uso racional dos recursos naturais (ROCHA, 2006). 

Segundo a autora, verifica-se a necessidade de se criar um sistema de gestão ambiental 

formal e normatizado que otimize tempo e custos e que apresente instrumentos claros e 

facilitadores para a tomada de decisão, desde a primeira concepção de um pleito até a efetiva 

construção de uma rodovia. 

3.2.2  Instrumentos de gestão ambiental  

Os impactos ambientais causados por atividades ou ações humanas decorrem, 

sobretudo, da formulação e implementação de políticas, planos, programas e projetos, sejam 

oriundos do setor público ou do setor privado. Portanto, impõe-se à humanidade e suas 

instituições públicas e privadas a tarefa de procurar identificar, avaliar, controlar e informar 

adequadamente os efeitos ambientais positivos e negativos associados a essas atividades, 

tanto com fins preventivos quanto corretivos, o que tem sido buscado crescentemente por 

meio do que se convencionou chamar de ferramentas ou instrumentos de gestão ambiental - 

IGAs (BITAR, 2001). 

 

 

____________ 
12 Informações obtidas nos sites www.dert.ce.gov.br e www.der.mg.gov.br. Acesso em 20 jun. 2009. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

80

Os instrumentos de gestão ambiental, de acordo com Bitar; Ortega (1998), consistem 

na sistematização de procedimentos técnicos e administrativos para assegurar a melhoria e o 

aprimoramento contínuo do desempenho ambiental de um empreendimento ou de uma área a 

ser protegida e, em decorrência, obter o reconhecimento de conformidade das medidas e 

práticas adotadas.  

Tais instrumentos podem ser classificados, como descreve Bitar (2001), em 

preventivos (que visa a antecipar a ocorrência de impactos ambientais, como a Avaliação de 

Impacto Ambiental - AIA) e corretivos (que visam a atenuar ou a eliminar impactos 

ambientais já ocorridos, como o RAD – Recuperação de Áreas Degradadas). Contudo, a 

maioria deles apresenta ambas as funções e devem assim ser aplicados de maneira conjunta e 

direcionados às diferentes etapas do projeto. 

Diversos instrumentos foram desenvolvidos nas últimas décadas para atender às 

necessidades de planejamento e gestão ambiental de entidades governamentais e privadas. 

Alguns instrumentos tornaram-se exigência legal, a exemplo da avaliação de impacto 

ambiental, da análise de risco, do licenciamento ambiental e, parcialmente, da auditoria 

ambiental, enquanto outras ferramentas encontram suas principais aplicações em iniciativas 

voluntárias de empresas e demais organizações ou em demandas do mercado, como os 

sistemas de gestão ambiental, a avaliação de desempenho ambiental, a investigação e 

avaliação do passivo ambiental, avaliação do ciclo de vida, a rotulagem ambiental e a 

demonstração de responsabilidade social (SÁNCHEZ, 2006b). 

Os instrumentos de gestão foram motivados, sobretudo, pelas exigências dos órgãos 

reguladores e das agências multilaterais de crédito, que possibilitou a incorporação destes 

instrumentos nas diferentes fases do empreendimento, como descrito por Sánchez (1994), que 

propõe instrumentos analíticos (que auxiliam na tomada de decisão) e organizacionais (que 

refletem a organização da empresa), durante o projeto, a implantação, operação e desativação 

do empreendimento. 

As exigências ambientais são compromissos que devem ser atendidos pela empresa 

nas várias fases do ciclo de vida do empreendimento e a gestão ambiental da empresa assume 

o gerenciamento quanto ao atendimento de todas as exigências e condicionantes previamente 

determinadas no momento da emissão das licenças. 

Bitar; Ortega (1998) apresentam instrumentos de gestão ambiental comumente 

aplicados em empreendimentos, sendo eles: a avaliação de impacto ambiental, recuperação de 
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áreas degradadas, monitoramento ambiental, auditoria ambiental, análise de riscos ambientais, 

investigação de passivo ambiental, seguro ambiental e sistema de gestão ambiental. 

Embora de caráter distinto, porém complementares, as atividades de monitoramento e 

auditoria ambiental, a supervisão ambiental e a avaliação de desempenho ambiental, 

constituem instrumentos importantes ao gerenciamento ambiental de empreendimentos civis, 

sobretudo no setor rodoviário.  

O DNIT, dentro do planejamento ambiental e nas vertentes da gestão, faz uso das 

seguintes atividades gerenciais: coordenação ambiental, fiscalização ambiental, supervisão 

ambiental do empreendimento, dos programas sociais, culturais e de comunicação social e 

ouvidoria pública, monitoramento ambiental e auditoria ambiental. A avaliação de 

desempenho ambiental é uma atividade vinculada à supervisão ambiental, responsável pela 

emissão de relatórios periódicos de desempenho (BRASIL, 2006b) 

A seguir, é apresentada uma breve descrição dos instrumentos mais utilizados para a 

gestão ambiental rodoviária, sendo enfatizadas a supervisão ambiental e a avaliação de 

desempenho ambiental, focos do presente estudo. 

3.2.2.1 Avaliação de impacto ambiental - AIA 

Nos estudos ambientais elaborados para verificar a viabilidade ambiental da 

implantação de empreendimentos, os impactos ambientais previstos são avaliados de forma a 

averiguar sua magnitude, abrangência, significância etc., sobre os parâmetros ambientais do 

meio de inserção. 

A AIA é um instrumento de gestão constituído de uma série de procedimentos legais, 

institucionais e técnico-científicos, que visa a identificar os possíveis impactos decorrentes da 

futura instalação de um empreendimento, prever a magnitude destes impactos e avaliar a sua 

importância (GALLARDO; SÁNCHEZ, 2005).  

Os Estados Unidos foram os pioneiros nos estudos de avaliação de impactos 

ambientais, principalmente com a aprovação da National Environmental Policy Act (Nepa) 

em 1969, que exigia uma declaração sobre os impactos ambientais das iniciativas do governo 

federal daquele país. Porém, segundo Campos (2001), os primeiros métodos de AIA foram 

considerados documentos pouco aplicáveis a casos e situações reais. 

A partir de 1976, os métodos de AIA passaram por um período de evolução no sentido 

de melhor compreender as relações de causa e efeito das ações dos projetos e seus impactos 
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associados, levando em conta a dinâmica dos sistemas ambientais. Ou seja, as avaliações de 

impactos ambientais tornaram-se mais aplicáveis à realidade (CAMPOS, 2001). 

Em muitos países da América Latina e Caribe, de acordo com Vicentini (1999), a 

avaliação de impactos ambientais está associada, em um primeiro momento, às agências 

multilaterais de crédito como o BIRD e o BID, que passaram a exigir o estudo de impacto 

ambiental como pré-requisito para a aprovação de financiamentos de projetos de infra-

estrutura. Em 1980, por decisão da ONU, o Banco Mundial passou a exigir a AIA em seus 

programas de desenvolvimento e meio ambiente, e, em 1982 publicou critérios específicos 

para a AIA (CLÁUDIO; KONO, 2002). 

No Brasil, as promulgações da Lei 6.938/81 e da Resolução Conama 1/86 são 

consideradas como grandes marcos da política ambiental brasileira, onde a proteção dos 

recursos naturais e a integração das interfaces do meio ambiente são tratadas nos seus 

instrumentos. A referida Resolução define que o licenciamento deve ser precedido da 

elaboração e aprovação de um EIA e um Rima, que fornece subsídios prévios para a avaliação 

da viabilidade econômica, social e ambiental do projeto proposto. 

Dias (2001) destaca que a avaliação de impacto ambiental na legislação federal 

brasileira consta da Lei 6.803 de 2 de julho de 1980, que estabelece que a aprovação de 

limites e autorizações de implantação de zonas de uso estritamente industrial terá de ser 

“precedida de estudos especiais de alternativas e de avaliação de impacto” (Art.10,§§2º e 

3º). Estes instrumentos estão vinculados aos sistemas de licenciamento de propostas ou 

projetos de atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente a cargo das 

organizações governamentais dos Estados e, em casos especiais, do Ibama. 

No Estado de São Paulo, a Resolução SMA 54/04 dispõe sobre procedimentos para o 

licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. Além do EIA/Rima, 

institui o RAP e o EAS como novos instrumentos de AIA para empreendimentos de menor 

complexidade, onde os impactos ambientais são normalmente reduzidos e pouco 

significativos.  

Atualmente a AIA é um instrumento de gestão ambiental difundido em mais de 100 

países e organizações em todo o mundo (GALLARDO; SÁNCHEZ, 2005) e o mais 

conhecido e praticado no mundo (BITAR; ORTEGA, 1998). A sua complexidade reside na 

significância dos impactos ambientais efetivos ou potenciais e nas várias formas de 

participação pública no decorrer do processo de licenciamento (CLÁUDIO; KONO, 2002). 
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Nos empreendimentos rodoviários, a preocupação com os impactos ambientais ateve-

se, até há pouco tempo, à área de influência direta das rodovias. No Brasil, em 1974, o antigo 

DNER estabeleceu a norma de Procedimento NP-20 que diz respeito ao Projeto de 

Paisagismo. Esta NP foi posteriormente reformulada e ampliada até que, em 1977, por meio 

da NP-47-V, o DNER propôs os termos para a Avaliação de Impactos sobre o Meio Ambiente 

provocados por rodovias (BELLIA; BIDONE, 1993) as quais eram ainda bastante limitadas 

em termos de abrangência (VICENTINI, 1999). 

Assim como qualquer outro empreendimento com potencial de causar impactos sobre 

o meio ambiente, os projetos rodoviários são submetidos à análise e avaliação dos impactos 

positivos e negativos quanto à sua abrangência, intensidade, temporalidade, importância etc., 

levando-se em conta as alternativas de traçado, objetivando viabilizar um projeto com 

menores custos e o menos “agressivo” possível ao meio ambiente. O EIA/Rima propõe 

apresentar todas as alternativas estudadas e os processos tecnológicos disponíveis, bem como 

avaliar as interfaces destes com as características do empreendimento, fundamentadas na 

viabilidade socioeconômica e cultural de cada uma das alternativas propostas. 

A análise de impactos ambientais no setor rodoviário cumpre o papel de identificar, 

classificar e avaliar as conseqüências ambientais das intervenções necessárias à implantação e 

operação de projetos com vistas a auxiliar as autoridades públicas competentes na decisão 

quanto às alternativas de melhor sustentabilidade ambiental, ou seja, na escolha da alternativa 

locacional e tecnológica que garanta os menores níveis de interferência ambiental dentro dos 

padrões de qualidade e eficiência exigidos pelo órgão rodoviário (SANTA CATARIANA, 

2004c). 

De acordo com Boff (2003), apesar do avanço da legislação brasileira no que diz 

respeito à avaliação ambiental e sua obrigatoriedade para licenciamento de obras em geral e 

rodoviárias em particular, a experiência adquirida por aqueles que vêm elaborando EIAs e os 

respectivos Rimas, indica já ser tempo de se promover uma revisão desse instrumento 

normativo. Criados com a função clara de permitir ao Poder Público tomar decisões sobre as 

questões ambientais, atuando como mediador dos interesses da população, direta ou 

indiretamente afetada pela ação em análise, estes estudos têm sofrido visíveis distorções. 

Vicentini (1999) descreve algumas deficiências das medidas e especificações 

ambientais propostas nos estudos de impacto ambiental, fazendo com que, muitas vezes, não 

sejam efetivamente implementadas, apresentando basicamente dois problemas principais: (i) 

as medidas ambientais não são detalhadas em um nível adequado de especificação técnica, 
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projeto, quantificação e orçamento para permitir sua inclusão no contrato de construção e 

supervisão de obras e (ii) os estudos de impacto ambiental são executados visando a atender 

apenas requisitos formais de licenciamento e ou aprovação dos empreendimentos propostos e 

seus resultados não são incorporados aos projetos de engenharia e aos documentos de 

licitação das obras. 

Outro fator que agrava esta situação reside no fato de, na maioria dos Estados 

brasileiros, os órgãos ambientais não possuírem termos de referência específicos para 

rodovias e acabam por utilizar termos elaborados para outros empreendimentos, tais como 

mineração ou hidrelétricas, que possuem especificidades muito diferentes de obras viárias, 

principalmente por estas constituírem obras lineares. 

Nos últimos anos, porém, verifica-se uma evolução na abrangência e aplicabilidade 

dos estudos ambientais, onde a AIA, de acordo com Sánchez (2006a), apresenta um enfoque 

mais amplo, dispondo de grande contribuição para a recuperação da qualidade ambiental, e 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade ou da região sob sua influência. 

3.2.2.2  Recuperação de áreas degradadas 

De acordo com (SÁNCHEZ, 1998; BROLLO et al., 2002), a degradação ambiental 

ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas do 

ambiente, gerando uma área degradada, podendo inviabilizar o seu desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental. Sem o apoio de medidas específicas, o controle dessa 

degradação, bem como a recuperação do ambiente, tornam-se impossíveis ou ocorrem de 

maneira extremamente lenta, por vezes ampliando ainda mais a área e a intensidade da 

degradação.  

A degradação dos ecossistemas, como preconizam Valcarcel; Silva (2000), é 

decorrente, na maioria das vezes, das atividades antrópicas quando desenvolvidas 

desordenadamente, sem tomar em consideração aspectos conservacionistas. Os deslizamentos, 

enchentes, processos erosivos e a implantação e utilização de áreas de empréstimo, são alguns 

exemplos do uso inapropriado dos recursos naturais. 

A recuperação destas áreas, quanto ao meio físico, está associada à intenção de obter a 

estabilidade dos processos ambientais atuantes na área (BITAR; ORTEGA, 1998). A 

reabilitação, por outro lado, tem como objetivo, além de recuperar o espaço degradado, de 

promover o seu uso futuro por meio da sua inserção ao ambiente natural. A reabilitação de 

áreas utilizadas pela mineração é um exemplo comum de reaproveitamento do espaço 
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degradado para outras finalidades, como parques, centros culturais, núcleos habitacionais, 

comerciais, entre outros. 

Bitar (1997) enfatiza que a recuperação de áreas degradadas requer a integração do 

conhecimento de diferentes campos do conhecimento humano (agronomia, biologia, 

economia, engenharia, geografia, química, entre outros), oferecendo soluções mais completas 

para os problemas e contribuindo para um melhor desempenho dos trabalhos de recuperação. 

Valcarcel; Silva (2000) apresentam medidas e processos para a recuperação de uma 

área de empréstimo utilizada para a construção do porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro e 

abandonada desde 1980. Os autores propõem, além de medidas geotécnicas, o uso de 

princípios teóricos da sucessão vegetal, constituindo uma importante ferramenta para a 

recuperação, uma vez que, se faz uso dos próprios mecanismos da natureza local, induzindo 

ao surgimento de novos estágios sucessionais. 

Em empreendimentos rodoviários, as áreas degradadas decorrem, na maioria das 

vezes, do mau uso das áreas de apoio às obras durante a fase de implantação ou durante as 

atividades de manutenção da via, como áreas de empréstimo, jazidas, bota-foras, cortes, 

aterros, caminhos de serviço e canteiro de obras. Estas áreas, quando não recuperadas, são 

afetadas pela ação do tempo, decorrendo no desenvolvimento de processos erosivos, 

escorregamentos e, muitas vezes, tornam-se focos para a disposição irregular de resíduos, 

transformando-se em lixões ou depósito irregular de entulhos. 

Dessa forma, diversas atividades e ações rodoviárias implantadas, sobretudo, entre as 

décadas de 1960 e 1980, antes da legislação ambiental brasileira, vieram a gerar passivos 

ambientais, considerados e tratados atualmente sob o aspecto legal. 

Passivo ambiental no meio rodoviário, de acordo com o Manual para Atividades 

Ambientais Rodoviárias do DNIT, é constituído por externalidades geradas por atividades de 

terceiro interferindo na operação da rodovia (como atividades de terraplenagem que provocam 

assoreamento na pista e sistemas drenantes); ou externalidades geradas pela rodovia, agindo 

sobre terceiros (processos erosivos como voçorocas e ravinas que podem se estender afetando 

áreas lindeiras) (BRASIL, 2006b).  

Além dos passivos relacionados aos meios físico e biótico, ao longo das rodovias 

brasileiras, são notórios os passivos do meio antrópico, como o uso irregular da faixa de 

domínio, conflitos existentes entre a rodovia e núcleos urbanos, como travessias de pedestres 

e ciclistas, dispositivos de acesso etc.  
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Assim, quando rodovias são submetidas às obras de recuperação ou concedidas a 

empresas privadas, faz-se, previamente, o levantamento e cadastramento prévio dos passivos 

ambientais presentes ao longo da plataforma viária, estabelecendo cláusulas contratuais 

dirigidas à obrigatoriedade da recuperação ambiental destas áreas. 

No Brasil, grande parte dos organismos rodoviários apresenta, no âmbito das suas 

instruções de serviços e projetos, procedimentos para o cadastramento e recuperação de 

passivos ambientais. O DNIT, o DER/SP e o Deinfra de Santa Catarina, por exemplo, 

dispõem de modelos para levantamento e cadastramento de passivos de acordo com suas 

características, onde são previstos uma hierarquização das áreas degradadas para se 

determinar a priorização de intervenção (SÃO PAULO, 2006b; SANTA CATARINA, 2004; 

BRASIL, 2005a).  

Assim, a regularização ambiental do empreendimento tem de se desdobrar em ações 

concretas no âmbito de um plano de gestão ambiental e, portanto, considera-se que estas áreas 

devam ser recuperadas necessitando assim de investimentos para a realização das 

intervenções (RIDENTE JÚNIOR, 2008). 

3.2.2.3 Auditoria ambiental 

A auditoria, de acordo com Sánchez (2006b), é uma atividade sistemática, 

documentada, objetiva e periódica que visa a analisar a conformidade com critérios prescritos, 

o atendimento aos requisitos legais, aos termos e condições da licença ambiental ou a outros 

critérios, como os que podem ser impostos por agentes financiadores do projeto. 

A auditoria ambiental é uma ferramenta essencial que gera credibilidade para avaliar o 

efetivo funcionamento dos procedimentos relacionados com o meio ambiente, atuando como 

meio de verificação do que foi estabelecido pela empresa como política, objetivos e metas, 

identificando os possíveis pontos fracos, ou passíveis de falhas freqüentes, e os pontos fortes, 

nos quais não se registram problemas na maioria das análises, podendo ser internas ou 

externas (BERGAMINI JUNIOR, 2000) 

Campos et al. (2005) afirma que as auditorias ambientais foram concebidas como 

instrumentos para verificar, de forma objetiva, os níveis de conformidade das atividades 

produtivas em relação às normas ambientais vigentes, e fornecer dados que permitissem 

aprimorar a gestão ambiental da empresa como um todo.  Silva (2002) cita outros objetivos da 

auditoria ambiental a serem alcançados, como auxiliar na identificação de situações que 

podem gerar problemas ambientais, avaliar o empreendimento levando em conta os passivos 
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ambientais identificados e os eventuais custos de sua reabilitação, melhorar as condições de 

diálogo da empresa com a comunidade e com os órgãos ambientais de licenciamento e 

controle, seguradoras, ONGs; e identificar possíveis melhorias na gestão dos gastos 

destinados à correção de problemas ambientais. 

Valle (1995) apresenta alguns pontos fundamentais a serem levantados no processo de 

auditoria, tais como a situação do licenciamento, a competência para o controle dos riscos 

ambientais; e a verificação da confiabilidade do monitoramento. 

A auditoria ambiental, como enfatiza Bergamini Junior (2000), difere da avaliação de 

desempenho ambiental. Embora ambos sejam instrumentos de gestão ambiental, a avaliação 

de desempenho é uma atividade de medição, enquanto a auditoria é uma atividade de 

verificação. 

No Brasil, os empreendimentos rodoviários submetidos aos sistemas de auditoria 

ambiental periódicos são, na maioria das vezes, aqueles financiados pelas agências 

multilaterais de crédito, ou concedidos à iniciativa privada, decorrente das exigências 

prescritas nas cláusulas contratuais, onde segundo Brasil (2006b), são verificados os aspectos 

legais, técnicos e administrativos relativos às atividades ambientais do empreendimento, 

como um instrumento de análise e aprimoramento do desempenho ambiental. 

Exemplos deste instrumento de gestão rodoviária são a construção da pista 

descendente da rodovia dos Imigrantes e a duplicação da rodovia Raposo Tavares, onde a 

aplicabilidade de auditorias sistemáticas e periódicas possibilitou avaliar a qualidade 

ambiental em todo o ciclo de vida do empreendimento. 

A adoção de uma auditoria ambiental voluntária em um determinado empreendimento 

demonstra e comprova o grau de comprometimento e de empenho da alta administração, no 

cumprimento dos ditames da Política Nacional de Meio Ambiente, em especial, na 

determinação de realizar avaliações quali-quantitativas periódicas da conformidade ambiental 

(BRASIL, 2006b). 

3.2.2.4 Monitoramento ambiental 

O monitoramento ambiental se refere à coleta sistemática e periódica de dados 

previamente selecionados, com o objetivo principal de verificar o atendimento de requisitos 

obrigatórios, como padrões legais ou condições impostas pela licença ambiental (SÁNCHEZ, 

2006a).  
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O fundamento legal do monitoramento ambiental está no Artigo 6, inciso IV da 

Resolução Conama 1/86, que prevê a elaboração do programa de acompanhamento e 

monitoramento onde são avaliados os impactos ambientais positivos e negativos identificados 

nos estudos ambientais, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. É dotado de 

medidas e procedimentos necessários para o controle periódico dos efeitos diversos, de forma 

a evitá-los, minimizá-los e ou compensá-los.  

Em obras rodoviárias, o monitoramento ambiental visa, primordialmente, a 

acompanhar e verificar a evolução da implementação, nos locais ou para situações, das 

medidas previamente estabelecidas para controle e preconizadas no plano ambiental, como 

por exemplo, a análise da qualidade das águas por meio de amostras periódicas, 

atropelamento de animais silvestres em pontos específicos por meio de um sistema de 

contagem, a poluição atmosférica e emissão de ruídos, aferidas por equipamentos específicos, 

a estabilidade de taludes, o processo de recuperação de passivos etc. 

O monitoramento visa à adoção de medidas de controle nos casos onde a análise 

mostra situações de risco ou de não conformidade ambiental ou legal e, segundo Sánchez 

(2006a), fornece a base de informações sobre o desempenho do empreendimento e sobre o 

comportamento do meio. 

De acordo com o autor pode-se classificar o monitoramento ambiental, para as etapas 

do empreendimento, em três fases: pré-operacional, operacional e pós-operacional. O pré-

operacional corresponde ao monitoramento realizado antes de iniciada a implantação do 

empreendimento, durante os estudos de base; o monitoramento operacional é aquele realizado 

durante as etapas de implantação, funcionamento e desativação; e o monitoramento realizado 

na fase pós-operacional deverá ser realizado durante a operação do empreendimento, quando 

há potencial de significativos impactos residuais, como a mineração, rodovias, hidrelétricas 

etc. 

O monitoramento ambiental em conjunto com as atividades de supervisão ambiental, 

são ferramentas essenciais para a ADA do empreendimento. Para tanto, como aponta Bitar; 

Ortega (2008), para o monitoramento ambiental é fundamental a seleção de indicadores e 

parâmetros capazes de verificar a ocorrência de impactos ambientais, dimensionar a sua 

magnitude, e avaliar se as medidas previstas adotadas estão sendo ou não eficazes. 

As atividades de monitoramento diferem da supervisão ambiental por apresentar 

pontos ou aspectos pré-definidos para avaliação e acompanhamento, onde são utilizados 

parâmetros para comparação ou índices a serem alcançados. A supervisão ambiental, por 
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outro lado, apresenta objetivos amplos e analisa a obra como um todo, não dependendo de 

parâmetros previamente estabelecidos para avaliar a qualidade ambiental da obra. 

3.2.2.5 Sistema de gestão ambiental 

Os modelos propostos de SGA têm como objetivo principal integrar, de forma 

sistemática, a gestão empresarial utilizada pelas organizações às condicionantes ambientais. É 

um instrumento organizacional e responsável, em grande parte, pela disseminação da gestão 

ambiental, sobretudo no setor privado, onde o modelo proposto pela Norma NBR ISO 14001: 

2004 é o mais aplicado, sendo muitas vezes objeto de certificação. 

De acordo com Bitar; Ortega (1998), o SGA é implementado no âmbito geral de um 

empreendimento. Envolve, basicamente, a montagem de uma estrutura organizacional, o 

estabelecimento de responsabilidades, a definição de procedimentos e a alocação de recursos, 

com o objetivo primordial de articular todas as ações, voltadas à melhoria contínua do 

desempenho ambiental.  

A implantação de um SGA por uma organização tem como pontos fundamentais, 

segundo Andrade; Tachizawa; Carvalho (2004), a prioridade na organização, partindo a 

iniciativa de seu dirigente máximo, e a gestão integrada (processo de aperfeiçoamento 

contínuo, formação de pessoal técnico, auditoria preliminar, inovação de produtos seguros, 

conselho de consumidores, instalações adequadas, investigações e monitoramento, pesquisa, 

prevenção, exigência de melhoria dos fornecedores, planos de emergência, transferência de 

tecnologia, desenvolvimento de políticas públicas, comunicação aberta e cumprimento de 

normas, regulamentos e legislação). 

De acordo com Silva (2002), a empresa que objetiva implantar um sistema de gestão 

ambiental, deve antes de mais nada, avaliar o estágio ambiental em que se encontra e 

perguntar quais são os efeitos ambientais provocados por suas atividades e como isso pode 

afetar sua existência. A partir daí será possível estabelecer a sua política ambiental. 

A ISO 14001, moldada a partir das normas de qualidade da série ISO 9000, tem como 

objetivo atender o setor empresarial no equacionamento das questões ambientais, permitindo 

a uma organização formular políticas e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as 

informações referentes aos impactos ambientais significativos (SILVA, op. cit.). 

No setor rodoviário, o SGA vem ganhando espaço, onde as diretrizes da norma NBR 

ISO 14001: 2004 são freqüentemente adaptadas às necessidades e às características de 
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empreendimentos civis, que diferem dos processos industriais, utilizados como modelo pela 

norma. 

A concessionária Ecovias, responsável pela administração e operação do Sistema 

Anchieta-Imigrantes, complexo rodoviário que atravessa domínios do Parque Estadual Serra 

do Mar no Estado de São Paulo, é um exemplo da implantação do SGA no sistema rodoviário 

de transportes, sendo a primeira concessionária de rodovias no mundo a obter a certificação 

da ISO 14001.  

Atualmente, embora a maioria das rodovias concedidas, não apresente a certificação 

ISO 14001, dispõe na sua estrutura organizacional de procedimentos que compõem um 

sistema de gestão ambiental, principalmente no que concerne ações e ferramentas para atender 

às exigências previstas na legislação ambiental e nas cláusulas contratuais, como recuperação 

dos passivos ambientais, compensação ambiental, gestão de resíduos e efluentes, gestão do 

transporte de cargas perigosas, além do monitoramento da fauna e flora e da qualidade do ar e 

da água, entre outros. 

Akiossi (2001) descreve as principais vantagens na adoção de um sistema de gestão 

ambiental no setor rodoviário, conforme apresenta o Quadro 3.1. 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

91

 

TIPOS BENEFÍCIOS 
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• Eliminação de esferas de litígio com as comunidades e órgãos públicos em geral, especialmente 

os responsáveis pelo controle ambiental; 
• Satisfação no relacionamento com os clientes; 
• Melhor relacionamento com os órgãos de controle ambiental; 

Té
cn

ic
o 

– 
G
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en
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al

 • Obtenção de posição de vanguarda perante os demais setores econômicos do país, identificando-
se com as mais modernas linhas da gestão empresarial preconizadas, sobretudo pelas normas 
internacionais ISO 14000, BS 7750 e ISO 9000; 

• Padronização de procedimentos técnicos e gerenciais na área ambiental; 
• Condições básicas para a obtenção de licenças ambientais de novos empreendimentos; 

Ec
on

ôm
ic

o 
– 

Fi
na

nc
ei

ro
 • Indução à adoção de procedimentos que possibilitem a redução dos custos de manutenção da 

organização; 
• Eliminação/redução dos custos de multas e de medidas compensatórias impostas pelos órgãos 

reguladores ambientais; 
• Promoção de medidas e programas visando à estabilidade e reciprocidade no relacionamento com 

instituições financiadoras de projetos de desenvolvimento; 

So
ci

al
 

• Satisfação e integração no relacionamento com a população do entorno das rodovias, além de 
seus próprios funcionários; 

• Melhoria nas condições socioculturais, de segurança e de saúde nas áreas diretamente afetadas e 
do entorno do sistema; 

• Desenvolvimento da concessionária em conjunto com os municípios envolvidos pelas rodovias 
concedidas; 

A
m

bi
en

ta
l 

• Melhoria e manutenção da qualidade ambiental de suas faixas de domínio e da área de influência 
direta; 

• Otimização na escolha de áreas de apoio, priorizando áreas já degradadas; 
• Compensação ambiental para os impactos gerados, inerentes às obras de melhorias; 
• Eliminação de novos locais de passivo ambiental; 
• Desenvolvimento da cultura onde o meio ambiente deve ser considerado como custo em 

empreendimentos rodoviários, e não como casualidade. 

Quadro 3.1 - Benefícios do sistema de gestão ambiental.  
Fonte: Akiossi (2001). 
 

3.3 O Sistema de Gestão Ambiental segundo a ISO 14000 

A ISO é uma instituição de cunho privado, sediada em Genebra, na Suíça, responsável 

pela elaboração de normas internacionais, dentre elas as que tratam da gestão ambiental 

global, representadas pela série ISO 14000, que abrange cinco áreas: Sistema de Gestão 

Ambiental, Auditoria Ambiental, Avaliação de Desempenho Ambiental, Avaliação de Ciclo 

de Vida e Rotulagem Ambiental. 

A ISO apresenta uma estrutura fundamentada em Comitês Técnicos responsáveis pela 

edição de um conjunto de normas. Cada Comitê subdivide-se, por sua vez, em Subcomitês 

Temáticos - SC. O Comitê Técnico ISO/TC 207, criado em março de 1993, tem como 

principal atribuição sistematizar os resultados dos diferentes SCs que tratam dos diversos 

aspectos contidos na série ISO 14000 (RIO, 1996). 
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A definição da série ISO 14000 é abrangente: refere-se a um conjunto de normas 

internacionais que pretende uniformizar um sistema de gestão ambiental passível de ser 

empregado por qualquer empresa (RIO, 1996). 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT participa dessa 

organização por meio das normas que definem o Sistema de Gestão Ambiental, a NBR ISO 

14001 – Especificação e Diretrizes para o Uso; NBR ISO 14004 – Diretrizes gerais sobre 

princípios, sistemas e técnicas; NBR ISO 14015 – Avaliação Ambiental de locais e 

organizações; NBR ISO 14031 – Gestão Ambiental - Avaliação de Desempenho Ambiental – 

Diretrizes, e a NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade 

e ambiental. 

A NBR ISO 14001:2004 é a única norma passível de certificação até o momento, e 

assim como as demais normas internacionais de gestão ambiental, tem por objetivo prover as 

organizações de elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz, passível de integração 

com qualquer outro requisito de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar seus objetivos 

ambientais e econômicos. Nenhuma dessas normas foi concebida com o objetivo de criar 

barreiras comerciais, nem para ampliar ou alterar as obrigações legais de uma organização. 

A norma NBR ISO 14001: 2004 define Sistema de Gestão Ambiental como “parte do 

sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, 

implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental” (ABNT, 2004a). 

Esta norma, no entanto, ressalta que “... sua adoção não garantirá, por si só, 

resultados ambientais ótimos. Para atingir os objetivos ambientais, convém que o sistema de 

gestão ambiental estimule as organizações a considerarem a implementação da melhor 

tecnologia disponível, quando apropriado e economicamente exeqüível”. 

Outro aspecto importante a ser salientado é que as empresas podem implantar o SGA 

de acordo com a norma ISO 14001 e, no entanto, não solicitar sua efetiva certificação. De 

acordo com Epelbaum (2004), a certificação é de caráter eminentemente voluntário, efetuada 

por empresas auditoras credenciadas pelos governos nacionais, com o intuito de prover 

credibilidade de que o SGA atenda efetivamente à norma ISO 14001. 

Atualmente no Brasil, em empreendimentos da construção civil, de acordo com Küller 

(2002), não são comuns processos de gestão ambiental visando às certificações ambientais da 

série ISO 14000, uma vez que, as obras dificilmente atingem quatro anos de atividades e 

apresentam alta rotatividade de atividades e de colaboradores. 
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Epelbaum (2004) salienta que a certificação não é o fim, mas o início da caminhada 

para a sustentabilidade; que a análise do resultado ambiental de uma empresa não deveria se 

fazer pela obtenção do certificado, mas sim pela sua política, por seus objetivos, metas e 

resultados de desempenho ao longo dos anos. E é neste sentido que, segundo o autor, muitas 

empresas são questionadas por ONGs, uma vez que, muitas são certificadas pela ISO 14001 e 

ainda contêm passivos ambientais, oferecem produtos agressivos, ou são passíveis de 

acidentes ambientais graves já ocorridos e ou ainda não cumprem integralmente a legislação 

ambiental. 

A NBR ISO 14001:2004 estabelece elementos básicos que devem ser integrantes de 

um SGA: 

(i)  Política Ambiental: corresponde a uma declaração da intenção e princípios que 

uma organização estabelece com relação ao seu desempenho ambiental; 

(ii)  Planejamento Ambiental: inclui a identificação dos aspectos ambientais e 

requisitos legais necessários às suas atividades e serviços, organizados conforme 

objetivos e programas de gerenciamento ambiental estabelecidos pela instituição; 

(iii) Implementação e Operação: definem a estrutura e responsabilidades; 

treinamento, conscientização e capacitação; comunicação; documentação do 

sistema de gerenciamento ambiental; controles operacional e da documentação; e 

preparação para emergências; 

(iv)  Verificação e Ações Corretivas: inclui as atividades de supervisão e 

monitoramento, investigação das não conformidades e posteriores medidas 

corretivas e de mitigação; medições e auditorias periódicas das suas atividades; 

(v)  Análise crítica pela administração: revisão do sistema de gerenciamento 

ambiental visando a assegurar a sua contínua conformidade, adequabilidade e 

eficiência, objetivando o melhoramento do seu desempenho ambiental; 

 

Para cada um destes elementos a Norma define requisitos a serem atendidos, que 

envolvem as questões ambientais da empresa, atividades de monitoramento e medição, 

treinamentos, auditorias etc (ABNT, 2004a). 

3.4  Supervisão Ambiental, um instrumento de gestão 

Supervisão corresponde ao conjunto de atividades, procedimentos, métodos que têm 

por objetivo coletar dados referentes aos serviços ou processos com a finalidade de otimizar, 
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reduzir ou remanejar recursos, custos ou ampliar a eficiência de atividades ou processos 

dentro dos padrões e metas de qualidade definidos. 

A supervisão ambiental em obras rodoviárias corresponde às atividades de 

acompanhamento e monitoramento que visam a antecipar e identificar possíveis deficiências 

ou danos ambientais, atuando de forma preventiva e orientativa, assegurando assim a 

implantação de ações, medidas ou ferramentas com o objetivo de evitar, minimizar ou mitigar 

possíveis impactos socioambientais decorrentes das obras. 

O Manual de Supervisão Ambiental para as obras do rodoanel Mário Covas – Trecho 

Sul descreve supervisão ambiental como o acompanhamento sistemático das atividades de 

construção, para verificação e documentação do atendimento das condicionantes ambientais 

e para garantir padrões adequados de qualidade ambiental durante a construção. Dentre as 

diretrizes descritas, são também apresentados os principais princípios das atividades de 

supervisão ambiental (SÃO PAULO, 2006f): 

• Postura pró-ativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e 

prevenir a ocorrência de situações ambientalmente indesejadas, por meio de um 

planejamento das atividades a serem realizadas; 

• Acompanhamento e registro sistemático dos serviços de construção e da qualidade 

ambiental em pontos significativos da área diretamente afetada; e 

• Promoção de uma comunicação eficiente entre as partes, sempre acompanhada das 

provas documentais. 

 

De acordo com o manual de gestão ambiental do DER/SP, a Supervisão Ambiental é 

caracterizada como um conjunto de serviços de acompanhamento da execução de obras 

voltados para verificar o cumprimento dos requisitos ambientais definidos na legislação 

ambiental, nas especificações de serviços do DER/SP, no PCA do empreendimento e no 

respectivo licenciamento ambiental (SÃO PAULO, 2006d). 

Em empreendimentos rodoviários, a supervisão ambiental é um instrumento de gestão, 

integrante de um plano de gestão ambiental do órgão rodoviário responsável pelo 

gerenciamento das obras. O plano de gestão ambiental visa a definir o conjunto de princípios, 

normas, diretrizes e tarefas a serem desenvolvidas em todas as fases do empreendimento e 

necessárias para o controle e monitoramento das atividades de obra.  

A supervisão ambiental tem como alicerce a verificação da implantação pelas 

construtoras das diretrizes e procedimentos preconizados nos projetos e das medidas de 
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controle ambiental necessárias para a execução das obras, evitando a geração de qualquer 

passivo de ordem ambiental. Além disso, de acordo com Vicentini (1999), permite identificar 

a ocorrência de impactos ambientais que não foram previstos na avaliação ambiental e, em 

conseqüência, adotar as necessárias medidas corretivas. 

De acordo com De Jorge (2001), as ações preventivas de longo prazo e corretivas 

imediatas (tomadas ainda no início do fato gerador dos danos ambientais), com desembolsos 

financeiros comparativamente menores, contribuem para reduzir ou mesmo evitar passivos de 

maiores proporções, e conseqüentemente de custos de recuperação mais elevados. 

As especificações de controle ambiental estabelecem um conjunto de “boas práticas” 

de engenharia a serem adotadas na execução dos serviços e atividades de obra, e abrangem os 

meios: físico (solo, ar e água); biótico (flora e fauna) e socioeconômico (população de 

entorno, funcionários e usuários da rodovia), visando à prevenção e redução dos impactos 

socioambientais negativos (SÃO PAULO, 2006a; BRASIL, 2005a; SANTA CATARIANA, 

2006).  

As práticas de supervisão ambiental podem ser desenvolvidas e utilizadas por 

empresas ou organismos responsáveis pelo empreendimento, que apresentem ou não um 

sistema de gestão ambiental implantado. É caracterizada como uma atividade contínua que, 

além de envolver o controle e o acompanhamento dos métodos construtivos utilizados na 

plataforma viária, inspeciona a instalação, operação e o encerramento das áreas de apoio às 

obras, tais como canteiros de obras e alojamentos; jazidas, caixas de empréstimo e bota-foras; 

caminhos de serviços, usinas de concreto asfáltico, pedreiras, entre outros. De acordo com De 

Jorge et al. (2004a), são também acompanhados todos os processos de obtenção das licenças e 

autorizações ambientais específicas para a instalação e desativação das áreas de apoio, 

intervenções em áreas de proteção ambiental e supressão de vegetação.  

É de responsabilidade da supervisão ambiental o acompanhamento sistemático dos 

seguintes itens: 

• obtenção de licenças e autorizações ambientais; 

• intervenções na fauna e flora; 

• intervenção em áreas legalmente protegidas como APPs, Unidades de 

Conservação e Área de Proteção de Mananciais; 

• uso e desativação de áreas de apoio às obras; 

• desenvolvimento de processos erosivos, escorregamentos, deslizamentos etc.; 

• carreamento de solo e assoreamento de sistemas drenantes; 
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• proteção de recursos hídricos; 

• sinalização viária e saúde e segurança no trabalho; 

• resíduos sólidos e efluentes líquidos; 

• transporte, armazenamento e manuseio de produtos tóxicos; 

• poluição sonora e vibrações; 

• poluição atmosférica; 

• recuperação de passivos ambientais; 

• transporte de cargas perigosas; 

• atividades de desapropriação e reassentamento; 

• intervenção com comunidades lindeiras; 

• intervenção com áreas indígenas, sítios arqueológicos e monumentos pertencentes 

ao patrimônio histórico, cultural e artístico; 

• acompanhamento e apoio às atividades de monitoramento, treinamento e 

programas de educação ambiental. 

 

De acordo com Belia; Bidone (1993), no âmbito do gerenciamento ambiental de 

empreendimentos rodoviários, são importantes três componentes básicos: supervisionar, 

fiscalizar e monitorar. A supervisão ambiental destina-se a inspecionar a implantação das 

medidas de caráter ambiental em todas as fases do empreendimento, desde o planejamento até 

a operação, bem como o seu atendimento legal. Apresenta, porém, um cunho orientativo e 

preventivo, o que a difere das atividades de fiscalização ambiental, que verificam apenas 

aspectos de regularidade ambiental e legal, baseado nas normas, contratos e leis, definindo 

sempre as penalidades cabíveis. Como preconiza Sánchez (2006b), a fiscalização ambiental é 

realizada esporadicamente e por amostragem por agentes governamentais que apresentam 

poder de polícia. Durante as atividades de fiscalização são verificadas as possíveis não 

conformidades legais que podem ser objeto de advertências e multas. 

Por outro lado, o monitoramento ambiental realiza o acompanhamento da evolução da 

implementação das medidas preconizadas no plano ambiental avaliando, periodicamente, seus 

efeitos e resultados, propondo, quando necessário, alterações, complementações e ou novas 

ações e atividades ao plano original. 

No entanto, é importante destacar que a supervisão ambiental de obras rodoviárias 

envolve, na maioria das vezes, atividades de fiscalização e monitoramento ambiental. A 
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fiscalização ambiental está bastante relacionada à verificação sistemática da obtenção por 

parte das empresas contratadas para execução dos serviços ou pelo próprio empreendedor das 

licenças e autorizações ambientais específicas, bem como o atendimento às exigências e 

condicionantes previstas nas licenças e autorizações e aos respectivos prazos estabelecidos. 

Relaciona-se à função de exercer atenta e contínua verificação do cumprimento dos 

princípios, normas e funções estabelecidas pelo gerenciamento ambiental, assim como das 

cláusulas de natureza ambiental incluída nos contratos relacionados aos projetos, ou 

construções, ou operação de rodovias, aplicando as sanções previstas (GOIÁS, 2001). 

Assim, também, as atividades de monitoramento ambiental que, embora realizadas de 

maneira independente, são, muitas vezes, acompanhadas pelo supervisor ambiental, que 

verifica mensalmente se as campanhas realizadas, a obtenção de amostras e os resultados 

obtidos estão de acordo com o estabelecido nas licenças ambientais e nas normas, retratanto 

tais informações de maneira resumida nos relatórios de supervisão ambiental para 

conhecimento das partes interessadas do empreendimento. 

 Faz parte do escopo da supervisão ambienal também avaliar a eficácia das medidas 

mitigadoras implantadas para reduzir a significância dos impactos ambientais associados a 

todas as atividades envolvidas na construção ou recuperação de rodovias, tais como: 

recuperação do pavimento; reconstrução de pontes; execução de obras de contenção; 

estabilização de escorregamentos e correção de passivos ambientais; utilização e 

encerramento de áreas de apoio às obras etc., propondo, quando necessário, ações 

complementares ou até mesmo substituindo procedimentos estabelecidos no PCA e que não 

estejam atingindo os objetivos pré-estabelecidos. 

Segundo Sánchez (2004), a supervisão pressupõe um acompanhamento com 

periodicidade reduzida das atividades realizadas, sendo que qualquer desvio das condutas ou 

resultados esperados é imediatamente comunicado, e uma ação corretiva deve ser implantada. 

Os países em desenvolvimento, integrantes da America Latina e África, nas últimas 

décadas, para melhorar sua infra-estrutura rodoviária, contam com o apoio financeiro das 

agências multilaterais de crédito que exigem a implantação de procedimentos e ferramentas 

de controle ambiental de tais empreendimentos e dispõem de cláusulas contratuais onde são 

discriminadas as atividades periódicas de supervisão ambiental. Além disso, de acordo com 

Vicentini (1999) estes organismos de crédito exigem que as empresas de engenharia a serem 

contratadas para a supervisão de obras contem com especialistas ambientais em seu quadro de 

pessoal. 
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Este fato tem contribuído para a ampliação e o aperfeiçoamento de metodologias de 

supervisão ambiental nos órgãos e agências rodoviárias. Atualmente, a grande maioria das 

obras rodoviárias brasileiras, financiadas ou não por organismos internacionais de crédito 

dispõe de atividades de supervisão ambiental, visando, sobretudo, ao cumprimento da 

legislação ambiental e à manutenção da qualidade ambiental da área de inserção da rodovia. 

Os dados e a experiência obtidos com a supervisão ambiental de obras rodoviárias têm 

contribuído ainda para se estabelecer as bases técnicas para a criação de resoluções do órgão 

ambiental voltados diretamente para as especificidades do setor rodoviário (GARIBALDI et 

al., 2004). 

Além disso, os órgãos rodoviários constataram que o acompanhamento ambiental 

periódico e sistemático das atividades construtivas promove, além da melhoria da qualidade 

ambiental do empreendimento, a redução de desperdícios na obra, o que minimiza custos, 

sobretudo por evitar o retrabalho de atividades construtivas e a correção de danos ambientais.  

No Brasil, o conceito de supervisão ambiental em empreendimentos rodoviários foi 

introduzido pelas obras nas rodovias federais realizadas pelo então extinto DNER (atual 

DNIT) quando do financiamento parcial fornecido pelo Banco Mundial em 1996. 

No Estado de São Paulo, os conceitos de supervisão e monitoramento ambiental de 

obras fora introduzidos na Secretaria de Estado dos Transportes, conduzidos pelas unidades 

de gestão socioambiental dos órgãos vinculados, e executados, com o apoio de consultoria 

especializada, buscando-se identificar e sistematizar as dificuldades e os problemas relativos 

oriundos da gestão ambiental dos empreendimentos, propondo diretrizes e estratégias para o 

aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos que vêem sendo adotados (GRIGOLETO; 

SILVA, 2008). 

As primeiras atividades de acompanhamento e supervisão ambiental de obras 

rodoviárias no Estado São Paulo foram desenvolvidas durante as obras de duplicação da 

rodovia Fernão Dias (BR-381), no trecho São Paulo – Divisa com Minas Gerais, como 

exigência ambiental do processo de licenciamento preconizado pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente. Estas atividades foram conduzidas pela Assessoria Ambiental do DER/SP, 

em convênio com o antigo DNER e executado com o apoio de consultoria especializada 

(SÃO PAULO, 2006c). 

A supervisão ambiental desta rodovia, realizada entre o ano de 1994 e o ano de 2003, 

representou um salto de qualidade em relação à efetiva inserção da questão ambiental nas 

obras rodoviárias, com o controle e licenciamento ambiental das áreas de apoio e a 
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recuperação de passivos ambientais, bem como o cumprimento das condicionantes para a 

obtenção da Licença de Instalação (LI), já com um novo patamar de fiscalização pela SMA, 

que criou, inclusive, o Grupo de Trabalho de Rodovias (GTR), para acompanhar os 

empreendimentos rodoviários (SÃO PAULO, op. cit.). 

Segundo informações de Concremat, Lenc, Engeo (2002)13 “o desenvolvimento desta 

atividade serviu como um aprendizado, tanto para os técnicos do setor rodoviário como para 

os dos órgãos ambientais envolvidos no processo, na medida que propiciou, através do 

trabalho conjunto, uma maior compreensão das dificuldades enfrentadas em cada uma 

dessas áreas”. 

No entanto, mesmo com as atividades de supervisão ambiental, a paralisação das obras 

da BR 381 entre fevereiro de 1995 e março de 1996, decorreu no surgimento de muitos 

passivos ambientais, sendo alguns deles considerados críticos pelas dimensões adquiridas 

com o tempo e o conseqüente custo para recuperação, provocando um prejuízo ambiental e 

econômico, além da possibilidade de comprometer a segurança dos usuários. De acordo com 

Gallardo et al. (2005), a não recuperação das áreas de apoio e dos passivos ambientais, além 

de processos erosivos e assoreamento relacionados com a fase de implantação e operação da 

rodovia, formaram o cenário das condições ambientais da rodovia quanto às anomalias 

visualmente identificáveis de acordo com a avaliação realizada pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) no trecho paulista da rodovia em 2002. 

Outro exemplo desta atividade no Estado de São Paulo é o Programa de Supervisão 

Ambiental das Concessionárias de Rodovias implementado pela Artesp, que através do 

acompanhamento dos indicadores de desempenho ambiental, é realizado mensalmente a ADA 

das rodovias concedidas à iniciativa privada.  

Neste mesmo cenário foram as atividades de acompanhamento ambiental realizado 

durante todas as etapas de projeto para implantação da pista descendente da rodovia dos 

Imigrantes (entre 1998 e 2002) que, dada à sensibilidade e complexidade do meio de inserção 

da obra, para sua construção mobilizou-se um esquema de acompanhamento ambiental sem 

similar ou precedentes em outra obra rodoviária no Estado de São Paulo (GALLARDO; 

SÁNCHEZ, 2004) e que durante as obras possibilitou a identificação de impactos ambientais 

não previstos no EIA. 

____________ 
13 Informações obtidas da Concorrência Pública Internacional nº 001/01-CI – Prestação de serviços de 
gerenciamento de obras do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo. Consórcio 
Concremat, Lenc, Engeo, DER/SP-BID, 2002.  
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De acordo com Gallardo (2004), que avaliou a significância dos impactos sobre o 

meio físico associados à construção e a eficácia das medidas empregadas para atenuá-los, o 

principal impacto ambiental foi a alteração na qualidade das águas decorrente dos 

procedimentos de escavação e concretagem dos túneis. As vistorias de campo e os resultados 

do programa de monitoramento da qualidade da água possibilitaram identificar que estas 

águas estavam sendo contaminadas por resíduos de concreto projetado e calda de cimento, 

tornando-se efluentes, alterando as características físico-químicas como pH, cor e turbidez das 

águas superficiais. A mitigação destes impactos veio com a implantação de quatro estações de 

tratamento de água situadas em pontos estratégicos, de maneira a captar os efluentes. 

(GALLARDO; SÁNCHEZ, 2005). 

A supervisão ambiental do PRR/SP, em sua primeira etapa, conforme ressalta De 

Jorge et al. (2005), obteve resultados positivos onde, em um período de 14 meses, foram 

analisadas as NCAs registradas e observou-se uma queda de 63% destas não conformidades 

nos últimos 7 meses de análise, decorrente, entre outros fatores, do processo de 

acompanhamento ambiental das obras.  

Uma estratégia que vem apresentando resultados bastante positivos foi a atribuição de 

maiores poderes à supervisora ambiental, atuando, dentro de uma escala hierárquica, em 

conjunto com a gerenciadora, e fazendo-se cumprir, tanto à supervisora de obras, como à 

empreiteira, as solicitações registradas pela equipe de supervisores ambientais. Tal estratégia 

foi estabelecida pelos organismos multilaterais de crédito, de modo a ampliar a eficiência das 

atividades desenvolvidas pela supervisora ambiental durante a implantação das obras. Assim, 

para todas as etapas de obra, são priorizados os cuidados ambientais e as empresas são 

periodicamente avaliadas quanto a conformidade ambiental e legal. 

Para tanto, observa-se que a eficácia das atividades de supervisão ambiental em 

empreendimentos rodoviários depende, essencialmente, das características do projeto, do 

ambiente de inserção do empreendimento, das medidas preventivas e corretivas previstas nos 

planos de controle ambiental, da postura das construtoras responsáveis pelo empreendimento 

diante das questões ambientais e da metodologia adotada pela supervisora ambiental para 

fazer-se cumprir as exigências legais e os procedimentos ambientais estabelecidos. 

A adoção de critérios específicos para avaliar o desempenho ambiental de obras 

rodoviárias constitui também um instrumento importante para ampliar a eficácia das 

atividades de supervisão ambiental realizadas durante as obras, onde, indicadores previamente 
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selecionados, são monitorados periodicamente e, os resultados obtidos, são analisados e 

tratados de acordo com as metas estabelecidas. 

3.4.1  Programas e planos de supervisão ambiental em obras rodoviárias 

Os programas de supervisão ambiental em obras rodoviárias têm como objetivo geral 

o acompanhamento sistemático de todas as ações que digam respeito à obra e às interferências 

ambientais e sociais decorrentes, além de objetivos específicos, relacionados à aplicação dos 

programas ambientais e medidas de proteção ambiental, bem como a verificação contínua do 

cumprimento dos princípios, normas e funções estabelecidas no EIA. 

De acordo com Bellia, Bidone (1993), as identificações e avaliações de impactos 

descritos nos EIAs e Rimas, não terão qualquer valor se não forem estabelecidos sistemas de 

supervisão e monitoramento que permitam “checar” a precisão dos prognósticos e tomar 

decisões que revertam perdas ambientais superiores ou mesmo imprevistas.  

Para análise, verificação e aplicabilidade das medidas de controle ambiental e 

mitigatórias durante as obras rodoviárias, são elaborados previamente documentos específicos 

que relacionam as ações que dever ser tomadas, bem como programas a serem implantados 

durante todo o ciclo de vida do projeto rodoviário, tais com o Plano Básico Ambiental e o 

Plano de Controle Ambiental, citados por Vicentini (1999).  

Assim, programas de supervisão ambiental são integrantes, na maioria das vezes, do 

PBA, que corresponde a um documento que contém o resultado do detalhamento dos planos e 

programas ambientais e sociais propostos no EIA e necessários para evitar, controlar, mitigar 

ou compensar impactos ambientais durante a execução e operação de empreendimentos 

rodoviários e constitui-se em uma das exigências dos órgãos ambientais para a concessão ao 

empreendedor das Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI). Estes planos e programas 

socioambientais são implantados por equipe multidisciplinar, porém o acompanhamento, a 

verificação dos prazos e dos resultados obtidos, são realizados durante os serviços de 

supervisão ambiental das obras, atuando para sua efetividade. 

No Programa de Supervisão Ambiental são abordados os processos de gerenciamento 

e supervisão ambiental das atividades construtivas e dos programas ambientais propostos que 

possam ser acompanhados em conjunto com a supervisão ambiental, permitindo ao 

empreendedor desenvolver, aplicar e aperfeiçoar a política e a estratégia ambiental em todas 

as etapas do empreendimento, desde o planejamento até a operação. O Programa apresenta 

ainda as diretrizes para a elaboração do Plano de Supervisão Ambiental e dos procedimentos 
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para o acompanhamento das atividades pelos órgãos ambientais, instituições científicas e pela 

sociedade em geral. 

O Plano de Supervisão Ambiental (PSA), por sua vez, apresenta todas as diretrizes e 

orientações necessárias para realização da supervisão ambiental, desde a fase de planejamento 

até a fase de execução das obras. Neste contexto, são realizadas as seguintes atividades: 

a) Fase de projeto e de pré-implantação das obras 

• revisão de documentos: análise do projeto, dos estudos ambientais realizados, 

das licenças e autorizações ambientais, suas exigências e condicionantes, e 

quaisquer outros elementos gerados nas fases anteriores à construção; 

• vistoria no campo para identificação de áreas consideradas críticas, de maior 

fragilidade natural dos terrenos e dos ecossistemas envolvidos, restrições legais 

(áreas de preservação permanente, unidades de conservação etc.); 

• elaboração do relatório inicial ou preliminar de supervisão ambiental, 

descrevendo, sobretudo, as áreas diretamente afetadas pelas obras; 

• revisão de quantitativos e das ações propostas para a proteção ambiental; 

• desenvolvimento do Plano de Supervisão Ambiental propriamente dito, 

constituído de  estruturação organizacional incluindo as previsões de pessoal, 

qualificação necessária, responsabilidades, logística de campo, modelos de 

relatórios e de laudos de vistoria e de acompanhamento, as metas ambientais 

propostas, estratégias de monitoramento, de tabulação e de divulgação dos 

dados. Este plano deve ser aprovado pelo empreendedor, organismo 

financiador e demais partes interessadas; 

• elaboração do manual de supervisão ambiental descrevendo as diretrizes e 

metodologias para a realização das atividades de forma sistemática;  

• treinamento da equipe de supervisão ambiental apresentando a logística de 

campo adotada, os procedimentos e critérios para supervisão e avaliação de 

desempenho ambiental das obras, os pontos críticos de controle e 

monitoramento etc.  

b) Fase de execução das obras 

• Implantação do PSA e verificação da eficiência dos procedimentos previstos, 

avaliando as falhas e propondo melhorias, no que concerne: 

 o acompanhamento periódico da obra por meio de vistorias técnicas 

periódicas, individualizando cada tipo de operação e o seu comportamento 
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diante das questões ambientais, por exemplo: operações de terraplenagem, 

execução do sistema de drenagem, exploração de áreas de empréstimo, 

entre outras; 

 a verificação da conformidade das ações e atividades das construtoras com 

os requisitos e propostas do projeto executivo, do EIA e do PBA; 

 a avaliação da funcionalidade e eficiência das medidas ambientais 

aplicadas e indicação de correções quando necessárias; 

 a aplicação e acompanhamento dos programas ambientais na medida em 

que se desenvolvem as obras e de acordo com o cronograma previsto; 

 a execução de relatórios periódicos de supervisão ambiental, com 

avaliação da obra sob a ótica ambiental. Avaliação de desempenho 

ambiental das obras e dos programas ambientais e recomendações gerais; 

 a realização de reuniões técnicas periódicas entre a supervisora ambiental, 

supervisora de obras, construtora, representante do órgão rodoviário para 

discutir e avaliar as questões ambientais do empreendimento, rever as 

diretrizes para a aplicação das medidas de controle, procedimentos e 

métodos de supervisão ambiental, entre outros;  

 a eficiência dos procedimentos de divulgação dos resultados as partes 

interessadas por meio do Relatório de Supervisão Ambiental. 

 

As medidas de controle ambiental são descritas em forma de diretrizes para cada 

atividade construtiva das frentes de obras do empreendimento, constituindo-se no Plano de 

Controle Ambiental (PCA), que é um documento integrante do projeto executivo das obras 

que, além de apresentar o detalhamento dos processos e métodos construtivos, dos 

procedimentos de planejamento e dos planos de ataque às obras, contempla todos os cuidados 

ambientais a serem tomados em todas as etapas construtivas. Também estabelece as diretrizes 

e procedimentos para consolidar as medidas mitigadoras e compensatórias dos potenciais 

impactos ambientais. É elaborado, conforme preconiza São Paulo (2006d), com base nas 

características do projeto de engenharia, nas peculiaridades dos componentes do 

empreendimento e da área afetada previstas no estudo ambiental, na legislação ambiental e 

nas exigências e recomendações do órgão ambiental. 
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A elaboração e aplicação das medidas de controle ambiental possibilitam ainda 

identificar falhas no projeto e, assim, propor alternativas construtivas e revisões de projetos 

específicos, derivando na melhoria da qualidade ambiental dos serviços executados. 

3.4.2  Metodologia de supervisão ambiental 

A metodologia de supervisão ambiental deve ser definida dentro de um PSA, que 

estabelecerá as estratégias e os procedimentos necessários à realização das atividades, os 

documentos gerados e o fluxo destes documentos, bem como quais são as partes interessadas, 

o tipo e a periodicidade das reuniões e os indicadores de desempenho ambiental a serem 

monitorados. 

As atividades de supervisão ambiental em obras rodoviárias podem ser executadas por 

equipe própria do empreendedor ou por empresa especializada de consultoria ambiental, 

desde que os profissionais envolvidos sejam experientes e qualificados para a função, sendo 

ainda desejável que a equipe seja multidisciplinar. 

As atividades devem ser realizadas de forma sistemática e contínua, e o método a ser 

utilizado deve ter relação direta com o porte e ou complexidade da obra, com as 

características construtivas e com as características socioambientais da região afetada.  

A equipe de supervisão ambiental deve ainda realizar, quando necessário, a revisão 

dos planos e programas ambientais elaborados na fase de projetos, bem como das medidas 

preconizadas no EIA, avaliando seus efeitos e resultados e, quanto necessário, elaborar 

readequações ou complementações. 

De acordo com De Jorge et al. (2005) que apresentou uma metodologia de supervisão 

ambiental para as obras de recuperação de rodovias do Estado de São Paulo “a supervisão 

ambiental é baseada em (1) auditorias de (1a) documentos de projeto (projeto executivo, 

relatório de avaliação ambiental e PCA) e de (1b) atendimento à legislação ambiental 

(licenças, autorizações, outorgas etc.), e (2) em vistorias técnicas sistemáticas e periódicas, 

com a emissão de documentos formais de registro e acompanhamento: o relatório da vistoria 

técnica, relatório mensal e o certificado de análise de conformidade ambiental.” 

Para obras de maior porte como a implantação do rodoanel Mário Covas em São 

Paulo, além de vistorias diárias em todas as frentes de obra, são estabelecidos pontos de 

controle nos locais de maior vulnerabilidade ou sensibilidade ambiental, monitorados 

permanentemente durante as obras para evitar ou corrigir prontamente possíveis degradações 

ambientais nestes locais. 
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Assim, os responsáveis pela elaboração da metodologia de supervisão ambiental 

devem desenvolver as seguintes atividades: 

i) estabelecer, de acordo com as características do empreendimento e dos aspectos 

socioambientais da área de inserção, a estratégia da supervisão ambiental durante 

as obras, bem como reavaliar periodicamente sua eficácia de modo a promover 

readequações quando necessário; 

ii)  promover reuniões técnicas periódicas entre as partes interessadas 

(empreendedor, supervisores, construtoras e consultores) para analisar o 

planejamento das obras, as medidas de controle ambiental necessárias e avaliar e 

discutir os possíveis inadequações de projeto, propondo soluções e readequações; 

iii)  orientar e verificar a obtenção e atualização das licenças e autorizações 

ambientais necessárias, bem como o cumprimento às exigências e condicionantes 

legais e dos programas ambientais associados às obras; 

iv)  realizar vistorias técnicas periódicas durante as obras e elaborar os documentos 

necessários para o bom desempenho das atividades de supervisão, tais como 

laudos de vistoria, relatórios, notificações, certificados etc. 

 

O DER/SP, dentro do seu sistema de gestão ambiental, apresenta a abrangência do 

escopo da supervisão ambiental de acordo com a complexidade e características ambientais 

do empreendimento, onde seus componentes são realizados ou não a partir dos grupos de 

serviços e obras, conforme apresenta o Quadro 3.2. 
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Componentes da 
supervisão I 

Estratégia e 
planejamento 

II 
Reuniões 
técnicas 

III 
Acompanhamento 
do licenciamento 

IV 
Vistorias 
técnicas 

V 
Relatório 
mensal 

VI 
Certificado de 
conformidade 

ambiental 

VII 
Relatório 

de 
conclusão Grupo de serviços e obras 

Grupo I 
Operação e conservação 

Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Grupo II 
Obras emergenciais 

Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Grupo III 
Recapeamento 

Sim Não Sim Sim Sim Não Não 

Grupo IV 
Melhorias sem alteração 
de traçado/ implantação 
de faixa adicional 

Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Grupo V 
Melhorias com alteração 
de traçado 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Grupo VI 
Duplicação adjacente 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Grupo VII 
Implantação de rodovia/ 
duplicação não adjacente 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quadro 3.2 - Grupo de serviços e obras rodoviárias e os componentes de supervisão. 
Fonte: São Paulo (2006d). 

  

Antes de descrever cada um dos componentes de supervisão apresentados no Quadro 

3.2, serão apresentados alguns conceitos utilizados nas atividades de supervisão ambiental: 

a) Não conformidade ambiental (NCA) 

A NBR ISO 14001:2004 define não conformidade como o não atendimento a um 

requisito.  

São Paulo (2006f); Romanini (no prelo)14 descrevem as NCAs como eventos que estão 

provocando ou apresentem potencial de provocar impactos ambientais nos ecossistemas 

limítrofes à rodovia, interferir com o corpo estradal e ou com as comunidades lindeiras à faixa 

de domínio, decorrentes da implantação e ou operação do sistema rodoviário, devendo ser 

registrada e acompanhada pela supervisão ambiental  

 

 

 

____________ 
14 Pedro Umberto Romanini. Avaliação de desempenho ambiental. Publicação da Secretaria dos Transportes do 
Estado de São Paulo. No prelo.  
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O DER/SP em suas especificações técnicas define NCAs como classificação de uma 

determinada ocorrência ambiental considerada negativa resultante do não cumprimento dos 

requisitos da legislação ambiental, das especificações ambientais e das diretrizes e 

especificações do Programa de Controle Ambiental da Construção, do empreendimento (SÃO 

PAULO, 2006d) e podem ser classificadas em: 

• Baixa: não oferece riscos ao meio ambiente e ou à saúde dos trabalhadores e de 

terceiros; 

• Média: pode vir a oferecer riscos ao meio ambiente e ou à saúde dos trabalhadores 

e de terceiros; 

• Alta: oferece risco ao meio ambiente e ou à saúde dos trabalhadores e de terceiros; 

 

As não conformidades de alta gravidade, segundo São Paulo (2006f) são aquelas que 

produzem: 

• Ilegalidade: execução de atividades na ausência ou em desacordo com as licenças, 

autorizações ou outorgas ambientais para realização de intervenção (LI, recursos 

hídricos, APP, desmatamento etc.); 

• Ameaça à saúde humana: situações de diferentes naturezas relacionadas ao manejo 

e transporte de materiais perigosos; 

• Ameaça às condições ambientais dos recursos hídricos: (i) acidente causando o 

derramamento de óleo, combustível ou outro material contaminante em qualquer 

corpo d’água; (ii) assoreamento indevido em áreas de várzea a ser preservada; (iii) 

aporte de sedimentos que resultem em índices elevados de turbidez próximos à 

captação de água. 

 

São exemplos de NCAs a disposição de resíduos em locais impróprios, a 

contaminação do solo ou da água por vazamentos de óleos e lubrificantes, o desenvolvimento 

de processos erosivos, ausência de licença ou autorização ambiental específica etc.  

Como será apresentado nos Capítulos 5 e 6, as NCAs podem ser utilizadas como 

indicadores de desempenho ambiental, podendo ser classificadas de acordo com suas 

características e tratadas a partir de critérios pré-definidos. 
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b) Ocorrência ambiental 

 Corresponde a qualquer intervenção à obra que provoque ou apresente potencial de 

provocar alterações na qualidade ambiental da área de inserção do empreendimento, 

decorrentes da ação de terceiros (uso de bota-fora ou áreas de empréstimo; lançamento de 

resíduos domésticos por habitantes lindeiros à rodovia etc.) ou de fenômenos naturais 

(escorregamentos, deslizamentos provocados pela ação de chuvas etc.). As ocorrências 

ambientais são registradas nos laudos de vistoria e relatórios mensais de supervisão e diferem 

das NCAs por serem inerentes as atividades construtivas das empreiteiras. É importante 

salientar que este termo poderá apresentar definições distintas nos manuais de supervisão 

ambiental dos órgãos rodoviários. No entanto, este foi o conceito utilizado durante a 

supervisão ambiental das obras do PRR/SP – Etapas II e III, e aprovada pelo BID. 

De acordo com a Especificação Técnica – Supervisão Ambiental de Empreendimentos 

Rodoviários do DER/SP, as ocorrências ambientais podem ser positivas, constituindo-se em 

ações pró-ativas para prevenção de impactos ambientais e controle das atividades, ou 

negativas, como por exemplo, o descumprimento da legislação ambiental, e neste caso, serão 

registradas como NCAs (SÃO PAULO, 2006d). 

A seguir são descritos os principais componentes de supervisão ambiental conforme 

apresentado no Quadro 3.2. 

a) Estratégia e planejamento 

O empreendedor ou empresa de consultoria responsável pelas atividades de supervisão 

ambiental deve elaborar o Plano de Supervisão Ambiental, onde será estabelecida a estratégia 

a ser adotada e o planejamento das atividades. Dentro da estratégia de supervisão ambiental 

são definidos, entre outros itens, a freqüência das vistorias de campo, os critérios para o 

registro de NCAs, os aspectos a serem supervisionados durante as obras etc.  

Todas as atividades devem seguir um planejamento prévio. Assim o acompanhamento 

e monitoramento dos programas, planos e medidas ambientais previstas nos PBAs e PCAs 

devem seguir procedimentos específicos de periodicidade, dados e componentes a serem 

averiguados.  

b) Reuniões Técnicas 

As reuniões devem ser realizadas periodicamente, onde a freqüência deverá estar 

definida no PSA e de acordo com as características e complexidade do empreendimento. As 
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reuniões permitem expor e discutir as condições ambientais da obra, as dificuldades 

encontradas e as medidas a serem tomadas para a resolução dos problemas identificados, bem 

como os resultados obtidos a partir das medidas de controle e proteção ambiental adotadas, e 

o planejamento para as atividades subseqüentes. 

Devem participar das reuniões todos os envolvidos no empreendimento, tais como 

representantes do órgão rodoviário, gerenciadora e supervisora ambiental, responsáveis pela 

supervisão e execução das obras e demais partes interessadas, como o organismo financiador, 

órgãos ambientais, entre outros. 

c) Acompanhamento do licenciamento  

A implantação de empreendimentos rodoviários requer, prioritariamente, o 

atendimento prévio à legislação ambiental. Dependendo do potencial de causar impactos, que 

está intimamente ligado ao porte, complexidade e localização do empreendimento, o processo 

de licenciamento será mais ou menos abrangente. Para tanto, a partir da obtenção da LP e LI, 

cabe à supervisora ambiental, a verificação da obtenção pelas construtoras das licenças e 

autorizações ambientais específicas, bem como o atendimento das condicionantes e 

exigências previstas, dos prazos estabelecidos, e o acompanhamento dos programas 

ambientais implantados durante as obras, para obtenção futura da LO.  

d) Vistorias técnicas  

As vistorias técnicas devem ser realizadas sistemática e periodicamente, onde a 

freqüência será determinada de acordo com as características do empreendimento. O manual 

de supervisão ambiental do DER/SP, para as obras dos grupos IV e V (atividades de melhoria 

na pista), propõe vistorias quinzenais; para o grupo VI (obras de duplicação adjacente), 

vistoria semanal, e para o grupo VII (implantação e obras de duplicação não adjacente), 

vistorias diárias (SÃO PAULO, 2006d). 

As vistorias técnicas de campo visam, sobretudo, a verificar a qualidade ambiental das 

obras. São vistoriadas todas as frentes de obra, as áreas de apoio, a recuperação dos passivos 

ambientais (quando integrantes do projeto), assim como possíveis intervenções em 

propriedades particulares adjacentes a rodovia, áreas legalmente protegidas ou de maior 

sensibilidade ambiental. Segundo Bahia (2005), as inspeções periódicas de campo objetivam a 

identificação, o registro e a caracterização do surgimento de processos de degradação 

ambiental, em decorrência das obras e ou de ações de terceiros que possam ser atribuídas às 
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obras ou instalações, bem como a verificação do cumprimento das medidas de recuperação 

recomendadas e dos condicionantes das licenças ambientais. 

Os processos de degradação ambiental, irregularidades legais ou a verificação de 

impactos sobre comunidades lindeiras são registradas como NCAs e acompanhadas 

periodicamente para que as soluções necessárias sejam tomadas nos prazos determinados. No 

entanto, o objetivo principal das vistorias é atuar de maneira pró-ativa e identificar a possível 

ocorrência de impactos ambientais, alertando a construtora na implantação das medidas de 

caráter preventivo previstas no PCA, avaliar sua eficácia e propor complementações, quando 

necessário.  

Quanto aos planos e programas previstos no PBA, são verificadas as atividades 

implantadas, as deficiências, o atendimento aos cronogramas estabelecidos e os resultados 

alcançados, além do monitoramento dos indicadores selecionados para avaliar a qualidade 

ambiental das obras. 

Por tratarem de serviços especializados, os profissionais designados para as atividades 

de supervisão ambiental devem ser qualificados para a função e apresentar experiência prática 

em tais atividades. Para ampliar o aproveitamento das vistorias e possibilitar discussões 

técnicas em campo, estes profissionais devem ser acompanhados pelos engenheiros, 

consultores ambientais e outros representantes da construtora, supervisora de obras, órgão 

rodoviário e, quando necessário, representantes dos órgãos ambientais. 

e) Documentos  

Nas atividades de supervisão ambiental são gerados documentos que visam a registrar 

o comportamento da qualidade ambiental da obra. As NCAs, o atendimento às diretrizes dos 

planos e programas, às exigências e condicionantes previstas nas licenças e autorizações 

ambientais, bem como aos respectivos prazos estabelecidos, são registrados nestes 

documentos para efeito de informação e tomada de decisões quanto às medidas corretivas às 

partes interessadas do empreendimento. 

São apresentados a seguir os principais documentos gerados durante as atividades de 

supervisão ambiental de acordo com as informações obtidas nos manuais, procedimentos e 

especificações técnicas ambientais desenvolvidas por alguns órgãos rodoviários brasileiros, 

tais como DNIT, DER/SP, DER/PR, Deinfra de Santa Catarina, DAER/RS, Derba/BA, com 

uma breve descrição e finalidades de cada um deles: 

 Relatório Preliminar de Supervisão Ambiental (RP); 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

111

 Laudo de Vistoria (LV); 

 Relatório Mensal (RM); 

 Notificação Ambiental (NOA); 

 Certificado de Conformidade Ambiental (CCA); 

 Comunicação de Não Conformidade Ambiental (CNCA); 

 Relatório Final (RF) ou Relatório de Conclusão (RC); 

 Certificado Final de Conformidade Ambiental (CFCA). 

 

Não necessariamente todos estes documentos são elaborados durante as atividades de 

supervisão ambiental, uma vez que, estão relacionados ao nível de complexidade da obra 

(conforme os grupos apresentados no Quadro 3.2), às exigências do empreendedor e dos 

organismos financiadores, e às diretrizes apresentadas no Plano de Supervisão Ambiental. 

O Relatório Preliminar de Supervisão Ambiental (RP) é o primeiro documento a ser 

elaborado e visa a descrever os principais aspectos ambientais da área de influência do 

empreendimento ou somente do seu entorno, as restrições ambientais e legais verificadas nos 

estudos ambientais e no campo, a localização das áreas de apoio, os insumos necessários à 

execução dos serviços, as licenças e autorizações ambientais obtidas e as demais necessárias 

ao empreendimento, suas exigências e condicionantes, breve descrição do plano de ataque às 

obras, localização dos trechos de supressão de vegetação, e outras informações ambientais 

que se julguem necessárias. 

O Laudo de Vistoria (LV) é o documento de comunicação imediata com as partes 

interessadas, gerado após as vistorias técnicas de campo, podendo também ser registrado no 

diário de obras da empreiteira. Atualmente, com a tecnologia disponível de lap-tops e 

internet, uma prática usual de supervisão ambiental é a elaboração e o envio do LV via e-mail 

às partes interessadas, logo após a conclusão das atividades de campo. Neste documento são 

descritos todos os aspectos ambientais da obra verificados em campo, o registro e o 

acompanhamento das NCAs, verificando o atendimento ao prazo e as medidas de controle 

solicitadas pela supervisão ambiental. São monitorados e avaliados os procedimentos 

previstos nos programas ambientais e o atendimento às exigências legais. Faz parte deste 

documento a análise dos indicadores a serem monitorados e o registro fotográfico das 

atividades construtivas e das NCs. 

O Relatório Mensal (RM) é a compilação dos dados descritos nos laudos de vistoria e 

dos resultados dos trabalhos de supervisão ambiental realizados no período. São apresentadas 
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as informações atualizadas do estágio das obras e as NCAs registradas, as medidas propostas 

para correção e os prazos previstos; o atendimento às exigências e condicionantes das licenças 

e autorizações ambientais e os respectivos prazos de validade; as emissões das Notificações 

Ambientais (NOA), quando houver; o andamento dos planos e programas ambientais e um o 

registro fotográfico das principais atividades de obra, das NCAs verificadas, bem como a 

eficiência das medidas de controle ambiental aplicadas. 

As atividades integradas dos programas de monitoramento e fiscalização, bem como a 

avaliação de desempenho ambiental15 para o período, a partir de critérios pré-estabelecidos 

são partes integrantes do Relatório Mensal.  

Este relatório permite alertar e auxiliar as empreiteiras a superar falhas e obter ou 

recuperar o desempenho ambiental desejado. É realizado pela equipe de profissionais da 

supervisão ambiental e enviado ao órgão rodoviário, às empresas de supervisão de obras, às 

empreiteiras e às demais partes interessadas. Este relatório, como preconiza De Jorge et al. 

(2005), serve de base para a emissão, a cada mês, do Certificado de Análise da Conformidade 

Ambiental.  

O Certificado de Conformidade Ambiental (CCA) é um documento elaborado 

mensalmente e visa a atestar a conformidade da obra e da construtora quanto ao cumprimento 

das especificações, exigências e recomendações ambientais no período. É elaborado a partir 

da análise prévia do desempenho ambiental do empreendimento por meio da verificação do 

grau de atendimento dos indicadores de desempenho ambiental selecionados e apresentados 

nos relatórios mensais.  

Assim, quando o desempenho ambiental da obra encontra-se insuficiente ou em 

desacordo com as metas ambientais estabelecidas é emitido pela supervisora ambiental a 

Comunicação de Não Conformidade Ambiental (CNCA) ou um Certificado de Irregularidade. 

Estes documentos apresentam uma descrição dos resultados alcançados, estabelecendo-se, 

quando necessário e aplicável, novas metas ambientais.  

A emissão de certificados leva em conta os prazos necessários para a efetiva correção 

da irregularidade e o seu caráter de gravidade e importância (SANTA CATARINA, 2006) e 

constitui requisito para processamento de medições de serviços de construção (SÃO PAULO, 

2006f). 

____________ 
15 A análise e avaliação de desempenho ambiental podem ser realizadas por meio de indicadores de desempenho 
descritos no Plano de Supervisão Ambiental. Este assunto será abordado detalhadamente nos capítulos 5 e 6. 
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Este documento deve ser enviado às partes interessadas pelo coordenador da 

supervisão ambiental contratada em conjunto com o diretor do departamento de meio 

ambiente do órgão rodoviário. 

Atualmente, nos contratos firmados com as empreiteiras encarregadas das obras 

rodoviárias, são incluídas cláusulas ambientais onde, muitas vezes, atrela-se o pagamento da 

medição mensal ao cumprimento de requisitos contratuais ou à proposição de sanções de 

acordo com o regulamento interno de licitações e contratação. Nestes casos, a aprovação das 

medições dos serviços executados está condicionada aos certificados que atestam o bom 

desempenho ambiental das obras. 

De acordo com Grigoleto; Silva (2008), o CCA, como instrumento de controle, 

acoplado à supervisão ambiental de empreendimentos, incorpora significativo avanço nos 

instrumentos de gestão, expresso nos resultados obtidos pelo órgão rodoviário no trato das 

questões ambientais dos seus empreendimentos.  

O Relatório Final (RF) ou Relatório de Conclusão (RC) é elaborado quando do 

término da obra, apresentando uma análise dos aspectos ambientais envolvidos, da postura da 

empresa construtora quanto ao tratamento das questões ambientais e a consolidação dos dados 

referentes à ADA da obra. Este relatório deve apresentar as pendências ou irregularidade 

identificadas nas vistorias de campo, apresentar o estágio de recuperação das áreas de apoio 

utilizadas e dos passivos ambientais, bem como possíveis irregularidades legais.  

O Certificado Final de Conformidade Ambiental (CFCA) é o documento elaborado 

quando da conclusão das obras para atestar a sua conformidade ambiental e legal. Apresenta-

se como instrumento necessário para o recebimento provisório da obra pelo empreendedor. 

Além destes documentos, a Notificação Ambiental (NOA) é emitida pela supervisora 

ambiental como forma de alertar os responsáveis pelo empreendimento das irregularidades 

verificadas e da necessidade de ações corretivas de maior urgência. Geralmente são emitidas 

quando se faz o registro de NCAs consideradas graves, como o descumprimento de aspectos 

legais da obra, a ausência de medidas de controle ambiental importantes e o não atendimento 

aos prazos estabelecidos. Este documento, muitas vezes, antecede a emissão do CNCA, de 

forma a possibilitar a correção das irregularidades e evitar as punições e autuações previstas 

nos contratos de obra. 
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3.4.2.1 Registro da não conformidade ambiental 

Para realização do registro de NCAs é necessário elaborar uma sistemática para o 

acompanhamento das correções necessárias e dos prazos estabelecidos.  

O DER/SP em suas especificações técnicas e com base na metodologia de supervisão 

ambiental aplicada nas obras do PRR/SP – Etapa I, propõe uma codificação para as NCAs 

com base na tipologia e código da rodovia, localização e data do registro e categoria em que 

se encontra (Quadro 3.3). As NCAs são caracterizadas, ainda, de acordo com a situação de 

atendimento em que se encontram, correspondendo em quatro categorias: Atendida (AT), Em 

Atendimento (EA), Pendente (PE) e Não Atendida (NA), como apresenta o Quadro 3.4 (SÃO 

PAULO, 2006d; SÃO PAULO, 2006f). 
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Critério para o cadastramento de ocorrências e não conformidades 
 
    XXX     -   XXX/XXX - XXXX+XXX  -     XXXX    -      XXX      -      XX      -     XXX      -     XX 
 1º grupo  -    2º grupo  -       3º grupo      -    4º grupo  -   5º grupo  -   6º grupo -  7º grupo  -   8º grupo 
 

1º Grupo: duas ou três letras maiúsculas identificando a tipologia da rodovia: 
SP     - Rodovia estadual 
SPV  - Rodovia vicinal 
SPA  - Acesso 
SPD  - Dispositivo de acesso e de entroncamento 
SPI   - Rodovia de Interligação 

2º Grupo: seis algarismos designando o código da rodovia, vicinal, acesso ou dispositivos. 
 
3º Grupo: sete algarismos designando o quilômetro mais metros de localização da NCA. 
 
4º Grupo: quatro algarismos designando o mês e ano em que foi aberta a NCA. 
 
5º Grupo: três algarismos designando a ordem seqüencial de abertura da NCA. 
 
6º Grupo: duas letras maiúsculas designando o compartimento da obra em que se localiza a NCA, 
conforme tabela abaixo: 
• FD - Faixa de domínio: área compreendida entre cercas (pista de rolamento, acostamentos e faixas de 

segurança. 
• CO - Canteiros de obras: área delimitada que inclui alojamentos, laboratórios, depósitos, oficinas, pátio 

para estacionamento de maquinários, usinas de concreto asfáltico e portland, usina de solo, outros. 
• AP - Áreas de apoio à obra: áreas de empréstimo, depósito de material excedente, caminhos de serviço e 

desvios. 
• TE - Áreas de terceiros, contemplando as ocorrências verificadas em propriedades particulares e ou áreas 

públicas. 
 

7º Grupo: três letras maiúsculas designando a natureza da ocorrência ambiental, conforme segue: 
LEG - Aspectos legais como licenciamento, autorizações, TCRA, cadastros, certidões etc. 
ERS -   Processos erosivos, contemplando corpo estradal, taludes de corte e aterro etc. 
VEG -  Interferências na cobertura vegetal. 
RES -   Gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos. 
COM - Manuseio e estocagem de combustíveis, óleos lubrificantes, contaminantes, explosivos etc. 
DRE -  Sistemas de drenagem, provisório ou definitivo. 
SVI -    Sinalização viária e segurança dos usuários. 
SET -   Segurança do trabalho, uso de EPI’s, higiene e saúde do trabalhador. 
ASS -   Assoreamento em corpos d’água, áreas legalmente protegidas e corpo estradal. 
APP -   Intervenções em áreas de preservação permanente (APP). 
FAU -  Interferências com a fauna silvestre. 
EMR - Emissão de ruídos. 
ATM - Poluição atmosférica. 
AAP - Áreas de apoio. 
 

8º Grupo: dois algarismos designando a descrição da NCA, variando de 01 a n. 
 

Quadro 3.3 - Critério para o cadastramento de ocorrências e de NCAs. 
Fonte: São Paulo (2006d). 
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Um exemplo desta codificação seria: SP-294/300-0000+120-0306-003-AP-LEG-03. 

Esta codificação também pode ser descrita parcialmente de acordo com as necessidades de 

cada empreendimento. 

Acompanhamento da não conformidade ambiental registrada 
• Não Conformidade em Atendimento (EA): situação onde se verifica ações de atendimento das 
solicitações, dentro do prazo estabelecido para sua execução; 
 

• Não Conformidade Atendida (AT): situação onde se verifica o atendimento das solicitações; 
 

• Não Conformidade Pendente (PE): situação onde se verifica o atendimento parcial das 
solicitações, com prazo estipulado superado ou com serviços inadequados para atendimento. 
Também se aplica às pendências junto aos órgãos ambientais, não sendo determinados prazos pela 
supervisora ambiental, uma vez que, o atendimento depende das especificidades de cada órgão. 
 

• Não Conformidade Não Atendida (NA): situação onde não se verificam procedimentos para o 
atendimento das solicitações no prazo estipulado. 
 

Quadro 3.4 - Categorias para o acompanhamento da NCA. 
Fonte: São Paulo (2006d). 

 

Para o acompanhamento das obras do rodoanel Mário Covas – Trecho Sul, foi 

elaborado pelo Dersa um manual de supervisão ambiental envolvendo todos os procedimentos 

para a execução das atividades de acompanhamento das obras. Para as NCAs registradas são 

propostas medidas de controle denominadas Instruções de Controle Ambiental (ICAs), que 

contém especificações de medidas preventivas e mitigadoras de impactos ambientais a serem 

implementadas pelas empresas construtoras. Essas ICAs constituem a referência básica para 

as atividades de supervisão ambiental e foram concebidas com base no EIA/Rima e nas 

exigências e ou condicionantes da LP e fazem parte do PBA (SÃO PAULO, 2006f). Estão 

previstas no manual as seguintes instruções: 

• ICA-00 - Instrução geral de controle ambiental das obras; 

• ICA-01 - Instrução complementar de controle ambiental para execução de 

travessias de drenagem e ou aterros próximos a Áreas de Preservação Permanente; 

• ICA-02 - Instrução complementar de controle ambiental para execução de cortes 

em material de 1ª ou 2ª categoria; 

• ICA-03 - Instrução complementar de controle ambiental para execução de cortes 

em material de 3ª categoria; 
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• ICA-04 - Instrução complementar de controle ambiental para execução de Pontes e 

Viadutos; 

• ICA-05 - Instrução complementar de controle ambiental para instalação, exploração 

e desativação de Áreas de Empréstimo e Depósitos de Material Excedente; 

• ICA-06 - Instrução complementar de controle ambiental para implantação, 

operação e desativação de canteiros de obra e instalações industriais provisórias; 

• ICA-07 - Instrução complementar de controle ambiental para Implantação e 

operação de caminhos de serviço. 

  

Para cada uma destas instruções de controle ambiental são propostas medidas de 

controle distribuídas em cinco categorias básicas: 

• MEDIDA M2.02.01 - Controle de Poluição, Organização e Limpeza; 

• MEDIDA M2.02.02 - Medidas de Controle das Atividades de Limpeza da Faixa e 

Supressão de Vegetação; 

• MEDIDA M2.02.03 - Medidas de Sinalização de Obra; 

• MEDIDA M2.02.04 - Medidas de Controle de Erosão e Assoreamento; 

• MEDIDA M2.02.05 - Procedimentos de Desativação e Recuperação. 

 
Como uma constante nas rodovias concedidas à iniciativa privada, o Deinfra, 

responsável pela administração viária das rodovias do Estado de Santa Catariana, desenvolve 

atividades de supervisão ambiental durante a fase de operação das rodovias, onde, a partir das 

diretrizes ambientais dos Planos de Gestão Ambiental, são consolidadas as informações das 

condições viárias em um relatório contendo um programa de manutenção. 

A supervisão ambiental para a fase de operação atua em conjunto com a fiscalização 

viária e desempenha um papel fundamental para a manutenção da qualidade ambiental e 

social das rodovias. São realizadas, periodicamente, vistorias de caráter preventivo onde são 

verificadas as condições dos sistemas de drenagem, ocorrência de processos erosivos, 

passagens de fauna, cercas, controle da vegetação etc. São ainda monitorados os efeitos 

diversos da operação viária, como ruídos, poluição atmosférica e possíveis contaminações de 

cursos d’água, bem como a relação destes efeitos com as comunidades lindeiras, promovendo 

atividades voltadas a ampliar a qualidade de vida das pessoas que de uma forma ou de outra 

se inter-relacionam com a rodovia (SANTA CATARINA, 2006).  
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A Figura 3.1 apresenta um modelo de fluxograma para as atividades e documentos de 

supervisão ambiental de obras rodoviárias e as Figuras 3.2 e 3.3 apresentam modelos de 

Laudo de Vistoria e Relatório Mensal de supervisão ambiental. 
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Figura 3.1 - Atividades e documentos de supervisão ambiental.  
Fonte: SÃO PAULO (2006d), modificado. 
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Figura 3.2 – Modelo de Laudo de Vistoria. 
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Figura 3.3 – Modelo do Relatório Mensal.   
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Capítulo 4 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL – CONCEITOS E 
APLICAÇÕES 

 

 

 

 “tudo o que não é medido não é gerenciado” (Kaplan; Norton, 1997) 

 

A partir da década de 1970 a população mundial começou a intensificar sua 

preocupação com a qualidade de vida, dado o agravamento da questão ambiental. A partir daí 

a atuação empresarial, que até então era centrada nos aspectos econômicos do 

empreendimento, passou a ter mais preocupação com as variáveis ambientais e sociais 

(TIBOR; FELDMAN, 1996). Algumas empresas já defendiam a possibilidade de conciliar 

crescimento econômico com melhoria do desempenho ambiental. Um dos casos mais 

emblemáticos dessa postura foi o programa implementado em 1975 pela 3M, denominado 

“Evitar a poluição dá retorno”. A empresa teria alcançado uma redução de cerca US$ 1 

bilhão desde o início do programa, por meio de investimentos realizados para minimização de 

geração de resíduos no processo produtivo16 (DEMAJOROVIC, 2006). 

 No final da década de 1980 e início da década de 1990, surgiram os chamados 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), que buscam prover às organizações já consolidadas de 

gerenciar todos os seus aspectos e impactos ambientais mais significativos. Partem, 

inicialmente, da identificação e priorização destes aspectos e impactos, desenhando em 

seguida, um sistema que busca a melhoria contínua, baseado no controle destes impactos 

(CAMPOS, 2001).  

 

 

 

 

 

____________ 
16 Subhabrata Bobby Banerjee, “Corporate Environmentalism”, em Management Learnig, n.º 29, Thousand 
Oaks, junho de 1998.  
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Por outro lado, de acordo com os autores Kaplan; Johnson (1987), a obsessão pela 

medição do desempenho de uma organização como um todo ou de uma unidade de negócio 

independente, não se configura em preocupação recente de investidores, gerentes e outros 

usuários. Os sistemas rudimentares de contagem de empregados em épocas remotas, o 

surgimento da moeda como meio de troca, até as avaliações atuais motivadas por processos de 

fusões, aquisições, ou mesmo privatizações, representam algumas de suas fases evolutivas, as 

quais se confundem com as da própria sociedade. 

Os sistemas formais de avaliação não são recentes. 

 
“A história conta que, na fundação da Companhia de Jesus, Santo Inácio de 
Loyola utilizava um sistema combinado de relatórios e notas das atividades 
e, principalmente, do potencial de cada um de seus jesuítas. Em 1842, o 
serviço Público Federal dos Estados Unidos implantou um sistema de 
relatórios anuais para avaliar o desempenho dos funcionários. Em 1880, o 
exército americano também desenvolveu seu sistema e em 1918, a General 
Motors já tinha um sistema de avaliação para seus executivos. Os sistemas 
de avaliação de desempenho tiveram ampla divulgação entre as empresas 
após a Segunda Guerra Mundial” (CHIAVENATO, 1998, p.101).  

 

 Porém, foi na década de 1990 a consolidação de instrumentos para avaliar o 

desempenho das organizações, num primeiro momento com vistas à qualidade e ao processo, 

vindo depois a observar outras questões, sobretudo a financeira e ambiental. 

 As estratégias empresariais foram então sofrendo transformações, provocando 

alterações no contexto tecnológico advindas, sobretudo, da crescente pressão da sociedade por 

uma melhoria na qualidade de vida e das normas ambientais cada vez mais rígidas no combate 

à poluição. Somam-se ainda a crescente pressão do mercado competitivo para compatibilizar 

a qualidade produtiva com a preservação do meio ambiente (OLIVEIRA FILHO, 2002). 

Diversos setores de atividade, muitas vezes compostos por empreendimentos geridos por 

administrações não profissionais (organizações familiares, por exemplo), iniciaram processos 

de reestruturação, fusão, aquisição e mesmo o fechamento de unidades específicas de negócio, 

com o intuito de aprimorarem seus sistemas de planejamento e controle para se tornarem 

competitivos. 

Segundo Campos (2001), apesar da inegável importância e contribuição dos sistemas 

de gestão ambiental, as organizações que hoje encontram-se inseridas num mercado cada dia 

mas competitivo e globalizado, não devem mais apenas identificar e minimizar os impactos 

ambientais que suas atividades causam ao meio ambiente. Tais organizações necessitam, 

também, conhecer melhor sua performance ou desempenho para sobreviverem neste novo 
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cenário, fazendo com que haja uma maior interação dos seus objetivos e metas ambientais às 

estratégias, objetivos e metas organizacionais. 

O cenário atual mostra não haver mais lugar para a exacerbação do lucro obtido às 

custas do comprometimento da qualidade do meio ambiente. Diante disso, cada vez mais as 

empresas vêm investindo em pesquisas, buscando alternativas tecnológicas para produções 

mais limpas e matérias primas menos tóxicas, objetivando redefinir seus processos 

produtivos, reduzir o desperdício de matéria prima e a geração de resíduos e a emissões de 

poluentes, promovendo o aperfeiçoamento da mão de obra e o reuso dos sub-produtos, 

minimizando, assim, custos com o tratamento e disposição das substâncias e produtos 

“inservíveis”.  

Além disso, as empresas, no intuito de acompanhar, avaliar e aprimorar sua interface 

com o meio ambiente, vêm lançando mão de instrumentos que possibilitem verificar o 

andamento das medidas adotadas quanto a proteção ambiental e que possa refletir no 

desempenho dos seus empreendimentos. Neste contexto, a Avaliação de Desempenho 

Ambiental (ADA), em inglês, Environmental Performance Evaluation (EPE), vem sendo 

utilizada globalmente por organizações ligadas às atividades de produção, serviços de saúde, 

transportes, suprimento de energia, organizações administrativas e financeiras, setores 

governamentais etc., no sentido de aumentar a eficiência das suas operações, demonstrar o 

atendimento às normas e a legislação, bem como nos cuidados ambientais empregados em 

todo o ciclo das suas atividades. 

 A ADA é um instrumento de gestão que pode ser utilizado para medir a eficiência do 

próprio SGA, ou seja, sua conformidade com objetivos e metas ambientais estabelecidas pela 

organização, além de possibilitar a análise e o aprimoramento da sua política ambiental e dos 

próprios critérios de avaliação utilizados. 

Pode, também, ser utilizada independentemente de um SGA, como forma de auxiliar a 

organização na identificação dos seus aspectos ambientais, na melhoria de seu desempenho 

ambiental, provendo meios de medir esse desempenho e compará-los com critérios pré-

estabelecidos ou normas aplicáveis, além de oferecer subsídios para o desenvolvimento de 

uma base estruturada para a implantação de SGA. Este método é de aplicação voluntária, e 

baseia-se no processo de avaliação PDCA (Plan, Do, Check and Act), proposta pela NBR ISO 

14031: 2004, e em indicadores de desempenho ambiental. 

Assim, para definir a avaliação de desempenho ambiental partiu-se dos conceitos e 

significados independentes das palavras. 
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Avaliação significa a determinação do valor, intensidade ou de alguma grandeza. 

Procedimento de comparação de um resultado (baseado em critérios17) com um padrão de 

referência; ou ainda, verificação formal e contínua dos resultados atingidos comparados com 

os padrões de desempenho estabelecidos (SOARES, 2003). 

Desempenho pode ser definido como o conjunto de características ou capacidades de 

comportamento, rendimento ou performance de um indivíduo, produto, sistema, 

empreendimento ou processo, em especial quando comparados com metas, requisitos, 

resultados históricos ou expectativas. 

O desempenho está focado nos resultados obtidos dos principais indicadores de 

processos e produtos que permitem avaliá-los e compará-los em relação às metas, padrões, 

aos referenciais pertinentes e a outros processos e produtos (FPNQ, 2003).  

Para tanto, a ADA, segundo Kuhre (1998), trata-se de um método para medir os 

resultados de gerenciamento dos aspectos ambientais dos produtos, serviços e atividades de 

uma organização, baseando-se no princípio de que “o que é medido, é gerenciado”. No geral 

os resultados expressam níveis de satisfação, eficiência e eficácia (FPNQ, 2003). 

Para obras de infra-estrutura, o desempenho ambiental “é entendido como o resultado 

da interação das atividades e operações de um empreendimento com o meio ambiente” (DE 

JORGE, 2001), e reflete os cuidados quanto: 

• ao cumprimento e atendimento às exigências constantes da legislação ambiental 

federal, estadual e municipal; 

• ao atendimento às exigências e medidas ambientais estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, decorrentes dos processos de licenciamento ambiental (condicionantes 

das licenças); 

• à recuperação ambiental das feições de degradação e áreas degradadas, e à solução 

e ou prevenção dos conflitos com o uso e ocupação do solo; 

• à implantação de medidas visando à redução de seus impactos no meio ambiente, 

principalmente, quanto à conservação e uso racional dos recursos naturais, à 

segurança e ao bem-estar das comunidades lindeiras; 

• à preservação dos recursos naturais; 

 

____________ 
17 Critérios são expressões qualitativa ou quantitativa de pontos de vista, objetivos, aptidões ou entraves relativos ao 
contexto real, permitindo o julgamento das ações potenciais. Em suma, eles representam as conseqüências sobre 
diferentes ações que permitirão julgá-las (SOARES, 2003).  
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• à aplicação dos instrumentos necessários adequados para uma melhoria contínua 

da qualidade ambiental. 

 

Ainda, como enfatiza De Jorge (2001), o conceito de desempenho ambiental reflete a 

postura das empresas e pode ser entendido e utilizado das mais diversas formas, porém todas 

elas tendo como centro de gravidade as relações da empresa e seus empreendimentos com o 

meio ambiente.  

A ADA é um processo de gestão interna à empresa, constituindo-se em ferramenta 

destinada a prover a gestão da empresa com informações reais e mensuráveis em relação a 

uma base e ou a critérios estabelecidos, que mostrarão se, ao longo do tempo, o desempenho 

ambiental da empresa está indo ao encontro desses parâmetros (BOOG; BIZZO, 2003). 

Jash (1999) afirma que a avaliação de desempenho ambiental e auditorias ambientais 

ajudam o administrador de uma organização a avaliar o status da performance ambiental da 

empresa e identificar as áreas que precisam melhorar. A ADA é um processo contínuo de 

coleção e avaliação de dados e informações que possibilitam a avaliação constante do 

desempenho, bem como a sua direção ao longo do tempo. 

A ADA é um instrumento de gestão valioso e importante, pois fornece bases para a 

formulação de políticas, planos e projetos que permitem o manejo dos riscos e impactos das 

atividades produtivas, além de identificar novas oportunidades e tendências, aumentar a 

eficiência e efetividade das atividades e processos, visando sempre à melhoria contínua e 

propiciando a adoção de novas medidas e ações necessárias para alcançar seus objetivos e 

metas ambientais. 

Segundo Tibor; Feldman (1996), a ADA pode auxiliar na criação das bases para 

prevenção da poluição, ajudando as organizações a avaliarem os riscos ambientais e a 

planejarem para evitar problemas potenciais. 

O conceito de ecoeficiência tem relação direta com avaliação de desempenho no que 

tange os aspectos ambientais e econômicos (redução de custos, ampliando os horizontes 

lucrativos) dentro de uma organização, não levando em consideração a variável social. Neste 

contexto, o desempenho tem ligação direta com o uso de recursos naturais e fontes de energia, 

o que, além de envolver a variável ambiental apresenta um cunho financeiro, sobretudo 

quanto aos custos e despesas. O controle das entradas e saídas de insumos, a redução do 

consumo de água, de matérias primas, de energia, de geração de efluentes e resíduos e 

poluentes, e a ampliação nos processos de reciclagem, no uso de recursos renováveis, e na 
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durabilidade dos produtos, são alguns exemplos de medidas macroeconômicas que refletem a 

ecoeficiência empresarial. 

Por outro lado, a ecoeficiência está relacionada à contabilidade financeira ambiental, 

como aborda Bergamini Junior (2000), onde a empresa, dentro do processo de ADA relata os 

custos ambientais e demonstra sua evolução no decorrer do tempo, além de fornecer 

estimativas oficiais avalizadas pela alta administração da empresa sobre a suficiência dos 

investimentos ambientais com relação aos volumes requeridos para minimizar os impactos de 

suas atividades no meio ambiente. 

Assim, o desenvolvimento do balanço ambiental na avaliação de desempenho visa a 

demonstrar e tornar pública as contas que permitem evidenciar as relações do patrimônio 

empresarial com o meio ambiente. 

Quanto à análise econômica e ao meio ambiente, Alberton (2003), apresenta alguns 

exemplos de sucesso quanto aos retornos econômico-financeiros em empresas que 

implantaram programas ambientais, abordando o desempenho financeiro associado ao 

desempenho ambiental de organizações. Por outro lado, a avaliação de desempenho no meio 

empresarial, contempla também as competências organizacionais e humanas e o alinhamento 

de sistemas de mensuração de desempenho aos objetivos organizacionais. Fernandes (2006) 

admite que desempenho ou performance empresarial é um conceito multidimensional, ou 

seja, deve ser avaliado não apenas por resultados financeiros. 

Além da interfase ambiental/econômica, Alberton (2003) faz uma abordagem do 

desempenho ambiental/social de uma organização, onde o desempenho social é associado aos 

esforços que as empresas realizam para não afetar negativamente a flora, a fauna e a vida 

humana, protegendo dessa forma o meio ambiente; ao treinamento e à formação continuada 

dos trabalhadores; às condições de higiene e segurança no trabalho; às relações profissionais e 

às contribuições das empresas para a comunidade. De acordo com a autora “o desempenho 

ambiental, diz respeito à parcela da responsabilidade social exercida pela empresa em sua 

relação com o meio ambiente, quanto à diminuição dos impactos ambientas e à preservação 

dos recursos naturais”. 

No setor industrial, a Associação Brasileira de Indústrias Químicas (Abiquim), que 

congrega indústrias químicas e petroquímicas, vem promovendo desde 1990 o Programa 

Atuação Responsável, onde as empresas signatárias são avaliadas anualmente quanto ao seu 

desempenho ambiental a partir de indicadores selecionados e avaliados pela própria Abiquim 

(CHIUMMO, 2004). 
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Oliveira Filho (2002) realizou uma pesquisa intensa sobre a componente ambiental em 

empresas do segmento químico e constatou que o porte da empresa e a origem do capital são 

fatores importantes para o comportamento ambiental de uma organização. Empresas com 

capital de origem multinacional apresentam uma postura ambiental mais pró-ativa, uma vez 

que, a influência da opinião pública sobre o desempenho ambiental da organização é um fator 

de grande relevância. O porte destas organizações também é um fator determinante para 

ampliar o compromisso com o meio ambiente. Quanto maior a complexidade operacional dos 

processos e as dimensões da empresa, maior é a necessidade da implantação de uma gestão 

em sintonia com a variável ambiental. 

Para empreendimentos de infra-estrutura, a construção civil comparece com fortes 

implicações econômicas e financeiras, movimentando grande parte dos recursos existentes 

para a produção dos espaços (SILVA, 2006). Isso mostra a necessidade de adotar novos 

paradigmas construtivos, onde envolve a necessidade de uma lógica acerca da utilização de 

conceitos sustentáveis na elaboração de projetos de engenharia, propondo soluções 

tecnológicas e procedimentos que visem à preservação dos recursos naturais, objetivando, 

assim, a concepção de projetos ambientalmente conscientes. 

A Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), 

organização internacional líder de fomento em pesquisa em edificações e na construção civil, 

elaborou a Agenda 21 para a construção sustentável, onde, embora, bastante voltada para 

edificações, tem como proposta ser um agente de ligação global entre as agendas existentes, 

tendo para isto uma estrutura conceitual que define os elos de ligação entre o conceito global 

de desenvolvimento sustentável e o setor da construção (INTERNATIONAL COUNCIL FOR 

RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION, 2000).  

Desde o início dos anos 80, as working commissions (comissões de trabalho) da CIB, 

vêm se empenhando no reconhecimento da importância do setor da construção civil na 

consecução de um desenvolvimento sustentável, empreendendo várias atividades: CIB TG08 

(1992) – Avaliação ambiental de edifícios; TG16 (1993) – As melhores práticas para a 

construção sustentável; TG 22 (1996) – Método de projeto ambiental para materiais e 

engenharia estrutural; e TG38 (1998) – Sustentabilidade urbana (SILVA, 2006). 

O autor cita ainda os elementos principais das abordagens nacionais sobre a 

construção sustentável, sendo:  

• redução do uso das fontes de energia e do esgotamento dos recursos minerais; 

• conservação das áreas naturais e da biodiversidade; 
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• manutenção da qualidade do ambiente de construção; 

• qualidade e valor da propriedade; 

• satisfação das necessidades do usuário no futuro, flexibilidade e adaptabilidade; 

• vida útil prolongada; 

• utilização de recursos locais; 

• processo construtivo; 

• uso eficiente do solo; 

• economia de água; 

• utilização de subprodutos; 

• distribuição das informações relevantes para a tomada de decisão nesses países; 

• serviços secundários; 

• desenvolvimento urbano e mobilidade; 

• recursos humanos; e 

• economia local. 

 

Em empreendimentos rodoviários, a ADA ainda é um sistema embrionário, onde sua 

utilização se dará, provavelmente, a longo prazo. Caracteriza-se como um instrumento de 

apoio ao sistema de gestão ambiental, de forma a prevenir a ocorrência de possíveis danos ao 

meio ambiente decorrentes das atividades de obra, e assegurar o valor da qualidade ambiental 

almejada pelas empresas construtoras que pretendem manter-se competitivas e garantir sua 

posição num mercado globalizado. 

A ADA em obras rodoviárias visa, além de identificar possíveis irregularidades legais, 

ambientais e sociais, à busca por novas tecnologias e alternativas construtivas menos 

agressivas ao meio ambiente. A sua execução está ligada à política ambiental dos órgõs 

rodoviários e à postura das empresas construtoras no gerenciamento ambiental dos seus 

empreendimentos. 

Alguns trabalhos foram desenvolvidos na tentativa de ampliar a qualidade ambiental 

das obras rodoviárias brasileiras. Carvalho (1999) propõe, por meio da seleção de indicadores 

de desempenho ambiental e de critérios para tratá-los, um modelo para avaliar o desempenho 

ambiental para rodovias federais concedidas à iniciativa privada. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Carvalho (op. cit.) e com bases nas 

diretrizes da Norma ISO 14031: 1999, a Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, 
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por meio da Artesp, elaborou uma metodologia de avaliação de desempenho ambiental para 

as concessionárias de rodovias estaduais, incorporando novos indicadores e com critérios 

diferenciados. 

Grigoleto; Silva (2008) propõem uma análise de desempenho ambiental a partir das 

NCAs registradas em empreendimentos rodoviários. A proposta consiste, entre outros 

critérios, na divisão do número das NCAs registradas pela extensão total (em km) da rodovia 

submetida às obras. Estes autores também propõem um índice a partir da “situação de 

atendimento” destas não conformidades, variando em Atendida, Em Atendimento e Não 

Atendida. 

A empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CCCC), construtora que 

atua em vários ramos da construção pesada, realiza periodicamente (entre 2 e 3 meses) 

avaliações do desempenho ambiental das obras por ela executadas, onde são considerados os 

seguintes itens: (i) verificações sistemáticas (auditorias internas), observando-se o nível de 

proteção, alteração e de conscientização ambientais e o processo de melhoria contínua; (ii) 

identificação das ações da obra que merecem destaques ambientais (diploma de honra ao 

mérito); (iii) número de NCAs emitidas, quer sejam pelo sistema próprio de gerenciamento, 

pela auditoria interna, por clientes, por órgãos ambientais ou representantes de instituições 

financeiras; (iv) média das notas obtidas com a “qualimetria” ambiental, e (v) capacitação dos 

profissionais técnicos, supervisores e gestores em meio ambiente (participação em cursos e 

eventos, na área ambiental) (KÜLLER, 2002). 

Assim, para empreendimentos rodoviários, a ADA propõe acompanhar a qualidade 

ambiental da obra durante toda a sua implantação, identificando por meio de indicadores 

ambientais os aspectos positivos e negativos de acordo com as metas ambientais previamente 

definidas. Para tanto, o acompanhamento e monitoramento dos indicadores de desempenho 

ambiental selecionados, devem ser realizados durante as atividades de supervisão ambiental, 

que fornecerá todos os subsídios necessários para que os resultados da ADA sejam 

satisfatórios.  

Assim como para as empresas e organizações dos mais variados ramos, em 

empreendimentos rodoviários, os critérios definidos e os resultados obtidos para a ADA 

devem ser analisados e discutidos periodicamente pelas partes envolvidas, identificando os 

pontos falhos, propondo novas medidas e procedimentos quando necessário, visando à busca 

pela melhoria contínua. 
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Neste contexto, o instrumento de ADA a ser proposto neste estudo busca preencher 

uma lacuna vivenciada pelos organismos que gerenciam rodovias e suas obras, onde sistemas 

de gestão ambiental vêm sendo largamente implantados e ampliados de forma cada vez mais 

eficiente e abrangente. 

4.1  International Organization for Standardization – ISO 14031 

A Norma ISO 14031 - Environmental Management – Environmental Performance 

Evaluation – Guidelines, publicada em novembro de 1999, foi desenvolvida pelo Conselho 

Técnico da ISO que, verificando a necessidade de criação de ferramentas que pudessem 

identificar e avaliar os impactos ambientais, principalmente das grandes empresas poluidoras 

dos países desenvolvidos, encarregou o Comitê Técnico TC 207 da ISO, coordenado pelo 

Canadá, por meio do seu Subcomitê SC 04, coordenado pelo EUA, da elaboração das normas 

do conjunto ISO 14000 referentes à Avaliação de Desempenho Ambiental.  

Em vigor na Europa desde 1999, foi traduzida e aprovada pela ABNT em 2004, 

compondo a NBR ISO 14031:2004 - Gestão ambiental - avaliação de desempenho ambiental 

– diretrizes. A Norma traz diretrizes para identificação e seleção de indicadores ambientais, 

bem como procedimentos para o planejamento e execução da avaliação de desempenho 

ambiental de empresas, com critérios pré-estabelecidos (ABNT, 2004b). 

A ISO 14001 é a única norma que possibilita a certificação quando devidamente 

seguida. As demais pertencentes à série ISO 14000 são diretrizes que possibilitam um melhor 

gerenciamento ambiental pela proposição de metodologias a serem seguidas. No entanto, a 

ISO 14031 pode ser um apoio para a certificação ISO 14001, gerando grandes benefícios em 

organizações com ou sem sistema de gestão ambiental implantado. 

Em sua introdução, a ISO 14031 afirma que: “várias organizações estão procurando 

caminhos para entender, demonstrar e melhorar seu desempenho ambiental. Isto pode ser 

obtido através da gestão efetiva dos componentes de suas atividades, produtos e serviços que 

podem impactar significativamente o meio ambiente” 

Avaliação de desempenho ambiental, de acordo com a Norma ISO 14031 é definida 

como “um processo interno e um instrumento de gestão destinada a suprir o gerenciamento 

com informações confiáveis mensuráveis (auditáveis), em base contínua, e ou critérios 

estabelecidos, para determinar se o desempenho ambiental de uma organização está 

atingindo os critérios estabelecidos pelo seu gerenciamento”. 
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A ISO 14031 foi desenvolvida para ser utilizada em qualquer organização, 

independentemente de seu tipo, localização e complexidade, e sua finalidade básica é auxiliar 

a melhorar o desempenho ambiental, em seu sentido mais amplo, fornecendo informações 

sobre os cumprimentos das metas, objetivos e políticas ambientais. A sua aplicação facilita a 

obtenção da melhoria contínua da qualidade ambiental, auxilia a reduzir os impactos 

ambientais, ajuda a comunicar os resultados do desempenho ambiental, e a identificar formas 

para prevenir poluição ou degradação (DE JORGE, 2001). 

A Norma sugere a utilização do modelo de gestão PDCA ou Círculo da Qualidade. A 

Figura 4.1 apresenta um fluxograma das atividades envolvidas no sistema para avaliar o 

desempenho ambiental proposto pela Norma ISO 14031. 
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Figura 4.1 - Processo de avaliação de desempenho ambiental (ADA).  
Fonte: Norma NBR ISO 14031: 2004. 

 

É apresentado a seguir um breve descritivo destas etapas, conforme as diretrizes da 

ISO 14031. 

a) Planejamento da ADA 

O planejamento é a primeira etapa da ADA e contempla todas as considerações 

gerenciais, estruturais e culturais da empresa, tais como recursos financeiros, físicos e 
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humanos, aspectos administrativos, operacionais e legais, estratégias, política ambiental, e as 

partes interessadas envolvidas (acionistas, clientes etc.). 

Nesta etapa também são selecionados os Indicadores de Desempenho Ambiental 

(IDA)18 que podem ser definidos a partir das condições ambientais locais e regionais, dos 

aspectos ambientais significativos, das opiniões das partes envolvidas, dos requisitos legais, e 

das metas e objetivos ambientais da organização. Quanto mais criteriosa a seleção dos 

indicadores e dos critérios de sua avaliação, mais relevantes serão os resultados obtidos 

quanto ao nível da eficiência do tratamento às questões ambientais realizadas pela empresa.  

A ISO 14031 define e discute detalhadamente dois tipos básicos de indicadores que 

podem ser usados para dar suporte à gestão ambiental: Indicadores de Condição Ambiental 

(Environmental Condition Indicator – ECI) e Indicadores de Desempenho Ambiental 

(Environmental Performance Indicators – EPI), sendo subdivido em Indicadores de 

Desempenho de Gestão (Management Performance Indicators – MPI) e Indicadores de 

Desempenho Operacional (Operational Performance Indicator - OPI). 

Os IDAs operacionais estão relacionados aos insumos, recursos e poluentes  

envolvidos nos processos produtivos, tais como consumo de energia, água, gás, matéria-

prima, geração de resíduos sólidos, efluentes e emissões de poluentes, entre outros. Os IDAs 

de gestão fornecem informações relativas a todos os procedimentos de gestão da empresa, 

podendo influenciar positiva ou negativamente no seu desempenho ambiental, tais como a 

eficiência e abrangência dos programas ambientais, conformidade legal, o alcance dos 

objetivos, metas e políticas da organização.  

O tipo, o número e o peso (ou valor) de indicadores ambientais selecionados devem 

refletir as condições ambientais, as metas e objetivos empresarias, bem como a natureza e a 

escala das operações da organização.  

b) Execução da ADA 

Com a definição prévia dos indicadores ambientais a serem estudados e dos aspectos 

organizacionais e gerenciais da organização, o próximo passo para o processo da ADA é a 

coleta, análise e tratamento dos dados; avaliação das informações obtidas e divulgação do 

desempenho ambiental para partes interessadas. 

 

____________ 
18 Indicadores de Desempenho Ambiental em inglês, são denominados Environmental Performance Indicators 

(EPE).  
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A coleta de dados para compor os indicadores deve ser realizada de forma sistemática, 

a partir de fontes apropriadas para garantir sua confiabilidade e com uma freqüência adequada 

às finalidades do estudo, podendo ser obtidas de fontes diversas, tais como: relatórios de 

vistorias, de órgãos fiscalizadores, auditorias e estudos científicos; monitoramento e medição; 

registros financeiros, contábeis e operacionais; registros de inventário e produção; entrevistas 

e manifestações das partes envolvidas ou interessadas. 

É nesta fase que todos os dados referentes à geração de impactos ambientais 

significativos são levantados, avaliando os produtos e os processos, e as atividades da 

organização. 

Após coleta dos dados, estes são analisados com base nas normas, padrões, 

especificações e regulamentos, podendo ainda ser separados em famílias e analisados 

separadamente, realizando comparações, médias, correlações etc. 

Utilizar estatística descritiva básica ou analisar os dados graficamente contribui para a 

extração da informação dos dados básicos. Ferramentas úteis para análise de dados incluem: 

histogramas, gráficos de dispersão, planilhas de controle, análise de capacidade do processo 

(PUTNAM, 2002). 

Os dados devem ser interpretados e avaliados no sentido de identificar os aspectos 

ambientais críticos; comparar a política ambiental proposta, às metas e objetivos ambientais; 

averiguar os progressos e deficiências relacionadas ao desempenho ambiental da empresa. 

O relato e a divulgação das informações devem ser realizados aos níveis gerenciais, 

aos acionistas, clientes e a todas as partes interessadas, com o intuito de resolver, manter e 

aprimorar o desempenho ambiental da organização, tanto no que se refere as atividades 

administrativas e produtivas, quanto aos aspectos de gestão. 

O desempenho ambiental da empresa deve ser comunicado por meios e níveis de 

detalhamento diferenciados, de acordo com a necessidade dos diferentes grupos de partes 

interessadas, internos ou externos à empresa. 

c) Revisão e aprimoramento da ADA 

O processo de ADA em uma organização deve ser submetido a revisões periódicas, 

buscando identificar novos indicadores, ampliar a análise e avaliação dos dados, aprimorar as 

metodologias de avaliação, obtendo resultados mais específicos e representativos.  

Organizações certificadas pela ISO 14001 têm interesse em identificar avanços que 

demonstrem uma melhoria contínua e iniciativas de prevenção da poluição. Ambos são 
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requisitos para a manutenção do certificado (PUTNAM, 2002). Por outro lado, o sistema de 

gestão ambiental dentro da empresa auxilia bastante na identificação dos aspectos mais 

frágeis e dos critérios necessários para o aprimoramento destas questões, contribuindo para 

melhoria da ADA. 

4.2 Por que realizar a avaliação de desempenho ambiental? 

Em tese, como preconiza Bergamini Junior (2000), o gerenciamento e a administração 

do impacto das atividades empresariais no meio ambiente exigem que os empresários tenham 

um posicionamento ético com consciência ecológica, o que deveria resultar em uma postura 

pró-ativa na proteção do meio ambiente. Nesse contexto, a administração responsável pelos 

impactos ecológicos está mais vinculada ao compromisso efetivo de preservar um legado para 

as próximas gerações do que aos problemas existentes no processo de mensuração e registro 

de tais impactos. 

No entanto, a realidade das práticas empresariais foge dessa visão idealizada, 

principalmente, nos países em desenvolvimento, que detêm uma baixa consciência ambiental 

e os interesses vão muito além da preservação do ambiente natural. Para tanto, como descreve 

Bergamini Junior (op. cit.), tendem a cumprir uma escala de prioridades de atendimento das 

mais visíveis para as mais difusas, voltadas primeiramente à obrigação legal e às expectativas 

da sociedade.  

Assim, uma adequada avaliação de desempenho ambiental apresenta interesses 

diversos: as empresas, em função dos custos financeiros, da obtenção de financiamentos e da 

imagem pública; os acionistas, para melhor transparência das atividades realizadas e 

lucratividade das suas transações; as instituições financeiras de crédito, pelo seu papel 

estratégico no desenvolvimento sustentável e na proteção ambiental; e a sociedade civil, para 

demonstrar seu esforço na defesa do bem comum. 

Moura (2002) enfatiza que as empresas estão se estruturando e criando áreas 

específicas para atuar interna e externamente neste trabalho, de forma a apresentar: maior 

satisfação dos clientes; melhoria da imagem da empresa; conquistas de novos mercados; 

redução dos custos; melhoria do desempenho da empresa; redução de riscos; maior 

permanência do produto no mercado; maior facilidade na obtenção de financiamentos e 

certificação; demonstração dos clientes, vizinhos, acionistas etc. 

Silva (2003) enfatiza que a satisfação do cliente (interno/externo) relacionada às metas 

socioambientais, conduz a melhorias na lucratividade e na imagem da empresa. 
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As partes interessadas estão solicitando informações adicionais ao desempenho 

financeiro da empresa (BROWN, 2000). Os principais questionamentos às atividades 

empresariais são (KEEBLE et al., 2002): 

• Investidores estão procurando evidências de boa governança empresarial, 

considerando particularmente a estratégia do negócio e a efetividade de sua gestão 

de risco; 

• Clientes estão arguindo sobre a origem do produto, isto é, quem o fez e o que ele 

contém; 

• Colaboradores estão interessados em trabalhar em empresas que visivelmente 

considerem sua responsabilidade para com o empregado, a sociedade e o ambiente; 

• Governos e sociedade civil estão aumentando a pressão para que empresas 

divulguem seu desempenho social e ambiental. 

 

A cartilha elaborada pela Fiesp/Ciesp apresenta os principais benefícios para a 

empresa na utilização da ADA, conforme apresenta o Quadro 4.1 (FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2005). 
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Benefícios para a empresa Benefícios para o processo 
produtivo Benefícios para o produto 

• Melhoria da imagem da 
empresa; 

• Manutenção dos atuais e 
conquista de novos nichos 
de mercado; 

• Redução do risco de 
desastres ambientais; 

• Adição do valor com a 
eliminação ou minimização 
dos resíduos; 

• Menor incidência de custos 
com multas e processos 
judiciais; e 

• Maior diálogo com os 
órgãos de controle e 
fiscalização. 

• Economias de matéria-prima e 
insumos resultantes do 
processamento mais eficiente e 
da sua substituição, reutilização 
ou reciclagem; 

• Aumento dos rendimentos do 
processo produtivo; 

• Redução das paralisações por 
meio de maior cuidado na 
monitoração e na manutenção; 

• Melhor utilização dos 
subprodutos; 

• Conversão dos desperdícios em 
forma de valor; 

• Menor consumo de energia 
durante o processo; 

• Menor consumo de água durante 
o processo; 

• Economia em razão de um 
ambiente de trabalho mais 
seguro; 

• Eliminação ou redução do custo 
de atividades envolvidas nas 
descargas ou no manuseio, 
transporte e descarte de resíduos. 

• Mais qualidade e uniformidade; 
• Redução dos custos (por exemplo, 

com a substituição de materiais); 
• Redução nos custos de 

embalagens; 
• Utilização mais eficiente dos 

recursos; 
• Aumento da segurança; 
• Redução do custo líquido do 

descarte pelo cliente; e 
• Maior valor de revenda e de sucata 

do produto. 

Quadro 4.1 - Benefícios da ADA para o meio empresarial. 
Fonte: Fiesp; Ciesp (2005). 

 
As finalidades principais da ADA são: a) verificar, avaliar e expor o progresso da 

empresa na gestão das questões ambientais durante o decorrer do tempo; b) apresentar o 

desempenho ambiental atingido pelo empreendimento e sua evolução de forma transparente 

às partes interesadas ao longo do tempo; e c) demonstrar sua capacitação gerencial na 

administração de questões ambientais a partir da implantação de medidas pró-ativas e 

corretivas no intuito de minimizar impactos ambientais durante as obras. 

Ao relatarem o seu desempenho ambiental de forma transparente, as empresas 

reduzem seus custos e riscos ambientais. Segundo Bergamini Junior (1999), ao reconhecer as 

suas responsabilidades ambientais, a empresa assegura tanto um elevado grau de adesão à 

regulação (compliance) quanto se habilita a reduzir sua taxa de risco e seu prêmio de seguro, 

como reflexo da redução do nível de incerteza em decorrência dos resultados de uma 

classificação de risco ambiental mais transparente.  
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Além disso, mostrar que a gestão de uma empresa está preocupada com a gestão 

ambiental é fator que pode facilitar a obtenção de financiamentos para investimentos em meio 

ambiente junto a instituições financeiras (FERREIRA, 2003). Nos últimos anos, as agências 

multilaterais de financiamento têm inserido cláusulas contratuais onde o empreendedor deve 

apresentar informações do desempenho ambiental das obras, de forma a evitar, sobretudo, o 

não atendimento legal e a ocorrência de passivos ambientais. Tais agências estabelecem 

diretrizes para o monitoramento do desempenho ambiental a ser realizado pelo tomador do 

empréstimo e pela supervisão ambiental do próprio banco (INTER-AMERICAN 

DEVELOPMENT BANK, 1996; WORLD BANK, 1996; WORLD BANK, 1997; WORLD 

BANK, 1999a; WORLD BANK, 2000 e MIGLINO 1998).  

Neste contexto, os organismos rodoviários vêm se adaptando às novas necessidades e 

lançando mão de metodologias que permitam avaliar a qualidade ambiental de suas obras. 

4.3 Indicadores de desempenho ambiental  

Os indicadores ambientais começaram a ser utilizados através de esforços de governos 

e organizações internacionais na elaboração dos primeiros relatórios sobre o Estado do 

Ambiente nas décadas de 70 e 80. Foi o governo canadense que, no final dos anos 80, 

aprimorou o conceito de indicadores ambientais visando a simplificar as informações sobre as 

questões ambientais e facilitar a comunicação para um público mais amplo. A ele seguiu-se o 

governo holandês, que em 1987 iniciou um processo similar. Em 1989, a cúpula do G-719 

encomendou à Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED), em 

inglês, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), o 

desenvolvimento de um conjunto básico de indicadores ambientais. A Conferência Rio 92 e a 

Agenda 21 apontaram para a necessidade de se desenvolver indicadores ambientais integrados 

às diversas dimensões do desenvolvimento sustentável, atendendo a múltiplos objetivos 

(ZAMBRANO, 2004). 

A OECD define indicador como um “parâmetro, ou um valor derivado de parâmetros, 

que aponta para, fornece informação sobre, e descreve o estado de um 

fenômeno/ambiente/área, com um significado que vai além daquele diretamente associado ao 

valor de um parâmetro” (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 1993). 

____________ 
19 Grupo dos sete países mais desenvolvidos do mundo.  
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Para as atividades industriais, como apresenta a Cartilha de Indicadores de 

Desempenho Ambiental da Indústria (FIESP; CIESP, 2005), indicadores são expressões 

quantitativas ou qualitativas que fornecem informações sobre determinadas variáveis e suas 

inter-relações. Permitem a determinação da eficiência e efetividade da empresa, de um ponto 

de vista ambiental, em utilizar os recursos disponíveis (BERGAMINI JUNIOR, 1999; 

CANTARINO, 2003). 

São ainda tratados como dados ou informações numéricas que quantificam as entradas 

(recursos ou insumos), saídas (produtos), e o desempenho de processos, produtos e da 

organização como um todo (FPNQ, 2003). Possibilitam uma análise da tendência, bem como 

comparações anuais da qualidade ambiental da empresa, identificando os pontos fracos e os 

potenciais progressos (JASCH, 1999). 

Para empreendimentos de infra-estrutura, os indicadores visam a fornecer parâmetros 

que permitam qualificar o desempenho ambiental da obra e do seu entorno. São elementos 

que permitem traduzir, de modo simples e objetivo, a alteração no processo do meio físico, e 

assim, permitir a avaliação de sua influência na qualidade ambiental do contexto estudado. 

São parâmetros capazes de medir a magnitude atual e futura das alterações ambientais, 

traduzidos por parâmetros quantitativos ou qualitativos (MUNN, 1975; BITAR; ORTEGA, 

1998). 

Um bom indicador é uma variável que agrega, ou mesmo simplifica as informações 

relevantes, torna visíveis fenômenos perceptíveis de interesse e quantifica, avalia e comunica 

informações relevantes (GALLOPÍN, 1997). 

Moreno (2000), que utilizou indicadores ambientais para avaliar o ordenamento do 

uso e ocupação da faixa de domínio da rodovia PE 060 em Pernambuco, define indicador 

ambiental como um parâmetro ou atributo com a informação de que determinados 

componentes estão fora ou dentro dos padrões estabelecidos, servindo como dado de 

acompanhamento do nível de desempenho da empresa, apontando intervenções a serem 

tomadas, visando à correção de anomalias, minimização de impactos ambientais e melhoria 

contínua do nível de desempenho da malha rodoviária, resultado não só do desempenho da 

qualidade da pista de rolamento, mas da área de influência direta afetada pela rodovia e por 

que não dizer, do ambiente como um todo. 

De acordo com De Jorge (2001), uma das grandes vantagens na utilização de 

indicadores ambientais é o fato de que eles permitem quantificar ou valorar as principais 

atividades e medidas de proteção e controle ambiental de um empreendimento e ou de uma 
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empresa, tornando-os comparáveis de um período para outro, ou mesmo entre 

empreendimentos ou empresas do mesmo setor. 

A utilização de indicadores de desempenho possibilita a verificação contínua dos 

procedimentos utilizados de modo a verificar os principais aspectos deficientes, favorecendo a 

melhoria contínua. A proposta de ADA por meio da seleção e tratamento dos indicadores 

ambientais visa a apresentar subsídios para avaliar os ganhos ambientais obtidos e identificar 

e sanar deficiências de projeto de modo a controlar a ocorrência de impactos ambientais 

durante as obras. 

Segundo a Fiesp; Ciesp (2005), no meio industrial a utilização de indicadores 

ambientais promove a melhoria na relação com o meio ambiente implicando benefícios 

diretos para a empresa, o processo industrial e o produto. 

Idealmente, cada indicador é preciso e exato na descrição de uma função particular do 

ambiente e servirá como sinal de mudanças desejáveis e indesejáveis ocorridas ou que 

poderão ocorrer no futuro (Walker et al.,1996). 

Muitas vezes, a construção de indicadores parte do cadastramento de toda informação 

disponível, para que depois se verifiquem quais podem ser computadas (MARTÍNEZ, 2004). 

Isto é bastante comum em obras rodoviárias, onde são verificadas as condições ambientais das 

rodovias, as principais não conformidades, a presença de passivos etc., que futuramente são 

selecionados e utilizados como indicadores de desempenho ambiental. 

Nos últimos anos, assistimos a um grande desenvolvimento no que diz respeito a 

indicadores orientados para a tomada de decisão, em especial nos países desenvolvidos ou 

como iniciativa de agências internacionais, mas também em alguns países da América Latina, 

com escalas e enfoques metodológicos diferentes (MARTÍNEZ, 2004, pág. 257). 

Diferentes tipos de indicadores são encontrados para responder diferentes tipos de 

questão, em diferentes escalas e níveis de complexidade. É vital adequar o indicador para 

responder ao grupo usuário. É improvável o desenvolvimento de um conjunto padrão de 

indicadores para satisfazer a uma extensão de propósitos (PINHEIRO, 2004). 

Os indicadores de meio ambiente têm um papel fundamental na implementação de 

qualquer atividade relacionada ao desenvolvimento sustentável. De acordo com Martínez 

(2004), com indicadores adequados, os responsáveis pelo monitoramento de um processo 

podem prever tendências e intervir antes que haja resultados indesejáveis ou irreversíveis. Os 

responsáveis pela implementação de uma política podem concretizá-la e medir sua eficácia, 

regulamentar instrumentos e programas e redirecionar esforços de forma conveniente. 
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Os indicadores utilizados na ADA de um empreendimento devem acompanhar, medir, 

traduzir e descrever os componentes básicos que condicionam a qualidade ambiental da 

região e o desempenho ambiental do empreendimento. A composição dos resultados da 

avaliação destes indicadores deve refletir o desempenho ambiental do empreendimento, 

medidos com base nas metas ambientais e nos critérios de desempenho ambiental 

estabelecidos pelos responsáveis pelo empreendimento (DE JORGE, 2001). 

De acordo com Moreira (1996), os indicadores precisam ter qualidades tais: 1) 

confiabilidade – atribuir sempre o mesmo valor ao objeto que está sendo avaliado; 2) validade 

– medir de fato o que se propõe a medir; 3) relevância – ser capaz de fornecer alguma 

informação útil ao usuário, informação essa que não está contida em outros instrumentos de 

medida que estão sendo utilizados ou que não sejam substituíveis por esses; 4) consistência – 

apresentar um grau de equilíbrio em relação a um determinado sistema de medidas. 

Para a gestão corporativa, Cantarino et al. (2007), afirma que para a eficaz seleção e 

definição de indicadores são necessários tópicos considerados fundamentais: compreensão 

dos valores e aspirações empresariais; identificação das partes interessadas e das questões que 

estas consideram relevantes que merecem ser consideradas; seleção dos indicadores a serem 

apropriados e das metas a serem alcançadas, coleta de dados, apropriação dos indicadores 

selecionados, análise da aplicabilidade dos indicadores selecionados; apresentação dos 

resultados às partes interessadas e avaliação da adequação dos indicadores. 

Cantarino (2003) afirma que indicadores precisam ser avaliados quanto aos critérios 

considerados essenciais à sua escolha, utilização e consistência e propõe critérios a partir do 

cruzamento e análise de parâmetros estabelecidos por organizações líderes na concepção de 

critérios de sustentabilidade, como: Banco Mundial, Global Reporting Initiative (GRI), 

Environmental Protection Agency (EPA), Australian Commonwealth Scientific and Research 

Organization (CSIRO), Ministry for the Environment (MFE), FEM&FEA, International 

Standart Organization (ISO), Índice Dow Jones de sustentabilidade etc., conforme o Quadro 

4.2. 
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Escolha Utilização Consistência 

Viabilidade Sensibilidade Relevância 

Simplicidade Espacialidade Discriminatório 

Cientificamente aceitável Temporalidade Balanceado 

Clareza Confiabilidade Verificabilidade 

Diretamente ligado ao objeto Facilidade Comparabilidade 

Quadro 4.2 – Critérios para a seleção e avaliação da adequação dos indicadores. 
Fonte: Cantarino (2003). 

 

Indicadores são úteis apenas se forem definidos de acordo com as necessidades dos 

usuários ou alvos potenciais, e devem ser amplamente compreendidos e aplicados. Isso 

somente é possível quando existe diálogo ou comunicação correta entre pesquisadores e 

usuários potenciais (CATIZZONE, 2004). 

Não existem indicadores “universais” que possam ser igualmente aplicados para todos 

os casos (WORLD BANK, 1999b). Para selecionar indicadores apropriados o Banco Mundial 

sugere algumas diretrizes: (i) os indicadores selecionados devem estar diretamente 

relacionados aos objetivos do projeto e aos problemas ambientais identificados; (ii) limitar o 

número de indicadores; (iii) os indicadores devem ser claros para evitar abordagens e 

interpretações distintas; (iv) devem ser práticos e realistas, considerando também os custos; 

(v) alta qualidade e confiabilidade; (vi) apresentar escalas espacial e temporal apropriadas; 

(vii) apresentar objetivos definidos e fundamentados.  

As características desejáveis nos indicadores, segundo Bergamini Junior (2000), são: 

• comparáveis: devem permitir a comparação sob três bases: no tempo, com metas e 

com outras empresas; 

1. verificáveis: devem ser consistentes com os dados coletados, livres de erros de 

medição e análise; 

2. confiáveis: devem ser aprovados por uma verificação independente que 

comprove suas fidedignidades com a situação real; 

3. compreensíveis: devem ser de fácil entendimento para o público-alvo a que se 

destinam e pertinentes aos seus interesses específicos; e 

4. mensuráveis: devem possuir valores de referência e ter mecanismos viáveis de 

mensuração, tanto em termos de custo quanto de disponibilidade de dados. 
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Dentre vários métodos para seleção de indicadores, De Jorge (2001) relaciona os 

seguintes: 

• Planejar-fazer-verificar-corrigir: método baseado na seqüência operacional adotada 

na espiral de aprimoramento contínuo das normas da série ISO 14000, que tratam 

das diretrizes para implantação do SGA. 

• Causa-efeito: o indicador é selecionado a partir da relação entre os impactos 

ambientais (efeitos) e as ações ou atividades que os causam (causas) nas várias 

etapas do ciclo de vida do empreendimento ou a partir dos resultados (efeitos) de 

uma ação corretiva ou medida mitigadora decorrente de um dano ambiental 

(causa). 

• Relações entre as atividades gerenciais e operacionais e as condições do meio 

ambiente: a seleção dos indicadores deve ser baseada no atendimento aos três 

componentes básicos de forma a acompanhar ou monitorar um mesmo aspecto ou 

evento. Um exemplo deste caso seria os indicadores necessários para avaliar a 

ocorrência do aterramento de uma área protegida (como manguezal) sem 

autorização prévia. Esta atitude envolve primeiramente uma atividade gerencial, 

onde houve a ausência da obtenção da autorização ambiental prévia para o ato. 

Houve também uma falha operacional, pois a atividade de terraplenagem provocou 

a intervenção em área de restrição ambiental. Em última análise as condições do 

meio ambiente foi então alterada, provocando danos ambientais muitas vezes 

irreversíveis. 

 

Bergamini Junior (2000) enfatiza ainda a importância da transparência na obtenção 

dos indicadores, uma vez que, haverá uma tendência natural para selecionar indicadores que 

transmitam uma avaliação favorável e uma grande resistência em assumir indicadores que 

espelhem um desempenho insatisfatório. Ademais, em alguns casos não estarão disponíveis 

valores de referência ou parâmetros que permitam avaliar se o desempenho pode ser 

considerado aceitável. 

4.3.1 Indicadores de desempenho ambiental - tipos e aplicabilidade 

O conceito é de amplo uso e diferentes indicadores têm sido formulados para 

qualificar e ou quantificar a situação das mais diversas áreas de interesse humano, onde adota-

se índices ambientais que combinam diferentes parâmetros ou indicadores, como na saúde 
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(índice de natalidade, índice de mortalidade), educação (índice de repetência, índice de 

analfabetismo), economia (renda per capita), sociologia (índice de desenvolvimento humano), 

no meio ambiente (qualidade do ar, da água), entre outros. Estes indicadores não espelham a 

qualidade dos temas em sua totalidade, mas indiretamente servem de referência para abordá-

los e tratá-los em seus aspectos mais sensíveis (FIESP; CIESP, 2005). 

A OECD, em 1994, desenvolveu um modelo que atualmente é consagrado como 

suporte à construção de indicadores de desenvolvimento sustentável às organizações 

denominado Estrutura das Relações Pressão-Condição-Reação (Pressure-State-Response - 

PSR). Este sistema baseia-se num conceito de causalidade: as atividades humanas exercem 

pressões sobre o ambiente, modificando sua qualidade e a quantidade de recursos naturais; a 

sociedade, por sua vez, responde a estas mudanças por intermédio de políticas ambientais, 

econômicas e setoriais (ALMEIDA, 2008; WORLD BANK, 1999b). Este método pode ser 

melhor descrito pelos grupos de indicadores:  

• indicadores de pressão ambiental: descrevem as pressões de atividades humanas 

sobre o meio ambiente, e referem-se a problemas existentes (ex.: emissão de 

poluentes na atmosfera; pesca predatória, processos erosivos) ou o resultado de um 

novo projeto ou investimento (ex.: poluição atmosférica oriunda de uma nova usina 

térmica); 

• indicadores de condição ambiental: refletem as condições do ambiente num dado 

momento e suas alterações ao longo do tempo, com características mensuráveis 

(ex.: concentração de poluentes na atmosfera; população de peixes);  

• indicadores de reação da sociedade: mede os esforços feitos para melhorar as 

condições ambientais ou mitigar os impactos, correspondendo às políticas e aos 

investimentos realizados para resolução de problemas identificados. Demonstram 

até onde a sociedade está respondendo às mudanças e preocupações ambientais em 

nível setorial, nacional e internacional. (ex.: investimentos em pesquisas ou 

instrumentos para reduzir a poluição; mudanças de comportamento; leis mais 

rigorosas). 

 

Segundo Carvalho (2003), os indicadores de desenvolvimento sustentável podem se 

referir ao planeta, a um país, a uma região, a uma comunidade ou a uma empresa. O elenco de 

indicadores vai se modificar dependendo do contexto que está sendo considerado. Desta 
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forma, os indicadores de sustentabilidade direcionados às empresas terão características 

específicas. 

A vantagem do sistema é evidenciar as conexões ou vínculos entre os elos da cadeia 

causal. No entanto, por outro lado, sugere relações lineares entre as atividades antrópicas e o 

meio ambiente, mascarando e prejudicando, assim, as relações de maior complexidade entre 

ecossistemas e entre economia e meio ambiente, por exemplo. 

De acordo com este método, os critérios para seleção de indicadores resumem-se em 

três características gerais: (i) relevância para avaliação de políticas e utilidade para usuários; 

(ii) fundamentação técnica; (iii) facilidade de medição (ALMEIDA, 2008). 

Em 1995, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da ONU, coordenada 

pelo Departamento para Coordenação de Políticas e Desenvolvimento Sustentável, 

desenvolveu um modelo para produção de indicadores onde seriam abordados não somente 

temas relacionados ao ambiente, mas incorporando quatro dimensões do desenvolvimento 

sustentável (social, econômica, ambiental e institucional). 

Foi gerado um conjunto de 134 indicadores propostos, estruturados segundo os temas 

correspondentes da Agenda 21, e agrupados segundo a tipologia Força Motriz – Condição - 

Resposta (DSR - Driving Force - State - Response). Houve a alteração de Pressão por Força 

Motriz, sendo esta última mais apropriada para apresentar e medir impactos tanto positivos 

quanto negativos sobre o desenvolvimento sustentável, que este novo conjunto de indicadores 

permite (ALMEIDA, 2008). 

Em 1996 foi realizada a revisão final deste trabalho, sob o título “Indicators of 

sustainable development: framework and methodologies”, conhecido como “Blue Book”. Esse 

documento foi encaminhado a diversos governos com o convite de aplicar o método como 

teste e apresentar um retorno de seus resultados. O teste foi realizado em 22 países, entre eles 

o Brasil, e verificou-se a inadequação de alguns indicadores. Em 1999, no workshop 

internacional em Barbados propôs-se delinear uma abordagem temática dos indicadores (15 

temas, 38 sub-temas e 57 indicadores), mantendo a agregação nas 4 dimensões do 

desenvolvimento sustentável (econômica, social, ambiental e institucional) e a menção aos 

capítulos da Agenda 21 e descontinuando a estrutura DSR anterior para simplificar o 

manuseio dos indicadores. 

Em 1995 foi publicado pelo Banco Mundial o relatório “Monitoramento dos Processos 

Ambientais: um Relatório sobre Trabalhos em Andamento” (Monitoring Environmental 

Progress: a Report on Work in Progress) que se destacou na época por apresentar uma série 
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de indicadores novos e conceitos inovadores (ALMEIDA, op. cit.). Foram propostos 

indicadores ambientais e econômicos que permitissem avaliar 172 países quanto às 

contribuições negativas decorrentes das atividades designadas poluidoras, bem como os 

benefícios derivados da preservação dos ambientes naturais e da biodiversidade, ambos de 

forma global. Estes indicadores estavam relacionados a “emissão de poluentes de acordo com 

índices econômicos, os bens naturais (recursos minerais, biodiversidade etc.), e o produto 

interno bruto do país” (WORLD BANK, 1995). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica - IBGE conduz um projeto 

para a produção de indicadores de sustentabilidade no país, e toma como referência o “Blue 

Book” e as recomendações adicionais que o sucederam, adaptando seu conteúdo às 

particularidades brasileiras. Em 2002, foi publicado “Indicadores de Desempenho 

Sustentável: Brasil, 2002”, com novas versões em 2004 e 2008. 

Nesta última versão são propostos 60 indicadores organizados em quatro dimensões - 

Social, Ambiental, Econômica e Institucional. Fornecem, em sua dimensão ambiental, 

informações relacionadas ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental, organizadas 

nos temas atmosfera, terra, água doce, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. 

Em sua dimensão social, os indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, 

saúde, educação, habitação e segurança, vinculados à satisfação das necessidades humanas, 

melhoria da qualidade de vida e justiça social. A dimensão econômica dos indicadores busca 

retratar o desempenho macroeconômico e financeiro e os impactos no consumo de recursos 

materiais e uso de energia mediante a abordagem dos temas quadro econômico e padrões de 

produção e consumo. Por sua vez, a dimensão institucional, desdobrada nos temas quadro 

institucional e capacidade institucional, oferece informações sobre a orientação política, a 

capacidade e os esforços realizados com vistas às mudanças necessárias para a implementação 

do desenvolvimento sustentável (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008b). 

Os indicadores formulados pelo IBGE cumprem muitas funções, e reportam-se a 

fenômenos de curto, médio e longo prazo. Eles viabilizam o acesso à informação já disponível 

sobre temas relevantes para o desenvolvimento, assim como apontam a necessidade de 

geração de novas informações. Servem para identificar variações, comportamentos, processos 

e tendências; estabelecer comparações entre países e entre regiões dentro do Brasil; indicar 

necessidades e prioridades para a formulação, monitoramento e avaliação de políticas; e, por 
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sua capacidade de síntese, são capazes de facilitar o entendimento ao público envolvido com o 

tema (ZAMBRANO, 2004). 

Outros países como a Holanda, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 

propuseram ao longo dos últimos anos novos sistemas e conjunto de indicadores globais de 

desenvolvimento sustentável para avaliar o progresso das suas políticas ambientais.  

Além de indicadores de desenvolvimento sustentável, no ambiente corporativo, são 

utilizados os indicadores de sustentabilidade empresarial. Empresas ligadas ao World 

Business Council for Sustainable Development - WBCSD têm trabalhado com o conceito de 

ecoeficiência na direção da aplicação do conceito de sustentabilidade empresarial, que “é 

atingida quando a organização fornece produtos e serviços a preços competitivos, que 

satisfaçam as necessidades humanas, trazendo qualidade de vida, enquanto reduz 

progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade do uso de recursos naturais, em 

todo o ciclo de vida, a um nível que, pelo menos, não reduza a capacidade de absorção do 

planeta” (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2002). 

Existem duas abordagens para esta questão da sustentabilidade nas empresas. 

Primeiramente, as empresas podem investir em projetos e processos que consumam menos 

recursos materiais e energéticos, que poluam menos e que utilizem tecnologias mais limpas. 

Adicionalmente, podem também se relacionar de uma maneira mais transparente com 

autoridades governamentais, ONGs, associações de classe e comunidades, com objetivo de ter 

impactos ambientais e socioeconômicos positivos no local onde desenvolvem suas atividades 

(AMARAL, 2003). Assim, consumo de energia e materiais, emissão de gases e substâncias 

tóxicas, bem como lucratividade e vendas líquidas, são exemplos de indicadores de 

ecoeficiência. 

No meio empresarial, a abordagem da ecoeficiência enfoca a utilização adequada de 

recursos materiais e energéticos, com o sentido de se reduzir custos e de se maximizar lucros. 

Este conceito, que adiciona valor aos negócios, através de uma adequada gestão ambiental, 

tem bastante atratividade para os empresários. No Brasil, o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) vem usando e divulgando a expressão em seus 

“Relatórios Anuais de Sustentabilidade Empresarial” (AMARAL, 2003). 

O CEBDS se constitui em uma entidade sem fins lucrativos formada pela iniciativa 

privada em março de 1997, como integrante da rede de conselhos vinculada ao WBCSD. A 

formação desta identidade coletiva contribui para que algumas das maiores empresas de 
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capital nacional e internacional que operam no Brasil sejam mais eficazes quando 

corresponde às exigências impostas pelo mercado. 

Além dos indicadores de sustentabilidade, pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento propõem o uso de indicadores diversos para avaliar o desempenho ambiental 

desejado:  

Aguiar (2004) pesquisou o desempenho das organizações não governamentais do 

Estado de São Paulo, que são entidades sem fins lucrativos, por meio de indicadores 

quantitativos (medidas de produtividade e índices de aplicação dos recursos) e qualitativos 

(análise do comprometimento com a qualidade). 

Amaral (2003) e Chiummo (2004) verificaram o desempenho de indústrias químicas e 

petroquímicas brasileiras por meio da seleção de indicadores de desempenho ambiental. 

Zambrano (2004) selecionou indicadores para avaliar o desempenho ambiental de 

edificações, tomando com estudo de caso a indústria farmacêutica e Silva (2006), com o 

mesmo propósito, tomou os hotéis como estudo de caso. 

Silva (2003) propõe indicadores para avaliar o desempenho ambiental na extração da 

areia pelo método da dragagem em leito de rio. 

Estes são apenas exemplos de um universo vasto do uso de indicadores para avaliar o 

desempenho ambiental nos mais variados ramos da pesquisa técnico-científica. 

Como citado anteriormente, a Norma ISO 14031:1999 propõe a avaliação de 

desempenho ambiental por meio de duas categorias genéricas de indicadores, assim 

detalhados: 

a) Indicadores de Desempenho Ambiental (Environmental Performance Indicators - 

EPI), que são subdivididos: 

a.1) Indicadores de Desempenho Gerencial (Management Performance Indicators 

– MPI): são indicadores que correspondem às informações gerenciais 

relacionadas ao meio ambiente, tais como as práticas ambientais adotadas, 

conformidade legal, programas e planos de gestão ambiental implementados. 

São caracterizados pelo não atendimento à legislação ambiental ou às 

exigências e condicionantes estabelecidas durante o licenciamento ambiental, 

bem como às licenças e autorizações ambientais específicas para as áreas de 

apoio, supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação 

permanente. 
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a.2) Indicadores de Desempenho Operacional (Operational Performance Indicator 

- OPI): estão relacionados às medidas e aos procedimentos ambientais 

empregados durante as atividades operacionais que compõem o 

empreendimento, que buscam reduzir os danos ambientais e proporcionar 

bem-estar aos funcionários e à população afetada, tais como implantação de 

barreira de sedimentos, bacias de retenção, cobertura vegetal de taludes entre 

outros. 

b) Indicadores das Condições Ambientais (Environmental Condition Indicators - 

ECI): compreendem as medidas de controle ambiental conforme as características 

ambientais do local e dos aspectos ambientais envolvidos, promovendo a 

recuperação ou a melhoria das condições ambientais. São relacionados aos 

indicadores que descrevem as características do meio ambiente da área de inserção 

do empreendimento, e às possíveis alterações provocadas na qualidade da água, do 

ar, às intervenções que podem decorrer em impactos na fauna e flora local, bem 

como aos aspectos sociais, tais como distúrbios provocados por ruídos e vibrações, 

gases poluentes e levantamento de poeira. 

 

Seguindo as categorias da ISO 14031, Cavalieri (1997) apresenta exemplos de 

indicadores para as áreas gerencial, operacional e ambiental, conforme Quadro 4.3. 
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Indicadores para a área 
gerencial

Indicadores para a área
operacional

Indicadores para a área 
ambiental 

Implementação de política e 
programas: 
• número de objetivos e metas 

alcançadas; 
• número de unidades da 

organização que atingiram os 
objetivos e metas ambientais; 

• número de iniciativas de 
prevenção de poluição 
implementadas; 

• número de empregados treinados. 

Materiais: 
• Quantidade de materiais usados 

por unidade de produto; 
• Quantidade de material de 

embalagem usado ou descartado 
por unidade de produto; 

• Quantidade de matéria-prima 
reusada na produção. 

Ar: 
• Concentração de contaminantes 

no ar; 
• Ruídos; 
• Odores. 

Conformidade:  
• graus de adequação às normas 

ambientais; 
• tempo de resposta a acidentes 

ambientais; 
• número de auditorias 

implementadas versus 
planejadas; 

• número de multas recebidas. 

Energia: 
• quantidade de unidades de 

energia gastas por ano por 
unidade de produto; 

• quantidade de cada tipo de 
energia usada. 

Água: 
• concentração de contaminantes na 

água; 
• número de coliformes por litro de 

água; 
• oxigênio dissolvido. 

Desempenho financeiro: 
• custos das atividades 

relacionadas com o desempenho 
ambiental; 

• fundos de pesquisa e 
desenvolvimento aplicados a 
projetos ambientais; 

• retorno de investimento sobre 
projetos de melhoria ambiental. 

Equipamento e logística: 
• média de consumo da frota de 

veículos; 
• número de viagens de negócios 

evitadas através de outros meios 
de comunicação. 

Solo: 
• erosão; 
• concentração de contaminantes no 

solo. 

Relação com a comunidade: 
• número de programas ambientais 

implantados; 
• número de sítios com relatórios 

ambientais; 
• progresso nas atividades de 

remediação. 

Produtos: 
• número de novos produtos 

introduzidos no mercado com 
redução de substancias tóxicas; 

• número de produtos que podem 
ser reusados; 

• número de produtos com selos 
verdes. 

Flora: 
• qualidade da vegetação; 
• número de espécies por unidade 

de área. 

 Resíduos: 
• quantidade de resíduos por ano ou 

por unidade de produto; 
• quantidade de resíduos recicláveis 

ou reusáveis por ano. 

Fauna: 
• concentração de contaminantes 

em animais; 
• número de espécies identificadas 

por unidade de área. 
 Emissões: 

• quantidade de emissões por ano; 
• quantidade de emissões por 

unidade de produto; 
• quantidade de material lançados 

em aterros por ano. 

Homens, habitação: 
• saúde humana; 
• erosão das construções. 

Quadro 4.3 - Exemplos de indicadores para avaliar o desempenho ambiental. 
Fonte: Cavalieri (1997). 
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O Ministério do Ambiente da Alemanha (Federal Environment Ministry, Bonn and 

Federal Environmental Agency), desenvolveu três grandes grupos de indicadores ambientais 

(FEM & FEA, 1997), sendo eles: Indicadores de gestão; Indicadores financeiros; e 

Indicadores das condições ambientais. 

Os indicadores de gestão apresentam as ações da organização que procuram minimizar 

o impacto ambiental negativo; servem como controle interno, embora não reflitam os 

impactos causados pela empresa, não podendo ser utilizados sozinhos, para medir o 

desempenho ambiental. São eles: a política ambiental, o sistema de gestão ambiental, o 

sistema de gestão de risco, o sistema de gestão legal, a administração do produto e os 

programas de educação ambiental. 

Os indicadores financeiros são elementos da organização que procuram definir e 

relacionar as questões financeiras com as variáveis ambientais, onde são analisadas as 

relações em moeda, com a movimentação e os investimentos, além dos gastos com programas 

e projetos ambientais e os possíveis retornos. São eles: o total das multas, o total dos 

investimentos, o total dos gastos em energia elétrica e sua relação com a produção, o total de 

combustível gasto e sua relação com a produção.  

Os indicadores das condições ambientais apresentam o comportamento ambiental do 

empreendimento ou operação industrial, focalizada nos impactos significativos e baseiam-se 

nos relatórios de impacto ambiental e nos planos de controle ambiental. Exemplos destes 

indicadores são: ar (emissões, ruído e odores); água (contaminantes e sua concentração, OD – 

oxigênio dissolvido, coliformes presentes); solo (erosão); flora (diversidade); fauna 

(diversidade); homem (indicadores de saúde; indicadores de qualidade de habitação). 

No entanto, a seleção de indicadores que serão tornados públicos é de inteira 

responsabilidade das empresas, já existindo uma convergência de opiniões no sentido de que 

os indicadores escolhidos para divulgação devam ser aqueles utilizados internamente. As 

empresas não estão obrigadas a tornar públicos os dados gerenciais relativos ao meio 

ambiente, que são usados de forma intensiva para atender a propósitos internos, o que pode 

representar uma dificuldade adicional no sentido de obter um alto nível de transparência 

(BERGAMINI JUNIOR, 1999). 

Para empreendimentos civis, Bitar et al. (1993) apresentam indicadores que visam a 

medir e acompanhar os processos do meio físico modificados por ação humana, e descreve os 

parâmetros e unidades de medição para avaliação do comportamento de tais processos. Dentre 

eles, pode-se citar: feições erosivas, movimentos de massa, dimensões de assoreamento, grau 
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de umidade do solo, feições de afundamento ou colapso do solo, acidez da água e solo, entre 

outros. 

Ainda para as alterações do meio físico, relacionadas especificamente aos processos 

geológicos e geomorfológicos, são utilizados os geoindicadores que, segundo Berger (1996), 

correspondem a medidas de magnitude e freqüência de tais processos que variam num período 

inferior a cem anos e se baseiam em análises, diagnósticos e procedimentos para o 

monitoramento do meio ambiente. 

Sánchez (2006a) apresenta indicadores ambientais utilizados na AIA, onde descrevem 

a magnitude dos efeitos e impactos ambientais identificados em um EIA. Estes indicadores 

visam, por meio de parâmetros, índices ou medidas pré-estabelecidas, a avaliar os efeitos 

diversos dos impactos previstos e decorrentes da implantação de um empreendimento. 

Estes indicadores estão relacionados à alteração nos processos de dinâmica superficial, 

geração de resíduos, efluentes e gases poluentes; supressão de vegetação; alteração da 

qualidade do ar, água e solo, alteração no uso e ocupação do solo, geração de empregos, 

impostos; aumento na demanda de bens e serviços, entre outros. 

Para obras rodoviárias, são inúmeros os indicadores que podem ser utilizados na 

análise do desempenho ambiental do empreendimento. Em 2004, foi publicado pela Revista 

do Instituto Militar de Engenharia, em parceira com consultores do DNIT, o Manual de 

Gestão Ambiental de Estradas, que entre outras iniciativas, propõe a aplicação de indicadores 

para avaliar o desempenho ambiental no setor rodoviário. O modelo de ADA proposto é 

aplicado para a implantação de obras, baseado em indicadores de atendimento à legislação e 

para a recuperação de passivos ambientais e sociais. (BRASIL, 2005a) 

No Estado de São Paulo, o DER/SP, quando da elaboração e implantação do seu 

sistema de gestão ambiental, elencou indicadores de desempenho ambiental a serem utilizados 

para medir os resultados dos programas e atividades ambientais, em função de critérios de 

eficiência e eficácia estabelecidos no âmbito do SGA e no seu Plano de Gestão Ambiental 

(SÃO PAULO, 2006c). Foram propostos os seguintes indicadores de resultados para 

avaliação de desempenho: 

• Número de rodovias com pendências na obtenção de Licença Ambiental de 

Operação (LO); 

• Situações de Não Conformidades na execução de obras rodoviárias; 

• Passivos Ambientais na malha viária do DER/SP; 

• Passivos Ambientais de alta importância recuperados; 
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• Plantios Compensatórios realizados (quantidade de mudas plantadas); 

• Conflitos com comunidades lindeiras (número de processos), e; 

• Agentes Internos capacitados. 

 

Para os primeiros contratos de concessão de rodovias federais, Carvalho (1999) 

apresentou uma proposta para avaliar o desempenho ambiental, onde foram selecionados 

indicadores ambientais que retratassem a gestão da concessionária em relação aos aspectos 

ambientais. Visando à sistematização da avaliação de desempenho, os indicadores estavam 

relacionados ao processo de licenciamento ambiental, aos serviços de recuperação dos 

passivos ambientais e sociais, e aos programas de proteção e monitoramento ambiental. O 

critério utilizado para avaliar o desempenho da concessionária caracteriza-se na atribuição de 

valores percentuais que demonstram o atendimento aos requisitos ambientais e o estágio de 

implementação das medidas a partir de um cronograma pré-estabelecido. 

Tomando-se por base os aspectos e procedimentos ambientais considerados relevantes 

e constantes dos editais de licitação, acrescidos de aspectos ambientais significativos das 

etapas de licenciamento; implantação, duplicação e melhoria dos sistemas de transporte e; 

operação dos referidos sistemas, Romanini (no prelo), responsável pelo departamento 

ambiental da Artesp, apresentou uma proposta com dez indicadores para a ADA, sendo eles:  

1) Existência de Auto de Infração por descumprir a legislação ambiental; 

2) Licenciamento Ambiental em nível federal, estadual e municipal; 

3) Elaboração e Implantação de Planos e Programas de Controle Ambiental para 

mitigação dos impactos ambientais na etapa de implantação de obras novas; 

4) Implantação de Planos e Programas para Monitoramento e Proteção Ambiental na 

etapa de operação dos sistemas de transporte; 

5) Planos e Programas para Atendimento a Emergências, exigidos pelos órgãos de 

licenciamento e ou necessários à mitigação de impactos gerados pelo sistema em 

operação; 

6) Levantamento e Plano de Recuperação do Passivo Ambiental existente; 

7) Ocorrência e correção de NCAs; 

8) Implantação Voluntária de Programas visando à proteção do meio ambiente (ex: 

Sistema de Gestão Ambiental, Educação Ambiental, etc.); 

9) Registro das Ocorrências e Programas de Proteção dos atropelamentos de animais 

domésticos e silvestres e focos de incêndio; e 
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10) Destinação adequada do lixo, resíduos de poda, óleos e graxas, oriundos das 

etapas de implantação e operação dos sistemas. 

 

Com exceção do indicador n.º 8, que é caracterizado como pontos extras atribuídos às 

ações voluntárias, todos os demais são pontuados ou “valorados”, e para cada indicador são 

estabelecidas atividades que, quando não cumpridas, decorre na subtração destes pontos por 

meio de prévia definição da pontuação relativa àquela falta. 

Embora estes indicadores apresentem um caráter mais subjetivo, por envolver aspectos 

relacionados às questões ambientais, que são, geralmente, de difícil mensuração, Moreira 

(1996) chama a atenção para as falsas idéias que existem quando das medidas de desempenho. 

Dentre elas, comenta da falsa idéia de que medidas subjetivas não são confiáveis, pois existe 

uma confusão entre falta de objetividade e falta de confiabilidade de uma medida. “(...) a 

tecnologia de medições, associada a atitudes e percepções, está bem desenvolvida e pode 

levar a medidas confiáveis e válidas”. 

Ridente Júnior (2008), para avaliar o desempenho ambiental do trecho da rodovia SP 

300, propõe indicadores relacionados ao sistema de drenagem e recuperação de passivos 

ambientais, avaliados em duas fases: a fase pré-instalação e a fase pós-implantação das 

melhorias ambientais. À medida que os procedimentos para as categorias de indicadores não 

são atendidas são subtraídos pontos de uma pontuação máxima estipulada inicialmente. Os 

indicadores propostos são: 

• Implantação das melhorias ambientais previstas na auditoria ambiental e no plano 

de recuperação de áreas degradadas; 

• Não formação de novos processos erosivos de pequeno porte; 

• Manutenção dos sistemas de drenagem e da proteção superficial vegetal; 

• Atendimento às solicitações de intervenção resultantes do monitoramento; e  

• Atendimento aos casos de imprevistos e de geração de impactos ambientais (plano 

de emergências). 

 

A concessionária Ecovias, responsável pela operação e gerenciamento do sistema 

viário Anchieta-Imigrantes, dentro de um sistema de gestão ambiental bastante consolidado, 

realiza a ADA por meio de metas e objetivos previamente estabelecidos e faz uso, para 

verificar os resultados alcançados, de indicadores de desempenho monitorados 

periodicamente, sendo eles: qualidade do ar, principalmente nos túneis, qualidade das águas e 
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volume consumido, níveis de ruídos, disposição e volume gerado de resíduos sólidos, tráfego 

de caminhões com produtos perigosos, atendimento à legislação ambiental e 

recuperação/controle de passivos ambientais (MARTINS, 2003). 

4.4 Métodos e critérios para avaliar o desempenho ambiental 

De acordo com os pesquisadores sobre o assunto, a melhor maneira de avaliar o 

desempenho ambiental é por meio da seleção de indicadores de desempenho ambiental e a 

elaboração de critérios que permitam avaliá-los de maneira sistemática e contínua. Segundo 

De Jorge (2001), estes constituem a ferramenta mais adequada para se acompanhar, medir, 

avaliar e divulgar o desempenho ambiental de um empreendimento, traduzindo de forma 

resumida e objetiva grandes quantidades de dados ambientais em um número mais restrito de 

informações significativas. 

Para tanto, os indicadores devem apresentar características e atributos que permitam 

expressar de forma precisa as informações ambientais (DE JORGE, op. cit.). O tipo, a 

quantidade e os atributos dos indicadores a serem selecionados estão relacionados às metas 

ambientais estabelecidas, que se traduzem nos resultados almejados, bem como na definição 

dos processos, atividades ou impactos que se pretende analisar. 

Para uma organização que não tenha um sistema de gestão ambiental implantado e 

pretende avaliar o seu desempenho ambiental, o primeiro passo é identificar o estágio 

ambiental em que se encontra e verificar quais são os efeitos ambientais provocados por suas 

atividades e como estes efeitos podem ser monitorados de forma a serem minimizados. Deve-

se, portanto, identificar todas as questões ambientais presentes nas atividades ou processos 

operacionais capazes de gerar impactos ambientais ou que consomem elevada quantidade de 

recursos naturais. 

Para empreendimentos civis, é fundamental o levantamento dos aspectos ambientais 

significativos que devem ser monitorados durante as obras para evitar ou controlar os 

possíveis impactos ambientais, assim como identificar os processos construtivos que, a partir 

das intervenções de obra, apresentem potencial de gerar impactos ao meio ambiente da área 

de influência do empreendimento. 

Rados (2000) descreve a necessidade da empresa ou organização em ter de forma clara 

e definida, quais são as medidas para os índices que os seus clientes esperam e, qual a 

importância relativa que elas assumem, sob vários aspectos, por exemplo, efetividade 

(estamos fazendo o que é certo?), eficiência (estamos fazendo da maneira correta?), qualidade 
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(é adequado ao uso?), inovação (é capaz de gerar ou criar valor?), produtividade (relação 

entre valor agregado pelo processo versus o valor do trabalho e capital consumido), qualidade 

de vida no trabalho (ambiente interno, incluindo não só a legislação de segurança no trabalho) 

e lucratividade (para empresas) ou orçamentabilidade (para organizações sem fins lucrativos). 

A proposta de utilização de indicadores possibilita ainda a adoção de índices que 

traduzem, a partir de critérios e padrões estabelecidos, como está o empreendimento, os 

processos industriais ou as atividades de gestão empresarial quanto à variável ambiental. 

Sánchez (2006a) cita como exemplos o Índice de Qualidade do Ar, onde o CO, SO2, NO2, O3, 

são alguns dos parâmetros analisados e o Índice de Qualidade da Água, que agrega dentre 

outros, o pH, DBO e OD como parâmetros. 

A ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

utiliza no seu relatório anual o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido em 

1990 para apresentar à comunidade internacional os níveis do bem-estar da população dos 

países membros. O índice engloba três dimensões: (i) riqueza (renda a partir do PIB per 

capta), (ii) educação (taxa de alfabetização) e (iii) esperança média de vida (longevidade), 

variando de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), 

onde a classificação se faz para os seguintes intervalos (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2007/2008): 

• IDH entre 0 e 0,499 - considerado baixo;  

• IDH entre 0,500 e 0,799 - considerado médio;  

• IDH entre 0,800 e 1 - considerado alto. 

 

Atualmente, é também considerado como uma das variáveis do IDH o Índice de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA), onde o objetivo central é comparar a habilidade dos países 

membros na proteção do seu meio ambiente, não apenas no tempo presente, mas também para 

as próximas décadas. Foi criado com base na integração de 76 variáveis em 21 indicadores de 

sustentabilidade ambiental, que resultam num índice com variação de 0 a 100, sendo 100 a 

melhor avaliação (MARTINS, FERRAZ e COSTA, 2006). Entre os indicadores, são tomados 

a qualidade do ar, água e solo, a redução de poluentes, a biodiversidade, a emissão de gases de 

efeito estufa, a ecoeficiência, a gestão dos recursos naturais e a saúde ambiental. 

Para avaliar o desempenho ambiental em empreendimentos civis, Silva (2003) propõe 

a adoção de indicadores, que para sua mensuração no ambiente, são adotadas medidas 

métricas qualitativas e ou quantitativas. Para as primeiras, é pesquisado o ambiente e revisto 
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as características do projeto relativo ao empreendimento, identificando as áreas sensíveis e 

críticas à ação prevista, qualificando os resultados da ação, tais como, formação de locais de 

degradação, perda de matas e espécies animais em desconformidade com a lei, alterações no 

perfil da ocupação agrícola, de mineração e ou interferências em sistemas urbanos, dentre 

outros. 

Para a forma quantitativa, o autor propõe a medição dos valores e índices (variações 

das medidas) dos elementos que são parte do ambiente analisado. São valores da escala dos 

impactos sobre os fatores, já antes qualificados, permitindo, segundo a situação e a 

disponibilidade, antecipar ações de quanto e quais os valores que sofrerão alterações pela 

implementação do projeto desejado. 

Para que se obtenham estes números ou índices, é necessário definir o impacto do 

empreendimento sobre o ambiente, o que implica em estabelecer uma base de dados para que 

se possa recebê-los, analisá-los e interpretá-los, sendo que estes fatores podem ser 

classificados em: fixos (condições hidrológicas, topográficas, meteorológicas, entre outros), 

os que podem ser modificados em larga escala pela ação do homem e, os variáveis 

(localização, escala, ações antrópicas, época, reações do meio, dentre outras), que podem 

também ser alteradas pelas nossas decisões ou pelas pressões que causam em nossa 

civilização (MÜLLER, 1995). 

Os índices de desempenho necessitam ser compreendidos sistematicamente como um 

conjunto de medidas que possibilitem visualizar, analisar e melhorar os fatores que 

condicionam a qualidade ambiental do empreendimento. De acordo com Silva (op. cit.), estas 

medidas necessitam ser expressas por um número e um sistema métrico, indicando 

respectivamente a magnitude, “o quanto” e o seu significado, “o que”. Freqüentemente são 

usados indicadores multidimensionais, tais como, proporções ou razões de duas ou mais 

unidades fundamentais (kilômetro por litro, horas trabalhadas por número de acidentes), 

devem ser expressas por unidades que possam ser mais bem entendidas por aqueles que irão 

delas se beneficiar para a tomada de decisão. 

Para a avaliação de desempenho são propostas quatro etapas: (i) coleta de dados; 

análise dos dados; (ii) avaliação das informações; (iii) relatório e comunicação do 

desempenho ambiental, que serão detalhadas no próximo capítulo.  
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Capítulo 5 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL EM OBRAS RODOVIÁRIAS 

 

 
 

Este estudo propõe-se a apresentar um instrumento de ADA de obras rodoviárias a 

partir de indicadores que permitam avaliar os resultados da interação entre as atividades 

construtivas e o meio ambiente. 

Como referências conceituais foram consideradas as diretrizes da norma NBR ISO 

14031: 2004 (ABNT, 2004b), adaptadas às características dos empreendimentos civis, onde 

os indicadores selecionados permitem identificar se as medidas preventivas e corretivas 

implantadas durante as atividades construtivas estão sendo eficazes quanto ao propósito de 

evitar ou minimizar os impactos ambientais. 

Além disso, a proposta para ADA de obras rodoviárias tem o intuito de: 

• verificar o atendimento a requisitos legais ambientais, bem como a especificações 

técnicas ambientais de órgãos rodoviários; 

• melhorar a qualidade ambiental das obras e verificar o cumprimento das condições 

estabelecidas em planos e programas ambientais; 

• auxiliar as construtoras em suas atividades de gestão ambiental; 

• zelar pela proteção dos ecossistemas e dos recursos naturais, cumprindo o disposto 

na legislação federal e estadual;  

• apresentar subsídios aos órgãos rodoviários e empresas de consultoria para avaliar o 

desempenho ambiental das empresas construtoras. 

 

Embora inspirado na NBR ISO 14031:2004, o desenvolvimento do método proposto 

teve também como base outros instrumentos e metodologias aplicadas em atividades 

rodoviárias, de mineração e empreendimentos correlatos. 

 Trabalhos anteriores de autores como De Jorge (2001), que propõe uma metodologia 

para avaliação de desempenho ambiental para empreendimentos civis e de mineração, 

Carvalho (1999), Grigoleto; Silva (2008), Ridente Júnior (2008), e Romanini (no prelo), que 
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desenvolveram procedimentos para avaliar o desempenho ambiental de empreendimentos 

rodoviários, foram revistos. 

 Para estabelecer um critério de avaliação e escolher os atributos relevantes, foi 

inicialmente realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto, seguida de consultas a 

documentos técnicos, tais como manuais, laudos e relatórios de supervisão, monitoramento e 

acompanhamento ambiental das obras rodoviárias do Estado de São Paulo (rodovias 

estaduais, Rodoanel Mário Covas), Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (rodovias 

federais e estaduais), Rio de Janeiro (Arco Rodoviário), e rodovias federais como trechos da 

BR 101, disponíveis nos arquivos de órgãos governamentais do setor de transportes. 

As atividades de supervisão ambiental realizadas pela autora durante as obras do 

Programa de Recuperação de Rodovias (e de estradas vicinais) do Estado de São Paulo – 

Etapas I, II e III, e a duplicação da BR 101/Sul, no Rio de Janeiro, forneceram subsídios 

importantes para o desenvolvimento do método proposto. O acompanhamento sistemático e 

periódico das atividades construtivas em rodovias localizadas em diferentes compartimentos 

geográficos possibilitou verificar os principais impactos ambientais decorrentes das 

intervenções de obra, principalmente aqueles relacionados aos aspectos dos meios físico e 

biótico. 

 As fontes pesquisadas indicam que os problemas mais freqüentes em obras 

rodoviárias, tais como degradação de recursos ambientais, conflitos com comunidades 

lindeiras, alteração dos processos de dinâmica superficial, entre outros, são decorrentes, em 

sua maioria, da ausência, ineficiência ou descumprimento das medidas propostas nos planos e 

programas ambientais (Plano Básico Ambiental, Plano de Controle Ambiental, Plano 

Ambiental da Construção e outros), elaborados durante a preparação dos estudos ambientais 

necessários para a fase de licenciamento ambiental (ou posteriormente, pelas construtoras ou 

empresas de consultoria contratadas, quando o empreendimento não foi submetido ao 

licenciamento prévio). 

 Diferentemente da NBR ISO 14031: 2004, onde as empresas, sobretudo do setor 

industrial, são tidas como exemplos para as diretrizes de ADA, o instrumento proposto foi 

direcionado às atividades relacionadas a empreendimentos civis, onde, além de avaliar o 

desempenho ambiental da empresa construtora, é verificado também o desempenho do 

empreendimento diante das questões ambientais. 

 Assim, a empresa construtora também é avaliada, uma vez que, o resultado do 

desempenho ambiental das obras está diretamente relacionado à postura da construtora 
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mediante as suas ações e iniciativas tomadas durante as atividades operacionais, responsáveis, 

muitas vezes, por degradações e danos ao meio ambiente. 

 De Jorge (2001) salienta que, embora o empreendimento seja o responsável pelas 

alterações ambientais, é no comportamento gerencial da empresa construtora, na grande 

maioria das vezes, que se reflete a qualidade ambiental das obras. A empresa, e 

particularmente o seu corpo gerencial, pela sua postura, são os responsáveis pela forma como 

as ações e atividades operacionais do empreendimento se desenvolvem e influenciam a 

magnitude dos impactos ambientais. 

 As empresas construtoras são responsáveis pelo gerenciamento ambiental dos 

empreendimentos a elas designados. Assim, quando se avalia a qualidade ambiental das obras 

e o desempenho ambiental alcançado, também se está avaliando o atendimento aos 

compromissos ambientais e legais assumidos pela construtora na sua contratação. 

 A introdução de métodos para avaliar o desempenho ambiental de obras rodoviárias, 

vem cada vez mais, tornando-se instrumentos essenciais para o gerenciamento ambiental e 

financeiro dos contratos entre organismos rodoviários e empresas construtoras, onde cláusulas 

contratuais, muitas vezes atrelam o pagamento das medições mensais ao cumprimento de 

requisitos ligados aos aspectos ambientais. Além disso, como já mencionado anteriormente, 

agentes financeiros domésticos e internacionais têm colocado exigências de desempenho 

ambiental nos contratos firmados como condicionante para o desembolso de parcelas de 

financiamentos aprovados. 

Embora a aplicabilidade deste instrumento não esteja condicionada à existência de um 

sistema de gestão ambiental, os resultados do desempenho ambiental alcançados dependem, 

em grande medida, do adequado uso de instrumentos de planejamento e gestão ambiental 

durante as etapas construtivas. 

Para tanto, atividades de acompanhamento, monitoramento e supervisão ambiental 

devem ser realizadas durante todo o ciclo de vida do empreendimento por profissionais de 

alto conhecimento técnico e experiência nas questões ambientais de empreendimentos 

rodoviários. 

O método proposto poderá ser utilizado por diferentes organismos, públicos ou 

privados, que tenham como objetivo avaliar o desempenho ambiental de seus 

empreendimentos. Foi desenvolvido para a fase de execução de obras rodoviárias e 

direcionado para as atividades de reabilitação ou recuperação de rodovias existentes.  
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No entanto, tal instrumento pode ser ampliado ou alterado para atender outras fases do 

ciclo de vida de empreendimentos viários, como a implantação de novos sistemas ou durante 

a sua operação. Embora específico para obras rodoviárias, poderá ainda ser adaptado para 

outros tipos de projetos de infra-estrutura e, de acordo com suas características e 

complexidade, os indicadores de desempenho ambiental sugeridos, poderão ser ampliados ou 

excluídos. 

Os resultados do desempenho ambiental das obras podem ser divulgados às partes 

interessadas e utilizados pelos responsáveis pelo gerenciamento rodoviário para, entre outros 

objetivos, atestar a conformidade ambiental dos seus empreendimentos. 

5.1 Desenvolvimento do instrumento proposto 

O instrumento proposto visa, a partir da seleção de indicadores de desempenho 

ambiental, avaliados por meio de critérios previamente definidos, a estabelecer parâmetros ou 

índices de desempenho que possam ser utilizados para obras rodoviárias que apresentem 

características correlatas às selecionadas no presente estudo. Para tanto, o desenvolvimento do 

método teve como base a análise dos aspectos ambientais envolvidos em empreendimentos 

rodoviários, assim como das características ambientais intrínsecas ao meio. 

Rodovias constituem-se em empreendimentos lineares que cruzam diferentes 

compartimentos geográficos, onde o contexto ambiental distingue-se pelos traços do relevo, 

perfis dos solos, condições climáticas, características de uso e ocupação do solo e pelo bioma 

envolvente. Assim, para ampliar a aplicação do método proposto, durante o seu 

desenvolvimento, foram selecionadas rodovias localizadas em regiões com características 

fisiográficas e ecológicas distintas, uma vez que, se testado apenas em obras localizadas em 

contextos ambientais semelhantes, o procedimento poderia ter sua aplicação limitada às 

regiões com características similares. 

A dimensão e complexidade dos empreendimentos foram também consideradas, uma 

vez que, os impactos ambientais decorrentes das obras viárias estão diretamente relacionados 

à magnitude e à abrangência dos procedimentos operacionais realizados. Para tanto, buscou-se 

trechos rodoviários submetidos às obras de recuperação onde os componentes e as atividades 

construtivas previstas nos projetos executivos apresentavam características semelhantes entre 

si, ou seja, foram excluídos os trechos rodoviários submetidos às obras de duplicação ou 

mesmo aqueles com longos trechos de alteração do traçado geométrico. Assim, quando se 
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pretende estabelecer um critério para avaliação ambiental e usá-lo para efeito de comparação 

em outros empreendimentos, estes devem apresentar características construtivas semelhantes. 

O DER/SP apresenta em suas especificações técnicas sete grupos distintos para 

serviços e obras rodoviárias (SÃO PAULO, 2006d), conforme Quadro 5.1. 

 
Grupos Serviços e obras 

GRUPO I Operação e conservação 

GRUPO II Obras emergenciais 

GRUPO III Recapeamento 

GRUPO IV Melhorias sem alteração de traçado/ Implantação de faixa adicional 

GRUPO V Melhorias com alteração de traçado 

GRUPO VI Duplicação adjacente 

GRUPO VII Implantação de rodovia / Duplicação não adjacente 

 Quadro 5.1 - Grupo de projetos, serviços e obras. 
 Fonte: São Paulo (2006d). 

 
Para o presente estudo os trechos selecionados são integrantes do Grupo IV, onde são 

realizadas obras de melhoria na plataforma rodoviária sem alteração de traçado, incluindo 

segmentos com implantação de faixas adicionais sem ultrapassar os limites da faixa de 

domínio20 existente. Todas as rodovias selecionadas apresentam pista simples e faixa de 

domínio entre 30 e 50 metros. 

As atividades deste grupo incluem reconstrução dos pavimentos; implantação de 

acostamentos e faixas adicionais; recuperação e ampliação de pontes e viadutos; melhoria e 

ampliação dos sistemas de drenagem superficial e profunda, da sinalização, dos dispositivos 

de segurança e iluminação viária; implantação de baias, pontos de ônibus, entre outros. 

Ainda como critérios para a seleção dos trechos rodoviários foram tomados aqueles 

que passaram por atividades de reabilitação estrutural e ambiental, onde as obras 

encontravam-se concluídas, permitindo assim, a obtenção de todos os dados necessários para 

elaboração do método proposto, para todo o período construtivo do empreendimento. 

 

 

____________ 
20 Faixa de domínio, como preconiza o Glossário de Termos Técnicos Rodoviários do DNIT, é a base física 
sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, 
sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis 
marginais ou da faixa do recuo (BRASIL, 1997, p. 108).  
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Somando-se a estes quesitos, a facilidade na obtenção dos dados e confiabilidade nas 

informações disponíveis, foram então escolhidos para compor o processo de desenvolvimento 

do instrumento, trechos rodoviários integrantes do PRR/SP. 

Tal programa, composto de vinte lotes da Etapa I e seis da Etapa II, totaliza 

aproximadamente 860 quilômetros de extensão. Verificou-se, porém, que a coleta e análise de 

todas as informações e dados necessários para a elaboração e validação do procedimento, 

disponíveis em todos os lotes de obra do Programa, seria uma tarefa árdua. As obras foram 

executadas durante longos períodos (entre 2 e 5 anos), onde inúmeros laudos, relatórios e 

documentos foram elaborados, e estes, quando separados quinzenal ou mensalmente, 

forneceriam um volume expressivo de informações. Para tanto, para os lotes localizados em 

regiões geográficas semelhantes do Estado, foram excluídos aqueles onde o registro das 

NCAs apresentava algum tipo de deficiência, decorrente, sobretudo, dos períodos de 

paralisação das obras. 

Para tanto, foram selecionados onze trechos rodoviários localizados em diferentes 

regiões do Estado. As informações obtidas foram baseadas na (1) observação – por meio de 

inspeções técnicas - dos resultados da interação entre as atividades das obras de recuperação e 

o meio ambiente, e (2) análise (2a) das práticas e medidas de controle ambiental aplicadas, 

(2b) dos procedimentos documentados das empresas e (2c) de documentos legais, relatórios e 

laudos de monitoramento e supervisão ambiental. 

Complementando as diretrizes da NBR ISO 14031: 2004 para o desenvolvimento do 

instrumento proposto, foi utilizada para efeito de guia ou orientação nas etapas a serem 

seguidas, a seqüência metodológica proposta por De Jorge (2001) e aplicada na ADA de um 

aterro de resíduos sólidos inertes (Quadro 5.2). No entanto, para o presente estudo, em 

decorrência das características do instrumento proposto para a ADA, algumas das etapas 

sugeridas na seqüência metodológica foram simplificadas e adequadas ao procedimento 

proposto. 
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Avaliação ambiental inicial: 
 Corresponde à contextualização ambiental do empreendimento, identificando o comportamento dos 
aspectos ambientais dos meios físico, biótico e antrópico com a implantação das obras viárias. São 
identificadas as principais fragilidades, vulnerabilidades e restrições legais e ambientais. 

 
Considerações gerenciais – Metas Ambientais: 
 Metas ambientais: correspondem aos estágios de qualidade ambiental estabelecidos pelos responsáveis 
pelo empreendimento, com base no seu contexto ambiental, nos condicionantes e exigências das licenças e 
autorizações ambientais, na necessidade de se estabelecer uma relação amistosa com as comunidades 
envolvidas, em uma estratégia empresarial para se obter vantagens competitivas, e na própria cultura 
ambiental da empresa. 

 
 Seleção e guia dos indicadores de desempenho ambiental: corresponde aos indicadores e parâmetros que 
permitem traduzir e acompanhar o comportamento da empresa e de seu empreendimento, diante das metas 
ambientais, das condições do meio ambiente e dos critérios de desempenho ambiental. 

 
 Critérios de desempenho ambiental: corresponde aos critérios de desempenho ambiental estabelecidos 
para o tratamento dos indicadores de desempenho ambiental selecionados. 

 
Protocolo de avaliação de desempenho ambiental: 
Corresponde à execução propriamente dita da avaliação, compreendendo o monitoramento periódico dos 
indicadores de desempenho ambiental anteriormente selecionados a partir dos critérios definidos, por meio de: 
 Levantamento e coleta dos dados → dados; 
 Análise e tratamento dos dados → informações; 
 Interpretação e avaliação: avaliação dos dados e informações ambientais, comparando-os às metas 
ambientais e aos critérios de desempenho ambiental preestabelecido → resultados; 

 Análise crítica dos resultados e revisões gerenciais: compreende uma revisão das metas ambientais, análise 
das medidas e ações ambientais aplicadas e a proposição de novas medidas para se recuperar ou alcançar o 
desempenho ambiental desejado. 

 
Relatório e divulgação: 
 Corresponde a etapa de apresentação dos resultados da avaliação de desempenho ambiental, tanto para as 
partes interessadas internas quanto para as externas. É considerado ainda nesta etapa como instrumento de 
comunicação, divulgação e relação com as partes interessadas o Relatório de Avaliação de Desempenho 
Ambiental e ou o Relatório Ambiental Corporativo. 

 

Quadro 5.2 - Seqüência metodológica para avaliação de desempenho ambiental. 
Fonte: De Jorge (2001), modificado. 

5.1.1 Avaliação ambiental inicial 

A avaliação ambiental inicial compreende o levantamento, a análise e o estudo das 

características e condições ambientais de um empreendimento, suas vulnerabilidades e 

fragilidades. 

É fundamental na identificação e avaliação das possíveis alterações dos aspectos 

socioambientais decorrentes das intervenções de obra definidas em projeto. Além disso, 

conduz o levantamento das interfaces entre atividades construtivas e a legislação ambiental e 

as normas definidas pelo empreendedor, identificando a necessidade prévia de licenciamento 

ambiental. 
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Neste contexto, a avaliação ambiental inicial tem um importante papel no 

fornecimento de informações relevantes para a tomada de decisões gerenciais e no 

estabelecimento de procedimentos de gestão, parâmetros, diretrizes, custos, prazos etc. na 

implantação de empreendimentos. 

As informações obtidas a partir da avaliação ambiental inicial fornecem ainda 

subsídios para que os responsáveis pelo empreendimento possam definir as metas ambientais 

e os indicadores de maior significância, estabelecidos para monitorar as atividades 

construtivas com potencial de causar impactos ambientais significativos. 

O desenvolvimento desta etapa da ADA pode ser realizado a partir dos estudos 

ambientais e levantamentos de campo desenvolvidos na fase de projeto ou dos estudos e 

relatórios técnicos ambientais desenvolvidos para o processo de licenciamento, além de 

registros de auditorias e outros documentos que disponham das informações referentes às 

condições ambientais da área de inserção do empreendimento.  

A metodologia utilizada para a revisão ou levantamento destes dados pode se basear 

nos procedimentos definidos para a auditoria de primeira parte, onde se faz uma auditoria 

interna de um sistema de gestão ambiental ou auditoria de conformidade legal (VILELA 

JÚNIOR, 2006), ou ainda para aquelas designadas a due diligence, para verificação de 

responsabilidades ou diligências ambientais. No entanto, é desejável abordar, no mínimo os 

seguintes itens: 

a) localização do empreendimento; 

b) contexto legal das obras, tais como licenças e autorizações, suas exigências e 

condicionantes, e as restrições legais, como áreas legalmente protegidas (unidades 

de conservação e áreas de preservação permanente, por exemplo); 

c) características ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico; 

d) intervenções de obras previstas; 

e) principais impactos ambientais previstos; 

f) programas e medidas de controle ambiental; e 

g) aspectos ambientais significativos. 

 

Outro aspecto importante, capaz de retratar algumas características do ambiente de 

inserção de obras viárias é o registro de NCAs, que descrevem, muitas vezes, entre outras 

informações, as características e os aspectos ambientais e socias do empreendimento e os 

impactos verificados diante das intervenções construtivas. Como exemplo, pode-se citar as 
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obras realizadas pelo PRR/SP na região Oeste do Estado de São Paulo onde, em decorrência 

das características litológicas e pedológicas da região, definidas pela alta suscetibilidade a 

processos erosivos, associados a outros fatores, como por exemplo, a paralisação das obras, 

observa-se elevada freqüência de registros de não conformidades relacionadas a processos 

erosivos e carreamento de material terroso, quando comparadas às demais obras localizadas 

em regiões de menor suscetibilidade a estes processos (DE JORGE et al., 2004b). 

Assim, para aplicação do instrumento proposto, é desejável realizar a avaliação 

ambiental inicial do empreendimento que auxiliará também no melhor entendimento das 

categorias ou tipos das NCAs quando registradas e, conseqüentemente, na análise e definição 

das melhores alternativas destinadas a evitar, controlar ou mitigar impactos ambientais. 

Para melhor compreensão dos dados e informações obtidas durante o desenvolvimento 

do instrumento proposto e dos resultados alcançados, são apresentados a seguir os principais 

componentes e as características de maior relevância do PRR/SP, bem como o contexto 

ambiental do Estado de São Paulo. 

5.1.1.1  O Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo (PRR/SP) 

Estabelecido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria dos Transportes e com 

apoio financeiro do BID, o PRR/SP constitui-se na recuperação estrutural e ambiental de 

rodovias estaduais integrantes da malha viária do Estado de São Paulo sob jurisdição do 

DER/SP.  

Para a realização do Programa foram selecionadas rodovias onde, segundo critérios 

pré-definidos, apresentavam prioridades de atendimento. Alguns destes critérios tiveram 

como base a importância da rodovia para o desenvolvimento econômico e social da região e 

do próprio Estado, o volume de tráfego medido, as condições estruturais do pavimento e os 

índices de acidentes registrados.  

Caracterizado como um programa de múltiplas obras, a análise da viabilidade 

econômica e ambiental, assim como a avaliação dos impactos ambientais foram realizadas a 

partir de uma amostra representativa dos projetos a serem executados, constituindo 422 

quilômetros dos 1.200 elegíveis para o Programa (SÃO PAULO, 2001c). 

Com o objetivo de uniformizar a metodologia de trabalho e a apresentação final dos 

resultados dos estudos ambientais presentes nos RAAs de cada um dos lotes de obra, foram 

preparadas especificações e diretrizes para as empresas projetistas, incluindo o conteúdo 
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básico do relatório final e os principais aspectos ambientais que deveriam ser estudados (SÃO 

PAULO, op. cit.), dos quais se destacam: 

• a identificação e caracterização dos passivos ambientais, com a apresentação de 

uma metodologia para levantamento de campo e apresentação final das medidas de 

recuperação;  

• a identificação e localização de áreas legalmente protegidas e áreas de preservação 

permanente atravessadas pela rodovia;  

• a localização de mananciais de abastecimento público atravessados pela rodovia; e  

• o levantamento das condições de interferência da rodovia com núcleos urbanos, 

visando a identificar a necessidade de dispositivos de segurança viária. 

 

A avaliação ambiental do programa foi complementada com a realização de consulta 

pública para cada projeto, onde as intervenções propostas foram discutidas com as 

comunidades, e as sugestões, quando pertinentes ao escopo do Programa, foram analisadas 

pela equipe de projeto em conjunto com os profissionais do DER/SP.  

O Programa visa, primordialmente, a manter o pleno funcionamento da malha 

rodoviária do Estado, como infra-estrutura básica de suporte ao desenvolvimento econômico e 

social. No entanto, seus objetivos específicos são também voltados à melhoria das condições 

de segurança do sistema rodoviário, traduzido pela redução do número de acidentes, melhor 

inserção dos empreendimentos rodoviários no meio ambiente em que se localizam, por meio 

da recuperação dos passivos ambientais derivados da fase de implantação e operação das 

rodovias (SÃO PAULO, 2001c; SÃO PAULO, 2005). 

A) Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa I 

Na Etapa I do Programa foram realizadas obras em 702,990 quilômetros de rodovias 

estaduais divididos em 20 lotes de obra distribuídos em diferentes regiões do Estado de São 

Paulo (Quadro 5.3). 

O Programa foi aprovado em setembro de 2001 e iniciou suas atividades em fevereiro 

de 2002, com investimento de US$ 240 milhões, sendo US$ 120 milhões financiados pelo 

BID e US$ 120 milhões pelo Tesouro Estadual (SÃO PAULO, 2001c). As obras desta etapa 

foram concluídas ao longo do ano de 2005. 
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B) Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa II 

A Etapa II do Programa compreende a recuperação de 156,441 quilômetros de 

rodovias estaduais, com investimento de US$ 60 milhões, onde US$ 30 milhões são 

financiados pelo BID (SÃO PAULO, 2005).  

Com início em março de 2006, as obras foram concluídas após 3 anos, entre julho e 

outubro de 2009, decorrente, sobretudo, da paralisação das atividades construtivas por um 

período de aproximadamente 15 meses. No Lote 1, rodovia SP 125, que liga o Vale do 

Paraíba ao Litoral Norte do Estado, as obras ainda não foram concluídas e, devido às 

características dos serviços a serem realizados, incompatíveis com a estação chuvosa e ao 

aumento significativo no fluxo de veículos decorrente das férias de verão, as obras serão 

paralisadas entre novembro de 2009 e abril de 2010. 

 Os lotes de obra, os respectivos trechos e extensões da Etapa II do Programa são 

apresentados no Quadro 5.4. 
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Lotes de 
Obras Rodovias  Trechos Rodoviários Extensão 

(km) 

1 SP 099  Alto da Serra / Caraguatatuba 19,000 
2 SP 055  Ubatuba / Caraguatatuba 46,480 
3 SP 055  Caraguatatuba / São Sebastião 17,670 
4 SP 055  São Sebastião / Boissucanga 34,910 
5 SP 055  Boissucanga / Boracéia 28,597 
6 SP 055  Boracéia / Bertioga 29,463 
7 SP 055  Bertioga / Monte Cabrão 27,210 
8 SP 036  Rodovia D. Pedro I / Piracaia 14,018 
9 SP 063  Louveira / Bragança Paulista 53,958 

10 SP 147  Socorro / Itapira 39,821 
11 SP 304  Rodovia Anhanguera / Piracicaba 38,260 
12 SP 255  Boa Esperança do Sul / Jaú 24,990 
13 SP 255  Jaú / São Manuel 48,454 
14 SP 331  Rodovia Washington Luiz / Ibitinga 56,480 
15 SP 253  SP 255 / Pradópolis / Rio Mogi-Guaçu 30,187 
16 SP 294  Marília / Borá 45,370 
17 SP 294  Borá / Iacri 44,620 
18 SP 333  Marília / Echaporã 35,740 
19 SP 333  Echaporã / Assis 31,264 

20 
SP 425  Martinópolis / Presidente Prudente 32,362 
SP 270  Presidente Prudente / Trevo Movepa 4,136 

Extensão Total (km) 702,990 

   Quadro 5.3 - Lotes de obra do PRR/SP - Etapa I (SÃO PAULO, 2005).  
 

Lotes de 
Obras Rodovias  Trechos Rodoviários Extensão 

(km) 

1 SP 125 Alto da Serra / Ubatuba  16,810 
2 SP 133 Cosmópolis / Rodovia Anhanguera 14,635 
3 SP 255 Araraquara / Boa Esperança do Sul 39,050 
4 SP 425 José Bonifácio / Rio Tietê 41,846 
5 SP 294 Iacri / Osvaldo Cruz 21,120 
6 SP 294 Osvaldo Cruz /Adamantina 22,980 

Extensão Total (km) 156,441 

  Quadro 5.4 - Lotes de obra do PRR/SP - Etapa II (SÃO PAULO op. 
cit.). 
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Atualmente, embora com as obras praticamente concluídas, as Etapas II e III do 

Programa, estão em fase de implantação, sobretudo quanto aos componentes institucionais, 

que envolvem atividades de auditoria ambiental, treinamento de profissionais, revisão de 

normas e manuais, entre outros. Na Etapa III, as obras realizadas objetivam a recuperação de 

estradas vicinais, cuja jurisdição é de responsabilidade dos organismos municipais de governo 

e, por constituírem em obras de menor complexidade, foram objeto de estudo apenas as duas 

primeiras etapas, caracterizadas pela recuperação de trechos de rodovias estaduais. 

A Figura 5.1 apresenta o mapa de localização dos lotes integrantes do Programa para 

as Etapas I e II.  
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Seguindo os itens sugeridos para compor a avaliação ambiental inicial, é apresentada a 

seguir uma breve contextualização ambiental das regiões do Estado de São Paulo e os 

aspectos mais importantes dos lotes de obra integrantes do PRR/SP selecionados para o 

desenvolvimento do instrumento proposto. 

a) Localização do empreendimento 

Para o presente estudo foram selecionados onze lotes de obra integrantes das Etapas I 

e II do PRR/SP, totalizando aproximadamente 360 dos 860 quilômetros de extensão, o que 

corresponde a 42% da extensão total dos lotes do Programa, como apresenta o Quadro 5.5 e a 

Figura 5.2. 

 

Lotes de 
Obras Rodovias  Trechos Rodoviários Extensão (km) 

PRR/SP – Etapa I 
3 SP 055  Caraguatatuba / São Sebastião 17,670 
6 SP 055  Boracéia / Bertioga 29,463 
8 SP 036  Rodovia D. Pedro I / Piracaia 14,018 

10 SP 147  Socorro / Itapira 39,821 
13 SP 255  Jaú / São Manuel 48,454 
15 SP 253  SP 255 / Pradópolis / Rio Mogi-Guaçu 30,187 
16 SP 294  Marília / Borá 45,370 
17 SP 294  Borá / Iacri 44,620 
19 SP 333  Echaporã / Assis 31,264 

PRR/SP – Etapa II 
1 SP 125 Alto da Serra / Ubatuba  16,680 
4 SP 425 José Bonifácio / Rio Tietê 41,846 

Extensão Total (km)  359,393 
  Quadro 5.5 - Lotes de obra selecionados. 
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b) Aspectos legais do Programa 

Como visto anteriormente, de acordo com Resolução Conama 1/86, as estradas de 

rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, caracterizadas como obras ou atividades com 

potencial de degradação ambiental, são consideradas como empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento prévio por meio da elaboração e aprovação de EIA/Rima. 

No entanto, devido aos componentes apresentados nos projetos, as intervenções 

previstas nas obras do PRR/SP foram caracterizadas como de baixo grau de complexidade e, 

conseqüentemente, com baixo potencial de degradação ambiental. Assim, com base nos 

projetos de engenharia, nos relatórios ambientais aprovados pelo BID (RAAP e RAAEP), e 

nos RAAs elaborados para os lotes integrantes do Programa, o DER/SP fez uma consulta 

prévia ao Daia, quanto aos procedimentos legais para o licenciamento dos empreendimentos. 

Como resultado dessa consulta, as obras constantes do Programa foram dispensadas do 

licenciamento prévio, ressalvada, no entanto, a necessidade da obtenção das licenças e 

autorizações ambientais específicas. 

De forma análoga aos estudos ambientais destinados ao processo de licenciamento 

ambiental, porém com menor nível no detalhamento e aprofundamento dos aspectos 

ambientais envolvidos, os RAAs elaborados na fase de projeto abordaram as características 

ambientais relevantes para a execução das obras, que contemplaram no mínimo, os seguintes 

itens: 

• Localização e diagnóstico do trecho; 

• Intervenções projetadas; 

• Localização e caracterização das áreas de apoio; 

• Levantamento e caracterização dos passivos socioambientais dentro e fora da faixa 

de domínio; 

• Identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais; 

• Medidas mitigadoras e compensatórias; 

• Plano de Controle Ambiental; e 

• Projetos de Reabilitação Ambiental. 

 

Todos os lotes do Programa, com exceção do Lote 3 (Etapa I), foram enquadrados nos 

termos da Resolução SMA 81/98, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento 

ambiental em rodovias em operação, onde obras realizadas dentro dos limites da faixa de 
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domínio, caracterizadas, entre outras, por: “recapeamento, pavimentação e implantação de 

acostamento, reparos em obras de arte, (...), implantação de uma faixa adicional contígua às 

faixas existentes, melhoria geométrica, (...), sem supressão de vegetação nativa arbórea, 

primária ou secundária, nos estágios médio e avançado de regeneração e sem relocação de 

população”, estão dispensadas de licenciamento ambiental. 

O Lote 3 da Etapa I do PRR/SP, correspondente a 14 quilômetros da rodovia SP 055, 

entre os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, por caracterizar-se em obras de 

duplicação da pista de rolamento, foi submetido ao licenciamento prévio por meio da 

elaboração de um RAP, conforme previsto na Resolução SMA 54/04, onde são apresentados 

instrumentos para analisar a viabilidade ambiental do empreendimento rodoviário quando as 

intervenções construtivas apresentam baixo potencial de causar impactos ambientais 

significativos. 

Neste contexto, como resposta à solicitação de licenciamento ambiental pelo 

empreendedor, o Daia emitiu em 2001 para os 19 lotes de obra da primeira etapa do 

Programa, o Parecer Técnico CPRN/Daia/357/2001 e o Certificado de Dispensa de Licença 

Ambiental 034/2001, que dispõe “que os impactos previstos para a implantação do 

Programa de Recuperação de Rodovias estão restritos à área de intervenção proposta, sendo 

pouco significativos e de abrangência local”.   

O referido Parecer Técnico ressaltou a necessidade da obtenção das licenças e 

autorizações ambientais específicas para as atividades de supressão de vegetação nativa e 

intervenções em áreas legalmente protegidas, assim como para a implantação das áreas de 

apoio às obras e outras intervenções que não se enquadram nas condições da Resolução SMA 

81/98. De acordo com os editais de licitação e os contratos de prestação de serviços firmados 

entre o DER/SP e as construtoras, estas foram designadas à obtenção destas licenças e 

autorizações ambientais junto aos órgãos competentes. No entanto, por deficiências 

detectadas em alguns projetos de engenharia, onde intervenções passíveis de licenciamento 

não foram contempladas nos estudos ambientais, ou descritas com informações, muitas vezes 

incompletas, o processo de licenciamento estendeu-se durante os primeiros meses de obras. 

São apresentadas a seguir as principais intervenções das obras que necessitaram de 

licenças e autorizações ambientais específicas, seja para as obras que se enquadram 

integralmente na Resolução SMA 81/98, dispensadas do licenciamento, seja para o trecho 

onde foi necessário o processo de licenciamento por meio do RAP. Foram verificados os 

dispositivos legais e normativos vigentes, relativos à regularização das atividades perante o 
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Código Florestal e resoluções correlatas que tratam das potenciais interferências sobre a 

cobertura vegetal, ao licenciamento de atividades potencialmente poluidoras que possam 

afetar os padrões de qualidade ambiental estabelecidos na legislação, assim como de 

interferências com os recursos hídricos e áreas de preservação permanente. 

(i) Intervenções na cobertura vegetal 

As obras que apresentaram qualquer tipo de intervenção na vegetação para sua 

implantação foram submetidas à análise e posterior aprovação do DEPRN (ou DPRN 

Regionais) mediante apresentação de laudos e mapas contendo a cobertura vegetal da área de 

intervenção. Da análise e vistoria do DEPRN/DPRN foram expedidos: 

• Parecer Florestal, no caso da inexistência de vegetação nativa em estágio médio ou 

avançado de regeneração; ou 

• Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), exigindo a 

compensação da vegetação suprimida quando nativa em estágio médio ou avançado 

de regeneração, assim como de elementos arbóreos isolados nativos, tanto pelas 

obras na faixa de domínio como pela exploração ou utilização de áreas de apoio às 

obras como caixa de empréstimo ou bota-fora, conforme Lei Estadual 10.780/01, 

que dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo e Portaria DEPRN 

44/95, que disciplinava os procedimentos para a autorização do corte de árvores 

isoladas, hoje revogada e substituída pela Portaria DEPRN 51/05. 

Nos casos de intervenções em APP, protegidas pelo Código Florestal, e em áreas de 

Mata Atlântica, protegidas pelo Decreto 750/93 e Resolução Conama 07/96, ocorreu o 

compartilhamento de responsabilidade entre o Ibama e DEPRN. Nos casos de intervenções 

em unidades de conservação como o Parque Estadual da Serra do Mar, houve aprovação 

prévia do Instituto Florestal (IF).  

(ii) Atividades potencialmente poluidoras 

As instalações de apoio às obras consideradas potencialmente poluidoras são 

representadas pelos canteiros de obra e plantas industriais, tais com usinas, oficinas, pedreiras 

etc., que exigiram as Licenças de Instalação e Operação expedidas pela Cetesb, com base no 

respectivo Projeto de Instalação e dispositivos de controle de poluição, especialmente das 

águas, do solo e do ar; além de licença, certidão ou atestado de conformidade expedido pelo 

município. 
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(iii) Atividades em áreas de proteção de mananciais 

Os lotes de obra integrantes do PRR/SP não apresentaram intervenções em áreas de 

proteção de mananciais. Para a implantação das obras ou instalação de unidades de apoio 

dentro das áreas protegidas da Região Metropolitana de São Paulo, seria necessária a 

autorização prévia do Dusm.  

(iv) Atividades que interferem com recursos hídricos 

Todas as atividades construtivas que poderiam provocar alterações em cursos d’água e 

em suas vazões, como as obras de arte representadas por pontes, galerias, bueiros etc., as 

drenagens e mesmo captações para suprir o abastecimento de canteiros de obras, foram 

sujeitas à outorga do DAEE. 

(v) Jazidas, áreas de empréstimo e bota-foras 

Estas áreas, embora previstas na fase de projetos, foram definidas, na sua maioria, na 

etapa preliminar de implantação das obras, onde as construtoras com apoio técnico da 

fiscalização e da supervisão ambiental identificaram os locais disponíveis para uso, sem 

restrições legais e ou ambientais.  

Os locais destinados a exploração de material terroso e utilização de áreas como bota-

fora de material inservível, foram previamente cadastradas conforme roteiro orientativo da 

Resolução SMA 30/00, com a elaboração de projeto de exploração e recuperação ambiental, 

submetidos à análise e aprovação do DEPRN. 

Nos casos de exploração de jazidas de solo, material pétreo e areia, as empresas 

obtiveram as licenças junto a Cetesb e DNPM. No entanto, para a maioria dos casos, estes 

produtos foram obtidos por meio de fornecedores comerciais, desde que devidamente 

regularizados junto aos órgãos ambientais competentes. 

As atividades de obras realizadas fora dos limites da faixa de domínio da rodovia, tais 

como desvios, estradas de serviço, ou recuperação de passivos ambientais, foram submetidas 

à autorização prévia do proprietário da área e consulta ao Daia quanto aos procedimentos 

necessários ao licenciamento. 

c) Caracterização ambiental do Estado de São Paulo e dos lotes de obra selecionados 

De acordo com SÃO PAULO (2001c), a caracterização ambiental do Estado pode ser 

assim dividida: (i) quanto ao meio físico: à regionalização de processos do meio físico, 

particularmente com base em aspectos geológicos e geomorfológicos, pelos riscos de erosão e 

instabilizações; (ii) quanto ao meio biótico: os condicionantes legais e a identificação e 
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localização de áreas legalmente protegidas; e, (iii) quanto ao meio antrópico: à distribuição da 

população e atividades econômicas. 

Dentro deste contexto, é apresentada a seguir uma breve caracterização do ambiente de 

inserção dos trechos selecionados, de fundamental importância para o conhecimento do 

comportamento dos aspectos ambientais passíveis de sofrer intervenções de obra. 

Além disso, este conhecimento possibilita, em primeira análise, a elaboração de 

projetos que levem em consideração as características intrínsecas do meio ambiente de cada 

uma destas regiões, permitindo que possíveis degradações ambientais identificadas em 

decorrência das intervenções das obras sejam minimizadas, estabelecendo procedimentos 

ambientais que zelem pela qualidade ambiental do entorno de tais empreendimentos. 

A caracterização ambiental dos trechos selecionados teve como base os RAAs 

elaborados para os lotes de obra pelas empresas projetistas contratadas pelo DER/SP durante a 

elaboração do projeto executivo e os relatórios de avaliação ambiental do Programa - RAAP e 

RAAEP.  

c.1) Aspectos do Meio Físico  

A descrição das características do meio físico e seus atributos básicos tem em vista, 

para o estudo em questão, apresentar a susceptibilidade dos terrenos às alterações decorrentes 

das intervenções modificadoras relacionadas às obras de recuperação das rodovias. 

De modo geral, os lotes de obra selecionados estão assim distribuídos: três trechos 

localizados no Litoral Norte do Estado, sendo que o Lote 1 atravessa as encostas íngremes da 

Serra do Mar recobertas pela Mata Atlântica, e os Lotes 3 e 6 percorrem as terras da baixada 

litorânea (orla marítima), onde os terrenos são planos. Os Lotes 8 e 10 estão inseridos na 

região Sudeste do Estado, caracterizado pelos morrotes e colinas da porção menos acidentada 

da Serra da Mantiqueira. Já o Lote 13 encontra-se na região central do Estado, e o Lote 15, 

mas voltado para o Norte, onde, para ambos os casos, o relevo predominante são as colinas e 

o solo representado pelos arenitos e argilitos, com pouca suscetibilidade à erosão. Os demais, 

Lotes 4, 16, 17 e 19 estão localizados no Oeste e Noroeste Paulista, caracterizado por relevo 

plano e solos altamente suscetíveis à erosão.  

A identificação e caracterização das áreas com suscetibilidade às alterações nos 

processos do meio físico associadas à implantação de obras viárias, foram apoiadas nos 

Mapas Geológico e Geomorfológico e na Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, 
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elaborados pelo IPT, que permitem definir unidades de terreno homogêneas quanto às 

alterações nos processos do meio físico. 

Dependendo das características dos terrenos e da natureza da intervenção, assim como 

das tecnologias envolvidas nas obras civis, o desencadeamento de processos do meio físico 

tende a apresentar-se em maior ou menor grau, evidenciando-se a correspondência de maior 

susceptibilidade às áreas de fragilidade natural, em razão, particularmente, de seus materiais 

constituintes (rochas e seus horizontes de alteração, tipos e espessuras dos solos etc.) e formas 

do relevo (amplitudes, declividades, vertentes etc.). 

O conhecimento das características dos terrenos e de suas susceptibilidades à 

formação e ao desenvolvimento dos diferentes processos do meio físico permite antecipar as 

magnitudes das principais alterações nesses processos, associadas às atividades modificadoras 

(SÃO PAULO, 1999). 

Buscando identificar comportamentos homogêneos quanto aos prováveis processos do 

meio físico, a Figura 5.3 apresenta as Unidades Litoestratigráficas divididas em duas 

unidades principais: Embasamento Cristalino e Bacia Sedimentar do Paraná. Os trechos de 

obra selecionados para o desenvolvimento do presente estudo são apresentados nos mapas. 

Os Lotes 1, 8 e 10 estão inseridos nos terrenos de rochas sedimentares e ígneas do 

Embasamento Cristalino, já os Lotes 3 e 6 e parte do Lote 1 encontram-se nos Sedimentos 

Costeiros de areias argilosas e argilas arenosas, além de alguns depósitos conglomeráticos e 

areias e argilas orgânicas. 

Os lotes inseridos na Bacia Sedimentar do Paraná estão assim distribuídos: no Grupo 

São Bento, estão os Lotes 13 e 15, e no Grupo Bauru, estão locados os Lotes 4, 16, 17 e 19. 
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• Embasamento Cristalino 

 Unidade compreende rochas metamórficas e ígneas antigas (rochas cristalinas 
pré-cambrianas) representadas por ampla variedade de granitos, gnaisses, 
xistos, anfibolitos, milonitos e rochas metassedimentares, além de uma 
grande quantidade de corpos de rochas granitóides de dimensões variadas; 

 Coberturas Cenozóicas Terciárias e os Sedimentos Costeiros, inseridos nesta 
Unidade, representados pelas bacias sedimentares de São Paulo e de Taubaté, 
como também pelos sedimentos recentes (Holoceno) de areias argilosas e 
argilas arenosas esverdeadas, além de alguns depósitos conglomeráticos e 
areias e argilas orgânicas de deposição flúvio-lagunares em baías, mangues e 
pântanos atuais. 

• Bacia Sedimentar do Paraná - compreende principalmente arenitos e derrames 
basálticos, com ocorrências localizadas de siltitos, argilitos, diamictitos e 
conglomerados das formações: 

 Grupo Bauru 
 
 Grupo São Bento 

 Grupo Passa Dois 

 Grupo Tubarão 

 Grupo Paraná 
 

Figura 5.3 – Unidades litoestratigráficas do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IPT (1981a); São Paulo (1999). 
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Quanto aos aspectos geomorfológicos do Estado, a divisão em províncias, zonas e 

subzonas, retrata agrupamentos de rochas formadas em diferentes ciclos de tempo geológico, 

desde o Proterozóico, até as movimentações tectônicas do Cenozóico (SÃO PAULO, 1999). 

Como pode ser observado na Figura 5.4, algumas zonas ou subzonas geomorfológicas foram 

destacadas quando continham peculiaridades que favoreciam o entendimento proposto e 

analisada, sobretudo, dentro do sistema de relevo, fundamentais para o melhor entendimento 

das alterações nos processos do meio físico. Os Lotes 1, 8, 10 estão inseridos nas terras altas 

do Planalto Atlântico, sobretudo o Lote 1 que cruza as escarpas da Serra do Mar. Já os Lotes 3 

e 6 e parte do Lote 1 encontram-se nos terrenos baixos da Planície Costeira. Todos os demais 

estão inseridos no Planalto Ocidental, com relevos suavemente ondulados de colinas e 

morros, com excessão do Lote 15, localizado nas Cuestas Basálticas, de relevo suavizado, 

apresentando maiores inclinações nas proximidades com o Planalto Ocidental. 

Na seqüência, a Figura 5.5 ilustra a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, escala 

1:500.000 (IPT, 1994), que permite visualizar as áreas de maior criticidade quanto aos 

fenômenos erosivos, recalques e deformações. Tais características estão consolidadas no 

Quadro 5.6 para as áreas de inserção dos lotes selecionados, sobretudo quanto à 

suscetibilidade aos processos erosivos e escorregamentos. 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

185

 Planalto Atlântico - regiões de terras altas, com grande variedade topográfica, representada 
tanto por planícies quanto por escarpas das serras. 

Destaque: Bacias Sedimentares Terciárias de São Paulo e de Taubaté. 

 
 Província Costeira - áreas drenadas diretamente para o mar. 

Destaque: Escarpas da Serra do Mar - Serranias e Morrarias Costeiras e a Baixada Litorânea, 
com as planícies separadas por esporões da serra e ponteadas por elevações que variam de 
colinas a morros.  

 
 Depressão Periférica - faixa deprimida entre as Cuestas Basálticas e o Planalto Atlântico, 

com relevo bastante alternado, de colinas, com trechos de entalhamento mais profundo de 
drenagem.  

Destaque: Zona do Paranapanema por suas características morfológicas; 

 
 Cuestas Basálticas - derrames da Bacia Sedimentar do Paraná dispostos numa sucessão de 

grandes plataformas estruturais de relevo suavizado, inclinadas em relação ao Planalto 
Ocidental, com relevo escarpado na faixa leste que delimita a Depressão Periférica. 

 
 Planalto Ocidental – área de relevos suavemente ondulados de colinas e morros com 

encostas suavizadas.  
Destaque: Eventuais morrotes na forma de platôs residuais, sustentados por rochas areníticas, 
(caso do Planalto de Marília). Aparecem, ainda, as Planícies Aluvionares dispostas de forma 
mais significativa junto aos rios. 

 
Figura 5.4 – Províncias geomorfológicas do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IPT (1981b); São Paulo (1999). 
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 Alta suscetibilidade a processos de escorregamento e Média 

suscetibilidade a processos de erosão. 
Destaque: Planalto Atlântico. 

 

 Muito Alta suscetibilidade a processos de escorregamento. Destaque: Escarpas da Serra do Mar – Serranias 
e Morrarias.  

 Alta suscetibilidade a processos de escorregamento e Alta 
suscetibilidade a processos de erosão. 

Destaque: Planalto Atlântico. 
 

 Alta suscetibilidade à ocorrência de expansão do solo devido 
a presença de argilas expansivas. 

Destaque: Planície da várzea do rio Paraíba do 
Sul.  

 Alta suscetibilidade a recalques inundações e adensamento de 
solos moles. 

Destaque: Planície costeira e planícies aluviais 
interiores.  

 Alta suscetibilidade a afundamentos cársticos (dolinização). Destaque: Ocorrências de rochas carbonáticas. 
 

 Muito Alta suscetibilidade a ocorrência de processos de 
erosão. 

Destaque: Planalto Ocidental, arenitos e solos 
extremamente arenosos.  

 Alta suscetibilidade a escorregamentos e a erosão. Destaque: Escarpas interiores de arenito. 
 

 Alta suscetibilidade a escorregamentos naturais e induzidos. Destaque: Cuestas basálticas (escarpas) da 
Formação Serra Geral.  

 Baixa suscetibilidade aos processos do meio físico. Destaque: Afloramento de rochas e solos da 
Formação Serra Geral.  

 Alta suscetibilidade a formação de processos de erosão. Destaque: Planalto Ocidental. 

 
 

Figura 5.5 - Carta geotécnica do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IPT (1994); São Paulo (2005). 
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c.2) Aspectos do Meio Biótico 

As principais intervenções ambientais relacionadas ao meio biótico e seus respectivos 

graus de susceptibilidade às atividades modificadoras decorrente das obras de recuperação de 

rodovias do Programa, compreendem a supressão de cobertura vegetal; intervenções em áreas 

legalmente protegidas e interferências na mobilidade de povoamentos faunísticos, como o 

afugentamentos e o efeito barreira.  

As regiões fitoecológicas, as respectivas formações vegetais originais do Estado e a 

inserção dos trechos nestas regiões são apresentadas na Figura 5.6 obtidas a partir do Mapa 

de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) e correspondem à mata pluvial tropical (Floresta 

Ombrófila Densa), que acompanha a zona costeira e as vertentes da Serra do Mar; aos 

cerrados (Savanas) na porção central do Estado; à mata estacional semidecidual, ocupando 

extensas áreas na porção noroeste do Estado, hoje reduzida a fragmentos descontínuos e à 

mata de araucária (Floresta Ombrófila Mista), de ocorrência nas áreas de maior altitude, como 

na Serra da Mantiqueira, maciço de Itatiaia e na porção sul do Estado. O contato dessas 

diferentes formações é dado por zonas de transição e por ambientes especializados, 

determinados por particularidades do solo, relevo e clima (SÃO PAULO, 1999). 
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• Floresta Ombrófila Densa 

Terras     Baixas 

 Submontana 

 Montana 

 Vegetação Secundária 
 

• Floresta Estacional Semidecidual 
Matas na porção centro-oeste do Estado, 
reduzidas a fragmentos descontínuos 

• Savana  

Cerrado 
 

• Floresta Ombrófila Mista  

Mata de Araucária 
 

• Zonas de Contato entre Formações 

Contato entre as formações da Floresta 
Ombrófila Densa com a Savana e com a Floresta 
Ombrófila Mista; e da Floresta Estacional 
Semidecidual com a Savana. 

 
 

Figura 5.6 – Regiões fitoecológicas do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IBGE (2004). 

 

O Quadro 5.7 apresenta os aspectos fitoecológicos da área de inserção dos lotes 

selecionados.  
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Lote Rodovia Trecho Região Fitoecológica 

PRR – Etapa I 

Lote 3 SP 055 Caraguatatuba/São Sebastião Floresta Ombrólia Densa – 
Submontana. 

Lote 6 SP 055 Boracéia/Bertioga Floresta Ombrólia Densa – Baixas. 

Lote 8 SP 036 Rodovia D. Pedro I/Piracaia Floresta Ombrólia Densa - Vegetação 
secundária. 

Lote 10 SP 147 Socorro/Itapira 
Floresta Ombrólia Densa; 
Floresta Estacional; 
Semidecidual. 

Lote 13 SP 255 Jaú/São Manuel Floresta Estacional Semidecidual 
Cerrado. 

Lote 15 SP 253 SP 255/Pradópolis/Rio Mogi-Guaçu Cerrado. 

Lote 16 SP 294 Marília/Borá Floresta Estacional Semidecidual. 

Lote 19 SP 294 Borá/Iacri Floresta Estacional Semidecidual. 

PRR – Etapa II 

Lote 1 SP 125 Alto da Serra/Ubatuba Floresta Ombrólia Densa – 
Montanha/Submontana. 

Lote 4 SP 425 José Bonifácio/Rio Tietê 

Zonas de contato entre formações: 
Contato entre as formações da Floresta 
Ombrófila Densa com a Savana e com 
a Floresta Ombrófila Mista; e da 
Floresta Estacional Semidecidual com 
a Savana. 

Quadro 5.7 – Aspectos fitoecológicos dos lotes selecionados. 
 

A situação atual da cobertura vegetal no Estado apresenta grande alteração de 

ambientes causada pelos processos de ocupação do território, mantendo-se a vegetação 

remanescente significativa, razoavelmente contínua, apenas na faixa correspondente ao 

complexo Serra do Mar / Zona Costeira, que constituem majoritariamente Unidades de 

Conservação (Figura 5.7). Quanto aos fragmentos dispersos, estes geralmente estão 

associados às formações ciliares e às situações de relevo acidentado que, embora alterados por 

extrações seletivas de espécies ou supressão seguida de regeneração, guardam características 

da vegetação primitiva (SÃO PAULO, 1999). 
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Figura 5.7 - Mapa da vegetação natural remanescente do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: São Paulo (2001e).  

 

Como visualizado, os maiores e mais contínuos remanescentes de vegetação natural 

concentram-se na região litorânea e escarpas da Serra do Mar, corresponente ao Sul e Sudeste 

do Estado. Estas zonas correspondem, em sua maior parte, à ocorrência da Mata Pluvial 

Tropical, compreendida majoritariamente em Unidades de Conservação e ou áreas de 

preservação permanente. 

Quanto às áreas legalmente protegidas, estas incluem: Unidades de Conservação 

(UC’s); Áreas de Preservação Permanente (APP’s); Áreas de Proteção aos Mananciais (APM) 

e Terras Indígenas. Estas áreas apresentam potencialidades de interferências advindas das 

atividades de obras do Programa, sendo definidas em termos legais e locacionais, dentro dos 

contextos da compartimentação ambiental do Estado de São Paulo e das áreas de influência 

dos Lotes selecionados. No entanto, para os lotes selecionados para o estudo, apenas o Lote 1 

da Etapa II do Programa apresenta intervenção com área legalmente protegida do tipo 

Unidade de Conservação, correspondente ao Parque Estadual da Serra do Mar, considerada 

unidade de conservação de proteção integral e a APA Federal Mananciais do Rio Paraíba do 

Sul, considerada de uso sustentável. 
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Os povoamentos faunísticos estão relacionados às características das formações 

vegetais. As obras viárias, por meio da supressão vegetal, ampliação do acesso humano a 

regiões preservadas e possíveis atropelamentos de animais silvestres, representam 

interferências que podem afetar negativamente a fauna presente no Estado. No entanto, 

podem variar qualitativa e quantitativamente em função das características do ambiente e do 

grau de preservação e conservação da vegetação submetida às intervenções. 

Além da fauna terrestre, a fauna aquática também sofre os efeitos das obras 

rodoviárias, principalmente pelos processos de carreamento de material terroso e lançamentos 

ou vazamentos de substâncias derivadas do petróleo, como óleos, graxas, combustíveis, 

concreto asfáltico, entre outros, que alteram o habitat natural, provocando desequilíbrios 

nestes ecossistemas. 

c.3) Aspectos socioeconômicos 

Com superfície total de 248.209,426 km², o Estado de São Paulo possui, atualmente, 

uma população 41.840.867 habitantes21, distribuídos em 645 municípios. Corresponde a 

aproximadamente 22% da população brasileira, uma densidade demográfica de 160 habitantes 

por km2, integrando quatro grandes áreas metropolitanas (a grande São Paulo, Campinas, 

Santos e São José dos Campos), e a mais complexa rede urbana da América Latina (FAPESP, 

1999). 

O quadro da dinâmica e distribuição populacional no Estado configura-se de forma 

muito desigual no território (Figuras 5.8 e 5.9), refletindo inicialmente um extravasamento da 

Região Metropolitana paulista seguido da interiorização, em geral ditada pela dinâmica 

econômica, urbanização e evolução da rede de transportes e comunicações, formando um 

círculo auto-alimentado, pelo qual, áreas de economia mais dinâmica demandam maior infra-

estrutura, que uma vez fornecida, contribui para o crescimento da economia e evolução do 

sistema urbano industrial, fazendo crescer a demanda. 

 

 

 

 

 

____________ 
21 Dados publicados em novembro de 2009 pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 
disponível em www.seade.gov.br, acesso em 3 de dezembro de 2009.  
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O Estado de São Paulo é o mais industrializado do país, possuindo índices de 

desenvolvimento industrial que o situam entre os países desenvolvidos da Europa Ocidental. 

Tal processo passou a esboçar a interiorização da população na década de 1970 e o reforço 

desse processo nas décadas seguintes, extravasando a Região da Grande São Paulo e de outros 

centros urbanos maiores, concentradores das atividades de comércio e serviços. O setor 

industrial, porém, nas últimas décadas vem perdendo a primazia para o setor de serviços, que 

vem locando um maio número de mão de obra formal (SÃO PAULO, 2001c). 

A agropecuária apresenta-se extremamente concentrada no Oeste do Estado. A região 

de Campinas por abranger áreas inseridas na Macrometrópole, é fornecedora de produtos 

hortifrutigranjeiros à Grande São Paulo, e também áreas tradicionais de agroindústria, 

contando com participação significativa de postos de trabalho. 

A dinâmica econômica e o processo de ocupação das regiões do Estado, quer sejam 

urbana, industrial ou agropecuária, foram caracterizados pela exploração não planejada dos 

recursos naturais, resultando no alto grau de alteração de ambientes naturais e em problemas 

que repercutem, notadamente, nas questões relativas à preservação dos mananciais para 

abastecimento de água à população urbana; na instalação de processos erosivos e na poluição 

das águas e do ar, tornando estas áreas objeto de regulamentações ambientais específicas, 

visando a proteger recursos naturais e ambientes remanescentes (SÃO PAULO, 2001c). No 

entanto, ao contrário dos países europeus, o Estado não dispõe ainda de informações 

ambientais integradas e sistematizadas e de meios operacionais que o habilite a enfrentar os 

gravíssimos problemas de degradação ambiental (FAPESP, 1999). 

As potenciais interferências oriundas da implantação de um empreendimento 

rodoviário, no cenário da ocupação territorial do Estado, refletem sua inserção nas zonas de 

maior ou menor adensamento populacional, considerando-se zonas rurais, urbanas, 

metropolitanas e diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Em áreas urbanas e 

metropolitanas são significativos os conflitos de tráfego durante as obras e potencial riscos de 

acidentes à população e usuários das rodovias, bem como restrições legais em áreas de 

mananciais. Nas áreas de ocupação rural, da mesma forma, incidem os desconfortos e riscos 

de acidentes com os usuários locais e os de grande distância. Estas áreas apresentam como 

restrições legais, mais comumente ocorrentes, as interferências com APP quando da execução 

de melhorias de pontes e dispositivos de drenagem, assim como instalações de canteiro de 

obras, exploração de caixas de empréstimo e utilização de áreas para bota-foras (SÃO 

PAULO, op. cit.). 
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Figura 5.8 - Mapa da taxa de urbanização do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IBGE (2005).  

 

Figura 5.9 - Mapa da densidade demográfica do Estado de São Paulo (sem escala). 
Fonte: IBGE (2007). 
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d) Componentes do Programa - Intervenções de obras previstas 

O Programa constitui-se em três componentes básicos: 

(i) recuperação de rodovias, onde as intervenções previstas abrangem: 

• recuperação da plataforma viária, envolvendo obras de: recuperação do 

pavimento; implantação e pavimentação de acostamentos; implantação e 

recuperação de obras de arte corrente (sistemas de drenagem) e especiais 

(pontes e viadutos); 

• melhorias nas condições de segurança viária: implantação de terceira faixa de 

tráfego; ajustes geométricos e de traçado; melhorias geométricas em acessos e 

cruzamentos; implantação de baias e pontos de parada de ônibus, ciclovias, 

canteiros centrais e recuperação da sinalização horizontal e vertical; 

• recuperação de passivos ambientais, envolvendo: estabilização e recomposição 

de taludes de corte e aterros; recuperação de áreas degradadas pelo uso como 

áreas de apoio (canteiros de obra, jazidas, usinas etc.); recuperação de 

processos erosivos ao longo da plataforma da rodovia e áreas lindeiras. 

(ii) implantação e recuperação de terminais rodoviários: para ampliar a segurança no 

transporte interurbano de passageiros e o conforto do usuário, a Etapa I do 

Programa, envolveu também obras de implantação, restauração e adequação de 

terminais rodoviários interurbanos localizados em cidades do interior do Estado.  

(iii) fortalecimento institucional do DER/SP: foram destinados recursos para o 

fortalecimento institucional do órgão quanto às questões ambientais, 

possibilitando, dentre outros benefícios, a implantação de um sistema de gestão 

ambiental, capacitação técnica dos funcionários do órgão, elaboração e revisão 

das normas e instruções técnicas, e a gestão do transporte de produtos perigosos. 

e) Principais impactos ambientais do Programa 

De acordo com os relatórios de avaliação do Programa – RAAP e RAAEP - 

elaborados respectivamente para as Etapas I e II, os impactos ambientais mais significativos 

sobre o meio físico refletem os riscos de formação e desenvolvimento de processos erosivos e 

assoreamentos, decorrentes das escavações em solo, execução de cortes e aterros, exploração 

de jazidas e caixas de empréstimo e utilização de bota-foras. 
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Quanto ao meio biótico, os impactos ambientais de maior significância decorrem das 

interferências com formações secundárias e áreas de preservação permanente, como cursos 

d’água, manguezais etc., sendo que na maioria dos projetos foi prevista a remoção de 

indivíduos arbóreos nativos ou exóticos isolados presentes na faixa de domínio.  

Os impactos no meio social decorrentes das atividades construtivas relacionam-se aos 

desconfortos ao usuário e à população adjacente pela implantação de desvios, interrupção 

temporária de vias de tráfego, incremento de tráfego resultante de máquinas, veículos e 

equipamentos ligados à obra; além dos ruídos, emissão de gases e material particulado. Outros 

impactos identificados foram os riscos à segurança de trânsito e acréscimo no potencial de 

acidentes e possíveis prejuízos a saúde e segurança dos trabalhadores. 

No entanto, os impactos identificados em obras de recuperação de rodovias têm em 

vista a correção de eventos negativos que acarretam prejuízos e riscos socioambientais, o que 

reveste as ações programadas de um caráter positivo, quando avaliados os impactos de uma 

forma abrangente (SÃO PAULO, 2001c; SÃO PAULO, 2005).  

Os efeitos benéficos das obras de recuperação viária são sentidos na fase de operação, 

derivados de melhorias no traçado geométrico, das condições estruturais do pavimento, 

sistemas drenantes e sinalização, além da ampliação da qualidade ambiental do entorno da 

rodovia, sobretudo pela recuperação dos passivos ambientais. 

f) Medidas de controle ambiental 

Para cada lote de obra foram elaborados PCAs com a descrição e exemplificação de 

diretrizes e medidas de caráter ambiental visando evitar, minimizar ou mitigar os impactos 

gerados pelas obras de recuperação. 

Além dos PCAs, os relatórios de avaliação ambiental – RAAP, RAAEP e RAA, 

também descrevem de maneira menos detalhada as principais medidas necessárias para a 

adequada implantação das obras e operação das rodovias. Apresentam os principais 

dispositivos de segurança, controle de tráfego e sinalização; normas e regulamentação do 

período de operação e do tráfego de veículos e máquinas durante a execução das obras; 

implementação de medidas provisórias e definitivas de controle à erosão e assoreamento, 

envolvendo a recomposição vegetal e implantação de sistemas de drenagem das áreas 

degradadas; regularização das intervenções e implementação de compensação legal às 

interferências em áreas de preservação permanente, remanescentes florestais e supressão de 

indivíduos arbóreos isolados na faixa de domínio; regularização das áreas de apoio às obras e 
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implantação de dispositivos para o controle dos padrões de qualidade ambiental nos canteiros 

de obras (acampamentos, depósitos, oficinas etc.) e instalações industriais (usinas de asfalto, 

concreto, solo, agregados.) (SÃO PAULO, 2001c; SÃO PAULO, 2005). 

g) Aspectos ambientais significativos 

O conhecimento dos aspectos ambientais de maior significância ou complexidade que 

envolvem a área de inserção do empreendimento oferece subsídios para o melhor 

estabelecimento das metas ambientais e para a definição dos indicadores de desempenho 

ambiental mais significativos. Tais aspectos devem ser levantados e documentados a partir 

dos relatórios e estudos ambientais realizados para o empreendimento e têm como base a 

análise do contexto ambiental da região de inserção do empreendimento, a natureza das 

intervenções e a respectiva possibilidade de geração de danos ao meio ambiente e às 

comunidades lindeiras. 

Para as obras do PRR/SP, os aspectos ambientais significativos ou de maior criticidade 

foram tomados a partir dos trechos que percorrem terrenos com condicionantes legais e 

ambientais mais restritivos, ou regiões de maior sensibilidade ou vulnerabilidade ambienal 

(SÃO PAULO, 2001c), destacando: 

• interferência em áreas legalmente protegidas; 

• existência de captações superficiais de abastecimento a jusante; 

• áreas de adensamento populacional;  

• necessidade relocação de população de baixa renda; 

• necessidade de supressão de remanescentes florestais e mata ciliar;  

• execução de obras de arte e drenagem, envolvendo pontes e galerias; 

• utilização de volumes significativos de materiais de construção, externos à faixa de 

domínio; 

• necessidade de grandes obras de contenção de encostas; 

• necessidade de remoção de infra-estrutura. 

 

Os passivos ambientais também foram tratados como aspectos ambientais 

significativos por desencadearem impactos ambientais de caráter permanente, não apenas 

pelos processos erosivos, instabilidades ou assoreamentos, mas também por comprometer a 

segurança dos usuários e comunidades lindeiras, expostos aos riscos de acidentes. A 
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recuperação dos passivos constitui importante componente para a melhoria da qualidade 

ambiental do meio de inserção das obras. 

Pelo levantamento realizado durante os estudos ambientais os tipos de passivos 

ambientais predominantes referiam-se à ocorrência de processos erosivos e instabilidade de 

taludes decorrentes da exploração inadequada das áreas de empréstimo laterais à pista, da 

execução de cortes e aterros com deficiências nos sistemas de drenagem e no revestimento 

vegetal da superfície dos taludes, ocorrência de assoreamentos de sistemas drenantes naturais 

e artificiais. Além destes, outros tipos de passivos verificados nos trechos do Programa foram: 

(i) problemas de segurança viária devido à inadequação de acessos e cruzamentos em nível, 

representando pontos críticos de acidentes; (ii) uso inadequado da faixa de domínio para 

cultura de produtos agrícolas, instalação de pontos comerciais e edificações residenciais; (iii) 

presença de unidades industriais abandonadas que foram utilizadas para obras realizadas 

anteriormente; e (iv) presença de depósitos de lixo dentro dos limites da faixa de domínio 

(SÃO PAULO, 2001c; SÃO PAULO, 2005). 

A contribuição da drenagem pluvial das rodovias para a degradação da qualidade das 

águas dos córregos e rios por elas atravessados não foi reconhecida nos estudos ambientais 

como passivo ambiental e, portanto, não será tratado no presente estudo. 

As Fotos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 apresentam exemplos dos passivos ambientais cadastrados 

na fase de projeto e durante as obras. 

 

Foto 5.1 – Área utilizada como empréstimo e 
não recuperada – rodovia SP 055. 

Foto 5.2 – Área utilizada como empréstimo e 
não recuperada - rodovia SP 055. 

Fotos: equipe de supervisão ambiental - PRR/SP (2002-2005). 
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Foto 5.3 – Erosão decorrente da ausência de 
sistemas drenantes. 
Foto: equipe de supervisão ambiental - PRR/SP (2002-
2005). 

Foto 5.4 – Escorregamento em área utilizada 
como empréstimo – rodovia SP 055. 
Foto: RAA - SP 055. 

 

Para reabilitação e adequação destas áreas foram propostas soluções de engenharia, 

soluções ambientais e, muitas vezes, administrativas, de acordo com as características dos 

passivos ambientais cadastrados, sendo: 

• Soluções de engenharia: abrangendo todos os requisitos de um bom projeto 

rodoviário: sistema de drenagem, estabilização de taludes (inclusive os utilizados 

como caixa de empréstimo lateral), recuperação de áreas erodidas, regularização de 

superfícies, além de ajustes geométricos de traçado e acessos, implantação de 

passarelas, sinalização e outros dispositivos necessários por razões de segurança; 

• Soluções ambientais: recomposição da vegetação em áreas de APP, recuperação 

ambiental de áreas degradadas por instalações de apoio à construção e manutenção 

da rodovia (canteiros, usinas, bota-fora etc.), limpeza de depósitos de lixo na faixa, 

remoção e ou reassentamento de população de baixa renda, entre outros; e 

• Soluções administrativas: ações de fiscalização para readequação da ocupação da 

faixa, para evitar deposição de lixo e entulho na faixa, retirada de material de 

taludes laterais (empréstimos) etc. 
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5.1.2 Considerações gerenciais 

A análise dos resultados da avaliação ambiental inicial, dos aspectos ambientais 

significativos dos empreendimentos, dos impactos potenciais e das respectivas medidas de 

controle propostas oferecem condições para que o corpo gerencial responsável pelo 

empreendimento possa definir as metas ambientais a serem atingidas e, a partir destas, a 

seleção dos indicadores de desempenho ambiental representativos e que devem ser 

monitorados durante as obras. 

O gerenciamento das variáveis ambientais envolvidas na execução do 

empreendimento deve ser conduzido de forma a avaliar os interesses diversos apresentados 

pelas partes interessadas, e selecionar então aqueles indicadores de maior significância para o 

contexto do empreendimento, tendo como base os aspectos ambientais e sociais significativos 

levantados.  

Como componente gerencial do PRR/SP, o BID, atuando como organismo 

financiador, apresenta como condicionantes para empréstimo uma série de exigências a serem 

cumpridas pelo empreendedor. Dentre elas, podemos citar a contratação de empresas de 

consultoria especializadas nas atividades de gerenciamento e supervisão ambiental, que atuam 

em conjunto na gestão ambiental das obras, conforme demonstra a Figura 5.10. 

O DER/SP, por meio da Unidade de Coordenação do Programa de Recuperação de 

Rodovias (UCPRR) realiza com o apoio da gerenciadora e a supervisão ambiental, o 

gerenciamento físico, financeiro e ambiental do Programa. Esta unidade de coordenação 

apresenta interfaces com os demais departamentos do órgão, principalmente com a Diretoria 

de Engenharia (Assessoria Ambiental), Diretoria de Planejamento e Diretoria de Operações. 

A interface entre os departamentos quanto aos aspectos ambientais é consolidada pelo fluxo 

de documentos gerados e enviados pela supervisão ambiental por meio da UCPRR aos 

interessados, além da cooperação mútua na solução de problemas relativos ao meio ambiente. 

A estratégia de manter a supervisora ambiental atuando em conjunto com a 

gerenciadora foi uma iniciativa do BID para fazer cumprir, dentro de uma hierarquia pré-

estabelecida, as solicitações da supervisora ambiental à supervisora de obras e à empreiteira 

quanto às questões legais e ambientais do empreendimento.  

A UCPRR é responsável também pela coordenação dos sub-programas integrantes do 

fortalecimento institucional do órgão e financiados pelo banco. 
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Figura 5.10 - Fluxograma do sistema gerencial do PRR/SP.  

a. Partes interessadas 

Quanto às partes interessadas, estas são compostas por grupos de pessoas físicas ou 

jurídicas, internos ou externos, que desempenham um papel importante na definição das 

questões gerenciais e ambientais do empreendimento. Estes grupos são representados pelo 

empreendedor, clientes, fornecedores, colaboradores e consultores, organismos financiadores, 

ONGs, órgãos ambientais, comunidade em geral, entre outros e, como descreve a NBR ISO 

14001:2004 (ABNT, 2004a), tais grupos estão interessados ou são afetados pelo desempenho 

ambiental de uma organização. 

A participação destes grupos vai de encontro aos seus interesses nas questões 

ambientais que envolvem o empreendimento. Para tanto, quanto maior a complexidade e 

abrangência do empreendimento, e seus efeitos sobre o meio ambiente, maior são os grupos 

envolvidos. 

São inúmeros os métodos utilizados para a identificação das partes interessadas, como 

divulgação por meios de comunicação, entrevistas, encontros técnicos, pesquisas, audiências 

públicas etc. Para a Etapa I do Programa, as consultas públicas realizadas foram o meio 

utilizado na identificação de grupos distintos da sociedade civil e dos organismos 

governamentais interessados nos empreendimentos a serem realizados na ocasião, onde tal 
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participação foi incisiva na discussão das características dos projetos, sobretudo nos efeitos 

sobre as comunidades afetadas, e na proposição de sugestões.  

Como na maioria das vezes, os interesses são diversos e até mesmo divergentes. 

Assim, é fundamental a utilização de critérios para a identificação e consideração dos 

componentes relevantes para as partes interessadas. Para o estabelecimento das metas 

ambientais é importante que os responsáveis pelo empreendimento estejam focados nas 

principais intervenções que possam afetar a qualidade ambiental da obra, para que os 

resultados obtidos garantam o desempenho ambiental desejado. 

 O conhecimento sobre os aspectos ambientais envolvidos em tais empreendimentos e 

a análise dos interesses dos grupos das partes interessadas identificadas pela participação 

pública são extremamente importantes. Segundo Sánchez (2006a), os empreendimentos que 

têm o potencial de causar impactos ambientais significativos usualmente afetam, degradam ou 

consomem recursos ambientais que pertencem à coletividade e que dizem respeito ao bem-

estar de todos e, portanto, sua apropriação não pode ser decidida no âmbito privado. 

Assim, para o PRR/SP, as principais partes interessadas foram formadas pelos 

seguintes grupos: o DER/SP como empreendedor; o BID como organismo financiador; a 

gerenciadora, supervisora de obras e ambiental e a empreiteira; as comunidades afetadas e 

demais comunidades interessadas, os órgãos ambientais licenciadores, e as prefeituras 

municipais das regiões envolvidas. 

Os grupos das partes interessadas e os seus respectivos interesses devem ser 

sintetizados em quadro-resumo como apresentado no Quadro 5.8 para facilitar a posterior 

definição das metas ambientais. 

b. Metas ambientais 

Para avaliar o desempenho ambiental de um empreendimento e demonstrar suas 

finalidades, é essencial o estabelecimento das metas a serem atingidas. Para esta etapa devem 

ser realizadas reuniões com as partes interessadas para o levantamento das opiniões e 

manifestações, e identificar, em uma primeira fase, as prioridades. 

De acordo com a NBR ISO 14001:2004, meta ambiental é definida como “requisito de 

desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável à organização ou partes 

dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que 

tais objetivos sejam atingidos” (ABNT, 2004a). 
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A definição das metas ambientais pode ter como base o contexto ambiental do 

empreendimento, as licenças e autorizações ambientais necessárias, suas exigências e 

condicionantes, a política ambiental da empresa ou organismo responsável, bem como 

estratégias ou interesses empresariais, tais como minimizar custos, aumentar a lucratividade e 

competitividade ou condicionantes para obtenção de financiamentos. 

A partir dos objetivos apresentados pelo Programa, da relação dos aspectos ambientais 

significativos, bem como das partes interessadas, foi possível definir, de um modo geral, as 

seguintes metas ambientais: 

• cumprir a legislação ambiental e atender às exigências e condicionantes das 

licenças e autorizações ambientais; 

• prevenir e reduzir dos impactos ambientais pelas atividades construtivas; 

• minimizar intervenções com áreas de terceiros e conflitos com comunidades 

lindeiras; 

• evitar ou minimizar atividades de reassentamento de população;  

• recuperar os passivos ambientais. 

 

Após a definição das metas ambientais do empreendimento, estas devem ser 

detalhadas e documentadas para subsidiar a seleção dos indicadores de desempenho ambiental 

e os respectivos critérios ou parâmetros de avaliação.   

O Quadro 5.8 apresenta um modelo de relatório gerencial para a ADA de 

empreendimentos rodoviários, contemplando os aspectos ambientais significativos, os grupos 

das partes interessadas e as metas ambientais estabelecidas. 
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Relatório Gerencial 
Aspectos ambientais significativos 

• Áreas legalmente protegidas; 
• Áreas de adensamento populacional; 
• Relocação de população de baixa renda; 
• Supressão de remanescentes florestais e mata ciliar; 
• Recuperação dos passivos ambientais; 
• Execução de obras de arte e drenagem, envolvendo pontes e galerias; 
• Utilização de volumes significativos de materiais de construção, externos à faixa de domínio; 
• Necessidade de grandes contenções; 
• Necessidade de remoção de infra-estrutura;  
• Outras. 
 

 
Partes interessadas/ Representantes Interesses 

• Empreendedor, gerenciadora e supervisora 
ambiental;  

• Supervisora de obras e construtora; 
• Organismo financiador; 
• Prefeituras municipais da região; 
• Órgãos ambientais; 
• Comunidades afetadas e público em geral. 

 

Minimização dos impactos ambientais e sociais 
diretos; 
Definição dos horários e período das obras; 
Redução ou ampliação dos trechos de obra; 
Novos dispositivos de retorno e acessos; 
Evitar desapropriações e relocação de populações; 
Outros. 

 
Metas ambientais 

• Cumprimento da legislação ambiental e atendimento às exigências e condicionantes das licenças e 
autorizações ambientais; 

• Prevenção e redução dos impactos; 
• Minimização das intervenções com áreas de terceiros e conflitos com comunidades lindeiras; 
• Evitar ou minimizar atividades de reassentamento de população; 
• Recuperação dos passivos ambientais; 
• Outras. 

 
 

 

Quadro 5.8 - Relatório gerencial do empreendimento. 

5.1.3 Seleção e elaboração de guia dos indicadores de desempenho ambiental 

A partir da caracterização ambiental do Estado de São Paulo e das metas ambientais 

estabelecidas foram então definidos os procedimentos para a seleção dos indicadores de 

desempenho ambiental.  

Segundo De Jorge (2001), os critérios para a seleção e a definição dos indicadores a 

serem utilizados são função das exigências legais, das particularidades ambientais de cada 

operação ou atividade modificadora do meio ambiente (atividades operacionais), da região 
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onde se encontram (contexto ambiental) e das decisões gerenciais e empresariais (postura e 

estratégia empresarial). 

A execução de obras rodoviárias, conforme largamente discutido nos capítulos 

anteriores, dispõe, dentre outros aspectos, de exigências legais a serem cumpridas e da adoção 

de medidas de controle ambiental a serem implantadas em todas as atividades construtivas 

previstas. Para avaliar a eficácia de tais medidas destinadas a evitar e minimizar impactos 

socioambientais, o atendimento legal, assim como o processo de recuperação dos passivos 

ambientais, foram então selecionadas, como indicadores de desempenho ambiental das obras 

rodoviárias, as NCAs registradas durante as atividades construtivas. 

O registro das NCAs aponta as principais deficiências gerenciais e construtivas 

decorrentes das intervenções de obra, bem como as condições ambientais do empreendimento 

no que se refere à conservação do meio ambiente do entorno, identificadas pelas 

irregularidades verificadas nas vistorias técnicas, tais como a qualidade da água, disposição de 

resíduos, obtenção de licenças e autorizações ambientais etc. 

As NCAs identificadas demonstram ao longo do tempo como estão a qualidade 

ambiental do empreendimento e a postura do corpo gerencial da construtora que são, como 

enfatiza De Jorge (2001), muitas vezes, as principais responsáveis pelos danos ambientais ou 

pela melhoria da qualidade ambiental. Possibilita ainda averiguar se as práticas de proteção 

ambiental aplicadas são eficazes e se os resultados são os esperados. 

Assim, a seleção dos indicadores de desempenho ambiental foi realizada a partir do 

levantamento das principais irregularidades ambientais e legais decorrentes das intervenções 

construtivas verificadas nas atividades rotineiras de empreendimentos rodoviários, 

principalmente obras de recuperação viária, tendo como base a pesquisa bibliográfica e a 

análise de documentos e relatórios técnicos relativos ao assunto.  

A análise destes documentos permitiu ainda elaborar os critérios a serem utilizados 

para avaliar o desempenho ambiental de tais obras, de forma a constituir um instrumento 

prático e fornecer resultados confiáveis. 

Para avaliar o desempenho ambiental das rodovias concedidas no Estado de São 

Paulo, a Artesp, dentre outros indicadores, utiliza o registro de NCAs, que são pontuadas de 

acordo com o número de registros, ou seja, quanto maior o número de não conformidades 

verificadas em campo, maior o valor resultante (ROMANINI, no prelo). Também Carvalho 

(1999), Grigoletto e Silva (2008) e Ridente Júnior (2008), propõem o registro de não 

conformidades para avaliar o desempenho ambiental de obras viárias. 
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Nas diretrizes apresentadas na ISO 14031: 2004 (ABNT, 2004b), os indicadores a 

serem utilizados para a ADA devem compor dados ou informações de caráter qualitativo ou 

quantitativo, de uma forma compreensível e útil, onde o número de indicadores selecionados 

deve refletir a natureza e a escala das operações da organização. Além disso, os resultados da 

avaliação destes indicadores devem refletir o desempenho ambiental do empreendimento, 

medidos com base nas metas e critérios de avaliação previamente definidos. 

Para as obras rodoviárias do PRR/SP, os indicadores de desempenho ambiental 

selecionados abrangem as categorias descritas na NBR ISO 14031:2004 (ABNT, 2004b) e 

detalhadas anteriormente: (i) indicadores de desempenho gerencial, (ii) indicadores de 

desempenho operacional, e (iii) indicadores de condições ambientais.  

Todos os indicadores devem ser verificados e acompanhados durante toda a fase de 

obras, de forma a detectar a ausência ou falhas de dispositivos ou processos para o controle 

ambiental, que podem acarretar em impactos, ou mesmo em futuros passivos ambientais.  

A partir da definição dos indicadores a serem utilizados na avalição ambiental das 

obras, iniciou-se a elaboração do Guia dos Indicadores de Desempenho Ambiental, que 

apresenta os aspectos ambientais envolvidos no empreendimento, os indicadores de 

desempenho ambiental correspondentes, as metas propostas e a descrição dos critérios de 

ADA, como apresenta o Quadro 5.9. 

No entanto, para cada trecho de obras, a partir dos aspectos ambientais significativos e 

das metas ambientais estabelecidas, é importante selecionar os indicadores de desempenho 

ambiental significativos que, embora estejam relacionados às NCAs registradas, devem ser 

monitorados e avaliados paralelamente aos demais. O Quadro 5.10 apresenta exemplos 

destes indicadores, que permitirão averiguar para cada lote de obra, de forma direcionada às 

características ambientais e sociais locais, o desempenho ambiental alcançado. 

Dependendo das características construtivas do projeto rodoviário a ser implantado, ou 

de acordo com as metas ambientais previamente estabelecidas, os responsáveis pelo 

empreendimento poderão, com base nos grupos de indicadores de desempenho ambiental 

propostos, lançar mão de outros indicadores que melhor descrevam as condições ambientais 

da rodovia, ou que permitam melhor avaliar a qualidade ambiental da obra e a postura da 

empresa construtora diante das questões ambientais. 
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GUIA DE INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL 
 
Relação dos indicadores de desempenho ambiental significativos 

Aspectos ambientais 
significativos 

Indicadores de desempenho 
ambiental significativos 

Metas ambientais 

   
   

 
Relação dos indicadores de desempenho ambiental selecionados 

Aspectos ambientais 
Indicadores de desempenho ambiental 

Código Não conformidade ambiental 

   

   

 
Caracterização dos indicadores de desempenho ambiental selecionados 

Aspecto ambiental Indicador de desempenho 
ambiental 

Parâmetros/ valor atribuido 

   
   

 
Critérios de desempenho ambiental  

Descrição dos critérios para o desempenho ambiental  

 

 
 

Quadro 5.9 – Guia de Indicadores de Desempenho Ambiental. 
 

Cada um dos itens integrantes do Guia de Indicadores de Desempenho Ambiental é 

apresentado no decorrer do desenvolvimento do instrumento proposto, nos Quadros 5.10, 

5.11, 5.12 e 5.14. O Quadro 5.10, a seguir, apresenta alguns exemplos dos indicadores de 

desempenho ambiental significativos para as obras do Programa. 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

208

Aspectos ambientais 
significativos 

Indicadores de desempenho 
ambiental significativos Metas Ambientais 

• Áreas legalmente protegidas; 
• Áreas de adensamento 

populacional; 
• Relocação de população de baixa 

renda; 
• Supressão de remanescentes 

florestais e mata ciliar; 
• Recuperação dos passivos 

ambientais; 
• Execução de obras de arte e 

drenagem, envolvendo pontes e 
galerias; 

• Utilização de volumes 
significativos de materiais de 
construção externos à faixa de 
domínio; 

• Necessidade de grandes 
contenções; 

• Necessidade de remoção de 
infra-estrutura;  

• Outras. 
 

• Intervenção em áreas 
legalmente protegidas; 

• Não cumprimento da legislação 
ambiental; 

• Autos de infração/notificação; 
• Incômodos às comunidades 

lindeiras decorrentes das obras; 
• Supressão irregular da 

vegetação; 
• Deficiência na recuperação de 

passivos; 
• Presença de escorregamentos, 

erosões e assoreamentos; 
• Outros. 
 

• Cumprimento da legislação 
ambiental e atendimento às 
exigências e condicionantes das 
licenças e autorizações 
ambientais; 

• Prevenção e redução dos 
impactos; 

• Minimização das intervenções 
com áreas de terceiros e conflitos 
com comunidades lindeiras; 

• Evitar ou minimizar atividades de 
reassentamento de população; 

• Recuperação dos passivos 
ambientais; 

• Outras. 
 

Quadro 5.10 - Exemplo de indicadores de desempenho ambiental significativos. 
 

As principais NCAs verificadas em obras de recuperação de rodovias foram então 

sintetizadas e codificadas nas seguintes categorias: (i) AI - licenciamento ambiental; (ii) VG - 

interferências na vegetação; (iii) FA - interferências e na fauna; (iv) ER – erosão; (v) AS - 

escorregamento, recalques; assoreamento; (vi) DR - drenagem; (vii) RS - resíduos sólidos e 

efluentes líquidos, combustíveis, lubrificantes; (viii) PA - poluição atmosféria; (ix) RU - 

poluição sonora e vibrações; (x) SS - sinalização e segurança viária, segurança e higiene do 

trabalhador; (xi) AA - áreas de apoio; (xii) TE - área de terceiro; (xiii) RP - recuperação de 

passivos ambientais, como apresenta o Quadro 5.11. 

Para as obras de recuperação de rodovias as intervenções relacionadas aos aspectos 

socioeconômicos são, de modo geral, reduzidas quando comparadas aos aspectos do meio 

físico e biótico. Tais rodovias encontram-se já consolidadas, onde os impactos sobre os 

aspectos sociais, culturais e econômicos mais significativos ocorreram na fase de implantação.  
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Embora os indicadores ambientais selecionados sejam os mesmos para todos os 

trechos de obra, cada um apresenta suas peculiaridades de acordo com as características do 

meio de inserção, tornando-se mais substanciais e importantes que outros e, para tanto, devem 

ser monitorados permanentemente.  

5.1.4 Critérios de avaliação de desempenho ambiental – mensuração e avaliação 

Após a seleção dos indicadores, foram então definidos os critérios para avaliar o 

desempenho ambiental de empreendimentos rodoviários. É fundamental para a ADA, a partir 

das metas ambientais estabelecidas, a utilização de critérios e parâmetros capazes de tratar e 

mensurar os indicadores de desempenho ambiental. 

Para avaliar o desempenho ambiental de obras viárias, as NCAs selecionadas como 

indicadores de desempenho ambiental foram classificadas segundo um critério de 

importância, pois, dependendo do contexto, tanto uma única não conformidade muito grave 

pode configurar uma situação pior do que diversas não conformidades pouco graves e vice-

versa. Não existe, a priori, um critério unívoco ou universalmente aceito, de modo que o 

procedimento aqui apresentado representa uma das possíveis soluções do problema. 

Como as situações de não conformidade correspondem a eventos qualitativos, para o 

tratamento dos dados utilizaram-se técnicas de análise qualitativa, conforme propõe Pereira 

(2001). 

As NCAs são tratadas segundo três características ou atributos: (A) Gravidade, (B) 

Situação de atendimento às solicitações e (C) Reincidência da não conformidade ambiental. 

Para cada característica foi adotada uma escala qualitativa, com três níveis (exceto para a 

característica “localização”). 

 A - Gravidade (GR): as NCAs são enquadradas em cinco níveis de gravidade, 

segundo a combinação de quatro atributos que as caracterizam, sendo que para cada um destes 

atributos foi desenvolvida uma escala qualitativa, a seguir descrita. 

1. Severidade: relacionada à intensidade e à importância da degradação ambiental 

causada durante as obras, devido à ausência ou ineficácia das medidas de controle; 

para este atributo foi estabelecida a seguinte escala: 

Leve; Média; Alta. 

2. Potencial de causar degradação ambiental em áreas adjacentes: quando uma 

determinada NCA apresenta potencial de causar qualquer tipo de dano ambiental nas 

áreas próximas, como por exemplo, o desencadeamento de um processo erosivo que 
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ocasiona ou poderá ocasionar o carreamento de sólidos e o conseqüente assoreamento 

de cursos d’água; para tanto, selecionou-se a seguinte escala: 

• Baixo: quando a não conformidade registrada apresenta baixo potencial de 

provocar degradação ambiental adjacente ou subseqüente. 

• Médio: quando a não conformidade registrada apresenta possibilidade incerta 

de provocar degradação ambiental às áreas adjacentes ou subseqüentes a ela. 

•   Alto: quando a não conformidade apresenta um elevado potencial de ocasionar 

outras degradações ao meio ou degradações subseqüentes.  

3. Facilidade de implementação de ação corretiva: descreve o grau de 

complexidade da ação corretiva de uma NCA: 

• Fácil:  ações correntemente empregadas no ramo da construção de rodovias e 

de fácil exeqüibilidade. 

• Médio: ações recomendadas como boa prática no ramo da construção de 

rodovias, porém com necesssidade de um projeto específico para correção. 

• Difícil: ações que não fazem parte da rotina de uma obra de construção de 

rodovias ou caracterizadas como atividades complexas para implantação. 

4. Localização: em obras rodoviárias uma NCA poderá ser verificada dentro da faixa 

de domínio da rodovia ou fora dos seus limites (áreas de apoio ou áreas de terceiros), 

podendo ainda estar inserida em áreas legalmente protegidas, sendo: 

• Áreas legalmente protegidas: quando uma NCA registrada encontra-se dentro 

dos limites de uma área protegida pela legislação brasileira. 

• Áreas sem restrição ambiental: demais locais. 

 

O Quadro 5.12 apresenta um resumo dos atributos e escalas para as NCAs. 
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ATRIBUTO                                                                                                          
                                                                                                                                                           ESCALA 

SÍMBOLO 

1. SEVERIDADE  
LEVE 

MÉDIA 
ALTA 

 
L 
M           
A 

2. POTENCIAL DE CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS ADJACENTES 
BAIXO 
MÉDIO 

ALTO 

 
B 
M 
A 

3. FACILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA 
FÁCIL 

MÉDIO 
DIFÍCIL 

 
F 
M 
D 

4. LOCALIZAÇÃO 
ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

ÁREAS SEM RESTRIÇÃO AMBIENTAL (OUTRAS) 

 
AL 
OU 

Quadro 5.12 - Resumo dos atributos para classificação da Gravidade da NCA. 
 

Como as NCAs são variáveis do tipo qualitativa, onde segundo Pereira (2001) seus 

atributos apresentam uma relação de ordem entre si, para sua avaliação, foi adotado o método 

da combinação de atributos (SÁNCHEZ, 2006b) e para mensurar uma não conformidade foi 

estabelecida uma escala numérica, em que cada nível corresponde a um diferencial semântico 

que represente a menor ambigüidade possível, conforme apresentado no Quadro 5.13. A 

atribuição de pesos ou códigos numéricos foi realizada para que dados qualitativos fossem 

então representados quantitativamente. 

 

 Atributo 
 da NC 

Nível  
da NC 

Severidade 
Potencial de causar 

degradação ambiental 
em áreas adjacentes 

Facilidade de 
implementação de 

ação corretiva 
Localização Valor 

(Gravidade) 

NÍVEL A L B F OU 1 

NÍVEL B M M M OU 2 

NÍVEL C A A D OU 3 

NÍVEL D L ou M B ou M F ou M AL 4 

NÍVEL E A A D AL 5 

Quadro 5.13 – Mensuração das NCAs. 
 

No entanto, mesmo com a definição de critérios para atribuição de pesos para as 

NCAs selecionadas, verificou-se que o seu enquadramento apresenta um caráter subjetivo e, 

até certo ponto, individual, dependendo da ótica e da experiência do profissional designado do 

levantamento e tratamento dos dados. Assim, é conveniente que a análise do desempenho 
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ambiental das obras seja delegada a profissionais de alto conhecimento e experiência nas 

questões ambientais de empreendimentos rodoviários. 

Desta forma, visando a atenuar o viés da interpretação pessoal, foram contatados nove 

profissionais envolvidos com atividades de supervisão ambiental rodoviária ou estudos, 

projetos e programas ambientais de empreendimentos rodoviários, onde foi solicitado a cada 

um que atribuíssem pesos de acordo com o critério proposto para combinação dos atributos. 

Foram consultados profissionais dos departamentos ambientais de órgãos rodoviários, 

como DER/SP e Dersa; profissionais do IPT e de órgãos ambientais, como Instituto Florestal 

do Estado de São Paulo, bem como consultores autônomos e de empresas de consultoria 

ligados ao gerenciamento ambiental de obras rodoviárias. 

Os valores obtidos pela pontuação atribuída às NCAs foram tratados a partir da moda 

destes valores, ou seja, para cada NCA selecionada como indicador, o valor da gravidade 

obtido foi aquele de maior freqüência e, em caso de empate entre dois valores, permaneceu 

aquele de maior valor. As pontuações finais estão apresentadas no Quadro 5.14. 

De acordo com as características ambientais da área de inserção da rodovia, regiões de 

maior fragilidade ou vulnerabilidade ambiental, onde o monitoramento das condições 

ambientais é essencial ao bom desempenho do empreendimento, pode-se atribuir um peso 

específico a ser acrescido ao atributo Gravidade da NCA, demonstrando assim, a importância 

no atendimento às solicitações de medidas preventivas ou corretivas relacionadas a estas 

áreas. Entretanto, é essencial a elaboração de estudos preliminares de avaliação ambiental da 

região que sofrerá as intervenções de um empreendimento, para garantir que a ADA das obras 

consiga demonstrar, o mais próximo possível da realidade, a qualidade ambiental das obras. 

Para o instrumento em questão, tais pesos não foram atribuídos, uma vez que, se 

pretende obter um índice único para todo o Estado que poderá, a partir de então, ser usado 

com maior especificidade para cada região. 

 

B – Situação de atendimento às solicitações (SA): caracterizada pelo atendimento, no prazo 

estabelecido, das exigências registradas pela empresa supervisora, necessárias para correção 

de uma NCA identificada (por exemplo, implantação de medidas preventivas ou corretivas). 

A rapidez da resposta pode ser entendida como indicador de bom desempenho, tendo sido 

estabelecidas quatro situações, baseadas em De Jorge et al. (2004b), São Paulo (2006c); São 

Paulo (2006f) e Ridente Júnior (2008). Assim, para cada uma das situações foi atribuída uma 

pontuação entre 0 e 3, sendo: 
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• Situação 1 - Não Conformidade Em Atendimento (EA): quando, após o registro da 

NCA, é então determinado um prazo para o atendimento às solicitações de ações 

corretivas. Neste período a não conformidade encontrará na situação de “Em 

Atendimento” e o valor atribuído será igual a zero (0), uma vez que, as medidas 

solicitadas encontram-se dentro do prazo estabelecido; 

• Situação 2 - Não Conformidade Atendida (AT): quando, após o registro da NCA, 

foram atendidas todas as exigências ou implementadas todas as medidas corretivas 

necessárias; estando relacionada também ao atendimento legal dentro do prazo 

estabelecido. O valor atribuído será igual a zero (0); 

• Situação 3 - Não Conformidade Pendente (PE): quando, após o registro da NCA, 

verifica-se para o prazo determinado, o atendimento parcial às solicitações. Para tal 

situação é proposto um novo prazo para atendimento e, caso este não seja cumprido, a 

NCA registrada passará à situação de Não Atendida (NA). A situação de Pendente 

aplica-se também quando a solicitação de licenças/autorizações necessárias às obras 

encontra-se sob análise dos órgãos ambientais. O valor atribuído será 1 ou 2, 

dependendo do valor do atributo GR, assim: 

SAPE = 1, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  

SAPE = 2, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

• Situação 4 - Não Conformidade Não Atendida (NA): quando, após o registro da 

NCA, não foram atendidas as exigências solicitadas no prazo previsto, ou estas foram 

atendidas parcialmente além do segundo prazo determinado. A situação de Não 

Atendida é aplicada, na maioria das vezes, posteriormente ao enquadramento da 

situação de Pendente, porém quando a NCA for de alta gravidade, como por exemplo, 

ausência de licenças ou autorizações ambientais ou descumprimento às normas ou à 

legislação ambiental, o não cumprimento do prazo estabelecido previamente 

determinado, implicará na situação de Não Atendida. O valor atribuído será 2 ou 3, 

dependendo do valor do atributo GR, assim:  

SANA = 2, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  

SANA = 3, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

 

C - Reincidência da não conformidade ambiental (RE): quando se verificada a ocorrência 

de uma determinada NCA que já fora registrada em um ou mais laudos de vistoria ou 

relatórios mensais anteriores. Este evento visa a avaliar a postura pró-ativa da construtora a 
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partir dos cuidados tomados para evitar que NCAs já registradas sejam reincidentes. Assim, 

para cada evento reincidente é atribuído um valor de 1 a 3, dependendo do número de 

reincidências e do valor do atributo GR. Para a atribuição dos pontos relacionados à 

recorrência de uma NCA foi adotado o seguinte critério: 

RE = 1, quando registrada a primeira recorrência relacionada àquela NCA e o valor de 

GR for igual a 1 ou 2;  

RE = 2, quando registrada a segunda recorrência relacionada àquela NCA ou, quando 

do primeiro registro de recorrência e o valor de GR for igual a 3 ou 4 e;  

RE = 3, quando registrada qualquer NCA a partir da segunda reincidência ou quando 

do registro da primeira reincidência da NCA, onde o GR for igual a 5. 

 

O resultado da soma dos pontos atribuídos a GR, SA e RE, para todas as NCAs 

registradas no mês, constitui o Valor do Desempenho Ambiental Mensal do Lote (VDAML), 

onde, quanto maior este valor, pior será o desempenho ambiental da obra e, 

conseqüentemente, da empresa construtora, para o mês de análise.  

Como os indicadores de desempenho ambiental selecionados correspondem às NCAs 

registradas durante as obras, o supervisor ambiental deve buscar evidências que permitam 

identificar a ocorrência de irregularidades e classificá-las mensalmente de acordo com os 

critérios previamente definidos. 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

217

 Q
ua

dr
o 

5.
14

 –
 V

al
or

es
 a

tri
bu

íd
os

 a
 G

ra
vi

da
de

 (G
R

) d
a 

nã
o 

co
nf

or
m

id
ad

e 
am

bi
en

ta
l  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
co

nt
in

ua
) 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

218

 

C
on

tin
ua

çã
o:

 Q
ua

dr
o 

5.
14

 - 
V

al
or

es
 a

tri
bu

íd
os

 a
 G

ra
vi

da
de

 (G
R

) d
a 

nã
o 

co
nf

or
m

id
ad

e 
am

bi
en

ta
l 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

219

Os critérios para a ADA propostos para obras rodoviárias podem ser resumidos para 

facilitar o tratamento dos indicadores de desempenho ambiental, como apresenta o Quadro 

5.15. 

Resumo dos critérios para avaliação de desempenho ambiental 

Gravidade (GR) 
GR = 1, 2, 3, 4, ou 5. 
 
Situação de atendimento às solicitações (SA) 

• Não Conformidade Em Atendimento (EA): SA = 0 
• Não Conformidade Atendida (AT): SA =0 
• Não Conformidade Pendente (PE):  

SAPE = 1, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  
SAPE = 2, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

• Não Conformidade Não Atendida (NA):  
SANA = 2, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  
SANA = 3, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

 
Reincidência da não conformidade ambiental (RE) 
• RE = 1, quando registrada a primeira recorrência relacionada àquela NCA e o valor de GR for igual a 1 

ou 2;  
• RE = 2, quando registrada a segunda recorrência relacionada àquela NCA ou quando do primeiro registro 

de recorrência e o valor de GR for igual a 3 ou 4 e;  
• RE = 3, quando registrada qualquer NCA a partir da segunda reincidência ou quando do primeiro registro 

da reincidência da NCA, onde GR igual a 5. 
 
Valor do Desempenho Ambiental Mensal do Lote - VDAML = GR + SA + RE 
 

Quadro 5.15 - Resumo dos critérios para avaliação de desempenho ambiental. 

5.1.5 Protocolo de avaliação de desempenho ambiental 

Após a seleção dos indicadores de desempenho ambiental e da definição dos critérios 

para avaliá-los, partiu-se então para a execução propriamente dita da avaliação de 

desempenho ambiental de obras rodoviárias. 

Esta etapa, de acordo com a seqüência metodológica proposta por De Jorge (2001), 

compreende o levantamento e coleta dos dados; a sua análise e tratamento; interpretação e 

avaliação dos critérios de desempenho ambiental estabelecidos; análise crítica e revisão das 

metas ambientais; e a divulgação do desempenho ambiental para as partes interessadas. 

5.1.5.1 Coleta dos dados e informações  

A coleta dos dados e informações relacionadas às atividades, processos ou operações 

que possam desencadear impactos ambientais, foram realizadas a partir dos indicadores de 

desempenho ambiental selecionados e das metas ambientais estabelecidas.  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

220

Muitos indicadores estão relacionados a padrões, normas e parâmetros previamente 

estabelecidos em manuais, especificações técnicas, planos de gestão e de monitoramento, ou 

mesmo na legislação. Assim, nesta fase são definidas as fontes e formas de coleta dos dados 

necessários para a utilização dos indicadores, bem como a periodicidade da sua análise e 

resultados (Quadro 5.16). 

Para o estudo em questão, foram levantadas todas as NCAs registradas nos laudos de 

vistoria e relatórios mensais de supervisão ambiental do Programa, elaborados pelos 

especialistas ambientais para os lotes de obra selecionados durante todo o período de obra 

correspondente e, posteriormente, seguindo a codificação e as categorias propostas no Guia de 

Indicadores de Desempenho Ambiental, as NCAs foram separadas para cada mês de obra e 

agrupadas na Planilha de Registro e Caracterização das NCAs como apresenta o Quadro 5.17 

e detalhada no Apêndice A, que apresenta o Lote 6 – Etapa I, como exemplo.  
 

Documentos 
consultados 

Dados coletados para análise e 
verificação 

Periodicidade Forma de apresentação 
dos resultados 

Laudos de vistoria.* Registro de não conformidades 
ambientais, ações corretivas e prazos.

Quinzenal Quadro com data dos 
registros das NCAs, medidas 
corretivas e prazos. 

Relatório de 
Supervisão 
Ambiental.* 

Andamento das obras; 
Registro e prazo de atendimento das 
não conformidades ambientais; 
Conformidade legal e regulamentar. 

Mensal Quadro com data dos 
registros das NCAs, medidas 
corretivas, prazos e fotos; 
Tabela com relação das 
licenças e autorizações, 
atendimentos e prazos. 

Relatório de passivos 
ambientais.* 

Andamento da recuperação dos 
passivos ambientais de acordo com o 
cronograma previsto. 

Mensal Quadro com relação dos 
passivos, as atividades de 
recuperação e fotos. 

Plano de Controle 
Ambiental (PCA) do 
Lote. 
 
Instruções e 
especificações 
ambientais do 
DER/SP. 

Análise das medidas de controle 
propostas para as atividades 
construtivas de acordo com o 
andamento das obras; 
Informações técnicas para elaboração 
de relatórios, periodicidade e prazos, 
documentos a serem gerados; fluxo 
de documentos internos e externos. 

Quinzenal Quadro com a localização 
dos eventos e medidas de 
controle; 
Quadro de informações 
/fluxogramas. 

Relatório de Avaliação 
Ambiental do Lote.  

Características ambientais da área de 
inserção do empreendimento; 
Projetos para a recuperação dos 
passivos; 
Previsão dos impactos e medidas de 
controle. 

Mensal Mapas, fotos, quadros dos 
passivos, impactos e 
medidas de controle. 

Projeto executivo do 
empreendimento. 

Especificações e características 
construtivas (obras de arte corrente e 
especiais, terraplenagem, 
pavimentação etc.). 

Quinzenal Tabelas/ croquis. 

Quadro 5.16 – Levantamento e coleta dos dados. 
(*) Documentos elaborados pela equipe de supervisão ambiental do PRR/SP.  
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5.1.5.2 Análise e tratamento dos dados 

O registro mensal das NCAs e a análise das suas características permitiram verificar a 

qualidade ambiental da obra identificada, onde os processos de degradação ambiental ou o 

descumprimento dos aspectos legais são decorrentes, na maioria das vezes, da ausência ou 

deficiência das medidas e práticas de gestão ambiental. 

Entretanto, para avaliar o desempenho ambiental do empreendimento a partir dos 

critérios definidos, as NCAs registradas devem então ser agrupadas mensalmente e avaliadas 

a partir dos seus atributos (GR, SA e RE), obtendo como resultado o Valor do Desempenho 

Ambiental Mensal do Lote (VDAML). O Quadro 5.17 apresenta o modelo do Registro e 

Caracterização da Não Conformidade Ambiental. 

Este agrupamento visa a apresentar as principais deficiências e irregularidades 

identificadas no período e verificar ainda o registro dos indicadores de desempenho ambiental 

significativos relacionados aos aspectos ambientais mais importantes e as metas ambientais 

estabelecidas.  

 
Lote de obra:_____                 Trecho de obra:_____  

km inicial:____ km final:____  Extensão total (km):____ 

Data de início da obra:______ Data de término da obra: _____ Duração (meses):_____      

 

Mês do 
Relatório 

Data da 
Vistoria 

Registro da não conformidade ambiental 

Número 
de Ordem 

Data do 
registro 

Estaca/ 
Lado 

Descrição da 
Não 

conformidade 

Código do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador GR 

mês/ano d/m/a 1 a n _mês d/m/a Estaca / 
LD ou LE 

Descrição da 
irregularidade 
identificada 

Verificar o 
código 
correspondente 

Descrever o 
indicador 
correspondente 
 

1 a 5 

 

 Atendimento Recorrência (RE) 
VDAML 

 Data para 
Atendimento SA Valor 

atribuído Sim Não Valor 
atribuído 

 Dia/mês/ano EA 
AT 
PE 
NA 

0, 1, 2 ou 3 X X 1, 2 ou 3  

 
 

Quadro 5.17 - Planilha de Registro e Caracterização das NCAs - modelo. 
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As não conformidades registradas quando separadas por categorias permite identificar 

as principais deficiências dos lotes de obra selecionados para estudo, como apresenta a 

Figura 5.11. De uma maneira geral, verifica-se que para os trechos de obra do PRR/SP 

selecionados para estudo, irregularidades com as áreas de apoio às obras, ocorrência de 

processos erosivos e assoreamentos, seguidos da disposição irregular de resíduos sólidos e 

efluentes, compõem as categorias de NCAs com maior número de registro. 

No decorrer das atividades construtivas, a verificação e avaliação da situação 

ambiental das obras, permite definir as estratégias e ferramentas para corrigir as deficiências 

identificadas e evitar a ocorrência de novas não conformidades.  

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

223

 
  

Fi
gu

ra
 5

.1
1 

– 
R

ep
re

se
nt

aç
ão

 g
rá

fic
a 

da
s f

re
qü

ên
ci

as
 d

as
 N

C
A

s r
eg

is
tra

da
s n

os
 lo

te
s d

e 
ob

ra
s s

el
ec

io
na

do
s 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

224

A Tabela 5.1 a seguir apresenta o VDAML obtido para os lotes selecionados para 

estudo durante todo o período de obras. 

Tabela 5.1 – VDAML dos lotes selecionados. 

Período de 
obra 

VDAML para os lotes de obra 

Etapa I Etapa II 

Ano Mês L 3 L 6 L  8 L 10 L13 L 15 L 16 L 17 L 19 Ano Mês L 1 L 4 

2003 

Fev.  0      0 0 

2006 

Fev.   
Mar.  0 0 0 0 0 0 0 0 Mar.   
Abr.  0 5 0 0 0 5 0 6 Abr.   
Mai. 0 0 17 0 10 0 19 8 20 Mai.  12 
Jun. 0 0 39 5 14 0 79 32 16 Jun. 67 8 
Jul. 0 0 23 5 46 8 41 48 22 Jul. 56 30 

Ago. 0 18 37 10 56 0 26 10 16 Ago. 60 36 
Set. 0 21 19 15 22 0 96 102 6 Set. 30 0 
Out. 0 22 70 56 0 5 107 92 26 

2008 

Jan. - 60 
Nov. 18 30 92 55 5 7 302 42 14 Fev. 32 0 
Dez. 21 11 97 50 0 7 355 42 22 Mar. 42 17 

2004 

Jan. 22 2 87 33 9 7 390 50 16 Abr. 69 23 
Fev. 30 7 85 4 13 12 365 50 16 Mai. 75 30 
Mar. 11 5 85 6 27 5 344 76 50 Jun. 73 34 
Abr. 2 41 88 6 33 5 280 86 0 Jul. 93 65 
Mai. 7 135 73 6 40 15 165 73  Ago. 78 76 
Jun. 5 140 71 6 47 13 125 72  Set. 91 76 
Jul. 41 130 0 10 38 13 117 40  Out. 75 76 

Ago. 135 119 22 9 41 4 31 14  Nov. 75 66 
Set. 140 153 45 52 24 4 39 24  Dez. 64 67 
Out. 130 52 81 26 8 0 28 24  

2009 

Jan. 68 87 
Nov. 119 45 77 0 8 5 41 8  Fev. 78 87 
Dez. 153 52 33 8 13 14 66 0  Mar. 78 23 

2005 

Jan. 52 19 56 8 14 3 0 0  Abr. 78 24 
Fev. 45 0 50 0 33 0 0 0  Mai. 74 17 
Mar. 52  52  0 0 0 0  Jun. 74 17 
Abr. 19  18    0 0  Jul. 84 0 
Mai. 20  19    0 0  Ago. 0  
Jun. 0  0          

 

Como pode ser observado na Tabela 5.1 e na Figura 5.11, o Lote 16 apresentou 

durante as obras o maior número de NCAs registradas em comparação com os demais lotes. 

Este fato deve-se, não somente por apresentar a maior extensão, mas também pela paralisação 

das obras por um período de três meses, onde as não conformidades registradas agravaram-se 

e novas foram verificadas, principalmente quanto à alteração nos processos de dinâmica 

superficial, onde os solos possuem composição arenosa e suscetibilidade alta à erosão.  
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Até agora, foi desenvolvido um procedimento para avaliar a “criticidade” das não 

conformidades ambientais. No entanto, este procedimento ainda não permite avaliar o 

desempenho ambiental das obras rodoviárias, uma vez que, não há um parâmetro ou uma 

medida referencial que permita verificar se uma obra estaria ou não em conformidade 

ambiental, por meio de uma comparação com um valor previamente estabelecido. 

Toda avaliação, como um procedimento de medição e comparação, deve ter como 

base índices ou parâmetros referenciais, como os definidos em normas, leis e especificações 

técnicas, os estabelecidos pelas metas ambientais ou ainda parâmetros e critérios de 

desempenho definidos pelos responsáveis pelo empreendimento. 

Segundo OECD (1993), índice é um conjunto de parâmetros ou indicadores agregados 

ou ponderados. É utilizado como uma medida, parâmetro ou valor numérico de referência nas 

mais variadas áreas do conhecimento: saúde (índice de natalidade/mortalidade infantil), 

economia (índices econômicos), aspectos sociais (índices de desemprego, índices de 

analfabetismo, índice de acidentes etc.), entre outros.  

METCALF et al. (1995, 1996, 1996a), apud SILVA (2003) apresentam uma série de 

trabalhos sobre a avaliação de desempenho ambiental, onde são identificadas as melhores 

práticas. Estas práticas são caracterizadas por medidas como um arranjo de indicadores onde 

cada um deles tem as suas unidades de significado e apresenta metas quantitativas. Cada 

Índice de Performance Ambiental (IPA) é analisado através de uma série de dados, sendo 

então tomadas medidas contínuas em cada área de IPA. 

De maneira análoga, os VDAML até então obtidos, foram tratados no intuito de se 

obter um parâmetro de referência a ser utilizado na avaliação de desempenho ambiental de 

obras rodoviárias semelhantes. 

Como pode ser observado na Tabela 5.2, os trechos selecionados apresentam 

extensões distintas, o que interferiu no número de NCAs registradas e, conseqüentemente, no 

VDAML. Embora o tempo total de execução das obras entre os lotes também apresente 

variações, o registro de irregularidades ambientais independe desta variável, estando 

diretamente relacionado às atividades operacionais da obra e aos aspectos legais envolvidos.  

Assim, para atenuar o efeito do comprimento total dos trechos de obra, para cada lote 

foi calculado um Índice de Não Conformidade Ambiental Característico do Lote (INCACL), 

ponderado pela extensão (km) da obra para cada trecho. Este índice visa a normatizar o 

VDAML, eliminando a variável “extensão” e possibilitando a comparação do desempenho 

alcançado entre os lotes. 
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Para tanto, o primeiro passo foi a obtenção de um valor representativo para os VDAML 

de cada lote, obtidos mensalmente durante todo o período de obras, denominado Valor de 

Desempenho Ambiental Característico do Lote (VDACL). Como o VDAML apresenta-se 

heterogêneo ao longo da obra, foi imprescindível o uso da estatística, a partir da expressão 

matemática (COSTA NETO, 1977): 

 

,

√
 

 

Onde: 

: média aritmética dos VDAML para “n” meses. 

k0,90: coeficiente t-Student referente ao intervalo de confiança de 90%. 

σ: desvio padrão da população dos VDAML para “n” meses. 

 

 = 
 ∑

;  

 

  σ = 
∑   ²

 

 

Os valores do percentual k0,90  em função dos valores de n-1 e o VDACL de cada lote 

são mostrados na Tabela 5.2. 

A partir do VDACL foi possível então obter o Índice de Não conformidade Ambiental 

Característico do Lote (INCACL), ponderado pela sua extensão (E, em km), que permite 

avaliar de forma significativa o desempenho ambiental do lote, a partir da seguinte expressão: 

 

     10 

 

Os valores obtidos para o INCACL são apresentados na Tabela 5.2. 
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   Tabela 5.2 – Dados dos lotes selecionados. 

Lotes  Extensão 
“E” (km) 

Tempo de 
execução da obra 

“n” (meses) 
k0,90 VDACL INCACL

PRR/SP – Etapa I  

LOTE 3 17,670 26 1,316 52,15 29,51 

LOTE 6 29,463 24 1,319 36,57 12,41 

LOTE 8 14,018 28 1,314 55,73 39,76 

LOTE 10 39,821 24 1,319 20,41 5,13 

LOTE 13 48,454 25 1,318 24,51 5,06 

LOTE 15 30,187 25 1,318 6,38 2,11 

LOTE 16 45,370 27 1,315 144,80 31,92 

LOTE 17 44,620 28 1,314 39,89 8,94 

LOTE 19 31,264 15 1,345 19,64 6,28 

PRR/SP – Etapa II  

LOTE 1 16,680 23 1,321 71,63 42,94 

LOTE 4 41,846 24 1,319 46,56 11,13 

Total 359,39     

 

O Índice de Não Conformidade Ambiental do Lote apresentado neste estudo foi obtido 

para as obras já concluídas. No entanto, a partir do VDAML é possível obter este índice para 

cada mês de obra, o que permite propor um critério para que o órgão fiscalizador possa avaliar 

o desempenho ambiental do empreendimento periodicamente, verificando, a partir dos 

resultados obtidos, os seus pontos positivos e as deficiências encontradas. Esta análise será 

apresentada mais adiante. 

No entanto, resta ainda avaliar qual ou quais lotes de obra apresentam um desempenho 

ambiental considerado aceitável ou satisfatório. Para tanto, é necessário arbitrar um valor de 

referência. Nesse tipo de obra, não se pode esperar, mesmo nos melhores casos, o 

atendimento total e completo de todos os requisitos, ou seja, não há, para todos os efeitos 

práticos, não conformidade zero. 

Esse valor de referência foi aqui denominado de Índice de Não Conformidade 

Ambiental Crítico (INCACR), considerado como parâmetro ou o valor a partir do qual as obras 

poderiam ser declaradas como em não conformidade ambiental, ou seja, quando INCACL > 

INCACR, o empreendimento rodoviário apresenta desempenho ambiental caracterizado como 

insuficiente. 
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De acordo com Costa Neto (1977), a partir de uma amostra de n valores, retirados a 

média de uma população normal e o desvio padrão (σ), a estatística teria distribuição normal 

reduzida. A forma da distribuição t-Student tende à distribuição normal reduzida quano n 

cresce, tornando-se, assim, bastante similares. Para tanto, foram definidos intervalos de 

confiança e o INCACR foi obtido a partir do INCAlim conforme a expressão: 

 

,

√
 

 

Onde, 

 

INCAlim = Índice de Não Conformidade Ambiental Limite; 

σ: desvio padrão do INCACL; 

k0,90: constante (t-Student) correspondente ao nível de confiança de 90%, igual a 

1,372;  

Nas análises estatísticas comumente são usados para k os valores de 90, 95 e 99% 

correspondente ao t-Student para 1,282; 1,645; e 2,327 respectivamente. 

: número de lotes, igual a 11. 

 

Foram obtidos assim os seguintes resultados: 

 

  INCACR = 17,74 ≈ 18 

 

INCAlim= 11,75 e 23,73 ≈ 12 e 24 

 

Os resultados obtidos permitiram estabelecer intervalos de desempenho ambiental e 

obter o INCACR, conforme o Quadro 5.18 e apresentados na Figura 5.12, por meio da 

distribuição t-Student. Os intervalos foram definidos pelos valores de INCAlim ≈ 12 e 24 e o 

Índice de Não Conformidade Ambiental Crítico igual a INCACL, ou, seja para valores acima 

de 18. 

Como pode ser observado, o INCACR pode ser calculado a partir do INCACL de um 

grupo de obras, de forma a estabelecer uma relação de comparação entre os trechos e um 

valor de referência, capaz de verificar a conformidade ambiental das obras.  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

229

 Intervalos INCAlim Desempenho Ambiental 

< 12,0 Altamente Satisfatório 

12,1 – 18,0 Satisfatório 

18,1 – 24,0 Insatisfatório 

> 24 Altamente Insatisfatório 

                Quadro 5.18 - Intervalos de desempenho ambiental. 
 
 

 
           Figura 5.12 – Distribuição t-Student. 

 
Os intervalos de desempenho ambiental visam a alertar os responsáveis pelo 

empreendimento, tais como o empreendedor, a empreiteira, as supervisoras de obra e 

ambiental, e demais partes interessadas quando os resultados obtidos dos últimos meses são 

indesejados se comparados as metas ambientais estabelecidas e ao critério de desempenho 

proposto. 

O Índice de Não Conformidade Ambiental Crítico (INCACR) define o valor máximo a 

partir do qual o desempenho ambiental apresenta-se como indesejado e denominado 

Insatisfatório. De acordo com o critério proposto, nos casos estudados, os Lotes 10, 13, 15, 17 

e 19 da Etapa I e o Lote 4 da Etapa II, obtiveram desempenho ambiental considerado 

Altamente Satisfatório; o Lote 6 foi caracterizado como Satisfatório; e os demais, Lotes 1, 3, 

8 e 16,  não alcançaram o desempenho desejado, ou seja, apresentaram INCACL superior ao 

INCACR. O Lote 1 – Etapa II, com INCACL igual a 42,94, apresentou o pior desempenho 

ambiental, considerado como Altamente Insatisfatório. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Distribuição t-Student para  a avaliação do 
desempenho ambiental
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No entanto, isso não significa que estes lotes apresentaram para todos os meses, 

Índices de Não Conformidade Ambiental superiores ao INCACR, assim como não significa 

que, os que apresentaram bom desempenho ambiental, estejam todos os meses em 

conformidade ambiental. Para verificar mês a mês a evolução ambiental das obras e avaliar o 

seu desempenho, foi obtido o Índice de Não Conformidade Ambiental Mensal do Lote 

(INCAML) a partir do valor do VDAML, ponderado pela extensão do lote, como apresenta a 

expressão: 

 

     10 

 

A Tabela 5.3 apresenta os valores do INCAML obtidos e permite verificar o 

desempenho ambiental alcançado mês a mês para cada lote de obra selecionado, quando 

comparado com o INCACR, onde as cores estão relacionadas aos intervalos de desempenho 

ambiental propostos. 

Assim, para as não conformidades ambientais registradas e tomadas como indicadores 

de desempenho ambiental as metas ambientais estabelecidas podem estar diretamente 

relacionadas aos critérios definidos, ou seja, o INCAML deverá sempre ser inferior ao INCACR 

para o bom desempenho ambiental do empreendimento. 
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Tabela 5.3 – INCAML dos lotes de obra. 

Período de 
obra 

INCAML para os lotes de obra 

Etapa I Etapa II 

Ano Mês L 3 L 6 L 8 L 10 L13 L 15 L 16 L 17 L 19 Ano Mês L 1 L 4 

2003 

Fev.  0      0 0

2006 

Fev.   
Mar.  0 0 0 0 0 0 0 0 Mar.   
Abr.  0 3,57 0 0 0 1,10 0 1,92 Abr.   
Mai. 0 0 12,13 0 2,06 0,00 4,19 1,79 6,40 Mai.  2,87 
Jun. 0 0 27,82 1,26 2,89 0,00 17,41 7,17 5,12 Jun. 4,02 1,91 
Jul. 0 0 16,41 1,26 9,49 2,65 9,04 10,76 7,04 Jul. 3,36 7,17 

Ago. 0 6,11 26,39 2,51 11,56 0,00 5,73 2,24 5,12 Ago. 3,60 8,60 
Set. 0 7,13 13,55 3,77 4,54 0,00 21,16 22,86 1,92 Set. 1,80 0,00 
Out. 0 7,47 49,94 14,06 0,00 1,66 23,58 20,62 8,32 

2008 

Jan. - 14,34
Nov. 10,19 10,18 65,63 13,81 1,03 2,32 66,56 9,41 4,48 Fev. 1,92 0,00 
Dez. 11,88 3,73 69,20 12,56 0 2,32 78,25 9,41 7,04 Mar. 2,52 4,06 

2004 

Jan. 12,45 0,68 62,06 8,29 1,86 2,32 85,96 11,21 5,12 Abr. 4,14 5,50 
Fev. 16,98 2,38 60,64 1,00 2,68 3,98 80,45 11,21 5,12 Mai. 4,50 7,17 
Mar. 6,23 1,70 60,64 1,51 5,57 1,66 75,82 17,03 15,99 Jun. 4,38 8,13 
Abr. 1,13 13,92 62,78 1,51 6,81 1,66 61,71 19,27 0 Jul. 5,58 15,53
Mai. 3,96 45,82 52,08 1,51 8,26 4,97 36,37 16,36  Ago. 4,68 18,16
Jun. 2,83 47,52 50,65 1,51 9,70 4,31 27,55 16,14  Set. 5,46 18,16
Jul. 23,20 44,12 0 2,51 7,84 4,31 25,79 8,96  Out. 4,50 18,16

Ago. 76,40 40,39 15,69 2,26 8,46 1,33 6,83 3,14  Nov. 4,50 15,77
Set. 79,23 51,93 32,10 13,06 4,95 1,33 8,60 5,38  Dez. 3,84 16,01
Out. 73,57 17,65 57,78 6,53 1,65 0,00 6,17 5,38  

2009 

Jan. 4,08 20,79
Nov. 67,35 15,27 54,93 0,00 1,65 1,66 9,04 1,79  Fev. 4,68 20,79
Dez. 86,59 17,65 23,54 2,01 2,68 4,64 14,55 0  Mar. 4,68 5,50 

2005 

Jan. 29,43 6,45 39,95 2,01 2,89 0,99 0 0  Abr. 4,68 5,74 
Fev. 25,47 0 35,67 0 6,81 0 0 0  Mai. 4,44 4,06 
Mar. 29,43  37,10  0 0 0 0  Jun. 4,44 4,06 
Abr. 10,75  12,84    0 0  Jul. 5,04 0 
Mai. 11,32  13,55    0 0  Ago. 0  
Jun. 0  0          

 

Como pode ser observado, os Lotes 1, 10, 13, 15 e 19, apresentaram um bom 

desempenho ambiental, mantendo, durante todo o período de obras, o INCAML abaixo do 

INCACR, enquanto que os demais lotes apresentaram para alguns meses, ou por um 

determinado período, um desempenho ambietnal considerado insatisfatório ou altamente 

insatisfatório. 

Fazendo-se uma análise dos resultados da qualidade ambiental do empreendimento de 

acordo com os critérios propostos, o instrumento para avaliar o desempenho ambiental de 

obras viárias permite também associar a emissão de documentos importantes para a 

supervisão ambiental com os resultados de desempenho ambiental alcançados naquele mês. 
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Como descrito anteriormente, dentre outros documentos gerados pela supervisão ambiental 

das obras, podemos citar: 

• Certificado de Conformidade Ambiental (CCA): documento que atesta o 

desempenho ambiental satisfatório do empreendimento de acordo com os critérios 

definidos;  

• Notificação Ambiental (NOA): documento enviado à construtora e supervisora de 

obras, com cópia ao empreendedor, notificando a existência de não conformidades 

ambientais consideradas graves, ou ainda, quando do não atendimento às 

solicitações registradas pela supervisão ambiental, em um prazo previamente 

estabelecido; 

• Comunicação de Não Conformidade Ambiental (CNA): documento emitido pela 

supervisão ambiental à construtora e supervisora de obras quando não houver o 

atendimento às solicitações de correção das irregularidades registradas, mesmo 

após a emissão da Notificação Ambiental. Neste caso, serão aplicadas as 

penalidades previstas em contratos como, por exemplo, multas ou o não 

pagamento da medição dos serviços referentes àquele mês. 

 

O Quadro 5.19 apresenta a relação dos documentos a serem emitidos em decorrência 

dos resultados do desempenho ambiental do empreendimento para o período analisado. 

 

Desempenho ambiental Documentos emitidos 

Altamente Satisfatório Certificado de Conformidade Ambiental 
(CCA) 

Satisfatório Certificado de Conformidade Ambiental 
(CCA), com Notificação Ambiental (NOA) 

Insatisfatório Comunicação de Não Conformidade 
Ambiental (CNA) com penalidades médias 

Altamente Insatisfatório 
Comunicação de Não Conformidade 
Ambiental (CNA) com penalidades altas 

     Quadro 5.19 - Relação dos documentos emitidos em função da ADA. 
 

A emissão destes documentos visa a manter o bom desempenho ambiental do 

empreendimento e evitar que o cronograma de execução de obras previsto seja prejudicado 

por autuações ou embargos promovidos pelos órgãos ambientais, decorrentes de 

irregularidades identificadas e não devidamente corrigidas comprometendo a qualidade 

ambiental das obras. 
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Além disso, os organismos rodoviários, nos últimos anos, têm vinculado o pagamento 

das medições dos serviços realizados pelas construtoras à emissão de documentos que atestem 

a conformidade ambiental e legal dos seus empreendimentos. 

Este critério permite propor um parâmetro para que a supervisora ambiental ou o 

órgão ambiental fiscalizador possam avaliar os resultados do desempenho ambiental obtidos 

mensalmente pelo empreendimento, bem como avaliar a postura da empresa construtora no 

trato das questões ambientais e, quando necessário, notificá-la.  

Para os indicadores de desempenho ambiental significativos definidos para o 

empreendimento, propõe-se a utilização dos mesmos critérios, ou a adoção de outros mais 

rigorosos para ampliar o controle das condições ambientais e legais do empreendimento. 

Assim, a partir do registro das NCAs, tais indicadores são identificados e avaliados 

mensalmente e de forma paralela aos demais indicadores como Altamente Satisfatório, 

Satisfatório, Insatisfatório e Altamente Insatisfatório, como apresenta o Quadro 5.20. 

 

Aspectos ambientais 
significativos 

Indicadores de 
desempenho ambiental 

significativos 
Metas Ambientais Desempenho 

Ambiental 

• Áreas legalmente 
protegidas; 

• Áreas de adensamento 
populacional; 

• Relocação de população 
de baixa renda; 

• Supressão de 
remanescentes florestais 
e mata ciliar; 

• Recuperação dos 
passivos ambientais; 

• Execução de obras de 
arte e drenagem, 
envolvendo pontes e 
galerias; 

• Utilização de volumes 
significativos de 
materiais de construção, 
externos à faixa de 
domínio; 

• Necessidade de grandes 
contenções; 

• Necessidade de remoção 
de infra-estrutura;  

• Outras. 
 

• Intervenção em áreas 
legalmente protegidas; 

• Autos de 
infração/notificação 

• Incômodos às 
comunidades lindeiras 
decorrentes das obras; 

• Supressão da vegetação 
de forma irregular; 

• Deficiência na 
recuperação de passivos; 

• Presença de 
escorregamentos, 
erosões e assoreamentos; 

• Outros. 

• Cumprimento da legislação 
ambiental e atendimento às 
exigências e condicionantes 
das licenças e autorizações 
ambientais; 

• Prevenção e redução dos 
impactos; 

• Minimização das 
intervenções com áreas de 
terceiros e conflitos com 
comunidades lindeiras; 

• Evitar ou minimizar 
atividades de 
reassentamento de 
população; 

• Recuperação dos passivos 
ambientais; 

• Outras. 
 

Altamente 
Satisfatório; 

 
Satisfatório; 

 
Insatisfatório; 

 
Altamente 

Insatisfatório. 
 

 

Quadro 5.20 – Desempenho ambiental para os indicadores de desempenho ambiental 
significativos. 
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5.1.5.3 Análise crítica dos resultados e revisões 

A análise dos resultados deve ser realizada periodicamente, onde são averiguados os 

critérios estabelecidos e se estes estão realmente retratando o desempenho ambiental 

desejado. O critério utilizado pode estar sendo “generoso” e, embora retrate o desempenho 

ambiental desejado, os resultados obtidos podem estar sendo mascarados e os aspectos 

ambientais observados no campo não correspondem a qualidade ambiental esperada. 

Por outro lado, o critério definido pode vir a estar sendo muito rigoroso, e os 

empreendimentos analisados estão constantemente com desempenho ambiental caracterizado 

como insuficiente, o que, de acordo com as metas ambientais estabelecidas, pode apresentar 

resultados, muitas vezes, não representativos. 

Para tanto, durante o andamento das obras, as metas ambientais estabelecidas também 

devem ser periodicamente revistas, principalmente quando os resultados obtidos não refletem 

o esperado, o que não significa, no entanto, que para atingir os resultados desejados tais metas 

devam ser mais flexíveis ou menos rígidas, mas que possam ser alcançadas dentro da 

realidade da variável ambiental dos empreendimentos rodoviários brasileiros. Outro ponto 

importante a ser monitorado é a compatibilidade dos resultados obtidos com as características 

ambientais de campo, sob o aspecto prático, registrando e avaliando incoerências. 

Segundo De Jorge (2001), para que os responsáveis pelo empreendimento estabeleçam 

novas metas, estes devem ser informados de forma clara e objetiva sobre os resultados da 

avaliação de desempenho ambiental do empreendimento e as razões específicas pelas metas 

ambientais estabelecidas não terem sido atingidas. 

A análise crítica permite, a partir dos resultados obtidos, que os responsáveis pelo 

empreendimento possam verificar as principais falhas e as deficiências encontradas e 

identificar as suas causas mais prováveis. Além disso, a construtora em conjunto com a 

supervisora de obras, deve reavaliar sua postura gerencial quanto às questões ambientais e 

legais que envolvem as obras, procurando indícios que demonstrem a adoção de medidas pró-

ativas ou reativas. 

 Esta análise é de fundamental importância, pois permite verificar que muitas das 

NCAs registradas estão relacionadas à ausência de ferramentas ou medidas operacionais que, 

muitas vezes, são de fácil aplicação e uso, assim como, processos simples de controle e 

verificação são capazes de identificar a ausência ou a expiração de prazos de validade de 

licenças e autorizações ambientais específicas. Para tanto, de acordo com as metas ambientais 
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estabelecidas e para as NCAs registradas são então identificadas as principais medidas de 

controle ambiental necessárias para reverter a situação encontrada e atingir os resultados 

esperados. 

Todas as alterações propostas no sistema de ADA das obras devem ser prontamente 

comunicadas às partes interessadas, apresentando as novas metas, os novos critérios, bem 

como as novas recomendações e ações corretivas. 

Para o estudo em questão, os valores atribuídos à Gravidade das NCAs, bem como os 

respectivos valores da Situação de atendimento às solicitações e da Recorrência, também 

devem ser periodicamente revistos. Além disso, os critérios propostos para avaliação podem 

ser readequados por meio de novos estudos estatísticos, bem como, novos procedimentos. 

A consolidação dos dados obtidos a partir da coleta e levantamento das informações, a 

avaliação de desempenho ambiental, os resultados e a comparação com as metas ambientais 

estabelecidas, assim como a análise crítica e revisões são descritas no Protocolo da Avaliação 

de desempenho Ambiental, cujo modelo é apresentado no Quadro 5.21. 
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Protocolo de Avaliação de Desempenho Ambiental 

a. Levantamento e coleta dos dados 

Indicador de 
desempenho 
ambiental 
 
Não 
conformidades 
ambientais; 
 
Indicadores de 
desempenho 
ambiental 
significativos.  

Dados coletados 
 
 
Registro das não 
conformidades 
ambientais. 
 
 
  

Fonte da coleta dos 
dados 
 
Laudos de vistoria; 
Relatórios mensais; 
Documentos;  
Licenças e 
autorizações 
ambientais 
específicas; 
Outros. 

Periodicidade 
 
 
Quinzenal 
 
Mensal 

Apresentação dos 
resultados 
 
Planilha; 
Tabela; 
Quadro; 
Outros. 

 

b. Análise e avaliação dos dados coletados 

Indicadores de 
desempenho ambiental 

Metas Ambientais Resultados obtidos Causas associadas 

 
 
Não conformidades 
ambientais; 
 
 
Indicadores de 
desempenho ambiental 
significativos. 

 
 
Altamente Satisfatório 
ou Satisfatório. 

 
 
Altamente Satisfatório; 
Satisfatório; 
Insatisfatório;  
Altamente Insatisfatório. 

 
 
Ausência de 
medidas corretivas e 
preventivas; 
 
Negligências; 
 
Outros. 

 

c. Análise crítica e revisões 

Indicadores de desempenho ambiental 

Resultados obtidos: 

Análise crítica e comentários: 

Medidas propostas e sugestões: 
 

 

Quadro 5.21 – Protocolo de Avaliação de Desempenho Ambiental. 

5.1.5.4 Relatório dos resultados e divulgação 

Para a divulgação dos resultados obtidos da ADA das obras rodoviárias às partes 

interessadas, deve ser elaborado mensalmente o Relatório de Avaliação de Desempenho 

Ambiental (RADA), que entre outras informações deve incluir a análise crítica, as causas 

identificadas para os resultados obtidos e as medidas propostas para corrigir os pontos 

negativos e as metas ambientais não alcançadas. 
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O RADA, além de apresentar os resultados obtidos no mês de análise, deve apresentar 

o histórico do desempenho ambiental da obra para os meses anteriores, onde poderá ter uma 

análise da evolução das medidas propostas e dos resultados obtidos. Deve ser descrito ainda a 

relação dos documentos enviados durante o período de análise, tais como certificados e 

notificações ambientais, bem como, comunicações de não conformidade ambiental, que 

atestam o desempenho ambiental da obra como insatisfatório. 

O relatório ambiental, como afirma Bergamini Junior (1999), é o meio utilizado pela 

empresa para descrever e divulgar o seu desempenho ambiental, compreendendo, de forma 

genérica, o fornecimento de dados, auditados ou não, relativos aos efeitos das atividades da 

empresa no meio ambiente e abrangendo, especificamente, riscos, impactos, políticas, 

estratégias, alvos, custos, passivos ou qualquer outro dado relevante sobre o seu desempenho 

ambiental. 

O RADA deve ser distribuído a todas as partes interessadas. No entanto, é importante 

definir anteriormente à sua distribuição, quais são os interesses de cada grupo de forma a 

atender as reais necessidades de cada um deles. Assim, podem ser gerados relatórios com 

diferentes níveis de detalhamento e que vão ao encontro dos objetivos e interesses dos vários 

grupos. 

Com o conhecimento dos resultados obtidos mensalmente, as partes interessadas 

podem avaliar o andamento das medidas, procedimentos e métodos utilizados para evitar ou 

minimizar impactos ambientais durante as atividades construtivas. Além disso, é possível 

avaliar as deficiências identificadas, assim como a ausência de implantação destas medidas, 

os principais pontos críticos etc.  

O empreendedor em conjunto com a gerenciadora e supervisora ambiental devem 

averiguar periodicamente se os resultados obtidos são representativos e propor sempre que 

necessário a revisão dos critérios utilizados, e a implantação das medidas ambientais 

necessárias para ampliar o desempenho ambiental das obras. 

O Quadro 5.22 apresenta um modelo de Relatório de Avaliação de desempenho 

Ambiental para obras rodoviárias, contendo as informações necessárias para a compreensão 

das características da obra e dos critérios utilizados para realizar o desempenho ambiental. 
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Informações iniciais 
 Data do relatório: dia/mês/ano;  
 Período da avaliação de desempenho ambiental: mês ou período de referência; 
 Dados do Empreendimento: 

Empreendedor: DER/SP 
Lote:_____           Trecho:___________________     km inicial:___________ km final: ________  
Extensão: _____  Contrato de obra:__________ 
Gerenciadora: ___________________  
Supervisora de obras: _____________    Construtora: ______________ 

 Resumo executivo do empreendimento: andamento das obras e o tipo de obras a serem executadas; 
 Escopo e conteúdo do Relatório: os principais itens e informações; 
 Finalidade: a quem se destina (grupos das partes interessadas). 

 
Informações sobre o local do empreendimento 
 Contexto ambiental: características do ambiente de inserção do empreendimento: meios biótico, físico e 

antrópico, suas fragilidades e restrições legais; 
 Mapa de localização e mapas temáticos da região do empreendimento; 

 
Objetivos e escopo 
 Finalidade e os principais objetivos da avaliação de desempenho ambiental: (ex.: conformidade legal; 

evitar autuações, desperdícios, acidentes, reclamações etc.) – política ambiental e postura do 
empreendedor; 

 Escopo ou abrangência: aspectos ambientais significativos envolvidos; 
 Metas ambientais. 

 
Avaliação de desempenho ambiental  
 Guia de indicadores de desempenho selecionados; 
 Resumo dos critérios utilizados; 
 Coleta e tratamento dos dados; 
 Análise e avaliação. 

 
Resultados obtidos 
 Análise dos resultados e comparação com o INCACR; 
 Grau de atendimento às metas ambientais; 
 Síntese do desempenho ambiental alcançado.  

 
Conclusões, recomendações e medidas propostas 
 Análise do desempenho ambiental alcançado – causas;  
 Ações corretivas e medidas propostas para melhorar o desempenho; 
 Balanço ambiental do empreendimento;  
 Revisões gerenciais. 

 
Equipe responsável 
 Nome e resumo das qualificações dos profissionais envolvidos e responsáveis pela avaliação. 

 
Quadro 5.22 – Modelo de RADA para obras rodoviárias. 
Fonte: De Jorge (2001), modificado. 
 

Para os responsáveis pelo empreendimento, que são representados por coordenadores, 

gerentes e diretores, o RADA deverá ser apresentado com todas as informações, uma vez que, 

constituem os dados necessários para o conhecimento das características ambientais 

envolvidas, as metas propostas, os procedimentos realizados, os resultados obtidos e suas 
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causas, bem como as medidas corretivas e propostas de melhorias. Estes são os principais 

atores que podem contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da obra. 

O desempenho ambiental do empreendimento está diretamente relacionado à postura 

gerencial da empresa construtora e às atividades de gestão ambiental desenvolvidas e 

aplicadas pelos seus gerentes e gestores, bem como no compromisso do pronto atendimento 

aos prazos e às condicionantes legais, e as solicitações da supervisora ambiental. Por isso, 

tanto a construtora como a supervisora de obras, representam o grupo das partes interessadas 

que devem dispor de todas as informações do relatório de avaliação de desempenho 

ambiental, de forma a avaliar o contexto ambiental das obras, identificar as deficiências 

construtivas e os procedimentos ambientais necessários.  

Para o organismo financiador, o relatório deverá ser bastante objetivo, apresentando as 

informações relacionadas às metas propostas, os resultados obtidos e as recomendações e 

medidas de controle ambiental propostas para a melhoria contínua do empreendimento. 

Aos órgãos ambientais como a SMA, DAEE ou o Ministério Público, as informações 

pertinentes relacionam-se ao atendimento legal e cumprimento das condicionantes das 

licenças e autorizações ambientais, a recuperação das áreas de apoio às obras e dos passivos 

ambientais, bem como as atividades de compensação ambiental. Assim os resultados obtidos 

e o balanço ambiental da obra são dados importantes para análise do compromisso legal do 

empreendedor.  

Ao grupo das partes interessadas, constituído pelas comunidades afetadas e público em 

geral, que convivem diariamente com os efeitos das obras e são atingidos pelos impactos de 

forma mais direta, devem ser comunicados quanto ao andamento das atividades construtivas e 

a postura do empreendedor quanto às questões ambientais do projeto. Para tanto, os 

integrantes deste grupo devem ser informados sobre as características da obra, o cronograma 

de execução dos serviços, as metas ambientais e um resumo dos resultados, causas abordadas 

e o balanço ambiental do empreendimento. Estes dados auxiliam no melhor entendimento das 

finalidades da obra, do papel do empreendedor quanto aos cuidados ambientais que estão 

sendo tomados, evitando o surgimento de dúvidas, incertezas e possíveis conflitos. 

Todos os grupos, a partir das informações recebidas, podem colaborar com sugestões e 

críticas, tanto na proposição das metas, como nas medidas e ações preventivas e corretivas 

para a melhoria do desempenho ambiental da obra e da qualidade ambiental do entorno. O 

Quadro 5.23 apresenta os assuntos de interesse presentes no RADA para cada grupo que 

compõe as partes interessadas do empreendimento.  
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Itens do Relatório de 
Avaliação de 
desempenho Ambiental  

Empreendedor, 
gerenciadora e 

supervisora 
ambiental 

Supervisora de 
obras e 

construtora 

Organismo 
financiador

Prefeituras 
Municipais 
da região/ 

Órgãos 
ambientais 

Comunidades 
afetadas e 
público em 

geral 

Informações iniciais. x x x x x 

Informações sobre o local 
do empreendimento. x x    

Objetivos e escopo. x x    

Metas ambientais. x x x x x 

Guia de indicadores de 
desempenho ambiental. x x x   

Critérios de desempenho 
ambiental. x x    

Coleta e tratamento dos 
dados. x x    

Desempenho ambiental. x x    

Resultados, causas e 
discussões. x x x x x 

Ações corretivas e medidas 
propostas. x x x x  

Balanço ambiental. x x x x x 

Revisões gerenciais. x x    

Equipe responsável. x x  x  

Quadro 5.23 - RADA – interesses das partes interessadas. 
Fonte: De Jorge (2001), modificado. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

241

 

Capítulo 6 

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROPOSTO NA RODOVIA DOS               
TAMOIOS - SP 099 
 

 

 
Para fins de validação do instrumento proposto para avaliar o desempenho ambiental 

de obras rodoviárias foi selecionada a rodovia dos Tamoios (SP 099) localizada no Litoral 

Norte do Estado de São Paulo e integrante do PRR/SP - Etapa I, gerenciado pelo DER/SP e 

parcialmente financiado pelo BID. 

A rodovia dos Tamoios apresenta extensão de 82 km, onde 19 km foram submetidos 

às obras de recuperação pelo PRR/SP, correspondendo ao Lote 1 do Programa.  

As obras realizadas foram consideradas de baixa magnitude, uma vez que, 

correspondem a atividades de melhoria e reabilitação, sem ampliações significativas da 

plataforma viária. Foram realizados reparos nos pavimentos das pistas de rolamento e dos 

acostamentos, melhorias nos dispositivos de drenagem e de sinalização, ajustes geométricos e 

a recuperação de passivos ambientais. 

No entanto, como citado anteriormente, estas atividades são potencialmente 

modificadoras do ambiente de inserção do projeto e podem alterar a qualidade ambiental das 

áreas lindeiras à rodovia. Neste contexto, a ADA tem o objetivo de acompanhar, verificar e 

medir periodicamente a qualidade ambiental das obras e a postura da empresa construtora 

diante das questões ambientais e legais do empreendimento. 

A utilização dos procedimentos propostos visa a verificar mensalmente a 

conformidade ambiental da obra e constitui-se em um instrumento importante de gestão 

ambiental, sobretudo, na tomada de decisões gerenciais quanto à aplicação de sanções 

previstas nas cláusulas contratuais como advertências, autuações e mesmo a interrupção no 

pagamento de medições das empresas construtoras. 

Embora as obras realizadas na rodovia dos Tamoios já se encontrem finalizadas, a 

aplicação do instrumento proposto permite apresentar quais os procedimentos poderiam ser 

tomados para alcançar o desempenho ambiental desejado e evitar o registro de índices de não 

conformidade ambiental considerados insatisfatórios ou insuficientes. 
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A escolha deste trecho para estudo de caso teve como base o contexto ambiental da 

área de inserção das obras, considerando, além da dinâmica expressiva dos processos naturais, 

a legislação ambiental incidente, percorrendo e interceptando 12 quilômetros do Parque 

Estadual da Serra do Mar (PESM), área legalmente protegida, onde o tratamento às questões 

ambientais requer cuidados específicos, de maior amplitude e rigidez. 

Para a aplicação do instrumento proposto nas obras realizadas na rodovia dos 

Tamoios, todas as etapas percorridas foram guiadas pela seqüência metodológica proposta no 

capítulo anterior. 

6.1 Avaliação ambiental inicial - rodovias dos Tamoios (SP 099)  

Embora os indicadores de desempenho ambiental definidos no instrumento proposto 

estejam relacionados às NCAs registradas durante as obras, o conhecimento dos aspectos 

ambientais do meio de inserção da rodovia é essencial para melhor compreensão do 

comportamento ambiental das obras, bem como das causas do registro de determinadas 

NCAs, muitas vezes, associadas às características fisiográficas e ecológicas do ambiente. 

Pelo fato de parte do trecho de obras transpor uma área legalmente protegida – PESM 

-, considerada Unidade de Conservação de Proteção Integral e de grande sensibilidade 

ambiental, os aspectos ambientais que envolvem as atividades construtivas da rodovia dos 

Tamoios constituem variáveis fundamentais ao desempenho ambiental das obras.  

Além deste fato, os indicadores de desempenho ambiental significativos foram 

selecionados com base nos aspectos ambientais identificados e considerados de maior 

importância para a implantação do empreendimento. 

Assim, o contexto ambiental das obras da rodovia dos Tamoios auxilia no processo de 

avaliação do desempeho ambiental, onde são estabelecidas as metas ambientais, definidos os 

indicadores mais significativos, bem como os critérios e parâmetros de desempenho.  

6.1.1 Localização do empreendimento 

A Serra do Mar, como descreve Gallardo; Sánchez (2005), distingue-se por encostas 

muito íngremes, densamente vegetadas e recortadas por vales entalhados, abrigando um rico e 

complexo ecossistema. Condições particulares de clima, substrato, relevo e cobertura vegetal 

conferem a essa paisagem beleza ímpar e equilíbrio frágil, principalmente quanto à 

intensificação dos processos de dinâmica superficial pela ação antrópica. Assim, na 
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abordagem de estudos inseridos nesse ambiente, o meio biofísico assume papel bastante 

intrincado e de difícil dissociação. 

A rodovia dos Tamoios (SP 099) localiza-se na porção sudeste do Estado de São 

Paulo. Inicia-se na rodovia Presidente Dutra (BR 116) na altura da cidade de São José dos 

Campos, na região do Vale do Paraíba, e termina junto à zona urbana do município de 

Caraguatatuba, situada na costa norte do Estado, fazendo interligação com a rodovia SP 055, 

principal via de acesso aos municípios de Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela, sendo também 

o principal acesso ao porto de São Sebastião.  

Em conjunto com o complexo viário Anchieta-Imigrantes formam o principal acesso 

ao Litoral Norte, importante pólo turístico do Estado de São Paulo e, como toda rodovia com 

característica turística, a Tamoios apresenta grande variação sazonal de tráfego, com aumento 

expressivo nos finais de semana e feriados, principalmente na temporada de verão, entre os 

meses de dezembro e fevereiro, com longos congestionamentos devido ao aumento de 3 a 4 

vezes no número de veículos que circulam na via (SÃO PAULO, 2001b). 

O trecho de obras está compreendido, como ilustra as Figuras 6.1 e 6.2, entre o Alto 

da Serra (km 64,40) e a cidade de Caraguatatuba (km 83,40), totalizando 19,00 km de 

extensão, assim caracterizados: o sub-trecho compreendido entre o km 64,4 e o km 67 se 

desenvolve no planalto, o sub-trecho entre o km 67 e o km 81 compreende a transposição da 

Serra do Mar e entre o km 81 e o km 83,4 desenvolve-se a baixada litorânea que apresenta 

características de zona urbanizada (SÃO PAULO, op. cit.). A partir do km 67,2 da rodovia até 

a cota altimétrica de 100 metros, correspondente ao km 79, se estende o PESM, 

correspondendo a aproximadamente 12 quilômetros de extensão (Figura 6.2). 

O final do trecho da rodovia se desenvolve nos terrenos planos da baixada litorânea e 

percorre a zona urbana de Caraguatatuba, com vasta extensão de edificações, principalmente, 

estabelecimentos comerciais, além de intenso fluxo de veículos, ônibus, pedestres e ciclistas, 

intensificados pelo Terminal Rodoviário Municipal, próximo a margem da rodovia. 
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Figura 6.1 – Mapa de localização da rodovia dos Tamoios – SP 099 (sem escala). 
Fonte: Mapa rodoviário do Estado de São Paulo, 2009 (escala: 1.1000.000). 

 
 
 

Trecho objeto de estudo 
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Figura 6.2 – Traçado do trecho de obras (Lote 1) e dos limites do PESM (sem escala).  
Fonte: IBGE, 1986 (escala 1:50.000). 
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6.1.2 Aspectos legais 

Em 20 de junho de 2008 o goveno do Estado de São Paulo assinou o Decreto 53.146 

que cria parâmetros de implantação, gestão e operação de estradas que cruzam Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, compreendidas por parques, estações ecológicas, reservas 

biológicas, monumentos naturais e refúgio de vida silvestre. Tal medida busca regularizar as 

estradas já existentes, mas que não passaram por processo de licenciamento ambiental, bem 

como diretrizes para obras de implantação e duplicação de vias em áreas protegidas, além dos 

procedimentos exigidos do licenciamento ambiental estabelecido.  

O Decreto determina a elaboração de Plano de Implantação e Plano de Gestão e 

Operação para orientação das medidas necessárias para prevenção e correção de impactos 

causados pelas obras de construção, implantação e duplicação de trechos nestas estradas, bem 

como condições de gestão e operação.  

Embora as obras de recuperação da rodovia dos Tamoios tenham precedido este 

Decreto, a execução das obras foi condicionada à análise prévia pelos órgãos ambientais dos 

estudos ambientais realizados para a implantação do empreendimento. 

No entanto, de acordo com o Plano de Manejo do PESM (SÃO PAULO, 2006g), as 

áreas utilizadas por infra-estrutra de base de utilidade pública tais como rodovias, ferrovias, 

dutos, plantas industriais, torres, linhas de transmissão de energia, antenas, reservatórios de 

água, barragens e outros equipamentos, localizadas em Unidades de Conservação são 

caracterizadas como zona de uso conflitante, e devem seguir procedimentos específicos para 

atividades de manutenção.  

6.1.2.1 Licenças e autorizações ambientais 

A execução das obras de recuperação do Lote 1 – rodovia dos Tamoios foi 

condicionada primeiramente à emissão do Certificado de Dispensa de Licença Ambiental 

emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e à obtenção prévia das licenças e 

autorizações ambientais específicas para as áreas de apoio às obras, interferências com a 

vegetação e cursos d’água (Quadro 6.1). Os documentos que instruíram o processo de 

licenciamento ambiental são: 
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• RAA - Relatório de Avaliação Ambiental RT-SP-099-064.083.000-S10/002 

elaborado pela THEMAG Engenharia e Gerenciamento S/C Ltda., encaminhado ao 

DAIA/CPRN/SMA em 14 de setembro de 2001; 

• Ofício DE/EXT-094-01, de 6 de setembro de 2001 do DER/SP ao 

DAIA/CPRN/SMA solicitando a dispensa de licença ambiental com alteração dos 

trechos de obras selecionados para recuperação; 

• Ofício DE/EXT-059-01, de 19 de junho de 2001 do DER/SP ao DAIA/CPRN/SMA 

solicitando a dispensa de licença ambiental dos trechos de rodovias selecionados 

para as obras de recuperação; 

• Autorização Especial n.º SMA/CPRN/DEPRN 89703-03, de 14 de março de 2003, 

do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, concedendo autorização para supressão de vegetação22; 

• Cadastramento para uso de caixa de empréstimo de acordo com a Resolução SMA 

30/00, no Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, em 14 de abril de 2003; 

• Cadastramento para depósito de material excedente de acordo com a Resolução 

SMA 30/00, no Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em 16 de abril de 2003; 

• Outorga para intervenção em curso d’água, Portaria DAEE n.º 1488, de 26 de 

setembro de 2003, do Departamento de Águas e Energia Elétrica da Secretaria de 

Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento; 

• Parecer Técnico para intervenção em área de Parque Estadual da Serra do Mar, 

ofício DRPE n.º 040/2003, de 14 de março de 2003, do Instituto Florestal da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 

Para a obtenção de materiais e insumos, as empresas comerciais fornecedoras foram 

selecionadas, primeiramente, a partir da localização (aquelas mais próximas ao 

empreendimento), e mediante apresentação das licenças ambientais específicas atualizadas, ou 

seja, dentro do prazo de vencimento estabelecido. 

 
_____________ 
22 Foi autorizado pelo DEPRN a supressão de 0,0519 ha de floresta ombrófila densa em estágio médio e 34 
árvores isoladas. Em APP foi autorizada a supressão de 0,043 ha de floresta ombrólia densa, estágio 
inicial/pioneiro.  
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LICENÇAS E 
AUTORIZAÇÕES 

AMBIENTAIS 
EXIGÊNCIAS E CONDICIONANTES ÓRGÃO 

AMBIENTAL 
PRAZO DE 
VALIDADE 

Autorização Ambiental 
N.º 89703-03 
SMA/CPRN/DEPRN, de 
14 de março de 2003. 

TCRA – Termo de Compromisso de 
Responsabilidade Ambiental, n.º 19/03 de 19 de 
março de 2003: 
- plantio de 1.000 mudas (0,4 ha) no interior do 
Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo 
Caraguatatuba, no prazo de 18 meses. 

Departamento 
Estadual de Proteção 
de Recursos 
Naturais/Secretaria do 
Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. 

5 anos 

Parecer Técnico para 
intervenção em área de 
Parque Estadual, IF, 
DRPE n.º 040/2003, de 14 
de março de 2003. 

Parecer favorável, sem condicionantes. Instituto Florestal/ 
Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado 
de São Paulo. 

 

Cadastramento de caixa de 
empréstimo de acordo 
com a Resolução SMA 
30/00, DEPRN, em 14 de 
abril de 2003. 

- Após a recuperação da área, deve apresentar à 
CPRN o requerimento solicitando a expedição de 
“Termo de Encerramento de Utilização de Área 
de Apoio em Local Sem Restrição Ambiental”, a 
ser instruído com: 
I - relatório técnico-ambiental da situação da área 
e das medidas corretivas executadas; 
II - relatório técnico-ambiental da situação do 
plantio compensatório de espécies nativas, se 
necessário. 

Departamento 
Estadual de Proteção 
de Recursos 
Naturais/Secretaria do 
Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. 

 

Cadastramento de 
depósito de material 
excedente de acordo com 
a Resolução SMA 30/00, 
DEPRN, em 16 de abril de 
2003. 

Após a recuperação da área, deve apresentar à 
CPRN o requerimento solicitando a expedição de 
“Termo de Encerramento de Utilização Área de 
Apoio em Local Sem Restrição Ambiental”, a ser 
instruído com: 
I - relatório técnico-ambiental da situação da área 
e das medidas corretivas executadas; 
II - relatório técnico-ambiental da situação do 
plantio compensatório de espécies nativas, se 
necessário 

Departamento 
Estadual de Proteção 
de Recursos 
Naturais/Secretaria do 
Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. 

 

Outorga para intervenção 
em curso d’água, Portaria 
DAEE nº 1488, em 26 de 
setembro de 2003. 

 operar as obras segundo as condições 
determinadas pelo DAEE; 

 manter as obras e serviços em perfeitas 
condições de estabilidade e segurança; 

 responder civilmente por danos causados à 
vida, à saúde, e ao meio ambiente, prejuízos de 
qualquer natureza a terceiros, em razão da 
manutenção, operação ou funcionamento das 
obras, bem como do uso inadequado que vier a 
fazer da outorga solicitada; 

 responder por todos os encargos relativos aos 
serviços e obras e a implantação de 
equipamentos ou mecanismos, necessários a 
manter as condições acima, bem como nos 
casos de alteração, modificação ou adaptação 
dos sistemas que, a critério do DAEE, vem a 
ser exigidos, em função do interesse público 
ou social. 

Departamento de 
Águas e Energia 
Elétrica/ Secretaria de 
Estado de Energia, 
Recursos Hídricos e 
Saneamento. 

3 anos 

Quadro 6.1 - Licenças e autorizações ambientais específicas. 

6.1.2.2 Parque Estadual da Serra do Mar 

Os parques naturais constituem unidades de conservação destinadas a proteger áreas 

representativas de ecossistemas. São definidas pelo Poder Público por meio de diplomas 

legais com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a 
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proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com sua utilização para objetivos 

científicos, educacionais e recreativos.  

Segundo a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), os Parques Nacionais são unidades de 

conservação de uso integral e em seu Art. 11, § 1, apresentam como objetivos “a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. O 

§ 4, insere nesta categoria as unidades criadas pelo Estado, onde os Parques Estaduais 

dispõem das mesmas diretrizes dos Parques Nacionais. 

O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado pelo Decreto Estadual 10.251 de 

30/08/77, e alterado pelo Decreto 13.313 de 06/03/79, administrado pelo Instituto Florestal. 

Estende-se do Litoral Norte do Estado, a partir da divisa com o Estado do Rio de Janeiro, até 

os municípios de Peruíbe e Pedro de Toledo, no Litoral Sul e Vale do Ribeira, envolvendo os 

municípios litorâneos de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, São Vicente, Bertioga, 

Santos, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (SÃO PAULO, 2006g), além 

de abranger porções territoriais no Planalto Atlântico que abriga um grande número de 

cabeceiras de drenagens. 

É subdividido em oito núcleos, sendo que a rodovia dos Tamoios intercepta os 

terrenos inseridos no Núcleo Caraguatatuba, que abrange cerca de 88.000 hectares, incluindo 

os limites do PESM nos municípios de São Sebastião, Paraibuna, Salesópolis e Natividade da 

Serra. (SÃO PAULO, 2001b). Na altura do Km 80 da rodovia, margem esquerda, há uma 

entrada para a sede do Parque. 

Esta é a Unidade de Conservação com a maior área do domínio Mata Atlântica e 

vários ecossistemas associados, contribuindo para manutenção da diversidade biológica, 

sendo um dos maiores bancos genéticos de flora e fauna do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2006g). 

O limite do PESM na região de estudo ocorre a partir da cota altimétrica de 100 

metros, se estendendo em direção ao Planalto até ao km 67,2 da rodovia dos Tamoios. 

Além disso, alguns trechos da Serra do Mar são designados Áreas Naturais Tombadas, 

onde suas características excepcionais apresentam valor histórico, arqueológico, turístico, 

científico, paisagístico ou ambiental.  O tombamento constitui um instrumento jurídico de 
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proteção do patrimônio cultural e natural e implica em restrições de uso que garantam a 

proteção e a manutenção de suas características (SÃO PAULO, 2001d). 

Para a Área Natural Tombada Serras do Mar e Paranapiacaba, a Resolução 40 de 6 de 

junho de 1985 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) dispõe das normas, diretrizes e 

recomendações para uso. A Figura 6.3 apresenta os limites da porção norte do PESM e da 

Área Natural Tombada Serras do Mar e Paranapiacaba. 

 

 

Figura 6.3 - Limites do PESM – Regiões sul e central (s/ escala).  
Fonte: Plano de Manejo do PESM, Instituto Florestal, 2005/2006. 
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6.1.3 Caracterização dos aspectos socioambientais    

São apresentadas a seguir as principais características ambientais e sociais do trecho 

de estudo, os principais impactos previstos para a implantação do empreendimento e as 

respectivas medidas propostas para evitar, controlar e ou mitigar possíveis processos de 

degradação ambiental previstos nos estudos ambientais realizados na fase de projeto. 

A caracterização do trecho de obras é apresentada de forma sucinta através de três 

temas: meio físico, meio biótico (com ênfase na cobertura vegetal), e meio antrópico, 

correspondente a região urbana de Caraguatatuba. 

6.1.3.1 Aspectos do meio físico 

Este tema foi abordado a partir dos aspectos geomorfológicos e geológicos e processos 

do meio físico, bem como dados do clima e hidrologia da região. 

Embora as obras realizadas na rodovia dos Tamoios não apresentem grandes 

intervenções construtivas, limitando-se a faixa de domínio da rodovia existente, Freitas (1990) 

ressalta a importância do controle de situações de risco associadas às obras lineares na Serra 

do Mar, sobretudo quanto aos processos do meio físico, como escorregamentos e movimentos 

de massa. 

a) Geologia e geomorfologia  

A área de estudo está inserida no embasamento cristalino, atravessando áreas do pré-

Cambriano e de sedimentos recentes (Figura 6.4). A área de ocorrência do pré-Cambriano 

corresponde à encosta da Serra do Mar, em cujo relevo fortemente acidentado desenvolve-se a 

maior parte do trecho. Apenas os últimos quilômetros do trecho estão situados sobre 

sedimentos recentes, de origem continental e marinha (SÃO PAULO, 2001b). 

O pré-Cambriano é constituído, principalmente, por gnaisses, rocha de alta resistência, 

recobertos por solos residuais de espessura muito variável. Os sedimentos recentes, nos quais 

a estrada desenvolve-se em área plana, são representados por camadas arenosas e argilosas, 

podendo conter camadas de argila orgânica, muito mole e compressível.  

O trecho entre a descida da serra e a planície costeira (entre o km 81 e o km 82), onde 

o relevo apresenta-se acidentado, encontra-se corpos de tálus, geralmente saturados. 

A rodovia cruza três domínios morfológicos principais: Planalto Atlântico, Escarpa da 

Serra do Mar e Planície Costeira (Figura 6.5). O trecho entre os km 64 e 66 corresponde ao 

Planalto Atlântico, caracterizado por colinas e morros arredondados com drenagem para o 
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interior, rumo à bacia do Rio Paraíba. A partir do km 66 inicia-se a zona da Escarpa da Serra 

do Mar, com declividades altas voltadas para o mar. O trecho final da rodovia, associada à 

Planície Costeira, corresponde a topografia de colinas suaves e planícies aluvionares planas. 

Nesta unidade ocorrem morros isolados correspondentes a testemunhos do embasamento pré-

Cambriano que emergem dos sedimentos quaternários (SÃO PAULO, op. cit.). 

A Serra do Mar corresponde, assim, à escarpa montanhosa de transição entre a borda 

do Planalto Atlântico e as Baixadas Litorâneas. É uma escarpa que se apresenta ora abrupta e 

festonada, ora em espigões lineares digitados (SANTOS, 2004). A zona da escarpa é 

caracterizada por apresentar estabilidade precária, onde os movimentos de massa fazem parte 

da dinâmica natural da evolução do relevo, ocorrendo independentemente da intervenção 

humana, porém, a ação antrópica torna estes processos mais freqüentes (Figura 6.6). 

São também predominantes as instabilizações de encosta, e os processos erosivos. 

Segundo Silva (2002) estes processos não são freqüentes nas encostas que permanecem 

vegetadas, mas tem rápido desenvolvimento em cicatrizes de escorregamentos e taludes de 

corte ou aterros que permanecem expostos ou não receberam adequada proteção superficial. 

Vários foram os acidentes geológicos ocorridos no trecho serrano da rodovia dos 

Tamoios. O maior e mais conhecido ocorreu em 1967, quando dezenas de escorregamentos, 

alguns de grande porte, ocasionaram a interrupção total da rodovia, causando muitas vítimas. 

O último evento desse tipo ocorreu em janeiro de 1996, quando diversos escorregamentos 

ocorreram em cortes e aterros, também interrompendo o tráfego durante vários dias. 
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• Embasamento Cristalino 

 Unidade compreende rochas metamórficas e ígneas antigas (rochas 
cristalinas pré-cambrianas) representadas por ampla variedade de granitos, 
gnaisses, xistos, anfibolitos, milonitos e rochas metassedimentares, além de 
uma grande quantidade de corpos de rochas granitóides de dimensões 
variadas; 

 Coberturas Cenozóicas Terciárias e os Sedimentos Costeiros, inseridos nesta 
Unidade, representados pelas bacias sedimentares de São Paulo e de Taubaté, 
como também pelos sedimentos recentes (Holoceno) de areias argilosas e 
argilas arenosas esverdeadas, além de alguns depósitos conglomeráticos e 
areias e argilas orgânicas de deposição flúvio-lagunares em baías, mangues e 
pântanos atuais. 

 
Figura 6.4 – Detalhe dos aspectos litológicos do Lote 1 (sem escala). 
Fonte: IPT (1981a); São Paulo (1999). 
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 Planalto Atlântico - regiões de terras altas, com grande variedade topográfica, representada 
tanto por planícies quanto por escarpas das serras. 

Destaque: Bacias Sedimentares Terciárias de São Paulo e de Taubaté. 

 
 Província Costeira - áreas drenadas diretamente para o mar. 

Destaque: Escarpas da Serra do Mar - Serranias e Morrarias Costeiras e a Baixada 
Litorânea, com as planícies separadas por esporões da serra e ponteadas por elevações que 
variam de colinas a morros.  

 

Figura 6.5 - Detalhe da geomorfologia do Lote 1 (sem escala). 
Fonte: IPT (1981b); São Paulo (1999). 

 

As Fotos 6.1 e 6.2 ilustram o relevo acentuado da Serra do Mar na região interceptada 

pela rodovia dos Tamoios. 

Foto 6.1 – Vista da Serra do Mar. 
Fonte: São Paulo (2001b). 

Foto 6.2 – Rodovia dos Tamoios – trecho 
serrano. 
Foto: equipe de supervisão ambiental (28/07/2004).
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 Alta suscetibilidade a processos de escorregamento e Média 
suscetibilidade a processos de erosão. 

Destaque: Planalto Atlântico. 

 
 Muito Alta suscetibilidade a processos de escorregamento. Destaque: Escarpas da Serra do Mar – 

Serranias e Morrarias. 
   

 Alta suscetibilidade a recalques inundações e adensamento 
de solos moles. 

Destaque: Planície costeira e planícies 
aluviais interiores. 

 

 

Figura 6.6 – Detalhe da carta geotécnica do Estado de São Paulo – Lote 1 (sem escala). 
Fonte: IPT (1994); São Paulo (2005). 

 

b) Aspectos climatológicos e hidrológicos 

O clima nesta região é caracterizado como úmido tropical atlântico, com alta umidade 

atmosférica e precipitações médias de 2.645 mm/ano. No trecho de serra, são comuns os 

nevoeiros nos meses de maior umidade, como ilustram as Fotos 6.3 e 6.4. 

O regime pluviométrico da região é definido por uma época de chuvas intensas que se 

estende de outubro a março, onde janeiro é o mês mais chuvoso com precipitações da ordem 

de 400 mm/mês. De acordo com Santos (2004), os maiores índices pluviométricos são 

registrados nas cotas mais altas da Serra (médias anuais em torno de 4.000 mm), e os 

menores, no sopé da escarpa (médias anuais em torno de 2.500 mm). A temperatura média 

anual é de 22ºC. 

Quanto à hidrologia, o trecho inicial da rodovia acompanha, a grosso modo, o divisor 

de águas do rio Santo Antônio e ribeirão da Aldeia (afluente da margem esquerda do rio 

Juqueriquerê). A partir do Km 69 a rodovia passa a se desenvolver na rede de drenagem do 
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córrego dos Quinhentos Reis, afluente da margem esquerda do rio Santo Antônio (SÃO 

PAULO, 2001b). 

Nas partes mais altas da Serra do Mar, a floresta abriga e mantém inúmeras nascentes 

que formam os riachos e córregos de água pura que fazem parte de importantes bacias 

hidrográficas, como as dos rios Pardo, Guaxinduba e Claro. As bacias do rio Paraibuna e rio 

Santo Antônio são as principais que banham a região. 

 

Foto 6.3 - Neblina no trecho de serra da 
rodovia dos Tamoios. 

Foto 6.4 - Neblina e chuva no trecho de serra 
da rodovia dos Tamoios. 

Foto: equipe de supervisão ambiental. 
 

6.1.3.2 Aspectos do meio biótico 

A vegetação apresenta grande contribuição para o equilíbrio dos processos do meio 

físico, sobretudo na Serra do Mar, onde a Mata Atlântica exerce um importante papel na 

estabilização das encostas e na consolidação dos ecossistemas presentes. 

A floresta tropical úmida que caracteriza a Mata Atlântica é cientificamente 

denominada Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica de Encostas (Figuras 6.7 e 6.8). 

Essa floresta ocorre essencialmente sobre relevo montanhoso, no intervalo compreendido 

entre os limites das florestas baixo-montanhosa e Montana, ou seja, entre 50 e 1.500 metros 

de altitude (SANTOS, 2004), compreendida predominantemente entre o trecho do alto da 

serra (km 64,4) e o km 81 da SP 099. A Mata Atlântica integra vários ecossistemas a ela 

associados que contribuem para a manutenção da diversidade biológica (SÃO PAULO, 

2001b). 
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• Floresta Ombrófila Densa 

 Submontana 

 

Figura 6.7 – Detalhe da floresta ombrólia densa presente no Lote 1 (sem escala). 
Fonte: IBGE (1994). 

 

 Mata Atlântica 

 

Figura 6.8 - Detalhe da Mata Atlântica presente na área de estudo (sem escala). 
Fonte: São Paulo (2001e). 

 
A vegetação ao longo da área de influência da rodovia apresenta-se bastante alterada 

(Fotos 6.5 e 6.6) em decorrência da ação atrópica, sobretudo na época da implantação da 

rodovia que envolveu a supressão expressiva de vegetação, além da introdução de novos 

cortes e aterros. 
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No trecho de baixada, a predominância é de área urbana, onde a vegetação foi 

intensamente explorada, com poucos remanescentes da Mata Atlântica e árvores isoladas. 

Quanto à fauna, o trecho inserido na serra do Mar abriga animais ameaçados de 

extinção como onças, jamantas, jacutinga, jacu-guaçu, paca, jaguatirica, entre outros. 

 

Foto 6.5 – Vista da vegetação na área de 
influência da rodovia dos Tamoios. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental PRR/SP. 

Foto 6.6  - Vegetação das encostas próximas à 
rodovia. 

6.1.3.3 Aspectos do meio antrópico 

A região da baixada litorânea, a partir do km 81, é caracterizada por ocupação urbana 

ao longo de quase toda a extensão, principalmente por estabelecimentos comerciais (Foto 

6.7). Nesta região os núcleos urbanos Rio do Ouro, Jaraguazinho e Ponte Seca foram 

formados a partir da expansão urbana do município de Caraguatatuba e envolvem as margens 

da rodovia. 

As Figuras 6.9 e 6.10 demonstram que no trecho da baixada litorânea a densidade 

populacional é alta e predominantemente urbana. 
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                             Taxa de Urbanização (%) 

 De 29 a 70 (100 Municípios) 

 Mais de 90 a 100 (244 Municípios) 

 
Figura 6.9 – Taxa de urbanização dos municípios percorridos pela rodovia dos Tamoios (sem 

escala). 
Fonte: IBGE (2005).  

 

 Densidade demográfica – 2007 (hab/km2) 

Até 14 

 101 a 250 

  
Figura 6.10 – Densidade demográfica da região percorrida pela rodovia dos Tamoios (sem 

escala). 
Fonte: IBGE (2007).  
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No trecho de serra, onde cruza o PESM, a mata é preservada e a cobertura vegetal 

densa prevalece em toda a extensão, formando belas paisagens que contrastam com a linha do 

Atlântico. 

No trecho de Serra do Mar, de acordo com a Carta de Zoneamento Ambiental 

realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Instituto Florestal e Fundação Florestal 

(SÃO PAULO, 1998) a rodovia dos Tamoios, encontra-se inserida na denominada de 

Amortecimento (zona tampão), que acompanha os limites do PESM, cuja finalidade é 

amortecer os impactos advindos de atividades antrópicas na área do Parque.  

A partir do km 74, contígua a Zona Tampão incide a denominada Zona de 

Recuperação que compreende espaços alterados, decorrente de ações naturais, de abertura de 

rodovias e da ocupação desordenada do solo, onde ocorre com freqüência, a instalação de 

moradias em áreas de preservação permanente ou em locais de grande fragilidade geológica, 

sujeitas aos processos de escorregamentos (SÃO PAULO, 1998). Nesta região, onde se 

estende o planalto, prevalecem as chácaras, sítios e alguns pontos comerciais (Foto 6.8). 

As atividades econômicas da região estão ligadas à pesca, turismo, comércio em geral 

e à mineração, direcionada à construção civil. 

 

Foto 6.7 – Área da baixada litorânea – trecho 
urbano da rodovia dos Tamoios. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental - PRR/SP. 

Foto 6.8 – Área próxima à rodovia SP 099 no 
início do trecho - região de planalto.  
 

6.1.4 Principais intervenções de obras 

A seguir são apresentadas as principais intervenções construtivas previstas no projeto 

e consideradas modificadoras do meio ambiente. 
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a) Geometria 

Em decorrência das características topográficas e condições geológico-geotécnicas, 

algumas melhorias no traçado geométrico tornaram-se restritas. Foi implantada uma faixa 

adicional no trecho ascendente da rodovia e, quando possível, nos trechos onde a plataforma 

viária apresentava espaçamentos suficientes, foram implantadas faixas de segurança ou baias 

de estacionamento. 

Quanto aos acostamentos, houve implantação, readequação e, em alguns trechos, 

houve redução da largura em decorrência do deslocamento do eixo da pista para implantação 

da terceira faixa contínua. 

No trecho urbano entre o km 81,8 e o km 83,4 houve alterações na via com tratamento 

de avenida, onde foram implantadas duas pistas de 7,00 metros de largura e um canteiro 

central. Neste trecho foram implantados 2,4 quilômetros de ciclovia, passeios nas áreas 

edificadas e baias para parada de ônibus. Os acessos aos núcleos urbanos Bairro Alto, Rio do 

Ouro e Jaraguazinho, sofreram melhorias geométricas e de sinalização. 

b) Pavimento 

O pavimento foi restaurado em toda a extensão, com recomposição da sub-base e base 

nos pontos necessários. Foram pavimentadas as baias de estacionamento, acostamentos, 

ciclovias, faixas adicionais, acessos e passeios (Foto 6.9). 

c) Terraplenagem 

Os serviços de terraplenagem foram realizados nos trechos de ampliação do 

acostamento, faixa adicional, ciclovia e baias de ônibus. Foram abertas pequenas áreas de 

empréstimo ao longo da via e uma fora da faixa de domínio. Para as escavações, grande parte 

do material retirado foi reutilizada nas recomposições laterais, no enchimento de canteiros 

centrais e na execução dos passeios, no trecho da baixada. Foram realizadas obras de 

contenção e recomposição de aterros previstos na recomposição dos passivos ambientais. 

d) Drenagem 

Para o sistema de drenagem, foram executadas obras de restauração e complementação 

dos dispositivos ao longo da pista e nos locais de recomposição de aterros e obras de 

contenção. Foram também implantadas novas guias, sarjetas e saídas d’água no trecho da 

baixada, incluindo a drenagem da ciclovia. 
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e) Sinalização e obras complementares 

Devido às novas características da via definidas no projeto com a implantação de 

faixas adicionais e duplicação no trecho urbano, houve uma reestruturação em toda a 

sinalização horizontal e vertical do trecho de obras (Foto 6.10). 

Nos trechos mais críticos, para a segurança viária, foram complementadas as defensas 

e as barreiras rígidas já existentes. 

 

  Foto 6.9 – Obras de pavimentação. 
  

Fotos: equipe de supervisão ambiental PRR/SP. 

Foto 6.10 – Implantação da sinalização 
horizontal. 

 

h) Supressão de vegetação 

Foi realizada supressão de 34 árvores isoladas, 0,0519 ha de floresta ombrófila densa 

em estágio médio e 0,043 ha em estágio inicial em APP, segundo Processo 

SMA/DPRN/DEPRN 89703-03 de 14 de março de 2003, sendo que toda a intervenção se deu 

fora da área do PESM. 

i) Recuperação dos passivos ambientais 

O levantamento, a avaliação e o projeto ambiental para recuperação dos passivos 

ambientais presentes ao longo do trecho de obras da rodovia SP 099 obedeceram a 

metodologia proposta pelo DER/SP, com elaboração de fichas de caracterização de passivo 

ambiental, sendo: 

• Ficha 1 – Síntese do Levantamento dos Passivos Ambientais da Rodovia 

• Ficha 2 – Caracterização de Passivo Ambiental – Corte (CO) 

• Ficha 3 - Caracterização de Passivo Ambiental – Aterro (AT) 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

263

• Ficha 4 - Caracterização de Passivo Ambiental – Bota-Fora (BF) 

• Ficha 5 - Caracterização de Passivo Ambiental – Caixa de Empréstimo (CE) 

• Ficha 6 - Caracterização de Passivo Ambiental – Jazida (JA) 

• Ficha 7 - Caracterização de Passivo Ambiental – Ações de Terceiros (TE) 

• Ficha 8 - Caracterização de Passivo Ambiental – Núcleos Urbanos (NU) 

 

O levantamento, dentro da área de influência da rodovia foi realizado em 2001 e 

considerou três seguimentos distintos: (i) intervenções ocorridas durante o período de 

construção e operação da rodovia - a análise abrangeu a faixa de domínio da rodovia e os 

terrenos circunvizinhos; (ii) intervenções durante a operação da rodovia, por ação antrópica de 

terceiros (áreas de corte); e (iii) ocupação urbana consolidada, que interferiam ou 

apresentavam potencial de interferir nas condições de segurança do tráfego de veículo, bem 

como, da população residente das áreas adjacentes a rodovia. 

Neste contexto, foram registrados 31 passivos ambientais sendo: 14 referentes a 

cortes, 10 em áreas de aterros; 4 em núcleos urbanos; 2 decorrentes das ações de terceiros e 1 

caracterizado como caixa de empréstimo não recuperada. As Fotos 6.11 e 6.12 apresentam 

exemplos dos passivos cadastrados. 

 

Foto 6.11 – Escorregamento em talude de 
corte no trecho serrano. 
Foto: equipe de supervisão ambiental PRR/SP. 

Foto 6.12 – Área de empréstimo utilizada e 
não recuperada. 
Fonte: São Paulo (2001b). 

 

j) Áreas de apoio às obras 

Para execução das obras foi construído um canteiro de obras e uma usina de concreto 

asfáltico (Foto 6.13) nas proximidades da rodovia SP 088, no município de Salesópolis. Os 
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demais insumos foram fornecidos por empresas comerciais. Foram também utilizadas áreas 

privadas para exploração de material terroso (Foto 6.14) e depósito de material excedente 

(bota-fora). 

 

Foto 6.13 – Canteiro de obras e usina de 
concreto asfáltico. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental PRR/SP. 

Foto 6.14 - Área de empréstimo em 
propriedade particular. 

6.1.5 Principais impactos ambientais identificados para as obras de recuperação da 

rodovia dos Tamoios 

Embora as obras de recuperação de rodovias tenham como maior objetivo ampliar as 

condições de segurança viária e a qualidade ambiental do entorno, são inúmeros os impactos 

ambientais e sociais decorrente das atividades construtivas, como já descritos no Capítulo 2. 

A rodovia dos Tamoios, assim como as demais vias integrantes do PRR/SP, 

encontrava-se, no momento da elaboração do projeto de recuperação, totalmente consolidada, 

onde os impactos ambientais mais significativos ocorreram na fase da implantação. Para 

tanto, os impactos ambientais decorrentes das obras de recuperação viária estão 

essencialmente relacionados às intervenções construtivas decorrentes dos processos 

operacionais de obra previstos em projeto, bem como às características ambientais da área 

inserção da rodovia, aspectos importantes na determinação das ferramentas básicas 

necessárias para alcançar o desempenho ambiental desejado. 

A identificação e análise dos impactos ambientais para as obras na rodovia são 

essenciais para avaliação ambiental de toda a área do empreendimento, onde a qualidade 

ambiental poderá ser sensivelmente prejudicada. 
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No trecho em estudo, as obras foram realizadas, em grande parte, ao longo das 

escarpas íngremes da Serra do Mar, onde segundo Gallardo; Sánchez (2005), o entendimento 

da tipologia – mecanismos, causas, agentes – dos processos de dinâmica superficial e sua 

forma de manifestação são fundamentais ao planejamento de intervenções, com adequada 

manutenção do equilíbrio ecológico. Assim, para as intervenções construtivas previstas no 

projeto, foram propostas as medidas e procedimentos de controle ambiental necessárias. 

Os principais impactos socioambientais relacionados às obras do Lote 1 – rodovia SP 

099, identificados no Relatório de Avaliação Ambiental (SÃO PAULO, 2001b), são:  

• erosão, escorregamento e assoreamento dos cursos de água: devido à mudança da 

geometria das encostas durante as obras de estabilidade de taludes, bem como nas 

caixas de empréstimo e bota-foras; 

• aumento de poeira e material particulado para a atmosfera: está relacionado às 

atividades de escavação, remoção e implantação de pavimento, tráfego de 

caminhões e máquinas; 

• aumento do nível de ruído: caracterizado pelo uso e tráfego de caminhões e 

máquinas; 

• supressão de árvores isoladas: para ajustes geométricos foi previsto a supressão de 

vegetação em alguns trechos da rodovia, porém fora da área de Parque; 

• fuga da fauna: em decorrência do aumento no nível de ruídos durante as obras; 

• alteração na paisagem: decorrente dos ajustes geométricos, faixas adicionais, 

ciclovias e passeios, obras de recuperação de taludes entre outros; 

• insatisfação da população instalada nas margens da rodovia: devido à emissão de 

ruídos, poeira e material particulado; aumento no tráfego de máquinas e caminhões;  

• insatisfação dos usuários da rodovia pelo transtorno no sistema viário: desvio de 

trafego, presença de máquinas e caminhões no acostamento causam desconforto nas 

viagens; 

• maior risco de acidentes: devido ao maior fluxo de caminhões e maquinários ao 

longo da rodovia e pelas irregularidades temporárias do pavimento. 

 
Estes impactos foram classificados pelos seguintes critérios: área de abrangência, 

probabilidade de ocorrência, duração, reversibilidade, significância. Por não compor o foco do 

presente estudo, estes dados não foram aqui tratados.  
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Embora não citados nos estudos ambientais iniciais, foram identificados pela equipe 

de supervisão ambiental como aspectos importantes a serem acompanhados e monitorados, as 

possíveis intervenções no PESM e o processo de reassentamento de famílias situadas em áreas 

de risco de escorregamento. 

Os impactos nas áreas preservadas pelo Parque estão relacionados principalmente a 

disposição de material terroso, resíduos sólidos e materiais betuminosos (graxas, óleos, 

combustívies, sobras de concreto asfáltico etc.), ao longo da plataforma viária, ocasionando a 

contaminação do solo, das águas, além de processos de degradação dos ambientes naturais 

preservados.  

Quanto à relocação das famílias, foi identificada a necessidade da remoção de 

edificações locadas em áreas designadas de risco geotécnico. O lugar ocupado pelas famílias 

cedeu espaço para a construção de um muro de espera, tido como solução para conter 

processos de escorregamentos decorrentes da instabilidade geotécnica de um talude de aterro 

de aproximadamente 45 metros de altura localizado no núcleo urbano Rio do Ouro / Baixo, na 

altura do km 79,95 da rodovia SP 099, lado esquerdo (sentido São José dos Campos / 

Caraguatatuba). Foram demolidas cinco edificações (sendo quatro imóveis residenciais e um 

imóvel usado para cultos religiosos), e implicou no deslocamento involuntário de quatro 

famílias, totalizando trinta e nove pessoas (Fotos 6.15 a 6.18). 

 

Foto 6.15 – Imagem aérea das edificações 
demolidas. 
Fonte: São Paulo (2001a).  

Foto 6.16 – Muro de espera construído em 
área de risco. 
Foto: equipe de supervisão ambiental PRR/SP. 

 

 

Edificações demolidas 
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Foto 6.17 – Casa localizada em área de risco 
de escorregamento de solo. 

Foto 6.18 – Casa junto ao talude de aterro da 
rodovia dos Tamoios – área de risco. 

Fonte: São Paulo (2001a). 
 

Por outro lado, os impactos positivos foram observados logo após a conclusão das 

obras, sobretudo pela melhoria nas condições do pavimento, ajustes geométricos e 

implantação das faixas adicionais, disciplinando o tráfego e melhorando as condições de 

segurança viária e o conforto durante as viagens. 

O ambiente do entorno da rodovia também foi sensivelmente favorecido pelas obras, 

principalmente pela recuperação de processos erosivos e sistemas drenantes, bem como pela 

recuperação da maioria dos passivos ambientais cadastrados na fase de projetos. 

6.1.6 Principais medidas de controle ambiental e medidas mitigadoras 

Para prevenir e ou minimizar impactos ambientais durante as obras, além das medidas 

de controle ambiental apresentadas no RAA, foi elaborado pelas empresas construtoras 

responsáveis, na fase inicial da contratação, o PCA complementar e mais detalhado, 

configurando as medidas ambientais necessárias para todas as intervenções definidas no 

projeto. A implantação de tais medidas, assim como o atendimento às normas e diretrizes 

ambientais do DER/SP, foram periodicamente acompanhadas pelas atividades de supervisão 

ambiental. 

Dentre as medidas previstas no RAA da rodovia dos Tamoios (SÃO PAULO, 2001b), 

as principais são: 

• Contenção de processos erosivos, escorregamentos e assoreamento de sistemas de 

drenagem, a partir das medidas: (i) realizando atividades de terraplenagem e 

retirada de caixas de pavimento nos períodos menos chuvosos; (ii) reduzindo o 
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tempo de permanência de solos expostos por meio do revestimento vegetal; (iii) 

evitando o acúmulo de material terroso ao longo do trecho, transportando-os 

sempre em caçambas cobertas por lonas; 

• Aquisição de material de empréstimo e de áreas de bota-foras em unidades pré-

existentes: a utilização de áreas já degradadas conduz à recuperação destes locais e 

evita a exploração de novos terrenos; 

• Restrição do horário e período de execução das obras: para minimizar os 

transtornos decorrentes do aumento nos níveis de ruído e outros distúrbios 

provocados pelas obras, sobretudo no trecho de maior concentração urbana, foi 

proposto a realização das atividades de obra em período comercial (de segunda a 

sexta-feira, entre 8 e 17 horas), bem como um planejamento para redução das 

atividades nos períodos de feriados prolongados, férias escolares e temporada de 

verão; 

•  Implantação de sinalização intensiva advertindo a execução das obras, sinalização 

orientativa, de alerta e dispositivos de segurança nos trechos de desvio de tráfego, 

sistemas pare-siga, redução de velocidade, bem como a sinalização provisória para 

as diversas etapas de obra; 

• Medidas compensatórias: para a supressão de vegetação e de árvores isoladas 

previstas no projeto, foi recomendada a recomposição em dobro do plantio de 

espécies nativas da Mata Atlântica em áreas degradadas ao longo das margens da 

rodovia. De acordo com o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 

(TCRA n.º 19/03) emitido pelo DEPRN, foi estabelecido o plantio compensatório 

de 1.000 mudas de espécies nativas no interior do PESM, bem como a implantação 

de placas educativas e com alusivos ambientais. 

 

Além destas medidas, a implantação do “Plano de Reassentamento das Famílias 

Afetadas pelo Projeto de Recuperação da SP 099 – rodovia dos Tamoios”, elaborado pela 

empresa PRIME Engenharia, em novembro de 2001, foi considerada condicionante para a 

emissão da ordem de serviço referente ao início das atividades construtivas na rodovia. 

Para a execução das atividades foram seguidas as diretrizes da política operativa OP-

71023 do BID (SÃO PAULO, 2001a), que relacionam as medidas necessárias para assegurar o 

reassentamento adequado de famílas afetadas, propondo medidas de gestão para atender as 

expectativas e eliminar conflitos. Neste contexto, como medida compensatória ao processo de 
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deslocamento, que provocou dentre outros impactos, mudanças de hábitos, alteração nos 

estilos de vida e na convivência com a comunidade, as famílias removidas foram reassentadas 

em casas novas adquiridas pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por meio de convênio 

com o DER/SP, onde as características construtivas das edificações apresentaram-se bastante 

superiores quando comparadas às casas anteriormente habitadas, além de localizadas em 

região com melhores condições de acesso a serviços, comércios, escolas, estruturas de lazer 

etc. As Fotos 6.19 e 6.20 ilustram as novas casas das famílias reassentadas. 
 

Foto 6.19 – Fachada do imóvel destinado ao 
reassentamento das famílias. 
Fotos: Roberta Maria Costa.  

Foto 6.20 – Vista das novas edificações. 

6.1.7 Aspectos ambientais significativos 

A partir da avaliação ambiental inicial foi possível identificar os aspectos ambientais 

significativos das obras de recuperação da rodovia dos Tamoios, que podem intervir ou 

influenciar no desempenho ambiental das obras. 

Quanto às condições ambientais do meio de inserção do empreendimento, as possíveis 

intervenções no PESM, área legalmente protegida e de notável importância ecológica, foram 

identificadas como uma questão importante a ser monitorada, sendo assim, considerado como 

um aspecto ambiental significativo às obras na rodovia. 

 

 

____________ 
23 A partir dos anos 90, organismos multilaterais de financiamento como o BID, estabeleceram uma série de 
diretrizes para reposição das perdas de moradias e deslocamento involuntário em projetos financiados por esses 
organismos, alinhando uma política e procedimentos a serem assumidos pelos prestatórios no âmbito das 
operações de crédito que impliquem no deslocamento involuntário de população.  
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Além da necessidade da obtenção das licenças e autorizações ambientais para 

intervenção em áreas protegidas, outros cuidados ambientais foram também discutidos e 

apresentados nos planos de controle ambiental, sobretudo no que compete às atividades de 

terraplanagem, pavimentação e implantação de áreas de apoio nas proximidades do Parque. 

Considerando a variável ambiental das obras, a recuperação dos passivos ambientais 

cadastrados na fase de projeto foi também considerada como aspecto ambiental relevante para 

o desempenho ambiental do empreendimento, principalmente aqueles relacionados aos 

processos de escorregamentos e deslizamentos de taludes, muito comuns na região. 

Quanto aos aspectos do meio antrópico, são inúmeros os desconfortos provocados 

pelas obras, tanto aos usuários como à população lindeira à rodovia, principalmente no trecho 

urbano. A emissão de gases poluentes, ruídos e levantamento de poeira; interrupção de vias e 

acessos; aumento no tráfego local decorrente da circulação de máquinas e caminhões, e o 

conseqüente aumento nos índices de acidentes, são exemplos de problemas freqüentes em 

obras viárias que requer acompanhamento permanente para minimizar seus efeitos. Assim, 

para o desempenho ambiental das obras, o controle das atividades operacionais com potencial 

de causar impactos sobre a população lindeira constituiram aspectos ambientais significativos. 

Ainda com relação aos aspectos sociais do empreendimento, a relocação de famílias, 

por constituir em atividade com potencial de causar impactos sobre as famílias, foi também 

considerada como aspecto significativo a ser monitorado e importante para o desempenho 

ambiental do empreeendimento. 

Além dos aspectos acima citados, o atendimento à legislação ambiental e às cláusulas 

ambientais previstas no contrato de prestação de serviços de engenharia, foi considerado um 

aspecto ambiental de alta significância, onde a obtenção das licenças e autorizações 

ambienteais específicas e o atendimento às condicionantes, exigências e prazos previstos são 

fundamentais para evitar a geração de impactos ambientais, bem como inconvenientes em 

decorrência de possíveis multas e autuações geradas pelos órgãos ambientais ou pelo próprio 

empreendedor. 

O Quadro 6.2 apresenta uma síntese dos aspectos ambientais significativos 

identificados para as obras de recuperação da rodovia dos Tamoios, os respectivos impactos 

ambientais e as medidas de controle ambiental correspondentes. 
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Aspecto Ambiental 
Significativo Impactos Ambientais Medidas de controle e 

mitigatórias 
Qualidade ambiental das áreas 
integrantes do Parque Estadual da 
Serra do Mar. 

Alteração da qualidade da água 
decorrente do carreamento de 
material terroso oriundo das 
atividades de terraplenagem 
causando prejuízos à flora e à fauna 
local. 
 

Implantação de barreiras de 
contenção de sólidos; 
Execução das obras de 
terraplenagem e pavimentação nos 
períodos de seca; 
Implantação do revestimento 
vegetal logo após as atividades de 
terraplenagem, evitando solos 
expostos. 

Contaminação do solo e das águas 
decorrente da disposição de 
resíduos ou substâncias derivadas 
do petróleo (óleos lubrificantes, 
graxas, combustíveis, sobras de 
concreto asfáltico etc.). 
 

Manutenção dos equipamentos e 
veículos; 
Implantação de dispositivos de 
contenção de vazamentos nas 
frentes de obra (caixas de serragem 
e ou areia sob os equipamentos); 
Construção de bacias de retenção 
de sedimentos. 

Desconforto ambiental sentido 
pelas comunidades lindeiras à 
rodovia, decorrente das 
intervenções das obras. 

Emissão de ruídos.  Inspeção periódica dos 
equipamentos; 
Realização da medição periódica 
dos níveis de ruído; 
Execução das atividades 
construtivas no horário comercial 
(entre 8 e 17 horas). 

Emissão de gases poluentes, 
material particulado e poeira. 

Inspeção periódica dos 
equipamentos e caminhões; 
Aspersão de água nos trechos de 
terraplenagem. 

Relocação de famílias de baixa 
renda situadas em área de risco. 

Prejuízos às famílias quanto aos 
aspectos culturais, educacionais e 
de lazer proporcionado pela 
alteração da região habitada. 

Reassentamento das famílias em 
local de fácil acesso ao transporte, 
lazer e educação; 
As edificações devem comportar 
todos os integrantes familiares; 
Seguir as diretrizes da OP 730 do 
BID. 

Recuperação dos passivos 
ambientais. 

Risco de evolução dos processos 
de instabilização de taludes e dos 
processos erosivos. 

Monitoramento geotécnico; 
Execução das atividades de 
recuperação dentro do cronograma; 
Controle dos materiais resultantes 
de escavação e aterro. 

Prejuízos à qualidade ambiental da 
rodovia pela recuperação 
inadequada da área, ampliando a 
degradação do local. 

Execução das atividades de acordo 
com o projeto previsto; 
Verificação de inconsistências e 
estudos de alternativas. 

Conformidade legal e 
regulamentar. 
 
 
 

O não atendimento à legislação 
ambiental e às exigências e 
condicionantes legais podem 
resultar em multas, autuações e 
embargos na obra. 

Atendimento à legislação 
ambiental, bem como às 
condicionantes, exigências e prazos 
estabelecidos. 

Quadro 6.2 - Aspectos ambientais significativos das obras de recuperação da rodovia dos 
Tamoios. 
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6.2 Avaliação de desempenho ambiental - rodovia dos Tamoios (SP 099) 

A rodovia dos Tamoios foi selecionada para aplicação e validação do instrumento 

proposto para avaliar o desempenho ambiental de obras rodoviárias, onde foram seguidas as 

etapas básicas apresentadas na seqüência metodológica. Esta avaliação foi realizada a partir 

dos indicadores de desempenho ambiental selecionados quando da elaboração do instrumento. 

A ADA das obras de recuperação do Lote 1, correspondente ao trecho de 19,00 

quilômetros da rodovia dos Tamoios, tem por objetivo identificar, acompanhar e avaliar, por 

meio do registro das não conformidades ambientais, a ausência ou a deficiência das medidas 

de controle ambiental propostas no PCA para evitar, minimizar ou mitigar os impactos 

ambientais previstos. 

A aplicação do instrumento proposto refere-se ao período de obras do trecho, 

compreendido entre março de 2003 e julho de 2004, totalizando dezessete meses seqüenciais. 

Os resultados da ADA do trecho em estudo devem ser disponibilizados e divulgados 

por meio de relatórios periódicos a todos os envolvidos com o empreendimento e demais 

partes interessadas, tais como o empreendedor, no caso em questão, o DER/SP, representado 

pela Assessoria Ambiental, ligada àa Diretoria de Engenharia; Diretoria de Operações 

(divisão regional responsável - DR 06 Taubaté) e pela Unidade de Coordenação do Programa 

de Recuperação de Rodovias (UCPRR); gerenciadora e supervisora ambiental; as empresas 

contratadas para realizar a supervisão e a execução das obras; e o organismo financiador, no 

caso o BID. Outros grupos das partes interessadas podem ser representados pelos órgãos 

ambientais, comunidades afetadas, ONGs, prefeituras municipais da região etc. 

6.2.1 Considerações gerenciais 

As estratégias da empresa, sua postura diante das questões ambientais, assim como a 

determinação dos interesses mais relevantes das partes interessadas para o estabelecimento 

das metas ambientais e dos indicadores de desempenho ambiental de maior significância são 

componentes do processo de ADA a serem discutidos e definidos pelos responsáveis pelo 

empreendimento. 
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a. Partes interessadas 

Para o estabelecimento das metas ambientais foi realizado primeiramente um 

levantamento dos grupos das partes interessadas, seus representantes e os respectivos 

interesses (Quadro 6.3).  

Os interesses específicos de cada grupo somados aos aspectos ambientais 

significativos possibilitam a determinação dos indicadores de desempenho ambiental 

significativos a serem monitorados durante a ADA. 

 
Partes interessadas Representantes Interesses 

Empreendedor (DER/SP), 
gerenciadora e supervisora 
ambiental. 

- Diretor de operações; 
- Diretor de meio ambiente 
ligado à Diretoria de 
Engenharia; 

- Diretoria Regional (DR6); 
- Coordenador do Programa –
UCPRR; 

- Coordenador da 
gerenciadora; 

- Coordenador da supervisora 
ambiental e supervisores 
ambientais. 

 

- Segurança viária; 
- Ausência de danos e passivos ambientais; 
- Atendimento aos aspectos legais;  
- Atendimento às cláusulas ambientais com o 
BID, com a supervisora de obras e construtora; 

- Atendimento das medidas previstas no PCA 
necessárias para evitar, controlar ou mitigar 
impactos ambientais. 

 

Supervisora de obras e 
construtora. 

- Gerente da supervisora de 
obras; 

- Gerente de obras. 

- Conformidade legal e ambiental; 
- Postura gerencial e ambiental da supervisora e 
construtora; 

- Relação harmoniosa com a população lindeira. 
 

Organismo financiador. - Coordenador do contrato de 
empréstimo e os 
coordenadores ambientais do 
BID. 

- Atendimento às cláusulas ambientais do 
contrato de empréstimo; 

- Qualidade socioambiental do empreendimento. 
 

Comunidades afetadas. - População lindeira à rodovia. - Controle das atividades construtivas que 
provocam incômodos: geração de ruídos; 
emissão de gases, particulados e poeira; 
possíveis cortes na distribuição de energia e 
água; 

- Recuperação seqüencial das áreas degradadas; 
- Manutenção da qualidade ambiental da região. 
 

Órgãos ambientais. Cetesb/SMA; 
DEPRN; 
IF. 

- Conformidade legal e atendimento às 
condicionantes das licenças e autorizações 
ambientais; 

- Preservação da qualidade ambiental. 
 

Ministério Público. Ministério Público. - Condições socioambientais da obra, sua 
conformidade legal e o processo de 
recuperação de passivos.   

 
Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba e demais 
prefeituras da região. 

Prefeitos e secretários de meio 
ambiente das prefeituras. 

- Conformidade legal e as condições 
socioambientais do empreendimento. 
 

Quadro 6.3 - Partes interessadas e seus interesses – Lote 1. 
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b. Postura ambiental do empreendedor e do organismo financiador 

O DER/SP vem nos últimos anos estruturando o seu Departamento de Meio Ambiente 

visando a ampliar o conhecimento técnico dos profissionais e a sua atuação nas obras viárias 

do Estado de São Paulo. 

Em 2006, com apoio financeiro do BID, foi iniciada a implantação do sistema de 

gestão ambiental no órgão, com o objetivo de estabelecer diretrizes gerais, procedimentos, 

instruções de projeto e especificações técnicas relacionadas à variável ambiental dos 

empreendimentos rodoviários, em conformidade com os princípios e objetivos de sua Política 

Ambiental (SÃO PAULO, 2006c). Atualmente, embora já implementado, algumas 

especificações técnicas e instruções de projeto integrantes do SGA ainda estão sendo 

revisadas. 

Para os programas de recuperação de obras viárias, o DER/SP, além de contratar 

empresas de consultoria especializadas no gerenciamento destes empreendimentos, vem 

implantando nos últimos anos os serviços de supervisão ambiental, sendo integrantes do 

contrato da gerenciadora ou por meio de contratação de empresas especializadas nestas 

atividades. 

Para as obras do PRR/SP foi contratada uma equipe multidisciplinar de profissionais 

experientes e capacitados para a realização das atividades de supervisão ambiental das obras, 

atuando em conjunto com a gerenciadora. A supervisora ambiental realizou o 

acompanhamento das atividades construtivas durante todo o período de obras, buscando o 

atendimento às normas e diretrizes do DER/SP, à conformidade legal, à implantação de 

medidas de controle ambiental e à conservação da qualidade ambiental e social do 

empreendimento. 

Assim, a postura ambiental do empreendedor para as obras do Programa foi 

direcionada ao atendimento legal e normativo do DER/SP, à minimização dos impactos 

ambientais e à implantação das medidas compensatórias. 

Para as obras na rodovia dos Tamoios foram tomadas como atividades prioritárias o 

reassentamento das famílias afetadas pelo empreendimento de acordo com as diretrizes do 

BID, a minimização das intervenções no PESM e nas comunidades lindeiras à rodovia, assim 

como a obtenção das licenças e autorizações ambientais específicas, necessárias à 

implantação das obras. 
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c. Metas ambientais 

Levando em consideração os aspectos ambientais significativos do empreendimento e 

os interesses das partes interessadas, foram estabelecidas pela gerenciadora e a supervisora 

ambiental em conjunto com o empreendedor, responsáveis pelo empreendimento, as metas 

ambientais, conforme o Quadro 6.4. 

 

Aspectos ambientais 
significativos Metas Ambientais 

Qualidade ambiental das áreas 
integrantes do Parque Estadual da 
Serra do Mar. 

Controle dos processos erosivos e do carreamento de material terroso e 
betuminoso, capazes de provocar a contaminação do solo e de cursos 
d’água integrantes ao PESM.  
 

Desconforto ambiental às 
comunidades lindeiras decorrente 
das intervenções das obras. 
 

Minimizar os impactos gerados nos trechos urbanos, evitar 
reclamações, reduzindo os níveis de ruídos e a emissão de poeira, gases 
e particulados. 

Relocação de famílias de baixa 
renda situadas em área de risco. 
 

Prevenir e evitar conflitos e reclamações; 
Seguir as diretrizes do BID para o reassentamento das famílias; 
Avaliar a satisfação das famílias relocadas. 
 

Recuperação dos passivos 
ambientais. 
 

Recuperação dos passivos ambientais cadastrados na fase de projeto. 

Conformidade legal e normativa. Obtenção das licenças e autorizações ambientais específicas para áreas 
de apoio e fornecedores com prazos atualizados; 
Atendimento às exigências e condicionantes previstas nas licenças e 
autorizações; 
Isenção de multas e penalidades. 
 

Quadro 6.4 - Metas ambientais estabelecidas para a rodovia dos Tamoios. 
 

6.2.2 Seleção e guia dos indicadores de desempenho ambiental significativos 

Os indicadores de desempenho ambiental propostos para o instrumento de avaliação 

são representados pelas NCAs registradas durante as obras na rodovia dos Tamoios. Para 

tanto, com o intuito de ampliar a ADA das obras, a partir da definição dos aspectos 

ambientais significativos do empreendimento e das metas ambientais estabelecidas para 

alcançar um bom desempenho ambiental, foram então selecionados os indicadores de 

desempenho ambiental significativos, distribuídos em 5 grupos distintos (Quadro 6.5), a 

serem analisados de forma paralela dos demais indicadores.  

Estes indicadores, assim como os demais, são avaliados a partir do registro das NCAs 

e representam a ausência das medidas de controle ambiental necessárias e, conseqüentemente, 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

276

a postura da empreiteira quanto às questões ambientais e legais que envolvem o 

empreendimento. 

 

Aspectos ambientais 
significativos 

Indicadores de desempenho 
ambiental significativos Metas Ambientais 

Qualidade ambiental das áreas 
integrantes do Parque Estadual 
da Serra do Mar. 

Grupo 1 
• Soterramento da vegetação; 
• Processos erosivos e carreamento de 

material terroso; 
• Assoreamento de cursos d’água; 
• Lançamento de material terroso ou 

betuminoso (óleo, graxa, massa 
asfáltica etc.); 

• Interferências na fauna local. 

Dispor o material de escavação em 
locais adequados; 
Controle dos processos erosivos e 
do carreamento de material terroso e 
betuminoso; 
Evitar o assoreamento de cursos 
d’água integrantes ao PESM.  
 

Desconforto ambiental às 
comunidades lindeiras 
decorrente das intervenções 
das obras. 
 

Grupo 2 
• Registro de reclamações; 
• Excesso de ruídos; 
• Emissão excessiva de gases e 

fumaças; 
• Formação de poeira e material 

particulado. 

Minimizar os impactos gerados nos 
trechos urbanos, evitar reclamações, 
reduzindo os níveis de ruídos e a 
emissão de poeira, gases e materiais 
particulados. 

Relocação de famílias de baixa 
renda e situadas em área de 
risco. 
 

Grupo 3 
• Registro de reclamações ou 

insatisfação das famílias; 
• Deficiências diagnosticadas durante 

o reassentamento. 

Evitar conflitos e reclamações; 
Seguir as diretrizes do BID para o 
reassentamento das famílias; 
Avaliar a satisfação das famílias 
relocadas. 

Recuperação dos passivos 
ambientais. 
 

Grupo 4 
• Não apresentação do cronograma 

para recuperação dos passivos; 
• Recuperação inadequada ou 

insuficiente dos passivos; 
• Não recuperação do passivo. 

Recuperação de 90% dos passivos 
ambientais cadastrados. 

Conformidade legal e 
normativa. 

Grupo 5 
• Autos de infração/ notificação; 
• Ausência ou vencimento da licença 

ambiental específica; 
• Não atendimento às exigências e 

condicionantes. 

Obtenção das licenças e 
autorizações ambientais específicas 
para áreas de apoio e utilização de 
fornecedores regularizados; 
Atendimento às exigências e 
condicionantes previstas nas 
licenças e autorizações; 
Isenção de multas e penalidades. 
 

Quadro 6.5 - Indicadores de desempenho ambiental significativos selecionados para o 
Lote 1. 
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6.2.3 Critérios de desempenho ambiental 

Para aplicação do instrumento proposto nas obras de recuperação da rodovia dos 

Tamoios foram utilizados todos os critérios estabelecidos para realizar a ADA de obras 

rodoviárias, onde os indicadores são avaliados por três características ou atributos que 

permitem a análise da criticidade da não conformidade registrada, sendo: Gravidade (GR), 

Situação de atendimento às solicitações (SA) e a Reincidência da não conformidade ambiental 

(RE), conforme apresenta o Quadro 6.6. 

Como citado anteriormente, de acordo com as características ambientais do ambiente 

de inserção da obra, dos aspectos ambientais significativos verificados, e das metas 

ambientais estabelecidas, os indicadores de desempenho ambiental diretamente relacionados a 

estas variáveis podem ser submetidos a uma análise mais profunda, onde, além do critério 

proposto pelas categorias apresentadas, pode ainda ser acrescido um peso que multiplicado 

pela Gravidade, conduz a uma maior representatividade daquele indicador com relação aos 

demais. 

Este peso corresponde a um “critério de importância” a ser utilizado especificamente 

para os indicadores considerados mais significativos. No entanto, para o caso em questão não 

foram utilizados estes pesos, uma vez que, os resultados do desempenho ambiental das obras 

de recuperação da rodovia dos Tamoios foram utilizados para uma análise comparativa com 

os demais trechos de obra selecionados para o desenvolvimento do instrumento proposto. 

A avaliação dos indicadores de desempenho ambiental significativos foi realizada por 

meio da retro-análise, onde verificou-se o que seria considerado como desempenho ambienal 

desejado e qual seriam os limites então estabelecidos. Estes indicadores serão tratados mais 

adiante e de forma paralela aos demais para verificação do desempenho ambiental alcançado. 
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Critérios para avaliação de desempenho ambiental 

Gravidade (GR) 
GR = 1, 2, 3, 4, ou 5. 
 
Situação de atendimento às solicitações (SA) 

• Não Conformidade Em Atendimento (EA): SA = 0 
• Não Conformidade Atendida (AT): SA = 0 
• Não Conformidade Pendente (PE):  

SAPE = 1, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  
SAPE = 2, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

• Não Conformidade Não Atendida (NA):  
SANA = 2, quando a GR estiver entre 1 e 3; e  
SANA = 3, quando a GR for igual a 4 ou 5. 

 
Reincidência da não conformidade ambiental (RE) 
• RE = 1, quando registrada a primeira recorrência relacionada àquela não conformidade e o valor de GR 

for igual a 1 ou 2;  
• RE = 2, quando registrada a segunda recorrência relacionada àquela não conformidade ambiental ou 

quando do primeiro registro de recorrência e o valor de GR for igual a 3 ou 4 e;  
• RE = 3, quando registrada qualquer não conformidade ambiental a partir da segunda reincidência ou 

quando do registro da primeira reincidência da NCA, onde GR igual a 5. 
 
VDAML = GR + AS + RE 
 

Quadro 6.6 - Resumo dos critérios para avaliação de desempenho ambiental. 

6.3 Protocolo de avaliação de desempenho ambiental - rodovia dos Tamoios  

A etapa de realização do protocolo corresponde ao levantamento e tratamento dos 

dados, à aplicação dos critérios propostos, à análise dos resultados comparando às metas 

ambientais estabelecidas e à elaboração dos relatórios de comunicação e divulgação às partes 

interessadas – Relatório Mensal de Avaliação de Desempenho Ambiental. 

Além disso, foram feitas as análises críticas dos resultados obtidos, verificando se os 

critérios utilizados realmente são eficientes para avaliar o desempenho ambiental das obras do 

Lote 1. 

6.3.1 Levantamento e coleta dos dados 

Após a seleção dos indicadores de desempenho ambiental e a definição dos critérios a 

serem utilizados, foram analisados os laudos de vistoria, relatórios de recuperação de 

passivos, relatórios mensais de supervisão ambiental, documentos relacionados à 

conformidade legal e ambiental das obras, projetos, entre outros, relacionados às obras 

executadas no Lote 1. Estes documentos foram elaborados pela empresa projetista e ou pela 
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equipe de supervisão ambiental do Programa durante as obras, correspondente ao período de 

março de 2003 e julho de 2004. 

Os documentos consultados forneceram as informações necessárias para avaliação 

ambiental do empreendimento, tais como: as NCAs registradas, a situação de atendimento 

quanto às solicitações da supervisora ambiental (dentro ou fora do prazo), situação de 

recuperação dos passivos ambientais, as licenças e autorizações ambientais específicas do 

empreendimento e o prazo de validade destes documentos, características construtivas etc. 

O Quadro 6.7 apresenta um resumo dos documentos consultados e dados obtidos, 

bem como procedimentos para coleta, como a periodicidade e a forma de apresentação dos 

resultados. 

As atividades de supervisão ambiental, os documentos consultados e gerados 

periodicamente constituíram-se nos elementos fundamentais e necessários para o 

acompanhamento e monitoramento ambiental da obra, buscando o controle de danos 

ambientais e a recuperação de áreas degradadas (passivos ambientais). 
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Documentos 
consultados 

Dados coletados para análise e 
verificação Periodicidade Forma de apresentação 

dos resultados 

Laudos de vistoria.* Registro de não conformidades 
ambientais, ações corretivas e prazos.

Quinzenal Quadro com data dos 
registros das NCAs, medidas 
corretivas e prazos. 

Relatório de 
Supervisão 
Ambiental.* 

Andamento das obras; 
Registro e prazo de atendimento das 
não conformidades ambientais; 
Conformidade legal e regulamentar. 

Mensal Quadro com data dos 
registros das NCAs, medidas 
corretivas, prazos e fotos; 
Tabela com relação das 
licenças e autorizações, 
atendimentos e prazos. 

Relatório de passivos 
ambientais.* 

Andamento da recuperação dos 
passivos ambientais de acordo com o 
cronograma previsto. 

Mensal Quadro com relação dos 
passivos, as atividades de 
recuperação e fotos. 

Plano de Controle 
Ambiental (PCA) da 
rodovia SP 099. 
 
Instruções e 
especificações 
ambientais do 
DER/SP. 

Análise das medidas de controle 
propostas para as atividades 
construtivas de acordo com o 
andamento das obras; 
Informações técnicas para elaboração 
de relatórios, periodicidade e prazos, 
documentos a serem gerados; fluxo 
de documentos internos e externos. 

Quinzenal Quadro com a localização 
dos eventos e medidas de 
controle; 
Quadro de informações 
/fluxogramas. 

Relatório de Avaliação 
Ambiental da Rodovia 
SP 099. 

Características ambientais da área de 
inserção do empreendimento; 
Projetos para a recuperação dos 
passivos; 
Previsão dos impactos e medidas de 
controle. 

Mensal Mapas, fotos, quadros dos 
passivos, impactos e 
medidas de controle. 

Projeto executivo do 
empreendimento. 

Especificações e características 
construtivas (obras de arte corrente e 
especiais, terraplenagem, 
pavimentação etc.). 

Quinzenal Tabelas/ croquis. 

Quadro 6.7 - Levantamento e coleta dos dados do Lote 1. 
(*) Documentos elaborados pela supervisora ambiental durante as obras. 

 

Como proposto pelo instrumento desenvolvido para avaliar o desempenho ambiental 

de obras rodoviárias, as NCAs registradas no Lote 1 foram separadas mês a mês e agrupadas 

na Planilha de Registro e Caracterização das NCAs apresentada no Apêndice B e resumido 

no Quadro 6.8. A partir da síntese e tratamento das NCAs foi possível, com aplicação dos 

critérios previamente definidos, obter o Valor do Desempenho Ambiental Mensal do Lote 1 

(VDAML1).  
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Lote de obra: Lote 1                                   Trecho de obra: Alta da Serra/Caraguatatuba 

km inicial: 64,4      km final: 84,4               Extensão total: 19 km 

Data de início da obra: março/2003           Data de término da obra: julho/2004 

Duração (meses): 17 meses 

 

Mês do 
Relatório 

Data da 
Vistoria 

Registro da não conformidade ambiental 

Número 
de Ordem 

Data do 
registro 

Estaca/ 
Lado 

Descrição da 
Não 

conformidade 

Código do 
Indicador 

Descrição do 
Indicador GR 

mês/ano d/m/a 1 a n _mês d/m/a Estaca / 
LD ou LE 

Descrição da 
irregularidade 
identificada 

Verificar o 
código 
correspondente 

Descrever o 
indicador 
correspondente 
 

1 a 5 

 

 Atendimento Recorrência (RE) 
VDAML  Data para 

Atendimento SA Valor 
atribuído Sim Não Valor 

atribuído 
 dia/mês/ano EA 

AT 
PE 
NA 

0, 1, 2 ou 3 x x 1, 2 ou 3  

 
 

Quadro 6.8 - Planilha de Registro e Caracterização das NCAs do Lote 1 - modelo. 
 

O registro das NCAs permite identificar quais são as medidas e ferramentas 

preventivas ou corretivas necessárias e que não estão sendo aplicadas durante as atividades 

construtivas e até mesmo as práticas de gestão ambiental que encontram deficientes, 

essenciais para evitar novos registros de irregularidades. 

6.3.2 Análise e tratamento dos dados coletados 

A partir da coleta das não conformidades, estas foram agrupadas por categorias, o que 

permite verificar a freqüência do registro de cada uma delas e uma comparação com as metas 

ambientais previamente estabelecidas. O Quadro 6.9 apresenta a relação destas não 

conformidades e a sua freqüência. 
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Não conformidade ambiental registrada Código Freqüência 

Uso de áreas de apoio em locais impróprios (em APP ou não) ou em locais 
não autorizados. AA-AA-02 1 

Encerramento da área de apoio sem a devida recuperação ambiental.  FD-AA-03 7 

Deficiência na manutenção e ou ausência de dispositivos de drenagem 
provocando erosões/alagamento nas pistas ou em áreas de terceiros. FD-DR-01 1 

Implantação de sistemas de drenagem sem os devidos cuidados ambientais. FD-DR-02 2 

Processos erosivos/recalque/instabilidade em talude de corte/aterro ou ao 
longo da plataforma durante as atividades de obra. FD-ER-01 1 

Ausência de regularização topográfica em taludes de corte e aterro, ou áreas 
planas ao longo da rodovia, podendo provocar erosão. FD-ER-04 1 

Não apresentação do cronograma para recuperação dos passivos no prazo 
previsto. FD-RP-02 1 

A recuperação do passivo encontra-se incompleta, inadequada ou 
insuficiente. FD-RP-03 3 

Disposição inadequada de material proveniente de desmonte de rocha ou 
escavação (plataforma, áreas de apoio, APP etc.). FD-RS-08 1 

Ausência ou deficiência na sinalização orientativa, de alerta ou segurança 
na obra/ dispositivos de segurança ao tráfego. FD-SS-01 3 

Total   21 

Quadro 6.9 – Tipos e freqüência das NCAs registradas no Lote 1. 
 

Pode-se ainda fazer um agrupamento a partir das informações principais representadas 

pelos dois caracteres centrais do código, de forma a representar com maior clareza as 

categorias registradas, conforme o Quadro 6.10 e a Figura 6.11. 

 

Não conformidade ambiental registrada Código Freqüência 

Irregularidades com áreas de apoio. AA 8 

Irregularidades com a recuperação de passivos. RP 4 

Irregularidades com a implantação de sistemas de drenagem. DR 3 

Irregularidades com dispositivos de sinalização e segurança. SS 3 

Irregularidades com processos erosivos. ER 2 

Irregularidades com resíduos sólidos. RS 1 

Total  21 

Quadro 6.10 – Freqüência das NCAs registradas no Lote 1 – resumo. 
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Figura 6.11- Representação gráfica das NCAs registradas no Lote 1. 

 

Como pode-se observar, as principais irregularidades foram registradas nas áreas de 

apoio às obras, sobretudo quanto aos aspectos legais envolvidos, somando oito não 

conformidades.  Em seguida, o registro de cinco não conformidades ambientais relacionadas à 

recuperação dos passivos ambientais, destacado como um aspecto ambiental significativo para 

o empreendimento, apresentou deficiências, sobretudo, no que diz respeito às atividades 

operacionais de recuperação. As demais não conformidades registradas, com menor 

incidência, estão relacionadas à sinalização e segurança, deficiências nos sistemas de 

drenagem, processos erosivos e gerenciamento de resíduos. 

Embora não definido como aspecto ambiental significativo, a segurança dos 

funcionários, pedestres, ciclistas e usuários é de extrema importância para o bom desempenho 

destes empreendimentos. Para esta categoria foram registradas três não conformidades.  

As Fotos 6.21 a 6.24 ilustram algumas das NCAs registradas durante as obras na 

rodovia dos Tamoios. 
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Foto 6.21 – Caixa de drenagem sem a grade 
de proteção. 

 Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP. 

Foto 6.22 – Lançamento de resíduos na 
margem da rodovia - km 72. 

 

Foto 6.23 – Ausência de cobertura vegetal 
após atividades de terraplenagem. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP. 

Foto 6.24 – Uso de área de apoio sem a 
devida recuperação. 

 

Como pode ser verificado no Apêndice B - Planilha de Registro e Caracterização das 

NCAs do Lote 1, separadas mês a mês, foram aplicados os critérios então definidos, obtendo-

se assim o Valor do Desempenho Ambiental Mensal do Lote 1 (VDAML1), conforme 

apresenta resumidametne a Tabela 6.1 a seguir. Quanto maior o valor obtido, menor o 

desempenho ambiental alcançado naquele mês. 
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Tabela 6.1 – Valores do Desempenho Ambiental Mensal – Lote 1. 
Ano 

correspondente Mês de obra VDAML1 

2003 

Março 0 

Abril 0 

Maio 0 

Junho 0 

Julho 5 

Agosto 37 

Setembro 53 

Outubro 63 

Novembro 99 

Dezembro 95 

2004 

Janeiro 102 

Fevereiro 90 

Março 13 

Abril 18 

Maio 23 

Junho 24 

Julho 0 

 

Os resultados do VDAML1 podem ser melhor observados pela representação gráfica da 

Figura 6.12.  

 

 

Figura 6.12 – Representação gráfica dos valores do VDAML1. 
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Como as obras do Lote 1 encontram-se concluídas, foi então verificado o desempenho 

ambiental alcançado para todo o período de execução das obras e, posteriormente, a avaliação 

foi realizada mês a mês. 

O primeiro passo após a obtenção dos valores do desempenho ambiental para os 

meses de obra foi a determinação, por meio da estatística, do Valor de Desempenho 

Ambiental Característico do Lote 1 (VDACL1), uma vez que, os VDAML1 obtidos 

apresentaram-se bastante heterogêneos ao longo da obra e a média destes valores não seria 

representativa, assim: 

 

,

√
 

 

Onde: 

k0,90 = 1,337 (t-student) em função dos valores de n-1 

nL1 = 17 meses 

σ: desvio padrão da população dos VDAML1 para 17 meses. 

 

Obteve-se: 

VDACL1= 48,86 

 

A partir da obtenção do VDACL1, foi possível o cálculo do Índice de Não 

Conformidade Ambiental Característico do Lote 1 (INCACL1), ponderado pela extensão (km) 

da obra, a partir da seguinte expressão: 

 

     10 
 
Onde: 
 
VDACL1 = 48,86 

E = 19 km 

 
Assim, 
 
INCACL1= 25,7 
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Fazendo a comparação com os intervalos propostos pelo instrumento, verifica-se que 

INCACL1 apresentou-se, para todo o período de obras, superior a 24, ou seja, o desempenho 

ambiental do empreendimento, de acordo com os critérios propostos, foi Altamente 

Insatisfatório, conforme demonstram o Quadro 6.11. 

Como descrito anteriormente, o INCACR representa o valor limite a partir do qual o 

desempenho ambiental encontra-se como insuficiente. Verifica-se assim que INCACR (igual a 

18) sugerido como parâmetro, foi sensivelmente ultrapassado, onde o empreendimento, 

considerando todo o período de execução das obras, não apresentou o desempenho ambiental 

desejado.  

Além de falhas nas atividades de gestão ambiental do empreendimento, 

principalmente pela empresa construtora, outros fatores contribuiram para a obtenção do alto 

valor do INCACL1. Tanto o tempo de execução das obras (17 meses) como a sua extensão (19 

quilômetros), são considerados pequenos quando comparados às demais obras do Programa. 

Para os trechos de obra onde estes valores são maiores, o INCACL1 tende a ser reduzido. 

 

Intervalos INCAlim Desempenho Ambiental 

< 12,0 Altamente Satisfatório 

12,1 – 18,0 Satisfatório 

18,1 – 24,0 Insatisfatório 

> 24 Altamente Insatisfatório 

                 Quadro 6.11 - Intervalos de desempenho ambiental. 
 
 

Seguiu-se então para a avaliação de desempenho ambiental mensal das obras do Lote 

1. Seguindo a seqüência proposta, foram obtidos primeiramente os valores do Índice de Não 

Conformidade Ambiental Mensal do Lote 1 (INCAML1), conforme a expressão: 

 

     10 
 
 

O Quadro 6.12 a seguir apresenta os resultados do INCAML1, o desempenho ambiental 

alcançado e os respectivos documentos ambientais que deveriam ser emitidos quando da 
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execução das obras, de acordo com o critério proposto. O Apêndice B apresenta 

detalhadamente os dados para a obtenção do VDAML1. 

Ano da 
obra  

Período de 
obra VDAML1 INCAML1

Desempenho 
ambiental  Documentos a serem emitidos 

2003 

Março 0 0 

Altamente 
Satisfatório 

Certificado de Conformidade 
Ambiental (CCA) 

Abril 0 0 
Maio 0 0 
Junho 0 0 
Julho 5 2,63 

Agosto 37 19,47 Insatisfatório 
Comunicação de Não 

Conformidade Ambiental (CNA) 
com penalidades médias 

Setembro 53 27,89 

Altamente 
Insatisfatório 

Comunicação de Não 
Conformidade Ambiental (CNA) 

com penalidades altas 

Outubro 63 33,16 
Novembro 99 52,11 
Dezembro 95 50,00 

2004 

Janeiro 102 53,68 
Fevereiro 90 47,37 

Março 13 6,84 Altamente 
Satisfatório 

Certificado de Conformidade 
Ambiental (CCA) Abril 16 9,47 

Maio 20 12,11 
Satisfatório 

Certificado de Conformidade 
Ambiental (CCA), com 

Notificação Ambiental (NOA) Junho 21 12,63 

Julho 0 0 Altamente 
Satisfatório 

Certificado de Conformidade 
Ambiental (CCA) 

Quadro 6.12 – Desempenho ambiental mensal alcançado para o Lote 1. 
 

O Quadro 6.12 mostra que o desempenho ambiental do Lote 1 apresentou-se durante 

7 meses de obra como Altamente Insatisfatório e 2 meses como Insatisfátorio, ou seja, durante 

todo esse período o Índice de Não Conformidade Ambiental Mensal do Lote estava acima do 

considerado crítico. Entre os meses de agosto de 2003 e fevereiro de 2004, o expressivo 

aumento no registro de novas não conformidades, somado ao não atendimento das demais não 

conformidades anteriormente registradas, decorreu nos altos valores do INCAML1, superando 

assim o Índice de Desempenho Ambiental Crítico (INCACR).      

Para verificar se as metas ambientais estabelecidas foram atingidas foi realizada a 

ADA a partir do registro dos indicadores de desempenho ambiental significativos. Este 

processo é desenvolvido paralelamente à avaliação de desempenho para todo o período de 

obras ou para os meses correspondentes.  
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Foram então verificados os registros mensais das NCAs relacionadas a cada um dos 

grupos dos indicadores de desempenho ambiental significativos selecionados, a partir dos 

dados contidos no Apêndice B. 

Para o tratamento dos dados verificou-se que a retro-análise seria o procedimento mais 

adequado, onde verifica-se o desempenho ambiental desejado e a partir de então são definidos 

os critérios. Assim foram obtidos os Valores do Desempenho Ambiental Mensal dos Grupos 

dos Indicadores (VDAMGI) e posteriormente, o Índice de Não Conformidade Ambiental 

Mensal dos Grupos de Indicadores (INCAMGI), de acordo com a expressão: 

  

     10 
 

A partir da análise dos valores obtidos (Quadro 6.13) e o que estes representavam 

qualitativamente para o empreendimento em termos de impactos ambientais negativos, foi 

então proposto os critérios para avaliá-los. 

Como os indicadores avaliados são considerados significativos, para um bom 

desempenho ambiental das obras verificou-se que a divisão por 2 dos intervalos limites 

obtidos para a ADA seria bastante representativo. Para tanto, os critérios foram assim 

definidos e representados no Quadro 6.13: 

 

  INCACR = 9 

 

INCAlim = 6 e 12  

 

Intervalos INCAlim Desempenho Ambiental 

< 6,0 Altamente Satisfatório 

6,1 – 9,0 Satisfatório 

9,1 – 12,0 Insatisfatório 

> 12 Altamente Insatisfatório 

Quadro 6.13 - Intervalos de desempenho ambiental para os 
indicadores significativos. 
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Fazendo uma análise comparativa com os intervalos de desempenho ambiental 

propostos, foi possível avaliar o desempenho ambiental de cada grupo de indicadores para 

cada mês de obra, como mostra o Quadro 6.14. 

É importante salientar que para o Grupo 1 a extensão considerada foi 12 km, 

correspondente ao trecho que a rodovia dos Tamoios intercepta o PESM.  
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Ano 
correspondente 

Mês de 
obra 

Grupo do 
indicador 

VDAMGI 
do Lote 01 INCAMGI 

Desempenho 
Ambiental 

2003 

Março  0 0 Altamente Satisfatório
Abril  0 0 Altamente Satisfatório
Maio  0 0 Altamente Satisfatório
Junho  0 0 Altamente Satisfatório
Julho Grupo 5*** 5 2,63 Altamente Satisfatório

Agosto Grupo 5 7 3,68 Altamente Satisfatório

Setembro 
Grupo 5 8 4,21 Altamente Satisfatório

Grupo 4** 2 1,05 Altamente Satisfatório

Outubro 
Grupo 1* 4 3,33 Altamente Satisfatório 
Grupo 5 8 4,21 Altamente Satisfatório
Grupo 4 3 1,58 Altamente Satisfatório

Novembro 
Grupo 1 12 10,0 Insatisfatório 
Grupo 5 8 4,21 Altamente Satisfatório
Grupo 4 0 0 Altamente Satisfatório

Dezembro 
Grupo 1 15 12,5 Altamente 

Insatisfatório 
Grupo 5 8 4,21 Altamente Satisfatório
Grupo 4 4 2,10 Altamente Satisfatório

2004 

Janeiro 
Grupo 1 19 15,83 Altamente 

Insatisfatório 
Grupo 5 8 4,21 Altamente Satisfatório
Grupo 4 6 3,15 Altamente Satisfatório

Fevereiro 
Grupo 1 21 17,5 Altamente 

Insatisfatório 
Grupo 4 0 0 Altamente Satisfatório

Março Grupo 4 6 3,15 Altamente Satisfatório
Abril Grupo 4 18 9,47 Insatisfatório 

Maio Grupo 4 23 12,10 Altamente 
Insatisfatório 

Junho Grupo 4 24 12,63 Altamente 
Insatisfatório 

Quadro 6.14 - Desempenho ambiental do Lote 1 a partir dos indicadores de desempenho 
ambiental significativos. 

 
* Grupo 1 – Qualidade ambiental do PESM 
• Soterramento da vegetação 
• Processos erosivos e carreamento de material 

terroso 
• Assoreamento de cursos d’água 
• Lançamento de material terroso ou betuminoso 

(óleo, graxa, massa asfáltica etc.) 
• Interferências na fauna local 

** Grupo 4 – Passivos ambientais 
• Não apresentação do cronograma para 

recuperação dos passivos. 
• Recuperação inadequada ou insuficiente. 
 
 *** Grupo 5 – Atendimento Legal 
• Autos de infração/ notificação. 
• Ausência ou vencimento da licença ambiental 

específica. 
•  Não atendimento às exigências e condicionantes. 
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Para avaliar o desempenho ambiental do empreendimento a partir dos aspectos 

ambientais significativos e das metas ambientais estabelecidas para todo o período de obras, 

os grupos dos indicadores foram tratados separadamente, e obtidos o Valor do Desempenho 

Ambiental Característico do Grupo de Indicadores (VDACGI) e o Índice de Não Conformidade 

Ambiental Característico do Grupo de Indicadores (INCACGI).  

 
a. Desempenho ambiental - Grupo 1 

 

,

√
 

Onde: 

,  = 1,337 (para t-Student = n-1) 

 = 17 meses 

 

Assim: 

VDACG1= 2,42 

 O INCACG1 foi calculado a partir da expressão: 

 

     10 
Onde: 

E = 12 km 

Obteve-se: 

INCACG1= 2,02 

INCACG1 < 6 

Desempenho ambiental considerado Altamente Satisfatório. 

 

b. Desempenho ambiental - Grupo 4 

 

,

√
 

Onde: 

,  = 1,337 (para t-Student = n-1) 

 = 17 meses 
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Assim: 

VDACG4= 2,60 

 O INCACG4 foi calculado a partir da expressão: 

 

     10 
 

INCACG4= 1,37 

INCACG4 < 6 

Desempenho ambiental considerado Altamente Satisfatório. 

 

Desempenho ambiental - Grupo 5 
 

,

√
 

Onde: 

,  = 1,337 (para t-Student = n-1) 

 = 17 meses 

Assim: 

VDACG5= 1,21 

 O INCACG5 foi calculado a partir da expressão: 

 

     10 
 

INCACG5= 0,63 

INCACG5 < 6  

Desempenho ambiental considerado como Altamente Satisfatório. 

 

O Quadro 6.15 apresenta os resultados do desempenho ambiental alcançados para os 

indicadores selecionados como significativos para todo o período da obra. 
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Foto 6.25 – Lançamento de material terroso 
na faixa de domínio. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP.

Foto 6.26 – Ausência de conformação do 
solo e de revestimento vegetal - km 72. 

 

Foto 6.27 - Passivo ambiental cadastrado na 
estaca 673 LD na fase de projeto em 2001. 
Fonte: São Paulo (2001b). 

Foto 6.28 - Passivo ambiental, estaca 673 LD 
em 2003 (início das obras). 
Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP.  

 

Foto 6.29 - Aterramento de APP de curso 
d’água. 
Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP. 

Foto 6.30 - Detalhe do soterramento de 
vegetação situada em APP. 

Curso d’água 
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6.3.3 Análise crítica dos resultados obtidos e revisões 

O Lote 1 do PRR/SP foi utilizado como exemplo para aplicação do instrumento 

proposto, onde a ADA do empreendimento foi realizada após o término das obras. No 

entanto, é bastante provável que, se os procedimentos descritos fossem aplicados no decorrer 

do desenvolvimento das atividades construtivas, os resultados obtidos seriam mais positivos, 

sobretudo, na minimização do registro de novas NCAs e no atendimento das já cadastradas. 

 Os períodos de obras onde os resultados obtidos foram insatisfatórios quando 

comparado ao desejado, poderiam ser evitados ou menos prolongados a partir da emissão 

prévia de documentos específicos descritos anteriormente, como a Notificação Ambiental e a 

Comunicação de Não Conformidade Ambiental. 

Embora o registro das irregularidades e a emissão de tais documentos aos responsáveis 

pelo empreendimento, tenham sido práticas constantes durante as obras do Programa, a 

ausência de critérios específicos e previamente definidos para a avaliação ambiental da 

qualidade da obra, foi um fator determinante para os resultados insatisfatórios alcançados 

durante as obras.  

Para elaborar uma análise crítica dos resultados obtidos, o primeiro passou foi a 

identificação das possíveis causas para o registro das NCAs e, conseqüentemente, o 

levantamento das medidas de controle ambiental ou mitigatórias necessárias para evitar, 

corrigir ou reparar os danos verificados, de forma que as metas ambientais definidas fossem 

atingidas, como apresentado resumidamente no Quadro 6.16.  

As metas ambientais não atingidas tiveram causas distintas, no entanto, para a maioria 

dos casos houve negligência por parte da construtora e supervisora de obras contratadas pelo 

empreendedor. 

 As ocorrências da disposição de material resultante da escavação de solos e de 

material fresado, e a ausência de revestimento vegetal após a execução das obras ou o uso da 

área como apoio em local contíguo ao PESM (entre as estacas 150 e 750, correspondendo a 

12 quilômetros), decorreram, pela análise da supervisora ambiental, da ausência ou 

deficiência dos procedimentos de gestão ambiental das empresas responsáveis pela execução 

e supervisão das obras. Verificou-se, no entanto, que não houve carreamento dos materiais 

dispostos, não provocando, assim, assoreamento ou degradação do solo e de cursos d’água 

presentes na área de influência do empreendimento. 
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O processo de aterramento e disposição de solo em APP no local utilizado para a 

instalação da usina de concreto asfáltico e canteiro de obras teve como causa principal a 

negligência das empresas responsáveis pela execução das obras, tanto pelo alegado 

desconhecimento sobre os aspectos legais, quanto pela postura gerencial, não realizando a 

consulta prévia à equipe da supervisora ambiental do Programa ou aos órgãos ambientais 

competentes. 

Quanto ao passivo ambiental presente na estaca 673 LD, embora as soluções 

apresentadas na fase de projeto não tenham sido suficientes para a recuperação total da área, 

foram realizadas atividades na tentativa de melhorar as condições de estabilização do talude, 

com a implantação e readequação do sistema de drenagem, recuperação do muro de espera 

situado na base do talude e o revestimento vegetal. No entanto, em decorrência do solo 

extremamente arenoso, onde os escorregamentos se tornaram freqüentes, sobretudo nos 

períodos de alta pluviosidade, o revestimento vegetal não foi bem sucedido. 

A recuperação completa deste passivo estaria condicionada às obras específicas de 

engenharia geotécnica. Para a estabilização de taludes e encostas onde os fenômenos erosivos, 

escorregamentos, deslizamentos, queda de blocos são freqüentes, são utilizados projetos de 

contenção dos mais variados métodos, onde a escolha mais adequada irá de acordo com os 

tipos dos processos de instabilização presentes e com as características ambientais do local. 

Estes procedimentos são de complexa execução e apresentam custos elevados. Nas 

Instruções de Proteção Ambiental do DNIT, são apresentadas várias alternativas para a 

recuperação de escorregamentos e processos erosivos em taludes de corte, destacando a 

aplicação de argamassa jateada e tela tipo gunita, cortinas atirantadas, muro de concreto 

armado e impermeabilização asfática. Outras alternativas de menor custo e de menor 

complexidade compreendem o plantio de mata contínua, gabiões e muro de peso, sempre 

associadas a sistemas drenantes (BRASIL, 2005a).   

 A condução das águas superficiais deve ser realizada por meio de dispositivos de 

drenagem ao longo das margens da plataforma viária e nas bermas dos taludes, mantendo a 

velocidade de fluxo sempre reduzida. Segundo Rodrigues et al. (1998) um sistema de 

drenagem superficial, que dê escoamento rápido à água da chuva, impedindo sua infiltração e 

erosão superficial, melhora as condições de estabilidade dos taludes e encostas naturais 

adjacentes à rodovia, constituindo um eficiente sistema de proteção superficial. 

Durante as atividades de supervisão ambiental realizadas para as obras do PRR/SP 

verificou-se que poucas são as construtoras que dispõem de sistemas ou planos de gestão 
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ambiental dentro do corpo gerencial da empresa. Infelizmente, ainda existem resquícios da 

antiga, porém atuante cultura de implantar obras viárias, deixando em segundo plano, o meio 

ambiente. 

Embora as leis ambientais brasileiras sejam rígidas e punitivas, e muito se tenha 

evoluído nos últimos anos quanto às questões ambientais durante a implantação de obras de 

infra-estrutura, muito ainda há por ser feito, sobretudo, quanto à fiscalização por parte dos 

órgãos ambientais e no desenvolvimento de sistemas de gestão pelas construtoras e 

organismos rodoviários. 

Tendo pleno conhecimento deste quadro, o trabalho de supervisão ambiental, além de 

possuir um caráter “fiscalizatório”, também dispôs de uma posição orientativa, buscando 

sempre apresentar à construtora os ganhos ambientais e financeiros advindos das “boas 

práticas de engenharia”. 

O Quadro 6.16 apresenta as principais medidas de controle ambiental para as NCAs 

registradas durante o período de obras. 
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Foto 6.31 - Remoção do material de escavação 
e revegetação das áreas utilizadas. 
 

Foto 6.32 – Recuperação das áreas adjacentes 
à rodovia, utilizadas como apoio às obras. 

 
Foto 6.33 – Recuperação dos dispositivos de 
drenagem e implantação de hidrossemeadura.  

Foto 6.34 – Implantação de escada hidráulica 
na crista do talude. 

 
Foto 6.35 – Aspecto do corpo do talude após as 
medidas de recuperação implantadas. 

Foto 6.36 – Detalhe do plantio de vegetação 
(bambu) no corpo do talude. 
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Foto 6.37 – Vista da APP após remoção de 
material terroso e revestimento vegetal.  
Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP. 

 
Foto 6.38 – Detalhe da delimitação da APP, 
identificando os limites para utilização. 

 

Para as demais NCAs registradas durante as obras e apresentadas no Apêndice B as 

causas diagnosticadas estão relacionadas principalmente a deficiências das atividades 

gerenciais e operacionais do empreendimento. O Quadro 6.17 apresenta as medidas de 

controle ambiental necessárias para evitar e controlar as demais irregularidades verificadas. 

 

Não conformidade ambiental registrada Medidas de controle ambiental necessárias 

Irregularidades com dispositivos de 
sinalização e segurança. 

A implantação dos dispositivos de sinalização e segurança 
viária é imprescindível para o bom desempenho ambiental 
do empreendimento, principalmente durante a implantação 
de obras. Para tanto, deveriam ser utilizados dispositivos de 
sinalização em boas condições, implantação da sinalização 
noturna com dispositivos refletivos e iluminadores, bem 
como implantação de grades nas bocas dos bueiros e caixas 
de drenagem para evitar acidentes com pedestres e ciclitas. 

Irregularidades com a implantação de sistemas 
de drenagem. 

Realizar o revestimento vegetal nas áreas paralelas ao 
sistema de drenagem para evitar processos erosivos e 
carreamento de solo. 

Irregularidades com processos erosivos.  
Realizar a regularização topográfica de taludes e o 
revestimento vegetal para evitar a ocorrência de processos 
erosivos. 

Irregularidades com resíduos sólidos. 
Sobras de material betuminoso (resultante da fresagem) e de 
escavação devem ser removidas imediatamente após o 
término das atividades construtivas no local. 

Quadro 6.17 – Medidas de controle ambiental.  
 

APP (curso d’água) 

Cercamento 
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Embora o desempenho ambiental das obras do Lote 1 tenha apresentado resultados 

insatisfatórios, foi evidente a melhoria da qualidade ambiental do trecho após o término das 

atividades construtivas, sobretudo pela implantação de novos dispositivos de drenagem, 

recuperação de processos erosivos e dos passivos ambientais cadastrados. As Fotos 6.39 a 

6.42 apresentadas a seguir exemplificam estes benefícios observados e registrados nos 

relatórios periódicos de supervisão ambiental. 

 

Foto 6.39 – km 81,80 – SP 099: Processo 
erosivo cadastrado como passivo ambiental. 

Foto 6.40 – Recuperação do local erodido. 
 

Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP. 

 

Foto 6.41 - km 74,00 – SP 099: área de 
empréstio cadastrada como passivo 
ambiental. 

Foto 6.42 – Área recuperada por meio do 
plantio compensatório de árvores nativas. 

Fotos: equipe de supervisão ambiental – PRR/SP.
 
  

Antes Depois 

Antes Depois 
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6.4 Divulgação dos resultados da avaliação de desempenho ambiental do Lote 1 – 

rodovia dos Tamoios 

Como descrito anteriormente, os resultados da ADA obtidos mensalmente devem ser 

divulgados por meio do Relatório de Avaliação de desempenho Ambiental (RADA) do Lote a 

todas as partes interessadas (pessoas físicas e jurídicas, internos ou externos) envolvidas no 

empreendimento, de acordo com seus interesses.  

O RADA visa a apresentar o contexto ambiental do empreendimento, os critérios de 

avaliação de desempenho ambiental, as metas ambientais, os resultados obtidos, as 

dificuldades encontradas e suas causas, e as propostas para melhoria das condições ambientais 

das obras. 

Para as obras do Lote 1 – rodovia dos Tamoios, o Quadro 6.18 apresenta o conteúdo 

mínimo para a elaboração do RADA, onde as informações necessárias foram apresentadas ao 

longo do desenvolvimento deste capítulo. 

Na seqüência, o Quadro 6.19 apresenta os itens a serem discriminados no relatório 

para as diversas partes interessadas de forma a atender os reais interesses de cada grupo. 

Os grupos das partes interessadas diretamente responsáveis pelo comportamento 

ambiental das obras, representados pelo empreendedor, unidades de gerenciamento, 

supervisão e execução, devem receber o RADA com todas as informações necessárias para 

avaliar principalmente os resultados alcançados, e identificar as medidas necessárias para 

melhorar o desempenho ambiental alcançado, sobretudo para os pontos identificados como os 

mais críticos. 

Para o BID, o relatório deve apresentar as informações sucintas destacando, sobretudo, 

os resultados obtidos quanto ao atendimento legal, à recuperação dos passivos ambientais e à 

eficiência das medidas propostas para evitar impactos ambientais. 

Para os organismos ambientais licenciadores e fiscalizadores, que para o Lote 1, 

correspondem principalmente ao Instituto Florestal e à Fundação Florestal, o RADA deve 

conter basicamente as informações relativas ao atendimento legal e ao cumprimento das 

exigências e condicionantes das licenças e autorizações ambientais, como a implantação de 

planos e programas ambientais, a recuperação dos passivos ambientais e das áreas de apoio às 

obras, bem como os planos de compensação ambiental. Deve ser apresentada ainda a 

ocorrência de multas e autuações ambientais, e as medidas tomadas para corrigir as 

deficiências identificadas. 
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Ao grupo das partes interessadas constituído pelas comunidades afetadas e público em 

geral, que para as obras de recuperação da rodovia dos Tamoios são representadas pelos 

habitantes do trecho urbano da via, usuários e demais interessados que sentem de forma mais 

intensa os impactos decorrentes das atividades construtivas, devem ser destinadas 

informações quanto às características da obra e sua finalidade, aos dados do cronograma 

previsto para a execução dos serviços, as metas ambientais e um resumo dos resultados 

obtidos, as principais causas identificadas e o balanço ambiental do empreendimento, com a 

descrição das alterações ambientais decorrentes da obra, bem como dos impactos ambientais 

positivos após a sua conclusão. 

De acordo com De Jorge (2001) o RADA é um instrumento útil para a mediação de 

eventuais conflitos, pois a divulgação das metas ambientais e dos resultados do desempenho 

ambiental criam condições para estes grupos se manifestarem e participarem das decisões 

gerencias, no que diz respeito ao meio ambiente. 
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Informações iniciais 
 Data do relatório: dia/mês/ano;  
 Período da avaliação de desempenho ambiental: mês ou período de referência; 
 Dados do Empreendimento: 

Empreendedor: DER/SP 
Lote: 01       Trecho: Alto da Serra-Caraguatatuba     km inicial: 64+400   km final: 83+400  
Extensão: 19,00 km Contrato de obra: 12.493-0 
Gerenciadora: Concremat/Lenc/Engeo  
Supervisora de obras: Enger/EPT/Planservi/UMAH    Construtora: Delta Engenharia 

 Resumo executivo do empreendimento: andamento das obras e o tipo de obras a serem executadas; 
 Escopo e conteúdo do Relatório: os principais itens e informações; 
 Finalidade: a quem se destina (grupos das partes interessadas). 

 
Informações sobre o local do empreendimento 
 Contexto ambiental: características do ambiente de inserção do empreendimento: meios biótico, físico e 

antrópico, suas fragilidades e restrições legais; 
 Mapa de localização e mapas temáticos da região do empreendimento. 

 
Objetivos e escopo 
 Finalidade e os principais objetivos da avaliação de desempenho ambiental: (ex.: conformidade legal; 

evitar autuações, desperdícios, acidentes, reclamações etc.) – política ambiental e postura do 
empreendedor; 

 Escopo ou abrangência: aspectos ambientais significativos envolvidos; 
 Metas ambientais. 

 
Avaliação de desempenho ambiental  
 Guia de indicadores de desempenho selecionados; 
 Resumo dos critérios utilizados; 
 Coleta e tratamento dos dados; 
 Análise e avaliação. 

 
Resultados obtidos 
 Análise dos resultados e comparação com o INCACR; 
 Grau de atendimento às metas ambientais; 
 Síntese do desempenho ambiental alcançado.  

 
Conclusões, recomendações e medidas propostas 
 Análise do desempenho ambiental alcançado – causas;  
 Ações corretivas e medidas propostas para melhorar o desempenho; 
 Balanço ambiental do empreendimento;  
 Revisões gerenciais. 

 
Equipe responsável 
 Nome e resumo das qualificações dos profissionais envolvidos e responsáveis pela avaliação. 

 
Quadro 6.18 – RADA do Lote 1 – modelo. 
Fonte: De Jorge (2001), modificado. 
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Itens do Relatório de 
Avaliação de desempenho 

Ambiental 

Empreendedor, 
gerenciadora e 

supervisora 
ambiental 

Supervisora de 
obras e 

construtora 

Organismo 
financiador 

Prefeituras 
Municipais 
da região/ 

Órgãos 
ambientais 

Comunidades 
afetadas e 
público em 

geral 

Informações iniciais. x x x x x 

Informações sobre o local 
do empreendimento. x x    

Objetivos e escopo. x x    

Metas ambientais. x x x x x 

Guia de indicadores de 
desempenho ambiental. x x x   

Critérios de desempenho 
ambiental. x x    

Coleta e tratamento dos 
dados. x x    

Desempenho ambiental. x x    

Resultados, causas e 
discussões. x x x x x 

Ações corretivas e medidas 
propostas. x x x x  

Balanço ambiental. x x x x x 

Revisões gerenciais. x x    

Equipe responsável. x x  x  

Quadro 6.19 - RADA do Lote 1 – conteúdo para as diversas partes interessadas. 
Fonte: De Jorge (2001), modificado. 

 

 

  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

307

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

 

 

A gestão ambiental de obras rodoviárias envolve, entre outros instrumentos, as 

atividades de supervisão e avaliação de desempenho ambiental (ADA), que permitem ampliar 

a qualidade ambiental das obras por meio de ações que visam a prevenir, controlar, corrigir e 

mitigar possíveis processos de degradação ambiental. Tais instrumentos possibilitam ainda 

antecipar possíveis problemas ambientais e sociais durante as obras rodoviárias, identificar 

soluções, reduzir custos e gastos, contribuindo significativamente para a melhoria contínua da 

performance ambiental do empreendimento. 

A ADA, como mostrou o estudo, é uma ferramenta que permite, a partir da definição e 

estabelecimento de metas e critérios e de uma prática contínua e sistemática, medir e avaliar o 

desempenho ambiental alcançado pelas obras em um determinado período, possibilitando 

identificar as causas de possíveis danos e a adoção de medidas corretivas. Os resultados 

obtidos permitem também identificar a postura das empresas no que compete a gestão da 

componente ambiental dos seus empreendimentos. 

Foi destacado o importante papel da supervisão ambiental, que por meio de 

metodologias previamente definidas, realiza o acompanhamento, a fiscalização, a verificação 

e análise das medidas de controle ambiental e dos aspectos legais envolvidos, além de auxiliar 

nas atividades de monitoramento, auditoria e avaliação de desempenho ambiental. As 

atividades de supervisão ambiental são imprescindíveis para a aplicação do instrumento 

proposto, uma vez que, é durante as vistorias técnicas que são buscadas as evidências que 

permitem identificar a ocorrência de situações de não conformidade em relação aos critérios 

previamente determinados (exigências legais e contratuais; atendimento aos planos e 

programas ambientais etc.).  

Para obtenção de resultados positivos, a aplicação de tais ferramentas de gestão deve 

ser realizada sistemática e periodicamente durante todo o período de execução das obras e 

conduzida por profissionais que apresentem conhecimento técnico e experiência nas questões 

ambientais de empreendimentos rodoviários. 

Para elaboração do instrumento para avaliar o desempenho ambiental de 

empreendimentos rodoviários foram selecionados 11 trechos integrantes do Programa de 
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Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – PRR/SP, Etapas I e II, onde as obras já 

haviam sido concluídas, obtendo-se assim, os dados necessários, desde início até o término do 

empreendimento, para o desenvolvimento do método proposto. Posteriormente, para 

validação e teste, tal instrumento foi aplicado nas obras realizadas na rodovia dos Tamoios 

(Lote 1 – Etapa I do PRR/SP), onde foram avaliados, para cada mês de obra, os resultados 

obtidos quanto ao desempenho ambiental alcançado. 

Embora a supervisão ambiental das obras integrantes do PRR/SP tenha obtido 

resultados positivos quanto à minimização e controle dos impactos ambientais, a ausência, 

naquele momento de instrumentos eficientes, capazes de avaliar o desempenho ambiental de 

maneira consistente, fornecendo dados confiáveis, foi determinante no que condiz a falta de 

critérios para emissão de documentos importantes como a Notificação Ambiental e a 

Comunicação de Não Conformidade Ambiental. A emissão de tais documentos está, na 

maioria das vezes, atrelada a penalidades contratuais, o que conduz as empresas construtoras 

na mudança da postura no que tange o tratamento das questões ambientais. 

Para tanto, a análise dos resultados obtidos para o estudo de caso deve levar em 

consideração que as obras não foram submetidas à avaliação periódica de seu desempenho 

ambiental. Assim, a aplicação mostrou que as medidas poderiam ter sido tomadas, com base 

nos critérios e metas estabelecidas, para evitar ou minimizar o registro das não conformidades 

ambientais verificadas, principalmente para os indicadores definidos como significativos, 

essenciais para o bom desempenho ambiental do empreendimento. 

O método proposto permitiu também verificar as principais NCAs registradas e as de 

maior reincidência nos diversos trechos estudados, que apresentam uma relação direta com os 

aspectos ambientais do meio de inserção da obra e com negligências por parte das 

construtoras. 

O modelo proposto é específico para obras de recuperação de rodovias. No entanto, 

pode ser adaptado para outros tipos de projetos rodoviários e, neste caso, os indicadores 

ambientais sugeridos no presente estudo poderão ser alterados, ampliados ou mesmo 

excluídos, de acordo com as características e complexidade do empreendimento a ser 

implantado. 

Exemplo disto são as obras de implantação ou duplicação de rodovias, onde outros 

indicadores podem ser mais representativos, uma vez que, as intervenções sobre o meio 

ambiente são expressivamente mais abrangentes. Por outro lado, as obras de recuperação de 

estradas vicinais, caracterizadas como obras menos complexas, com pequenas intervenções 
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ambientais, muitos dos indicadores ambientais sugeridos, podem ser excluídos durante uma 

avaliação de desempenho ambiental. 

De acordo com os critérios definidos, o instrumento proposto permite verificar qual o 

mês ou o período de obra onde os valores do INCACL apresentam-se superiores ao INCACR, 

caracterizado como “tempo crítico”, no qual a empresa encontra-se em não conformidade 

ambiental. 

Como os trechos selecionados para a elaboração do instrumento de avaliação estão 

inseridos em locais com características fisiográficas e ecológicas distintas no Estado de São 

Paulo, onde as NCAs registradas também estão relacionadas às condições ambientais da área 

de inserção do empreendimento, o valor obtido para o INCACR é considerado representativo, 

podendo ser utilizado como parâmetro para avaliar o desempenho ambiental de 

empreendimentos rodoviários similares, desde que, os critérios de avaliação utilizados para o 

tratamento das não conformidades ambientais sejam os mesmos sugeridos neste trabalho. 

É evidente que, quanto maior o número de lotes rodoviários tomados para elaboração 

do instrumento, maior a precisão do parâmetro apresentado como INCACR, o que poderá ser 

continuamente aprimorado, somando aos lotes selecionados outros trechos rodoviários 

submetidos a obras semelhantes. 

Para o estudo de caso, o INCACR utilizado para os indicadores de desempenho 

ambiental significativos foi proposto a partir da retro-análise dos dados obtidos, onde foi 

verificado o que seria considerado como um resultado satisfatório. Este prodecimento foi 

utilizado uma vez que, o valor obtido para o INCACR para os demais indicadores estudados 

não seria representativo e não conduziria a uma avaliação do desempenho eficaz. 

A elaboração do instrumento teve como objetivo maior, propor critérios para divulgar 

e ampliar o uso de tais ferramentas nas obras viárias brasileiras, uma vez que, embora bastante 

em voga no setor industrial, são raros os empreendimentos de infra-estrutura que sejam 

avaliados periodicamente quanto ao seu desempenho ambiental. 

Além disso, a busca por instrumentos capazes de avaliar o desempenho ambiental de 

empreendimentos rodoviários vem ao encontro da necessidade de elaboração e utilização de 

critérios que sejam confiáveis e eficientes. O instrumento proposto apresenta procedimentos 

concisos, sistemáticos e fundamentados em dados reais, podendo assim ser utilizado pelas 

construtoras, supervisoras ambientais e gerenciadoras, pelo empreendedor, no caso, os órgãos 

rodoviários, e pelas agências multilaterais de crédito, financiadoras de empreendimentos 

rodoviários. 
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Os resultados ambientais alcançados devem ser periodicamente divulgados e 

possibilitarão às partes interessadas uma análise detalhada das características e métodos 

construtivos utilizados quanto aos procedimentos e medidas de controle ambiental. Assim, é 

imprescindível que a empresa apresente um plano de gestão ambiental ou instrumentos de 

planejamento ambiental que possam ser avaliados e aperfeiçoados periodicamente. 

Contudo, a partir dos critérios e procedimentos desenvolvidos anteriormente por 

outros pesquisadores, este vem somar e propor aprimoramentos contínuos a partir de novos 

métodos e processos, e que possam minimizar o viés pessoal da análise e tratamento das não 

conformidades ambientais. O instrumento proposto poderá, em estudos futuros, ser 

complementado com outros indicadores ambientais compostos de categorias e critérios 

distintos para avaliar as não conformidades ambientais, levando sempre em consideração as 

características ambientais e a complexidade do empreendimento. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

311

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
AGUIAR, A. B. Relação entre estruturas organizacionais e indicadores de desempenho 
das organizações não-governamentais do Estado de São Paulo. 2004. 184 p. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004.  

AKIOSSI, A. Gestão ambiental em concessionária de rodovia. 2001. Monografia 
(Especialização). Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2001. 

AKIOSSI, A. Gestão ambiental em concessionária de rodovias. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 10., 2002, Ouro Preto. 
Anais. São Paulo: ABGE, 2002. 1 CD-ROM. 

ALBERTON, A. Meio ambiente e desempenho econômico-financeiro: o impacto da ISO 
14001 nas empresas brasileiras. 2003. 307 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 

ALMEIDA, J. R. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Thex, 2008. 566 p. 

AMARAL, S. P. Estabelecimento de indicadores e modelo de relatório de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica: uma proposta para a indústria de petróleo 
brasileira. 2003. 186 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa 
de Pós-Graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2003. 

ANDRADE, R. O. B.; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A. B. Gestão Ambiental: enfoque 
estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2004. 232p. 

ARAÚJO, M. P. Infra-estrutura de transporte e desenvolvimento regional: uma 
abordagem de equilíbrio geral inter-regional. 2006. 114 p. Tese (Doutorado) - Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiróz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.  

ASCHAUER, D. Is public expenditure productive? Journal of Money Economics, v.23, 
issue 2, p. 177-200. mar. 1989. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. O setor em 
números. Trechos concedidos – publicações. 2009. Disponível em: 
<http://www.abcr.org.br/publi/pub_osetor_trechos.php>. Acesso em: 16 jul. 2009. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001: Sistema de 
gestão ambiental – especificação e diretrizes para o uso. Rio de Janeiro, 2004. 27 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14031 – Gestão 
Ambiental – Avaliação de Desempenho Ambiental – Diretrizes, Rio de Janeiro, 2004b. 32 p. 

BACKER, P. Gestão Ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
248 p. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

312

BAHIA (Estado). Departamento de Infra-estrutura de transportes da Bahia. Avaliação 
ambiental do programa. Programa de restauração e manutenção de rodovias. Bahia, 2005. 
86 p. 

BARRO, R. J. Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of 
Political Economy, v. 98, p. S103-S125, 1990. 

BELLIA, V.; BIDONE, E. D. Rodovias, recursos naturais e meio ambiente. Niterói: 
EDUFF/DNER, 1993. 360 p. 

BERGAMINI JUNIOR, S. Avaliação contábil do risco ambiental. Revista do BNDES, Rio 
de Janeiro, dez. 2000, v. 7, n. 14, p. 301-328. 

BERGAMINI JUNIOR, S. Contabilidade e riscos ambientais. In: SEMINÁRIO DE 
CONTABILIDADE AMBIENTAL. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Banco Mundial 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Compilação das 
exposições e do material distribuído, 1999. 17 p. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhe
cimento/revista/rev1105.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2009. 

BERGER, A. R. The geoindicator concept and its application: In: BERGER, A. R. and IAMS, 
W. D. (Ed..). Geoindicators: assessing rapid environmental changes in Earth systems. 
Roterdam A. A. Balkema/Brookfield, 1996. p. 1-14. 

BITAR, O. Y. Avaliação da recuperação de áreas degradadas por mineração na região 
metropolitana de São Paulo. 1997. 193 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.  

BITAR, O. Y. Instrumentos de gestão ambiental (IGAs) aplicáveis ao planejamento, 
instalação, operação e desativação de empreendimentos. In: SIMPÓSIO SOBRE GESTÃO 
AMBIENTAL, 1., 2001, São Paulo. SimGeA 2001. São Paulo: Microservice Tecnologia 
Digital, 2001. 1 CD-ROM. 

BITAR, O. Y.; AUGUSTO FILHO, O.; IWASA, O.Y.; CUNHA, M. A.; FORNASARI 
FILHO, N. Indicadores geológico-geotécnicos na recuperação ambiental de áreas degradadas 
em regiões urbanas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA, 
7., 1993, Poços de Caldas. Anais. São Paulo: ABGE, 1993. v. 2. p. 177-183. 

BITAR, O. Y.; ORTEGA, R. D. Gestão Ambiental. In: OLIVEIRA, A. M. S.; BRITO, S. N. 
A. (Ed.). Geologia de engenharia. São Paulo: ABGE, 1998. p. 499-508. 

BOFF, R. E. Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo Comitê Pardo. Boletim 
Informativo, n.11, Ano V, Novembro, 2003. Disponível em: 
<http://www.unisc.br/deptos/cpardo/boletins/2003/boletim11-03.html >. Acesso em: 14 dez. 
2009. 

BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Agenda 21. 3. ed. Brasília: Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000.120 p. 

 

BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Glossário de termos técnicos 
rodoviários. Brasília. 1997. 296 p. Disponível em: 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

313

<http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/DNER-700-GTTR.pdf>. 
Acesso em: 4 jul. 2009. 

BRASIL. Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. Instruções de proteção 
ambiental das faixas de domínio e lindeiras das rodovias federais. Rio de Janeiro. 
2005a.165 p. 

BRASIL. Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. Manual rodoviário de 
conservação, monitoramento e controle ambientais. Rio de Janeiro. 2005b. 68 p. 

BRASIL. Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. Diretrizes básicas para 
elaboração de estudos e programas ambientais rodoviários. Rio de Janeiro. 2006a. 413p. 

BRASIL. Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. Manual para atividades 
ambientais rodoviárias. Rio de Janeiro. 2006b. 437 p. 

BRASIL. Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. Relatório do plano 
nacional de viação. 2008. Disponível em: <www.dnit.gov.br>. Acesso em: 6 fev. 2009. 

BROLLO, M. J.; BARBOSA, J. M.; ROCHA F. T.; MARTINS, S. E. Programa comum de 
pesquisa em caracterização e recuperação de áreas degradadas. In: REUNIÃO ANUAL 
SOBRE PESQUISA AMBIENTAL A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E A 
GESTÃO AMBIENTAL, 5., 2002, São Paulo. Anais. São Paulo: CINP/SMA, 2002, p. 74-82. 

BROWN, D. The Accountable Business: Managing Corporate Responsibility in Practice: 
Arthur D. Little, 2000. 

BOOG, E. G.; BIZZO, W. A. Utilização de indicadores ambientais como instrumento para 
gestão de desempenho ambiental em empresas certificadas com a ISO 14001. In: SIMPÓSIO 
DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, 10., 2003, Bauru. Anais. Bauru: SIMPEP, 2003. 

BUSTAMANTE, J. C. Introdução aos transportes. Rio de Janeiro. 1999. Apostila para 
disciplina de pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia.  

CAMPOS, L. M. S. Sistema de gestão e avaliação de sistema de desempenho ambiental: 
uma proposta de implementação. 2001. 220 p.Tese (Doutorado) – Departamento de 
Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade Federal de Santa Catariana, Florianópolis, 
2001. 

CAMPOS, S. J. A. M.; GALLARDO, A. L. C. F.; GAMA JÚNIOR, G. F. C. Auditoria 
ambiental em obras rodoviárias – estudo de caso - duplicação da rodovia Raposo Tavares. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11., 
2005, Florianópolis. Anais. Florianópolis: ABGE, 2005. 1 CD-ROM. 

CANTARINO, A. A. A. Indicadores de desempenho ambiental como instrumento de 
gestão e controle nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
exploração e produção de petróleo nas áreas offshore. 2003. 404 p. Tese (Doutorado) – 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

CANTARINO, A. A. A.; BARATA, M. M. L.; LA ROVERE, E. L. Indicadores de 
sustentabilidade empresarial e gestão estratégica. Revista Pensamento Contemporâneo em 
Administração, v. 1, p. 115-130, 2007. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 

CARVALHO, R. M. Proposta para avaliação de desempenho ambiental das concessionárias 
de rodovias. In: ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE UNIDADES AMBIENTAIS DO 
SETOR TRANSPORTES, 3., 1998, Foz do Iguaçu. Anais. Foz do Iguaçu: FUPEF, 1999. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

314

CARVALHO, P. G. M. Dimensões do desenvolvimento sustentável. Jornal dos 
Economistas, v.172, 2003. Rio de Janeiro, 2003. 

CATIZZONE, M. Desenvolvimento sustentável: um conceito que precisa se tornar 
operacional. In: ROMEIRO, A. R. (Org.). Avaliação e contabilização de impactos 
ambientais. Campinas, 2004. p. 216- 230. 

CAVALIERI, A. S. Avaliação de desempenho ambiental: uma proposta de relatório e 
indicadores de desempenho ambiental para a divulgação dos resultados das empresas. 1997. 
199 p. Dissertação (Mestrado) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa 
de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997. 

CHIAVENATO, I. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o 
desempenho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 290 p. 

CHIUMMO, L. A. Desempenho ambiental e processo de comunicação: estudo de caso nos 
setores químico e petroquímico. 2004.196 p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

CLÁUDIO, C. B.; KONO, E. C. A avaliação de impacto ambiental – AIA e os instrumentos 
de licenciamento para empreendimentos rodoviários. In: SIMPÓSIO SOBRE OBRAS 
RODOVIÁRIAS, 2., 2002. São Paulo. Anais. São Paulo: ABGE, 2002. p. 79-85. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso 
futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa rodoviária 2007. Relatório 
gerencial. Brasília: CNT, SEST SENAT, 2007. Disponível em: <http://sistemacnt.cnt.org.br>. 
Acesso em: 7 abr. 2008. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa rodoviária 2009. Relatório 
gerencial. Brasília: CNT, SEST SENAT, 2009. Disponível em: 
<http://www.cnt.org.br/informacoes/pesquisas/rodoviaria/2009/>. Acesso em: 29 nov. 2009. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. A infra-estrutura no Brasil em 2005. 
Brasília: CNI, SESI, SENAI, IEL, 2005. 24 p. Disponível em: 
<www.cni.org.br/empauta/src/INFRA-ESTRUTURA.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2008. 

COSTA NETO, P. L. O. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 1977. 264p. 

DAVID, L. C. F. Reodernamento do setor de transportes do Estado de São Paulo. In: 
SIMPÓSIO SOBRE OBRAS RODOVIÁRIAS, 2., 2002. São Paulo. Anais. São Paulo: 
ABGE, 2002. P. 65-77. 

DE JORGE, F. N. Avaliação de desempenho ambiental – proposta metodológica e 
diretrizes para aplicação em empreendimentos civis e de mineração. 2001. 214 p. Tese 
(Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

DE JORGE, F. N. et al. Metodologia e procedimentos de supervisão ambiental das obras do 
Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo. In: JORNADA TÉCNICA 
MEIO AMBIENTE APLICADO AO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL, São Paulo, 
2004. Universidade Presbiteriana Mackenzie – Escola de Engenharia. Anais. São Paulo, 
2004a. 1 CD-ROM. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

315

DE JORGE, F. N.; COSTA, R. M.; RIDENTE JÚNIOR, J. L.; NOVELLO NETO, A. V.; 
AZAMBUJA, C. H.; PACHIEGA, A. Análise de ocorrências ambientais em obras de 
recuperação de rodovias no Estado de São Paulo. In: JORNADA TÉCNICA MEIO 
AMBIENTE APLICADO AO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL, São Paulo, 2004. 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Escola de Engenharia. Anais. São Paulo, 2004b. 1 
CD-ROM. 

DE JORGE, F. N.; COSTA, R. M.; RIDENTE JÚNIOR, J. L.; NOVELLO NETO, A. V.; 
AZAMBUJA, C. H.; PACHIEGA, A. Método, procedimentos e resultados da supervisão 
ambiental das obras do programa de recuperação de rodovias do Estado de São Paulo. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11., 
2005, Florianópolis. Anais. São Paulo: ABGE, 2005. 1 CD-ROM. 

DEMAJOROVIC, J. Responsabilidade social corporativa: a relação dúbia entre matrizes e 
subsidiárias. In: Instituto Ethos. (Org.). Empresas e Imprensa: pauta de responsabilidade. 
1. ed. São Paulo: Margaf, 2006, v. 1, p. 1-184.  

DIAS, E. G. C. S. Avaliação de impacto ambiental de projetos de mineração no Estado 
de São Paulo: a etapa de acompanhamento. 2001. 283 p. Tese (Doutorado) - Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

ESPINOZA, G. Fundamentos da Avaliação do Impacto Ambiental. 2001. Banco 
Interamericando de Desenvolvimento – BID e Centro de Estudos para o Desenvolvimento - 
CED. Santiago, Chile, 2001.186 p.  

EPELBAUM, M. A influência da gestão ambiental na competitividade e no sucesso 
empresarial. 2004. 190 p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004. 

FEM & FEA - Federal Environment Ministry, Bonn and Federal Environmental Agency, 
Berlim. A Guide to Corporate Environmental Indicators. Germany. December, 1997. p. 9. 

FERREIRA, A. C. S. Contabilidade Ambiental: uma informação para o desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Atlas, 2003. 

FERNANDES, B. H. R. Competências e desempenho organizacional – o que há além do 
Balanced Scorcard. São Paulo: Saraiva, 2006. 139 p. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CENTRO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha indicadores de desempenho 
ambiental na indústria. São Paulo, 2005. 38 p. Disponível em:  
<http://www.fiesp.com.br/download/publicacoes_meio_ambiente/cartilha_indic_ambiental.pd
f>. Acesso em: 20 fev. 2007. 

FOGLIATTI, M. C.; FILIPPO, S.; GOUDARD, B. Avaliação de impactos ambientais: 
aplicação aos sistemas de transporte. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 249 p. 

FORNASARI FILHO, N. Sistemas de gestão ambiental e auditoria ambiental. In: SIMPÓSIO 
SOBRE GESTÃO AMBIENTAL, 1., 2001, São Paulo. SimGeA 2001. São Paulo: 
Microservice Tecnologia Digital, 2001. 1 CD-ROM. 

FORNASARI FILHO, N.; BRAGA, T. O.; GALVES, M. L.; BITAR, O. Y.; AMARANTE, 
A. Alterações no meio físico decorrentes de obras de engenharia. São Paulo: Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 1992. 165 p. (Boletim 61).  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

316

FREITAS, C. G. L. Situações de risco na região da serra do Mar no estado de São Paulo: 
obras lineares. In: SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE RISCO GEOLÓGICO 
URBANO, 1., São Paulo,1990. Anais. São Paulo: ABGE, 1990. p. 316-324.  

FRISCHTAK, C. R. O Investimento em infra-estrutura no Brasil: histórico recente e 
perspectivas. Pesquisa e planejamento econômico, v. 38, n. 2, p. 307-348, ago. 2008. 
Disponível em: <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/1129/1033>. Acesso em: 
16 jul. 2009. 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP. O 
Estado de São Paulo. Programa Biota Fapesp, 1999. Disponível em: 
<http://www.biota.org.br/info/saopaulo/index>. Acesso em: 21 ago. 2009. 

FUNDAÇÃO PARA O PREMIO NACIONAL DA QUALIDADE. Critérios de excelência: 
o estado da arte para excelência do desempenho e o aumento da produtividade. São Paulo: 
FPNQ, 2003. 63 p. 

GALLOPÍN, G. C. Indicators and their use: information for decision-making. In: MOLDAN, 
B.; BILLHARZ, S. Sustainability indicators: report of the project on Indicators of 
sustainable development. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 1997. 27p. 

GALLARDO, A. L. C. F. Análise das práticas de Gestão Ambiental da construção da 
pista descendente da rodovia dos Imigrantes. 2004. 295 p.Tese (Doutorado) -  Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

GALLARDO, A. L. C. F; MAGALHÃES, F. S.; CAMPOS, S. J. A. M.; GAMA JUNIOR, G. 
F. C.; BITAR, O.Y. Avaliação de impacto ambiental de rodovias: inovações em casos 
recentes. Téchne, São Paulo, v. 79, p. 68-71, 2003. 

GALLARDO, A. L. C. F.; SÁNCHEZ, L. E. Follow-up of a road building scheme in a fragile 
environment. Environmental Impact Assessment Review, New York, v. 24, p. 47-58, 2004. 

GALLARDO, A. L. C. F.; SÁNCHEZ, L. E. Atenuação de impactos ambientais associados a 
grandes obras de engenharia – do projeto à operação - pista descendente da rodovia dos 
Imigrantes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E 
AMBIENTAL, 11., 2005, Florianópolis. Anais. Florianópolis: ABGE, 2005. 1 CD-ROM. 

GALLARDO, A. L. C. F.; CAMPOS, S. J. A. M.; GAMA JUNIOR, G. F. C. Passivos 
ambientais em rodovias: caso da rodovia Fernão Dias, trecho paulista. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11., 2005, 
Florianópolis. Anais. Florianópolis: ABGE, 2005. 1 CD-ROM. 

GALVES, M. L. Sistema de gerenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários de 
acordo com a ISO 14000. In: ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE UNIDADES 
AMBIENTAIS DO SETOR DE TRANSPORTES, 3., 1998. Anais. Florianópolis: DNER, 
1998. Disponível em: <http://200.180.3.8/iiiencontro/principal/htm>. Acesso em: 10 jan. 
2006. 

GARIBALDI, C. M.; SOARES, L.; FORTES, R. M. Instrumentos de gestão ambiental 
aplicados aos empreendimentos rodoviários. In: REUNIÃO ANUAL DE 
PAVIMENTAÇÃO, 35. Rio de Janeiro: 2004. 12 p. Disponível em: < 
http://meusite.mackenzie.com.br/rmfortes/publicacoes/Artigo%20027%2035%20RAPv%202
004.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2009. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

317

GOIÁS (Estado). Secretaria da Infra-estrutura. Agência goiana de transporte e obras públicas. 
Normas e procedimentos ambientais para empreendimentos rodoviários. Goiânia: 
AGETOP, 2001. 139 p. 

GRIGOLETO, E. G.; SILVA, J. F. G. Gestão ambiental de empreendimentos rodoviários: 
o certificado de conformidade ambiental – instrumento de controle das atividades de 
implantação dos empreendimentos. 2008. 118p. Trabalho de conclusão de curso (MBA em 
gestão estratégica socioambiental em infra-estrutura). Fundação Instituto de Administração, 
São Paulo, 2008.    

HOBAN, C.; TSUNOKAWA, K. (Ed.). Roads and the environment: a handbook. 
Washington: World Bank, 1997. (World Bank Technical Paper, n.376). 

INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING 
AND CONSTRUCTION. Agenda 21 para construção sutentável. Tradução do Relatório 
CIB – Publicação 237. Trad. de I. Gonçalves; T. Whitaker; ed. de G. Weinstock; D.M. 
Weinstock. São Paulo: s. d.,  2000. 131 p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa de Vegetação do 
Brasil. Escala 1: 50.000, 2004. 3 ed. Brasília: IBGE, 2004 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem da população 
(2007). 2 ed. Rio de Janeiro: 2008a 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores de 
desenvolvimento sustentável – Brasil 2008. 3 v. 479 p. Diretoria de Geociências, IBGE. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2008b.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa da taxa de 
urbanização do Estado de São Paulo. Escala 1: 50.000, 2005. Brasília: IBGE, 2005 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa da densidade 
demográfica do Estado de São Paulo. Escala 1: 50.000, 2007. Brasília: IBGE, 2007. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Folha Topográfica. 
Município de Caraguatatuba. SF-23-Y-D-VI-1. Escala 1: 50.000, 1986. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1986. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapa 
Geológico do Estado de São Paulo. Escala 1:500.000. São Paulo, IPT. Monografia n. 6. 
Publicação n. 1.184. 2v. 94p. il. São Paulo: IPT, 1981a. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapa 
Geomorfológico do Estado de São Paulo. Escala 1:1.000.000. São Paulo, IPT. Monografia n 
5. Publicação n. 1.183. 2v. 94p. il. São Paulo: IPT, 1981b. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carta 
Geotécnica do Estado de São Paulo. Folha São Paulo. Escala 1:500.000. São Paulo: IPT, 
1994. 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK. Environmental Assessment in the 
Transportation Sector – Guideline for Managers. Washington D. C. 1996. 72p. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Environmental 
management – Environmental performance evaluation – Guidelines. Norma ISO 14031. 
S.L., 1999. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

318

JASCH, C. Environmental performance evaluation and indicators. Journal of Cleaner 
Production, Amsterdam, v.8, n.1, p.79-88, 2000. 

KAPLAN, R. S.; JOHNSON, R. Relevance lost: the rise and fall of management accounting. 
Boston: Havard Press, 1987. 245 p. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997. 348 p. 

KEEBLE, J. J.; TOPIOL, S.; BERKLEY, S. Using indicators to measure sustainability 
performance at a corporate and project level. Journal of Business Ethics, v. 44, 149-158, 
mai. 2003. 

KÜLLER, M. L. Gestão ambiental na construção pesada: a conscientização como principal 
ferramenta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E 
AMBIENTAL, 10., 2002, Ouro Preto. Anais. São Paulo: ABGE, 2002. 1 CD-ROM. 

KÜLLER, M. L. Gestão ambiental na construção pesada: da teoria a prática. 2005. 214 p. 
Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro, 2005. 

KUHRE, W. L. ISO 14031: Environmental performance evaluation: pratical tools and 
techniques for conducting an environmental performance evaluation. New Jersey: Prentice-
Hall, 1998. 462 p. 

LAMY, A. C. M.; LEUZINGER, M. D.; PINTO, M. O. Rodovia em unidade de conservação: 
o caso da estrada parque dos Pireneus (GO). In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE, 3., 
2006, Brasília. Anais. Brasília: ANPPAS, 2006. 1 CD-ROM. 

LANNA, A. E. Introdução à gestão ambiental e à análise econômica do ambiente. Porto 
Alegre, 1996. Apostila de pós-graduação. Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 1996. 

MAGRINI. A. A. Apostila da disciplina de Gestão Ambiental. 2002. Curso de Mestrado 
em Planejamento Energético e Ambiental – PPE/COPPE. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2002. 

MAIMON, D. Passaporte Verde. Gestão Ambiental e Competitividade. Rio de Janeiro: 
Qualimark, 1996. 120 p. 

MARTINS, A. A. C. Gestão ambiental de Estradas. In: SIMPÓSIO SOBRE GESTÃO 
AMBIENTAL, 2., 2003, São Paulo. SimGeA 2003. São Paulo: ABGE, 2003. 1 CD-ROM. 

MARTINS, A. R. P.; FERRAZ, F. T.; COSTA, M. M. Sustentabilidade ambiental como nova 
dimensão do Índice de Desenvolvimento Humano dos países. Revista do BNDES, Rio de 
Janeiro, v. 13, n. 26, p. 139-162, dez. 2006. 

METCALF, K. R.; WILLIAMS, P. L.; MINTER, J. R.; HOBSON, C. M. An assessment of 
corporate environmental programs and their performance measurement systems. Journal of 
Environmental Health, vol. 58, n.2, p. 9-17, 1995. 

METCALF, K. R.; WILLIAMS, P. L.; MINTER, J. R.; HOBSON, C. M., Environmental 
performance indicators for enhancing environmental management. Total Quality 
Environmental Management, vol. 5, n.4, p. 7-11, 1996. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

319

METCALF, K. R.; WOODALL,W. R.; HOBSON, C. M.; WILLIANS, P. L. Environmental 
performance measurement: a case study. Environmental Quality Management, vol. 5, n.5, 
p. 27-37, 1996a. 

MIGLINO, L. C. P. Tratamento dos aspectos ambiental em programas de restauração de 
rodovias financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. In: ENCONTRO 
IBERO-AMERICANO DE UNIDADES AMBIENTAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, 3., 
1998, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Deinfra, 1998. 

MOREIRA, D. A. Dimensões do desempenho em manufaturas e serviços. São Paulo: 
Pioneira, 1996. 111 p. 

MORENO, J. A. T. Ordenamento rodoviário e ambiental na faixa de domínio da rodovia 
PE 060. 2000. 108 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Pernambuco, Pernambuco, 
2000. 

MÜLLER, A. C. Hidrelétricas, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Makron 
Books, 1995. 412 p. 

MUNN, R. E. Environmental impact assessment: principles and procedures. SCOPE report 
5. Toronto: John Wiley & Sons, 1975. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Group on 
the state of the environment. OECD core set of indicators for environmental performance 
reviews. Paris: OECD, 1993. 39 p. Ilus. (Environment monographs, 83). 

OLIVEIRA FILHO, M. L. A auditoria ambiental como ferramenta de apoio para o 
desempenho empresarial e a preservação do meio ambiente: uma abordagem contábil e 
gerencial em indústrias químicas. 2002. 182 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.  

PARANÁ (Estado) Secretaria dos Transportes. Departamento de Estradas de Rodagem. 
Manual de instruções ambientais para obras rodoviárias. Curitiba. 2000. 

PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências 
da saúde, humanas e sociais. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2001. 156 p. 

PINHEIRO, A. Monitoramento e avaliação da qualidade das águas. In: ROMEIRO, A. R. 
(Org.). Avaliação e contabilização de impactos ambientais. Campinas, 2004. p. 55-73. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório de 
Desenvolvimento Humano, 2007/2008. 386 p. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf>. 
Acesso em: 23 ago. 2009. 

PUTNAM, D. ISO 14031: Environmental Performance Evaluation. Draft submitted to 
Confederation of Indian Industry for publication in their Journal. 2002. 10 p. India, 2002. 
Disponível em: <www.altech-group.com/ftp/EPEarticle.pdt>. Acesso em: 14 jun. 2009.  

RADOS, G. J. V.; DIAS, P. M.; ÑAURI, M.C.; NERES, W. A. Gerenciamento de 
processos. Apostila do curso de mestrado em engenharia de produção - disciplina gestão da 
qualidade ambiental, 2000. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. 

RIDENTE JÚNIOR, J. L. Análise da utilização de cartas geotécnicas em diferentes 
escalas para a gestão ambiental de rodovia em operação. 2008. 168 p. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2008. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

320

RIO, G. A. P. Gestão Ambiental: uma avaliação das negociações para implantação da ISO 
14000. Rio de Janeiro, CETEM/CNPq 1996. 24p. Série Estudos e Documentos, 33, Rio de 
Janeiro, 1996. 

ROCHA, V. J. Gestão ambiental no setor rodoviário brasileiro: o caso da pavimentação da 
BR 163 no Estado do Pará. 2006. 115 p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Humanidades – 
Departamento de Geografia, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

RODRIGUES, R.; LOPES, J. A. U. L. Rodovias. In: OLIVEIRA, A. M. S.; BRITO, S. N. A. 
(Ed.). Geologia de engenharia. São Paulo: ABGE, 1998. p. 419-430. 

ROMANINI, P. U. Rodovias e meio ambiente - principais impactos ambientais, 
incorporação da variável ambiental em projetos rodoviários e sistema de gestão 
ambiental.  2000. 2 v. Tese (Doutorado). Instituto de Biociências, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2000. 

ROMANINI, P. U. Avaliação de desempenho ambiental. In: No prelo. SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 2006. 16 p. 

RUDIO, V. F. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 29 ed. Petrópolis: Vozes, 
2001. 144 p. 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do trabalho 
científico. 4 ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1974. 317 p. 

SÁNCHEZ, L. E. Gerenciamento ambiental e a indústria de mineração. Revista de 
Administração, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 67-75, janeiro/março 1994. 

SÁNCHEZ, L. E. A desativação de empreendimentos industriais: um estudo sobre o 
passivo ambiental. 1998. Tese (Livre Docência) - Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1998. 

SÁNCHEZ, L. E.  Avaliação de impacto ambiental de rodovias. Trabalho técnico. 2000. 

SÁNCHEZ, L. E. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação dos empreendimentos 
industriais. 1 ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v. 1. 254 p. 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental. São Paulo: PECE, 2003. Notas de aula 
da disciplina AI002 – Avaliação de Impacto Ambiental. 

SÁNCHEZ, L. E. O Processo de avaliação de Impacto Ambiental. Etapa de 
acompanhamento. 2004. Notas de aula. Programa de Educação Continuada em Engenharia - 
PECE, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pg. Mult. São Paulo, 2004. 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo. 2006a. 
Oficina de textos. 495 p. 

SÁNCHEZ, L.E. Avaliação de impacto ambiental e seu papel na gestão de empreendimentos. 
In: Vilela Junior, A. Demajorovic, J. (Orgs.). Modelos e ferramentas de gestão ambiental. 
São Paulo: Senac. 2006b. p. 85-114.  

SÁNCHEZ, L. E. GALLARDO, A. L. C. F. On the successful implementation of mitigation 
measures. Impact Assessment and Project Appraisal, Guildford, v. 23, n. 3, p. 182-190, 
2005. 

SÁNCHEZ, L. E.; HACKING, T. An approach to linking environmental impact assessment 
and environmental management systems. Impact Assessment and Project Appraisal, v. 20, 
n.1, p. 25-38, 2002. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

321

SANTA CATARINA (Estado). Secretaria de Estado da Infra-estrutura. Instrução de serviço 
IS-05. Estudo e projeto de meio ambiente. Florianópolis, 2004. 46 p. 

SANTA CATARINA (Estado). Departamento de infra-estrutura. Manual de procedimentos 
ambientais rodoviários. Florianópolis, 2006. 

SANTOS, A. R. A grande barreira da serra do mar. São Paulo: O nome da Rosa, 2004.128 
p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Instruções ambientais. 
Conceitos e Abrangência da Gestão Ambiental. 1999. v. 1. São Paulo, 1999. 128 p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Plano de Reassentamento 
das Famílias Afetadas pelo Projeto de Recuperação da SP 099 – Rodovia dos Tamoios. 
PRIME Engenharia. São Paulo, 2001a. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Relatório de Avaliação 
Ambiental - SP 099 Rodovia dos Tamoios. Documento Técnico. São Paulo, 2001b. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Relatório de Avaliação 
Ambiental do Programa. Programa de Recuperação de Rodovias. 2001. São Paulo, 2001c. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Relatório de Avaliação 
Ambiental Estratégica do Programa. Programa de Recuperação de Rodovias. 2005. São 
Paulo, 2005. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Especificação técnica. 
Controle ambiental de obras rodoviárias. São Paulo, 2006a. 20 p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Especificação técnica. 
Levantamento e cadastro de passivos ambientais. São Paulo, 2006b. 9 p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Especificação técnica. 
Manual do sistema de gestão ambiental. São Paulo, 2006c. 32 p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Especificação técnica. 
Supervisão ambiental de empreendimentos rodoviários. São Paulo, 2006d. 36p. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estradas de Rodagem. Instruções ambientais para 
empreendimentos rodoviários do DER/SP. V.3. São Paulo, 2006e. Disponível em 
<www.der.sp.gov.br>. Acesso em: 5 out. 2007. 

SÃO PAULO (Estado). Desenvolvimento Rodoviário S.A. Manual de supervisão 
ambiental. Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul. São Paulo, 2006f. 97 p. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado dos Transportes. Os transportes no Estado de 
São Paulo - balanço anual 2007. São Paulo, 2007. 294 p. Disponível em: 
<http://www.transportes.sp.gov.br/v20/boletim2007.asp>. Acesso em: 29 nov. 2009.  

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Atlas das unidades de conservação 
do Estado de São Paulo. São Paulo, 2001d. 64 p. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Planos de manejo das unidades de 
conservação: parque estadual da Serra do Mar – núcleo Caraguatatuba/São Sebastião. 
Instituto Florestal e Fundação Florestal, 1998. 151 p. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Vegetação Natural do Estado de São 
Paulo. 2001. Instituto Florestal, 2001e. 



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

322

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Serra do Mar. Instituto Florestal. Instituto Ekos Brasil. 2006g. 438 p.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 20 ed. São Paulo: Cortez, 1996. 272 
p. 

SILVA, C. P. B. A.; SÁ, E. C. Planejamento socioambiental estratégico prevenindo impactos 
e maximizando benefícios de obras rodoviárias em escala regional. O caso da rodovia BR 
174/RR. In: SEMINÁRIO NACIONAL DEGRADAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL, 2003, Foz do Iguaçu. Anais. Foz do Iguaçu: SOBRADE, 2003. Disponível 
em: <http://www.sobrade.com.br/eventos/2003/seminario/Trabalhos/003.pdf>. Acesso em 13 
dez. 2009.  

SILVA, E. L.; SOARES, P. H. R.; SARMENTO, G. H. Impactos ambientais no meio físico 
derivados da implantação de obras viárias e medidas de controle ambiental, durante a fase de 
implantação. In: REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, 34., 2003, Campinas. Anais. 
Campinas: RAP, 2003. p. 1344-1359. 

SILVA, E. M. Sistema de avaliação de desempenho ambiental para empreendimentos 
hoteleiros: estudo de casos na praia dos Ingleses. 2006. 131p. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

SILVA, H. V. Uma proposta de indicadores de desempenho ambiental para extrações de 
areia, pelo método de dragagem, em leito de rio. 2003. 98 p. Dissertação (Mestrado) – 
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 

SILVA JÚNIOR, S. B.; FERREIRA, M. A. G. Rodovias em áreas urbanizadas e seus 
impactos na percepção dos pedestres. 2008. Revista Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 
20, p. 221-237, jun. 2008. 

SILVA, V. C. R. Planejamento do sistema de gestão ambiental de linhas de transmissão 
aérea localizada em área serrana com unidade conservação. 2002. 228 p. Tese 
(Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

SOARES, S. Avaliação Ambiental de Sistemas. Apostila de pós-gradação. Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 
2003.Disponível em: < http://www.ens.ufsc.br/~soares/aula5pos.pdf. > Acesso em: 12 jun. 
2008.  

TIBOR, T.; FELDMAN, I. ISO 14000: a guide to the new environmental management 
standards. Chicago: Irwin Professional Publishing, 1996. 237 p. 

VARGAS, M. Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985. 243 p.  

VALCARCEL, R.; SILVA, Z. S. A deficiência conservacionista de medidas de recuperação 
de áreas degradadas: proposta metodológica. Revista Floresta e Ambiente. Seropédica, Rio 
de Janeiro, 4. p. 68-80. 1997.  

VALLE, C. E. Qualidade ambiental: o desafio de ser competitivo protegendo o meio 
ambiente. São Paulo: Pioneira, 1995. 117 p. 

VICENTINI, V. L. P. Metodologia para avaliação ambiental de programas de 
restauração e ou melhoramento de rodovias. 1999. 208 p. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Ciências Ambientais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.  



O papel da supervisão ambiental e proposta de avaliação de desempenho ambiental em obras rodoviárias 

 
Roberta Maria Costa 

323

VILELA JÚNIOR, A. Auditoria ambiental: uma visão crítica da evolução e perspectiva da 
ferramenta. In: Vilela Junior, A.; Demajorovic, J. (Orgs.). Modelos e ferramentas de gestão 
ambiental. São Paulo: Senac. 2006. p. 149-168.  

WALKER, L. R.; ZARIN, D. J.; FETCHER, N.; MYSTER, R. W.; JOHNSON, A. H. 
Ecosystem development and plant succession on landslides in the Caribbean. Biotropica, 
28: 566-576. 1996. 

WORLD BANK. Environmental indicators – an overview of selected initiatives at the 
World Bank. Washington D. C. 2000. Environmental Department. 12 p. Disponível em: 
<www.worldbank.org>. Acesso em: 20 jan.2008.  

WORLD BANK. Environmental indicators for Global Cooperation. Washington D. C. 
1995. The Global Environment Facility. Working Paper. Number 11. 44 p. 

WORLD BANK. Environmental management plans. Washington D. C. 1999a. 
Environmental Assessment Sourcebook Update 25. Environmental Department. 7 p . 

WORLD BANK. Environmental performance indicators. Washington D. C. 1999b. 
Environmental Economics Series. Paper Number 70. Environmental Department. 52 p . 

WORLD BANK. Environmental performance monitoring and supervision. Washington 
D. C. 1996. Environmental Assessment Sourcebook Update 14. Environmental Department. 8 
p. 

WORLD BANK. Roads and the environment: a handbook. Technical Paper n. 376 
Washington D. C. 1997. 223 p. 

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Corporate Social 
Responsibility: The WBCSD’s journey. World Business Council for Sustainable 
Development, January 2002. Disponível em: 
<http://www.wbcsd.org/DocRoot/wYlpnLQLIjKQfQ3lk0Oj/csr2002.pdf>. Acesso em: 26 
jan. 2008. 

ZAMBRANO, L. M. A. A avaliação de desempenho ambiental da edificação: um 
instrumento de gestão ambiental – estudo de caso da indústria farmacêutica. 2004. 232 p. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

 
 

 




