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1. Introdução
Em centros urbanos, com áreas edificadas e com fluxo de veículos e pedestres, a execução de
obras de infraestrutura urbana subterrâneas gera impactos sociais, econômicos e ambientais, como a
deterioração prematura do pavimento, com consequentes efeitos prejudiciais na infraestrutura de
transporte público e custos à sociedade em geral.
Os planos de controle desses impactos estão apresentados neste documento, e foram
elaborados para atender os Requisitos do Plano de Implementação das Estratégias de Gestão de
Tráfego, Ambiental, Social, de Saúde e Segurança (ESHS) para nortear as ações a serem executadas
no empreendimento de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana e bairros referentes
ao escopo do Edital de Licitação nº ICB 001/2018 contrato 191/2018 Lote II com a Companhia Espírito
Santense de Saneamento, projeto com financiamento do Banco Mundial (BIRD).
As ações previstas são focadas na prevenção e minimização dos impactos negativos
pertinentes às atividades desenvolvidas e na conduta dos trabalhadores do Consórcio ECS –
Cariacica, formado pelas empresas Engeform, CTL Engenharia e Sahliah Engenharia.
Serão realizadas atividades que contemplam orientação e monitoramento do relacionamento
da equipe atuante no empreendimento com os principais públicos envolvidos em sua atuação para
prevenir possíveis transtornos, bem como ações mitigatórias.
Tendo em vista a pandemia de Covid – 19 que assola o mundo foi acrescentado nesse
documento medidas de Prevenção e Controle Covid – 19 nas obras e escritórios.

2. Especialistas/Responsáveis
As responsabilidades do contrato estão descritas na figura 1 no organograma do Consórcio
ECS.
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2.1. Gestão do Tráfego

Gerente de contrato
Engenheiro de Planejamento
Técnico de Segurança do Trabalho
2.2. Gestão Ambiental
Gerente do Contrato – Rodrigo Vertamatti
Garantir os recursos necessários à implementação, cumprimento e monitoramento dos
requisitos legais sob a sua responsabilidade, manter equipe qualificada e materiais adequados para
realização das atividades e fazer cumprir os requisitos estabelecidos, com assessoria dos
especialistas.
Apoia o Especialista Ambiental nas ações para melhorar o desempenho ambiental.
Especialista Ambiental – Fabrícia Fafá
Dar apoio ao Técnico de Meio Ambiente para implantar e realizar atividades ambientais.
Apresentar melhorias e solicitar recursos aos Gerentes/Diretoria para implantação de ações
promovendo o desempenho ambiental.
Assessorar tecnicamente a implementação, cumprimento e monitoramento dos requisitos
legais ambientais para as atividades e do cliente, além de apoiar o gestor do contrato nas
especificações necessárias para contratação de serviços/compras de produtos no que tange ao meio
ambiente.
Com o auxílio dos técnicos de meio ambiente e de qualidade deverá rever e atualizar a planilha
de aspectos e impactos ambientais e o PGA de acordo com as inspeções em campo, investigações
de possíveis acidentes ambientais, atualização de legislações, novas condicionantes ambientais e
ampliações do processo produtivo.
Coordenadores – Elizandra Damasceno, Bruno Porto, Luiz Adelmo, Antônio Silva e
Engenheiro de Segurança
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Realizar ações preventivas e corretivas evitando impactos ambientais. Informar imediatamente
a área ambiental sobre qualquer impacto ambiental ocorrido ou previsto e sobre qualquer fiscalização,
para melhor atender as exigências e informações solicitadas. Disponibilizar em tempo hábil todas as
informações solicitadas pelo especialista ambiental, para os processos de licenciamentos e relatórios
em geral.
Líderes/Colaboradores/Operadores
Cumprir os procedimentos e realizar as atividades prevenindo que ocorra algum impacto
ambiental. Solicitar manutenção sempre que necessário, segregar corretamente os resíduos. Informar
imediatamente o coordenador da área e a área ambiental da usina sobre impacto ambiental ocorrido
ou previsto e sobre qualquer fiscalização, para melhor atender as exigências e informações solicitadas.

3. Gestão do Tráfego
3.1. Introdução
A execução de obras de infraestrutura urbana subterrâneas tem como característica comum
gerar impactos na infraestrutura urbana. Esse tipo de obra pode causar paralisação e/ou mudanças no
tráfego, causando alterações nas rotas tanto de veículos, quanto de pedestres.
Os bairros a receberem a rede de esgoto são Marcílio de Noronha, Primavera, Canaã,
Universal, Vila Bethânia, Arlindo Villaschi, Caxias do Sul, Nova Bethânia, Areinha, Campo Verde,
Morada de Bethânia e Parque Industrial.

3.2. Objetivo
O objetivo desse plano de gestão é minimizar danos, incômodos e garantir a segurança das
comunidades locas afetadas pelas obras, viabilizando a locomoção de veículos e pedestres.

3.3. Referências Normativas
Os princípios expressados se baseiam nas seguintes normas e especificações relevantes:


NBR ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;



Lei Federal número 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código Nacional de Trânsito;



CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADRÕES DE OBRAS - Companhia Espírito Santense de
Saneamento (CESAN),



Normas ABNT e demais normas aplicáveis;
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Normas regulamentadora do Ministério do Trabalho
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3.4. Disposições Gerais
O Plano de Gestão de Tráfego será implantado levando em consideração diversas etapas das
obras em diversos lugares da cidade para garantir a segurança das comunidades locais do tráfego da
construção.
As limitações que ocorrerão no tráfego de veículos, garagens, escolas, hospitais, clínicas,
centros de saúde serão levadas em consideração, assim como qualquer transtorno originado na
região, analisando o melhor meio de gestão do sistema viário, buscando minimizar possíveis impactos
causados à população localizada no entorno das obras e no município como um todo. O plano de
gestão contemplará a mobilidade do sistema viário, bem como a circulação de pedestres, o transporte
coletivo público e privado e o sistema cicloviário.

3.5. Sistema Viário de Viana
Viana faz parte da Região Metropolitana de Vitória com quase 65 mil habitantes, tem como
vizinhos os municípios de Cariacica, Marechal Floriano e Domingos Martins. É o terceiro maior em
extensão territorial e possui localização privilegiada. Com 60% de área rural, a sua produção
agropecuária especialmente a banana, o café e o gado, abastece parte do mercado consumidor da
Grande Vitória, mas a economia do município tem como principais bases de sustentação a indústria,
o comércio e os serviços.
O acesso ao município de Viana se dá pelas seguintes rodovias:


Rodovia BR-101, que dá acesso ao município pela porção sul, sentido sul - centro, interligandoo à Guarapari e Cariacica;



Rodovia BR-262, que dá acesso ao município pela porção leste, sentido leste - oeste e liga o
município à Domingos Martins e Cariacica;



Rodovia ES-476, que liga os distritos de Viana e Araçatiba, além de permitir a conexão entre
Viana e Guarapari.



Rodovia ES-388, que dá acesso ao município de Viana pela porção leste, ligando ao município
de Vila Velha.
Em Viana, as únicas vias a interligarem os seus diversos bairros – isolados uns dos outros –

com Cariacica e com os demais municípios metropolitanos são a BR-101 e a BR-262 (figura 2). Existe
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um projeto de um Novo Contorno externo ao Contorno da BR-101 existente, que fará a ligação da BR101, em Vila Velha, passando por Viana e Cariacica, ao Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.
Foi implantado o Corredor Viana Norte, em Marcílio de Noronha que possibilitará um melhor
acesso entre os bairros do município, retirando boa parte do fluxo da BR 262.
Com a inauguração do Corredor Viana Norte, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória (Ceturb-GV) criou uma linha municipal para atender aos moradores de oito bairros cortados
pela nova via. A linha permitirá a integração do transporte coletivo nos bairros que ficam nos dois lados
da BR 262, sem que seja necessário passar pela via federal.
A nova linha irá passar pelos bairros Vila Bethânia, Eldorado, Caxias do Sul, Marcílio de
Noronha, Primavera, Canaã, Universal e Viana Sede. Aproximadamente 20 mil pessoas serão
diretamente beneficiadas pela nova linha, que deverá ser criada ainda em 2020. Atualmente, o
município de Viana é atendido por 23 linhas do Transcol.

Figura 2 Infraestrutura de Transporte de Viana

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Viana, Seção II que trata do Plano de Mobilidade
Urbana (em fase de elaboração), as vias que integram o sistema viário básico do município (figura 3)
ficam assim classificadas funcionalmente de acordo com as suas características:
I - via estrutural: São as vias estruturadoras do território, que conectam o município aos municípios
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vizinhos. Contam com capacidade elevada de absorção do volume de tráfego motorizado e de
características metropolitanas e regionais;
II - via arterial: Vias com capacidade de absorver significativos volumes de tráfego motorizados e de
integração entre bairros;
III - via coletora: Vias com capacidade de absorver moderados volumes de tráfego motorizado;
IV - via sub-coletora: Vias destinadas a atender ao tráfego local motorizado e não motorizado, com
moderados volumes de tráfego;
V - via local: Vias destinadas a atender ao tráfego local motorizado e não motorizado, com baixos
volumes de tráfego;
VI

-

vias

rurais:

estradas

municipais

que

se

situam

fora

do

perímetro

urbano;

VII - vias de pedestre: vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres;
VIII - ciclovia: via ou conjunto de vias destinadas a circulação de bicicletas e afins, separadas
fisicamente do tráfego comum;
IX - ciclofaixa: Utiliza parte da pista de rolamento destinada à circulação de bicicletas e afins, delimitada
por sinalização especifica.

Figura 3 - Planta de Mobilidade de Viana
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3.6. Estrutura de Gestão Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana
O departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana de Viana está vinculado à SEMDES:
 Secretaria Municipal de Defesa Social.
Gildo Freire Almeida
Gerente de Trânsito e Mobilidade Urbana
Contato.: (27) 99827-1518
Endereço: Praça Jeronimo Leite, s/nº
Atendimento: 09 às 18h

3.7. Modelo de Gestão
Inicialmente foi feito contato com Prefeitura Municipal de Viana informando que serão
executadas obras do sistema de esgotamento sanitário em alguns bairros do município, mais
especificamente redes coletoras de esgoto e estações elevatórias de esgoto. Nesse primeiro contato
foram definidas as pessoas que serão envolvidas na gestão do tráfego tanto na prefeitura quanto no
Consórcio.
Foi acordado que será encaminhado para o setor de trânsito da prefeitura o planejamento
mensal das obras, ficando a prefeitura ciente das ruas que serão afetadas.
Semanalmente será enviado para o setor de trânsito a atualização do planejamento das obras
para validação do planejamento mensal ou informação das possíveis modificações.
Nesse planejamento será verificado se as ruas onde serão executadas as valas são de tráfego
intenso ou vias estruturais, e até mesmo de integração entre os bairros. Em caso de necessidade será
solicitado apoio da Guarda Municipal de Trânsito. A gestão do tráfego será então realizada pelo
Consórcio em total interação/comunicação com o setor municipal responsável, para que as medidas
de controle, prevenção e mitigação dos possíveis problemas possam ser adotadas e evitar maiores
problemas aos moradores locais ou usuários das vias, toda sinalização cumprira medidas citadas NR
18
Em relação a travessia da rodovia BR 101 o Consórcio está em fase de licenciamento com a
Concessionária ECO 101 e atenderá todas as orientações fornecidas. As interferências que ocorrerão
junto às vias serão de responsabilidade do Engenheiro de Segurança do Trabalho do Consórcio ECS,
assim como as equipes, incluindo a vigilância.
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3.8. Trânsito e Circulação
Para que haja a organização e controle de interferências no trânsito, deve-se levar em
consideração a legislação própria vigente no município, seguindo o padrão descrito no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), principalmente no Capítulo II das “Normas Gerais e Conduta” – Artigos 26
ao 67 e Capítulo VII da “Sinalização de Trânsito” – Artigos 80 ao 89.
Todas as retiradas de interferências (asfáltica, pintura, hidráulica, sinalização) ou pequenos
danos gerados pelo Consorcio ECS, serão de responsabilidade total do Consorcio ECS, onde ele se
compromete a manter todas as vias do mesmo modo que no início às obras.
Os tubos enterrados podem ser classificados em dois grupos, segundo a sua instalação ou
recuperação, aquelas instaladas por abertura de vala ou métodos tradicionais e aqueles instalados por
métodos não destrutivos (MND).
Na execução do SES de Viana bairros os impactos negativos nas vias serão minimizados
porque as valas para assentamento dos tubos serão abertas com no máximo 1 (um) metro de largura
e na maioria dos casos fechadas no mesmo dia.
Nas situações excepcionais do não fechamento da vala no mesmo dia, será instalada uma
chapa de ferro para permitir o acesso à residência ou empresa.

3.9. Atribuições do Coordenador do Plano de Gestão Viária.
A Gestão do Sistema Viário será coordenada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, sendo
as devidas responsabilidades:


Coordenar trabalhos de implantação e manutenção do Plano de Gestão do Sistema Viário;



Realizar diagnóstico da situação de tráfego no entorno das obras;



Realizar a interface com entidades externas envolvidas na gestão do sistema viário;



Coordenar a estrutura de fiscalização e controle prevista no Plano de Gestão do Sistema Viário;



Viabilizar as liberações para interdição de ruas, vias, rodovias e ferrovias em consonância com
o planejamento executivo das obras e, com objetivo de atender as normas das concessionárias,
instalando placas de acordo com via, velocidade da via e interferências locais;



Garantir o cumprimento da legislação municipal referente ao assunto;



Supervisionar com a sua equipe as atividades de gestão do trânsito;



Aplicar treinamento e capacitação para a sua equipe, informando metodologia como será
distribuído/posicionado placas, formas de comunicação (rádio comunicador com frequência
neutra) e isolamento parciais e definitivo;



Reportar ao Gerência do Contrato os resultados da gestão, assim como casos mais relevantes;
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Disponibilizar junto às demais coordenações os meios necessários para o atendimento às
reclamações e sugestões recebidas no sentido de melhorias do fluxo de veículos nas vias
atingidas pelas obras;



Registrar e reportar os dados relativos à sua área;



Elaborar Relatórios de Gestão do Sistema Viário a ser apresentado à fiscalização da Cesan;



Zelar pela segurança do trabalho e saúde ocupacional de seus colaboradores.

Equipe que atuará na Gestão do Tráfego: 01 (um) engenheiro de Segurança do Trabalho, 01 (um)
técnico em Segurança do Trabalho, 02 (dois) ajudantes para sistema de pare e siga (quando aplicável)
e dois ajudantes para disponibilização das placas.

3.10. Recursos Materiais
Para que a gestão do sistema viário seja eficientemente realizada, a equipe terá ao seu dispor
equipamentos como:
 1 sala no Canteiro Central;
 1 computador;
 Impressora;
 Linha telefônica;
 Veículo para locomoção;
 Rádio comunicador;
 Aparelho telefônico com câmera fotográfica;
 Materiais de sinalização e isolamento, como cones, cavaletes, bandeirolas, placas, cerquites,
sistema de iluminação noturno, faixas zebradas e barreiras físicas (tapume) etc.

3.11. Comunicação, Educação e Capacitação
Para a execução desse Plano de Gestão do Sistema Viário, existem atividades próprias que
servem de complementação às atividades já expostas, logo, com o intuito de garantir o sucesso de
implementação do Plano, a equipe de fiscalização e controle, consideram os seguintes aspectos:


Contato com órgão de trânsito local (Prefeitura e DETRAN);



Será realizado estudo dos impactos dos desvios de tráfego na comunidade e as alternativas de

rotas para caminhões de transporte de solos das frentes de serviços para áreas de depósito, optando
pelo caminhamento menos danoso ao tráfego local;
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A equipe de Comunicação será responsável por informar o calendário de eventos, festividades,

temporadas e feriados de cada município envolvido na implantação das obras;


O calendário fará parte das considerações para o planejamento executivo da obra e possíveis

intervenções no tráfego;


Todos os desvios de tráfegos deverão ser aprovados e liberados pelos órgãos de trânsito local;



O responsável pela Gestão do Sistema Viário cuidará da documentação necessária para a

liberação das frentes.


Será ministrado treinamento sobre a conduta para operação “Pare e Siga” nas frentes de

trabalho.


Haverá orientação sobre a conduta para trafegar pela comunidade.

3.11.1. Programação
O responsável pelo Planejamento de Obras deverá informará semanalmente à CESAN, à
coordenação da Comunicação e ao profissional da Gestão do Sistema Viário sobre o posicionamento
e atualizando o planejamento executivo da obra, na intenção de preparar e liberar as frentes de
serviços, bem como informar as partes interessadas da obra clientes e comunidade em geral.
A Cesan deve ser informada semanalmente com antecedência sobre o planejamento da obra
para envio de informações para o 115.


Ao longo do planejamento executivo e programação de obra, o responsável pela comunicação

fornecerá informações sobre os locais, sazonalidade turística, eventos e outras interfaces com o
potencial de prejudicar as intervenções futuras e que serão repassadas ao coordenador de
planejamento de obras, responsável pela gestão viária, engenheiro de produção e gestor do contrato
para que essas informações sejam consideradas na execução das atividades.


É de responsabilidade da área Comunicação preparar e implementar avisos sobre a interdição

e/ou desvios de avenidas, ruas, logradouros e rodovias, com material previamente aprovado pela
Cesan.


A Central de atendimento ao público obedecerá aos critérios estabelecidos pelo cliente Cesan,

sendo que a principal central de reclamações será o número de telefone 115.


A tratativa das reclamações dos clientes Cesan e moradores do entorno das obras será

documentada pela equipe de comunicação que reportará ao setor responsável e também à Cesan.


Dados obtidos da programação de interdição de vias e desvios do tráfego entrarão no Banco

de Dados do empreendimento, disponibilizando as informações em tempo hábil e de forma
centralizada para a equipe de comunicação e demais setores envolvidos.
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3.12. Estudos e pesquisas
Serão realizados estudos, pesquisas de tráfego e de pontos de maior afluxo de veículos,
visando à circulação viária e acessibilidade dos pedestres, com intuito de minimizar impactos na
circunvizinhança.
Deverão ser considerados os seguintes itens:
- A necessidade de implantar restrições de circulação de veículos em ruas estreitas diretamente no
local das valas e em casos específicos, implantar restrições em acessos próximos no entorno imediato,
aumentando a segurança na obra e ao entorno dela;
- Indicadores de trânsito e fatores de incômodos para a coletividade, serão estabelecidos e utilizados
no monitoramento de ações da Gestão Viária;
- Materiais para a orientação sobre o trânsito, como sinalizações, publicidades e campanhas
metropolitanas serão padronizados previamente aprovados pela Cesan;
- As equipes de comunicação com as do sistema viário e frentes de serviço, irão trabalhar de maneira
integrada, interagindo diariamente;
- A gestão para desvios de ônibus e pontos de parada serão implantadas de maneira diferenciada,
considerando capacidade de suporte da pavimentação, dimensões das ruas a serem usadas como
desvio, menor trajeto e possíveis impactos no trânsito, os pontos de parada alterados serão
amplamente divulgados e bem identificados visando minimizar transtornos à população;
- A gestão de cruzamentos mais movimentados será feita de maneira diferenciada, com equipe de
monitoramento presente o maior tempo possível nos cruzamentos, com reforço de sinalização e
quando necessário, dispositivos de controle do tráfego serão instalados;
- Será implantada gestão diferenciada para a frota de caminhões basculantes e de caminhões
carroceria nos transportes de solo e materiais de obras, tanto para veículos a serviço das obras, quanto
para veículos de carga que utilizam essas vias normalmente;
- Serão realizadas lavagem e limpeza das ruas sempre que necessário, as ruas e caminhos de serviço
passaram por umectação de tempos em tempos, com a intenção de minimizar a dispersão de poeira;
- As pressões do tráfego no entorno mediato e imediato das frentes de serviço serão avaliadas na
intenção buscar melhores alternativas para diminuir o impacto e incomodo a população local;
- As condições de segurança e qualidade ambiental dos pedestres e moradores deverão ser
priorizadas;
- Em condições especiais, será permitida uma faixa para o tráfego de veículos em determinados casos
nos locais das frentes de serviço principalmente quando houver casos de moradores portadores de
deficiências e pessoas idosas;
- Será mantido o acesso de veículos restritos às garagens e estacionamentos locais;
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- Será garantido ambiente em condições de segurança viária e técnica em todos os acessos;
- O bem-estar da comunidade, nos serviços de abertura e fechamento de valas e ruas, será essencial,
mantendo as ruas lavadas para diminuição da presença de pó, criando oportunidades de bom
relacionamento e integração com as atividades de tráfego de veículos, atividades recreativas e
atividades comerciais locais;
- Planejar as programações de restrições de circulação de ruas, bem como das ruas liberadas ao
tráfego de veículos, inclusive intra-bairros (inter) e intra-municípios, ruas comerciais e ruas prioritárias
para as obras;
- Estabelecer confiabilidade junto à população mediante a regulamentação oficial de tráfego local;
- Implantar plano de segurança viária nas frentes de serviço e entorno com reestruturação do sistema
viário existente.

3.13. Recomposição de pavimento
3.13.1. Pavimentação Intertravada
Para recomposição de pavimentação intertravada serão atendidos os seguintes parâmetros de
execução:
Inicialmente será executada a base que consistirá em coxim de pó de pedra de espessura acabada de
0,07m, devidamente adensado e o pavimento a ser executado com blocos articulados de concreto;
O adensamento da base poderá ser executado manualmente com soquetes apropriados de
diâmetro mínimo de 0,15 m e peso não inferior a 10 kg devidamente protegido em sua base com
borracha, a fim de não fraturar as peças que compõem a pavimentação, por consequência dos
impactos;
Na recomposição de pavimento situado em rua média e grande inclinação, após o
adensamento da base, será lançada nas fendas de assentamento uma nata de cimento fluida, a fim
de evitar o carreamento do pó de pedra do rejunte em virtude de enxurradas, comuns nas grandes
chuvas;
A superfície da faixa acabada deverá apresentar-se com alinhamento das peças, declividade
e plano de superfície, idênticos ao do pavimento existente, não se permitindo depressões, bacias
imperfeições que comprometam a funcionalidade da pista.
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3.13.2. Pavimentação Asfáltica
Para recomposição de pavimentação asfáltica serão atendidos os seguintes parâmetros de
execução:
No caso da escavação atingir a camada de reforço e/ou subleito, a reconstrução deverá ser
feita com material granular, onde serão colocadas camadas de solo selecionado com espessura
máxima de 15 cm, compactadas a 100% do Proctor Normal (na ausência de solo selecionado
adequado, poderá ser substituído por agregado reciclado de resíduos sólidos da construção civil ou
brita graduada). A compactação das camadas deverá ser realizada através de processo mecânico,
obtida com equipamento compatível com as dimensões da escavação e características do material
empregado no reparo.
Para a reconstrução da camada de base, após o preenchimento da vala na umidade correta de
compactação, a recomposição das camadas de base poderá ser constituída de Brita Graduada
Simples (BGS), base de concreto magro ou base de material fresado reciclado com espuma de asfalto,
para aplicações em temperatura ambiente.
O revestimento asfáltico poderá ser constituído por Concreto Betuminoso Usinado à Quente
(CBUQ), correspondente ao tipo de tráfego. Para garantir a ligação das camadas betuminosas na
superfície de corte, as laterais do pavimento lindeiro à vala, na profundidade das camadas
betuminosas, deverão ser verticais em relação à superfície e receberão uma imprimação ligante. Com
o objetivo de limitar a propagação de trincas através do escalonamento da seção de recomposição do
pavimento, a camada betuminosa intermediária deverá ser executada em largura 10 cm maior que os
limites da vala.
O Concreto Betuminoso Usinado a Quente será transportado em caminhões basculantes
cobertos com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. Deverá
ser adquirido em empresa licenciada.
Quando a rua for de terra será mantido o leito como foi encontrado.

3.14. Urbanização e paisagismo
3.14.1. Pavimentação Intertravada
Os primeiros serviços consistirão na abertura de caixa, compreendendo a execução de
escavação de valas, com o objetivo de estabelecer a cota de base das camadas de pavimento, assim
como permitir, sempre que necessário, a substituição de solo instável.
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Com a caixa aberta, será providenciada a regularização do subleito e a execução da camada
de base ou sub-base, composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e que, ao
serem enquadradas em uma faixa granulométrica contínua, assegura a esta camada estabilidade.
Será utilizado rolo compactador de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.
A camada final de pavimentação está prevista com a aplicação de intertravados de concreto,
os quais serão instalados sobre camada de areia ou pó de brita compactado (figura 4).
Os materiais a serem aplicados atenderão às recomendações da especificação técnica
aprovada. Serão adquiridos em empresas licenciadas e o excedente disposto em local adequado até
ser disposto nas áreas de armazenamento temporário no Canteiro de Obras.

3.14.2. Meios-Fios e Sarjetas
Os meios-fios e as sarjetas serão assentados sobre um lastro de concreto de acordo com
especificações de projeto. Todo material será adquirido em empresas licenciadas e seu excedente
será disposto em local adequado até ser disposto nas áreas de armazenamento temporário no Canteiro
de Obras.

3.15. Monitoramento da Gestão do Sistema Viário
O monitoramento das ações da Gestão do Sistema Viário será entregue em relatórios mensais
que devem ser aprovados pela Cesan.
Devem ser abordadas nos relatórios, as atividades desenvolvidas no período, planos de
trabalho, medidas tomadas para resolução de problemas e registros fotográficos de evolução, ações
e melhorias.
As reclamações feitas pela população, o índice de acessibilidade às residências e
estabelecimentos durante a execução das obras devem ser consideradas, sempre visando minimizar
o impacto causado na população local.
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4. Gestão Ambiental
4.1. Introdução
A Gestão Ambiental faz parte de um esforço integrado e contínuo de toda a organização na
busca pela excelência ambiental, no quadro da prevenção e da melhoria contínua do seu desempenho
a esse nível, com vista a um desenvolvimento sustentável.
O Plano de Gestão Ambiental (PGA) atua como ferramenta para estabelecer práticas e
procedimentos com vista à mitigação dos impactos ambientais resultantes dos aspectos ambientais
correlacionados ao desenvolvimento das atividades do Consórcio ECS, visando contribuir também
para a formação dos seus colaboradores como pessoas conscientes relativamente às questões
ambientais.
O Plano de Gestão Ambiental do Programa foi desenvolvido com base no Plano de Gestão
Ambiental (PGMA) da ENGEFORM, empresa líder do CONSÓRCIO ECS, para o desenvolvimento das
obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Viana.

4.2. Diretrizes
 Cumprir com as legislações ambientais aplicáveis nas instâncias federais, estaduais e
municipais
 Manter o sistema de gestão ambiental para melhoria contínua do desempenho do Consórcio
 Prevenir a poluição, buscando sempre que possível a eliminação na fonte ou, no mínimo a
redução
 Controlar os aspectos e impactos ambientais, principalmente os efluentes e resíduos

4.3. Principais Impactos Ambientais
As principais questões ambientais foram levantadas e divididas em impactos nos meios físico e biótico.
Foram levantados os impactos relativos a:
- Ruídos
- Emissões atmosféricas
- Efluentes líquidos
- Resíduos sólidos
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- Processos Erosivos
- Assoreamento de cursos d´água
- Supressão de vegetação
- Fauna
A Tabela 1 apresenta a matriz de impactos potenciais associados às intervenções na
implantação do sistema de esgoto sanitário em Viana. Para cada questão ambiental foram avaliados
os seus respectivos Impactos Ambientais Relevantes e serão implantados os indicadores/métricas,
ações/medidas corretivas e evidências, que serão acompanhados e controlados a partir dos
instrumentos do programa de gestão ambiental da ENGEFORM.

4.4. Acompanhamento dos Procedimentos do Licenciamento
O Consórcio ECS tomará as providências para solicitações de licenciamento na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do município de Viana, Concessionária ECO 101, VLI Logística, BR
Distribuidora, órgão ambiental estadual IEMA, IPHAN, dentre outros.
O Consórcio atenderá as condicionantes socioambientais pertinentes, incluindo a obrigação de
adotar o Manual Ambiental de Construção, Manual Físico-Cultural, Plano de Comunicação Social e
Plano de Reassentamento Involuntário, mecanismos de atendimento a reclamações, controle de
influxo de pessoas induzido pelas atividades contratadas, entre outros procedimentos que possam vir
a ser considerados pertinentes.
A ENGEFORM conta com a Amblegis, que é uma empresa especializada para gerenciamento
de requisitos legais aplicáveis a empresa e mensalmente é realizada a atualização do acervo de
legislação de Saúde e Segurança e Meio Ambiente (Amblegis). Para atendimento dos requisitos
subscritos que envolvem os serviços das áreas de atuação do empreendimento são respondidas as
legislações em forma de tarefas. O acompanhamento dos prazos e condicionantes das licenças
ambientais será realizado no Diplomas Legais da Ambilegis.
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Tabela 1 - Matriz de impactos potenciais na Implantação das Obras

Meio Físico

Geração de
Ruídos

Proveniente da movimentação de máquinas, equipamentos e veículos na fase de implantação do empreendimento que poderá impactar a comunidade. Porém, os acréscimos dos níveis de pressão sonora proveniente da
implantação do empreendimento não são considerados significativos, pois a área já se encontra antropizada (urbanizada).

Emissões
Atmosféricas

As emissões atmosféricas mais significativas serão constituídas basicamente de material particulado emitidos dos processos de intervenção no solo e do tráfego de veículos/máquinas e equipamentos ocasionando levantamento
de poeira na área. Também terão: limpeza e preparação de áreas, escavações, obras civis e montagens de estruturas, bem como o tráfego local. Todas estas atividades previstas apresentam potencial para geração de material
particulado com granulometria em sua maior parte superior a 100 micrômetros. As emissões de gases oriundos dos escapamentos de veículos/máquinas/equipamentos participantes das obras na fase de implantação também
poderão contribuir para alteração da qualidade do ar internamente ao sítio da obra e nas vizinhanças dele. Entretanto, não deverão ocorrer contribuições significativas que comprometam a qualidade do ar na região de entorno.

Efluentes
Líquidos

Os efluentes domésticos dos canteiros e frentes de obras e geração de efluentes oleosos em atividades de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos são as principais causas dos potenciais impactos sobre a qualidade
de água dos corpos hídricos, águas subterrâneas e do solo.
• Os efluentes domésticos gerados pelas instalações sanitárias do canteiro de obras são conduzidos ao sistema fossa/filtro/sumidouro
• Os efluentes domésticos gerados nas frentes de obras serão de responsabilidade da empresa responsável pelo aluguel dos banheiros químicos, que deverão ser empresas licenciadas
• A manutenção de máquinas e equipamentos não será realizada na área do canteiro, portanto não haverá geração de efluentes oleosos devido à premissa adotada pelo empreendedor de não consentir essa prática.

Os resíduos sólidos gerados, caso não sejam devidamente controlados, poderão provocar a contaminação do solo, com possibilidade de contaminação do lençol freático da área.
Resíduos Sólidos Tais resíduos serão gerados no canteiro de obras e na implantação da obra (limpeza de terreno, implantação de redes coletoras e linhas de recalque e construção de estações elevatórias de esgotos). Os resíduos serão constituídos
por: remoção do solo decorrentes das escavações e aterros, fragmentos de rochas, bem como, restos de embalagens, tubulações, tintas e solventes, asfalto, e outros tipos de pavimentos etc.

Meio Biótico

Implantação das Obras

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

Processos
Erosivos

A escavação, movimentação e compactação do solo, quando da construção das redes coletoras, tubulações de recalque e de estações elevatórias, se não for feita de forma correta e dependendo da topografia do terreno
poderá provocar erosão e carreamento. Também poderá ocorrer erosão em área de empréstimo de insumos como terra, areia e agregados.

Assoreamento
Curso D´água

Nos casos em que ocorrer erosão no solo o material carreado poderá ser conduzido até os leitos dos cursos d´água provocando assoreamento dos mesmos. No caso de disposição inadequada do solo proveniente da escavação
das valas esse impacto também poderá ocorrer.

Supressão de
Vegetação

Como consequência das intervenções previstas, em decorrência das obras, as áreas de implantação serão afetadas, visto que em alguns casos, antes do início das obras, haverá supressão de vegetação.

Fauna

Em relação à fauna não serão atingidas áreas de incidência de animais que não sejam domésticos e o tipo de obra a ser executada não interfere na fauna aérea, presente no município.
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Não será necessário obter consentimento/licenças antes do início de trabalhos relevantes como
abrir uma pedreira ou local de empréstimo porque o Consórcio ECS adotou a política de comprar os
insumos de empresas já licenciadas e dispor os resíduos em locais e empresas também já licenciadas.

4.4.1. Licenciamento Ambiental
O licenciamento ambiental será realizado na maior parte a nível municipal. Conforme legislação
municipal para redes coletoras de esgotos e estações elevatórias de esgoto com vazão inferior a 200
l/s poderá ser solicitada dispensa de licenciamento, conforme Instrução Normativa IN n° 13 de 07 de
dezembro de 2016, código C-3.
Para a implantação de servidões e estações elevatórias será necessário realizar supressão da
vegetação existente. As solicitações de autorização já foram protocoladas na SEMMA e no momento
estão em análise.
Para os trechos de rede coletora e estações elevatórias que estão localizadas nas faixas de
APP e nas ZEIAS, foram solicitadas anuência para uso de áreas de APP.
A tabela 2 apresenta as dispensas de licenciamento solicitas e emitidas pela SEMMA para a
implantação do sistema de esgotamento sanitário de Viana e uso de áreas de APP, além dos
protocolos de solicitação das supressões de vegetação.
Para a validação do envio de esgoto proveniente do município de Viana para ser tratado no
município de Cariacica foi solicitada dispensa de licenciamento no IEMA – Instituto Estadual de Meio
Ambiente. Estão sendo providenciadas as documentações para protocolar.

4.4.2. Licenciamento Travessia Rodovia BR 101/262
Para a construção da travessia da rodovia BR 101/262 foi necessário solicitar
autorização/licença a Concessionária ECO 101. O processo está em andamento sob protocolo:
 EMA ECO101 GEN 01344 20 - Projeto de ocupação em faixa de domínio - Consorcio
ECS/Cesan
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Tabela 2- Licenças ambientais emitidas e solicitadas

Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana

Ação Prevista

Tipologia de
Licenciamento
Estudo Necessário

Sub-bacia SB V01e
EEB SV01

Dispensa de
Licenciamento

Sub-bacia SB V02,
EEB SV02, EEB
Marcílio Noronha,
EEB Casarão e EEB
Canãa

Dispensa de
Licenciamento

Autorização Ambiental Recebida
DL n° 024/2020 referente as redes coletoras de
esgotos
DL n° 025/2020 referente a EEEB V01 e
recalque
DL n° 019/2020 referente a EEEB Canãa e
recalque
DL n° 018/2020 referente a EEEB Casarão
DL n° 017/2020 referente a EEEB Marcílio de
Noronha

Órgão
Competente

SEMMA - Viana

SEMMA - Viana

DL n° 016/2020 referente a EEEB V02
DL n° 015/2020 referente a rede coletora da V02

Sub-bacia SB V03 e
EEB SV03

Dispensa de
Licenciamento

DL n° 028/2020 referente a EEEB V03

Sub-bacia SB V04 e
EEB SV04

Dispensa de
Licenciamento

DL n° 026/2020 referente a rede coletora da V04

SEMMA - Viana

DL n° 029/2020 referente a EEEB V03
SEMMA - Viana

DL n° 027/2020 referente a EEEB V04
DL n° 020/2020 referente a rede coletora da V05

Sub-bacia SB V05,
EEB SV05A, EEB
SV05B, EEB Soteco

Dispensa de
Licenciamento

EEEB Vila Bethânia

Dispensa de
Licenciamento

Recalque da EEEB
Vila Bethânia

Dispensa de
Licenciamento

SB-V02

Autorização de
Supressão de
Vegetação

SB-V03

Autorização de
Supressão de
Vegetação

AA N° 043/2020

SEMMA - Viana

SB-V04

Autorização de
Supressão de
Vegetação

AA N° 044/2020

SEMMA - Viana

DL n° 021/2020 referente a EEEB 05A

SEMMA - Viana

DL n° 022/2020 referente a EEEB 05B

Rede Coletora e Estações Elevatórias de
Esgoto

Rede Coletora e Estações
Elevatórias de Esgoto

DL n° 023/2020 referente a EEEB Soteco
DL n° 023/2020 referente a EEEB Vila Bethânia
DL n° 084/2020 referente a 1253 m de linha de
recalque EEEB Vila Bethânia
AA N° 042/2020

SEMMA - Viana
SEMMA - Viana

SEMMA - Viana

Autorização de
Supressão de
Vegetação
Anuência para uso
de área de APP

AA N° 045/2020

SEMMA - Viana

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/002/2020

SEMMA - Viana

SB-V02

Anuência para uso
de área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/005/2020

SEMMA - Viana

SB-V03

Anuência para uso
de área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/006/2020

SEMMA - Viana

SB-V04

Anuência para uso
de área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/004/2020

SEMMA - Viana

SB-V05

Anuência para uso
de área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/003/2020

SEMMA - Viana

SB-V05
Linha recalque Vila
Bethânia
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4.4.3. Licenciamento Travessia Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
Para a construção da travessia da ferrovia FCA foi solicitada autorização/licença a
Concessionária VLI Logística. O processo está em andamento sob protocolo 1458.

4.4.4. Interferência com o Gasoduto da BR Distribuidora
Para a construção da travessia da rodovia BR 101/262 foi necessário consultar a BR
Distribuidora que forneceu cadastro da rede de gás natural que foi considerado no projeto da travessia.
O projeto foi submetido a avaliação da BR Distribuidora que inclusive fez visita a campo e
orientou que nesse tipo de obra, deve-se, com o acompanhamento de um técnico da BR, no momento
da travessia com o duto de gás, abrir uma janela de forma que a rede fique exposta.

4.4.5. Licenciamento no IPHAN
Foi encaminhado para o IPHAN o projeto do sistema de esgotamento sanitário que será
implantado no município de Viana que emitiu o Manifesto favorável a emissão de LP- Licença Prévia,
LI – Licença de Instalação e LO – Licença de Operação, considerando que, conforme a Instrução
Normativa nº 01/2015 do Iphan, o empreendimento está enquadrado como Não Se Aplica.
O CONSÓRCIO realizará o monitoramento das escavações sempre que houver evidências de
resquícios arqueológicos, e no caso desse surgimento, serão acionados os órgãos reguladores
competentes, principalmente o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, conforme
apresentado no Manual Físico Cultural.

4.5. Treinamento, Conscientização e Competências
As competências e necessidades de treinamento e conscientização dos integrantes dos
diferentes setores do empreendimento, com destaque para aqueles atuantes nas várias frentes de
obra, foram identificadas e utilizadas como base para criação de programas de capacitação em sintonia
com as exigências requeridas pelo PGA da Engeform.
A partir da planilha de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos, elaborada de acordo
com os aspectos e impactos pertinentes ao empreendimento foi aplicada a Lista Mestra de Instruções
de Meio Ambiente (IT-QSMS-MEIO AMBIENTE) da Engeform (Quadro 1). Foi então definido um Plano
de Treinamento.
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Quadro 1 - Lista Mestra de Instruções de Meio Ambiente da Engeform

Identificação do Documento
IT-QSMS-201

Título
Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos
Ambientais

Anexo da IT-QSMS-201

Aspectos e Impactos Ambientais

IT-QSMS-202

Coleta Seletiva e Controles Ambientais

IT-QSMS-203

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

IT-QSMS-204

IT-QSMS-205

Gestão do consumo de Água e Emissão de Efluentes
Líquidos
Recomendações Relacionadas ao Conforto da
Comunidade

IT-QSMS-206

Monitoramento da Fumaça Preta

IT-QSMS-207

Gerenciamento de Produtos Químicos

Anexo da IT-QSMS-207

Tabela de Classificação ONU dos Riscos dos Produtos
Químicos Perigosos

Ressalta-se que as atividades de treinamento desenvolvidas nos canteiros e nas frentes de
serviços serão registradas e documentadas em listas de presença, as quais serão apresentadas em
relatório de controle ambiental a fiscalização da obra. Os documentos identificados no Quadro 2 se
referem aos processos aplicáveis a este Empreendimento.

4.6. Métricas
Para cada questão ambiental relacionada e seus respectivos Impactos Ambientais Relevantes
a tabela 3 apresenta as métricas, ações/medidas e evidências.
As métricas adotadas para o licenciamento ambiental serão acompanhar o estado das
dispensas, anuências e autorizações recebidas da SEMMA, IEMA, ANTT, BR Distribuidora, dentre
outros, além de fazer cumprir e atender as suas condicionantes (tabela 4).
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Os Planos referenciados foram desenvolvidos, exceto:
 o Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos que dependerá do tipo de
equipamento e seu fabricante e será fornecido quando da compra/aluguel;
 o Plano Estratégia para obter Consentimento/Licença para Áreas de Empréstimo e Bota
Fora não será necessário pois o Consórcio comprará insumos de empresas licenciadas
e destinará resíduos para as empresas licenciadas

Quadro 2 – Documentos dos processos da Engeform aplicáveis a esse empreendimento
Processos

Identificação

Título

Gerenciamento do QSMS

MGI

Manual de Gestão Integrada

IT-QSMS-001

Planejamento de Implementação
do Sistema de Gestão

Controle de documentos internos

IT-QSMS-002

Controle de Documentos

e externos, registros e normas

IT-QSMS-003

Controle de Registros

IT-QSMS-010
Melhoria Contínua do QSMS

Requisitos Legais e Outros
Requisitos Aplicáveis

IT-QSMS-005

Não Conformidade

IT-SUP-001

Aquisição de Materiais e Serviços

Compras e Contratações
IT-SUP-002

Qualificação, Avaliação e
Cadastro de Fornecedores
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Tabela 3 - Matriz de impactos potenciais e respectivas métricas, Ações/Medidas e Evidências

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

Meio Físico

Implantação das Obras

Geração de
Ruídos

Emissões
Atmosféricas

Proveniente da movimentação de
máquinas, equipamentos e veículos na
fase de implantação do empreendimento
que poderá impactar a comunidade.
Porém, os acréscimos dos níveis de
pressão sonora proveniente da
implantação do empreendimento não são
considerados significativos, pois a área já
se encontra antropizada (urbanizada).
As emissões atmosféricas mais
significativas serão constituídas
basicamente de material particulado
emitidos dos processos de intervenção no
solo e do tráfego de veículos/máquinas e
equipamentos ocasionando levantamento
de poeira na área. Também terão:
limpeza e preparação de áreas,
escavações, obras civis e montagens de
estruturas, bem como o tráfego local.
Todas estas atividades previstas
apresentam potencial para geração de
material particulado com granulometria
em sua maior parte superior a 100
micrômetros. As emissões de gases
oriundos dos escapamentos de
veículos/máquinas/equipamentos
participantes das obras na fase de
implantação também poderão contribuir
para alteração da qualidade do ar
internamente ao sítio da obra e nas
vizinhanças dele. Entretanto, não deverão
ocorrer contribuições significativas que
comprometam a qualidade do ar na
região de entorno.

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

% reclamações

número de reclamações
de ruído/número total de
reclamações

0%

advertências/multas dos
órgãos de controle ambiental

% reclamações

advertências/multas dos
órgãos de controle ambiental

% reclamações

Efluentes
Líquidos

Os efluentes domésticos dos canteiros e
frentes de obras e geração de efluentes
oleosos em atividades de manutenção de
veículos, máquinas e equipamentos são
as principais causas dos potenciais
impactos sobre a qualidade de água dos
corpos hídricos, águas subterrâneas e do
solo.

advertências/multas dos
órgãos de controle ambiental

REAL

GAP

PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

nenhuma
advertência/multa

mensal

número de reclamações
de poluição
atmosférica/número total
de reclamações

0%

mensal

número de reclamações
de poluição
hídrica/número total de
reclamações

número de
advertências/multas
órgãos ambientais

nenhuma
advertência/multa

0%

nenhuma
advertência/multa

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

Plano de
manutenção das
máquinas e
equipamentos
Plano de
Treinamento

Fornecimento de EPIs
para funcionários
Controle dos registros
de manutenção de
máquinas, veículos e
equipamentos
conforme plano de
manutenção
Treinamento dos
funcionários

Retirada/substituição das
máquinas, veículos ou
equipamentos com
problema

Plano de
manutenção das
máquinas e
equipamentos,
Plano de Controle
de Poluição
Atmosférica,
Plano de
Treinamento

Monitoramento fumaça
negra
Controle
dos registros de
manutenção de
máquinas, veículos e
equipamentos
conforme plano de
manutenção
Avaliação prévia da
área
Cobertura dos
caminhoes
Treinamento
funcionários

Retirada/substituição das
máquinas, veículos ou
equipamentos com
problema
Umectação de áreas e
vias

Implantação sistema
tratamento esgotos no
canteiro
Controle dos registros
de limpeza dos
sistemas de tratamento
Controle da limpeza e
Plano de Proteção
manutenção dos
de Recursos
banheiros hidráulicos
Hídricos
instalados nas frentes
Plano de
de obra
Treinamento
Controle dos registros
de manutenção de
máquinas, veículos e
equipamentos
conforme plano de
manutenção
Treinamento dos
funcionários

Limpeza do sistema de
tratamento de esgotos do
canteiro
Manutenção corretiva dos
banheiros hidráulicos
Uso do kit mitigação para
vazamento de oleo

mensal

número de
advertências/multas
órgãos ambientais

número de
advertências/multas
órgãos ambientais

PLANOS DE
AÇÃO

mensal

mensal

mensal
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Meio Físico

Implantação das Obras

DESCRIÇÃO DO IMPACTO
Os resíduos sólidos gerados,
caso não sejam devidamente
controlados, poderão provocar
a contaminação do solo, com
possibilidade de contaminação
do lençol freático da área.
Tais resíduos serão gerados
no canteiro de obras e na
implantação da obra (limpeza
de terreno, implantação de
redes coletoras e linhas de
Resíduos Sólidos
recalque e construção de
estações elevatórias de
esgotos). Os resíduos serão
constituídos por: remoção do
solo decorrentes das
escavações e aterros,
fragmentos de rochas, bem
como, restos de embalagens,
tubulações, tintas e solventes,
asfalto, e outros tipos de
pavimentos etc.
A escavação, movimentação e
compactação do solo, quando
da construção das redes
coletoras, tubulações de
recalque e de estações
elevatórias, se não for feita de
Processos Erosivos
forma correta e dependendo
da topografia do terreno
poderá provocar erosão e
carreamento. Também poderá
ocorrer erosão em área de
empréstimo de insumos como
terra, areia e agregados.

Assoreamento
Curso D´água

Nos casos em que ocorrer
erosão no solo o material
carreado poderá ser conduzido
até os leitos dos cursos d´água
provocando assoreamento dos
mesmos. No caso de
disposição inadequada do solo
proveniente da escavação das
valas esse impacto também
poderá ocorrer.

PÁGINA

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

% reclamações

número de reclamações
dedisposição inadequada
resíduos/número total de
reclamações

0%

REVISÃO

22/05/2020

REAL

GAP

4

PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

número de
advertências/multas órgãos
ambientais

% reclamações

número de reclamações
dedisposição inadequada
de erosões/número total de
reclamações

0%

mensal

advertências/multas dos
órgãos de controle
ambiental

número de
advertências/multas órgãos
ambientais

nenhuma
advertência/multa

mensal

% reclamações

número de reclamações de
assoreamento
córrego/número total de
reclamações

0%

número de
advertências/multas órgãos
ambientais

nenhuma
advertência/multa

advertências/multas dos
órgãos de controle
ambiental

PLANOS DE AÇÃO

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

PGRS - Plano de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
Plano de
manutenção das
máquinas e
equipamentos,
Plano de
Treinamento

Implantar coleta seletiva
no canteiro e frente de
obra
Disponibilizar locais
adequados para
acondicionamento
temporário resíduos
Disponibilizar resíduos
em locais licenciados
Controle dos registros de
manutenção de
máquinas, veículos e
equipamentos conforme
plano de manutenção
Treinamento dos
funcionários

Aumentar tamanho de
coletores/depósitos caso
necessário
Usar
kit mitigação
Mudar local de disposição
final dos resíduos

PGRS - Plano de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
Plano de Proteção
de Recursos
Hídricos
Plano de
Treinamento

Adquirir insumos de
Refazer o serviço
empresas licenciadas
substituindo insumo
Dispor resíduos em locais
adequado e usando
licenciados
técnicas que permitam
Treinamento dos
melhor compactação do
funcionários Avaliação
solo
Mudança
prévia da área para
de fornecedor de insumo
adoção de tecnicas de
ou local de disposição
construção e insumos
final dos resíduos
adequados

Plano de Proteção
de Recursos
Hídricos
Plano de
Treinamento

Adquirir insumos de
empresas licenciadas
Dispor resíduos em locais
licenciados
Treinamento dos
funcionários Avaliação
prévia da área para
adoção de tecnicas de
construção e insumos
adequados

mensal

advertências/multas dos
órgãos de controle
ambiental

nenhuma
advertência/multa
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mensal

mensal

mensal

Recuperar a área afetada
após aprovação de plano
aprovado pelo órgão
ambiental competente
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Meio Biótico

Implantação das Obras

DESCRIÇÃO DO
IMPACTO

Supressão de
Vegetação

Fauna

Como consequência das
intervenções previstas,
em decorrência das
obras, as áreas de
implantação serão
afetadas, visto que em
alguns casos, antes do
início das obras, haverá
supressão de vegetação.
Em relação à fauna não
serão atingidas áreas de
incidência de animais que
não sejam domésticos e o
tipo de obra a ser
executada não interfere
na fauna aérea, presente
no município.

PÁGINA
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PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

PLANOS DE
AÇÃO

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

0%

mensal

número de
advertências/multas órgãos
ambientais

nenhuma
advertência/multa

Atender condicionantes e
diretrizes das autorizações
de supressão de
vegetação emitidas pelo
órgão licenciador

Implantação de medida
compensatória plantando
espécies arboreas
conforme aprovação do
órgão licenciador

mensal

Estratégia de
Marcação e
Proteção de
Fronteira
Plano de
Treinamento

% reclamações

número de reclamações de
captura indevida de
animais/número total de
reclamações

0%

mensal

advertências/multas dos
órgãos de controle ambiental

número de
advertências/multas órgãos
ambientais

nenhuma
advertência/multa

mensal

Estratégia de
Marcação e
Proteção de
Fronteira
Plano de
Treinamento

Treinar funcionários para
reconhecer a presença de
animais nas áreas das
obras para que
profissionais
especializados sejam
acionados

Implantar autorização de
afugentamento e resgate
de fauna e compensação
ambiental

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

% reclamações

número de reclamações de
supressão
vegetação/número total de
reclamações

advertências/multas dos
órgãos de controle ambiental

REAL

GAP
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Tabela 4 - Matriz de licenças ambientais e respectivas Métricas, Ações/Medidas e Evidências

ATIVIDADE

TIPOLOGIA

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
/ANUÊNCIA

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

Rede Coletora e Estações Elevatórias de Esgoto

DL n° 019/2020 referente a
EEEB Canãa e recalque

DL n° 018/2020 referente a
EEEB Casarão

Sub-bacia
SB V02,
EEB SV02,
EEB
Marcílio
Noronha,
EEB
Casarão e
EEB
Canãa

Dispensa de
Licenciamento

DL n° 017/2020 referente a
EEEB Marcílio de Noronha

DL n° 016/2020 referente a
EEEB V02

DL n° 015/2020 referente a
rede coletora da V02

REAL

GAP

PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

mensal
Atendimento de
Condicionantes

Atendimento de
Condicionantes

Atendimento de
Condicionantes

Atendimento de
Condicionantes

Atendimento de
Condicionantes
anual
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ATIVIDADE

TIPOLOGIA

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
/ANUÊNCIA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

renovação licença

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

Rede Coletora e Estações Elevatórias de Esgoto

Dispensa de
Licenciamento
DL n° 029/2020 referente a
EEEB V03

DL n° 026/2020 referente a
rede coletora da V04
Subbacia
SB
V04 e
EEB
SV04

22/05/2020

Dispensa de
Licenciamento

DL n° 027/2020 referente a
EEEB V04
renovação licença

REAL

GAP
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REVISÃO

INDICADOR/MÉTRICA

DL n° 028/2020 referente a
EEEB V03
Subbacia
SB
V03 e
EEB
SV03

PÁGINA

PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

4

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

PLANOS DE AÇÃO

mensal

Atendimento de
Condicionantes

Atendimento de
Condicionantes
anual

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO

E-048-000-90-5-RT-0012

TÍTULO DO DOCUMENTO

APROVAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

ATIVIDADE

TIPOLOGIA

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
/ANUÊNCIA

PÁGINA

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total de
condicionantes

100%

REVISÃO

22/05/2020

REAL

GAP

PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

Dispensa de
Licenciamento

renovação licença

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total de
condicionantes

100%

mensal

atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

100%

mensal

DL n° 021/2020 referente a EEEB
05A
renovação licença

% condicionantes atendidas
DL n° 022/2020 referente a EEEB
05B
renovação licença
% condicionantes atendidas
DL n° 023/2020 referente a EEEB
Soteco
renovação licença

condicionantes
atendidas / total de
condicionantes
atendimento prazo
para solicitar
renovação
condicionantes
atendidas / total de
condicionantes
atendimento prazo
para solicitar
renovação

100%

anual

100%

mensal

100%

4

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento
das condicionantes e
atender a dispensa de
licenciamento vencida

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento
das condicionantes e
atender a dispensa de
licenciamento vencida

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento
das condicionantes e
atender a dispensa de
licenciamento vencida

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento
das condicionantes e
atender a dispensa de
licenciamento vencida

PLANOS DE AÇÃO

mensal

DL n° 020/2020 referente a rede
coletora da V05

Sub-bacia
SB V05,
EEB
SV05A,
EEB
SV05B,
EEB
Soteco

33 de 95

anual

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO

E-048-000-90-5-RT-0012

TÍTULO DO DOCUMENTO

APROVAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Rede Coletora e Estações Elevatórias de Esgoto

Rede Coletora e Estações Elevatórias de
Esgoto

ATIVIDADE

EEEB Vila
Bethânia

TIPOLOGIA

Dispensa de
Licenciamento

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
/ANUÊNCIA

PÁGINA

REVISÃO

22/05/2020

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

DL n° 023/2020 referente a
EEEB Vila Bethânia

REAL

GAP
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PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

4

PLANOS DE AÇÃO

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes e atender a
dispensa de licenciamento
vencida

mensal

Recalque
da EEEB
Vila
Bethânia

Dispensa de
Licenciamento

SB-V02

Autorização de
Supressão de
Vegetação

Protocolo 6875/20

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes

SB-V03

Autorização de
Supressão de
Vegetação

Protocolo 6876/20

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes

SB-V04

Autorização de
Supressão de
Vegetação

Protocolo 6879/20

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes

SB-V05

Autorização de
Supressão de
Vegetação

Protocolo 6880/20

% condicionantes atendidas

condicionantes
atendidas / total
de condicionantes

100%

mensal

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de
controlar o vencimento das
condicionantes

DL n° 084/2020 referente a
1253 m de linha de recalque
EEEB Vila Bethânia

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO

E-048-000-90-5-RT-0012

TÍTULO DO DOCUMENTO

APROVAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

TIPOLOGIA

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
/ANUÊNCIA

SBV02

Anuência
para uso de
área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/005/2020

SBV03

Anuência
para uso de
área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/006/2020

SBV04

Anuência
para uso de
área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/004/2020

SBV05

Anuência
para uso de
área de APP

Anuência Municipal Ambiental
SEMMA/GLA/003/2020

Rede Coletora e Estações Elevatórias de Esgoto

ATIVIDADE

PÁGINA

INDICADOR/MÉTRICA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

22/05/2020
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PERIODICIDADE
MEDIÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

MEDIDAS/AÇÕES
CORRETIVAS

100%

anual

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de controlar
o vencimento da anuência

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de controlar
o vencimento da anuência

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de controlar
o vencimento da anuência

renovação licença

atendimento
prazo para
solicitar
renovação

100%

anual

Atendimento de
Condicionantes

Diplomas Legais do
Ambilegis

Melhorar forma de controlar
o vencimento da anuência

REAL

GAP

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

PÁGINA

E-048-000-90-5-RT-0012
APROVAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
FÓRMULA DE
PERIODICIDADE
INDICADOR/MÉTRICA
META REAL GAP
/ANUÊNCIA
CÁLCULO
MEDIÇÃO

22/05/2020

REVISÃO

4

MEDIDAS/AÇÕES
PREVENTIVAS

ATIVIDADE

TIPOLOGIA

Travessia
Rodovia BR
101/262

Ocupação
Faixa de
Domínio

Processo em análise pela
Concessionária ECO 101
e ANTT para travessia por
método não destrutivo

Atendimento
condicionantes

condicionantes
atendidas /
100%
total de
condicionantes

Anual

Atendimento de Condicionantes

Diplomas Legais do Ambilegis Melhorar forma de controlar o vencimento da anuência

Travessia
Ferrovia
FCA

Ocupação
Faixa de
Domínio

Processo em análise pela
Concessionária VLI
Logística e ANTT para
travessia por método não
destrutivo

Atendimento
condicionantes

condicionantes
atendidas /
100%
total de
condicionantes

Anual

Atendimento de Condicionantes

Diplomas Legais do Ambilegis Melhorar forma de controlar o vencimento da anuência

Manifesto favorável a
emissão de LP- Licença
Prévia, LI – Licença de
Instalação e LO – Licença
de Operação

Recursos Culturais
Físicos encontrados

100%

Anual

Sistema de
Esgotamento Licenciamento
Sanitário de
no IPHAN
Viana

PLANOS DE AÇÃO

36 de 95

Manual Físico Cultural

MEDIDAS/AÇÕES CORRETIVAS

Diplomas Legais do Ambilegis Melhorar forma de controlar o vencimento da anuência

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

PÁGINA

E-048-000-90-5-RT-0012
APROVAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

37 de 95
REVISÃO

22/05/2020

4

5. Gestão Social
5.1. Eixos de trabalho
As ações pertinentes à área de Gestão Social foram separadas por eixos de trabalho. Algumas
dessas atividades serão realizadas com a participação de outras áreas específicas como meio
ambiente, saúde e segurança.
Foram definidos como eixos de trabalho:

Integrador

Participativo

Técnico

Cada eixo contempla macro ações:

Integrador

Participativo

Técnico

Informativo

Comemorativo

Orientador

Orientador

Educativo/Cidadania

Capacitação técnica

Conscientizador

Preventivo

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

PÁGINA

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

10/11/2020
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1

Ações

Atividade

Integração admissional

integrador

Eixo

Informativas

5.2. Descrição das atividades por eixo
Objetivos
Informar sobre as
especificações
do
empreendimento,
abrangência,
atividades a serem
desenvolvidas,
trabalho
social,
apresentação
do
Consórcio e código de
Conduta

Temas abordados
- Apresentação do
Consórcio
- Informações técnicas
do empreendimento
- Código de Conduta1
- Relacionamento
Comunitário
- Procedimento Crianças
na Obra
- Fluxo atendimento
reclamação
- Atendimento à
imprensa

Frequência
Sempre que
houver novas
contratações

Instrumentos/Recursos Materiais
Apresentação em data show,
explanação oral e vídeo institucional

É entregue uma via impressa do Código de Conduta com assinatura de termo de ciência e recebimento.

Recursos Humanos
Equipe Social

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Palestras

Orientadora

integrador

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Orientar sobre
conduta quando
exercer atividade com
a comunidade, bem
como no ambiente
corporativo

PÁGINA
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Conduta atendimento
ligação intradomiciliar

Sempre que
iniciar uma nova
equipe para a
execução do
trabalho

Apresentação em data show,
explanação oral - DDS

Equipe Social

Assédio Moral e Sexual

Sempre que
houver novas
contratações e
em palestra
sobre o tema
Sempre que
houver novas
contratações e
em palestra
sobre o tema
Sempre que
houver novas
contratações e
em palestra
sobre o tema

Palestra com apresentação de vídeo,
cartazes no mural sobre o tema e
explanação oral

Equipe social

Palestra com apresentação de vídeo,
cartazes no mural sobre o tema e
explanação oral

Equipe Social

Palestra com apresentação de vídeo,
cartazes no mural sobre o tema e
explanação oral

Equipe Social

Combate ao abuso e à
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
Respeito ao gênero,
condição social,
equidade e diferença
racial

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Ações

Atividade

Objetivos

Palestra/Workshop/Reunião

Orientador

Técnico

Orientar sobre
responsabilidade legal

Alinhar as atividades
de acordo com o plano
de ação e avaliar as
atividades
desenvolvidas
na
semana anterior

Temas abordados

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Eixo

PÁGINA

Frequência
Semestral

Responsabilidade civil e
criminal em caso de
acidente de trabalho
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Instrumentos/Recursos Materiais
Apresentação em data show,
explanação oral e exemplos de cases

Recursos Humanos
Equipe Social e Segurança
do Trabalho

Reunião de apresentação de
resultados, ações executadas e
plano de ação para a próxima
semana

Equipe social

Reunião de supervisão
técnica

Semanal

Treinamento de
atendimento

Sempre que
houver
necessidade

Palestra e workshop

Equipe social

Alinhar com os demais
setores envolvidos no
empreendimento as
atividades a serem
executadas
na
semana subsequente

Reunião de alinhamento

Semanal

Reunião

Equipe Social, produção,
planejamento, segurança do
trabalho e meio ambiente

Mensurar a eficácia e
eficiência da atuação
da
equipe
social
buscando
melhoria
constante no processo

Oficina para o
desenvolvimento do
instrumento de gestão

Bimestral

Oficina focada em 4 indicadores:
- Qualidade
- Produtividade
- Desempenho da Equipe
- Desempenho Organizacional

Equipe Social

Aperfeiçoamento e
aprendizagem
contínua

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Ações

Atividade

Objetivos
Comemorar a data
alusiva fomentando a
importância de todos
para a conclusão do
empreendimento

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Eixo

PÁGINA

10/11/2020
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Temas abordados

Frequência

Instrumentos/Recursos Materiais

Dia do Trabalhador

Anual
(maio)

Atividade a ser definida conforme o
budget destinado para a ocasião
podendo ser um café especial ou
jogo de futebol entre as equipes

Recursos Humanos
Equipe Social
Recursos Humanos

Palestra/Workshop/Evento

Comemorativo

Participativo

Equipe social
Recursos Humanos
Homenagear os pais
na data comemorativa

Homenagear as mães
da obra na data
comemorativa
Arrecadar
roupas,
cobertores, calçados
para ser doados à
instituição de caridade
Promover
a
conscientização sobre
o meio ambiente e as
formas
de
preservação
do
habitat
dos
paricipantes

Dia dos Pais

Anual
(agosto)

Produção de mural, vídeo ou
exposição de fotos dos pais com os
filhos

Dia das Mães

Anual
(maio)

Campanha do Agasalho

Anual
(junho/julho)

Produção de mural, café especial,
vídeo ou exposição de fotos das
mães com os filhos
Cartaz, disposição de caixa para
arrecadação e DDS sobre o assunto

Dia do Meio Ambiente

Anual
(junho)

Apresentação em data show e
explanação oral. Apresentação de
vídeo alusivo. Desenvolvimento de
atividade prática como gincana de
reciclagem, plantio de árvores,
limpeza de áreas

Equipe social
Recursos Humanos

Equipe social
Recursos Humanos

Equipe Social
Equipe Meio Ambiente

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Palestra/Workshop/Evento
Atividade

Formação/Treinamento

Comemorativo
Ações

Educativo/Cidadania

Participativo

Eixo

Homenagear
funcionários
aniversariantes
mês

os

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS
Homenagear
as
mulheres que atuam
no empreendimento.
Promover
palestra
sobre violência do
gênero.
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Dia da Mulher

Anual
(março)

Palestra e café da manhã especial

Equipe Social
Recursos Humanos

Aniversariantes do Mês

Mensal

Café da manhã especial

Equipe social
Recursos Humanos

Temas abordados

Frequência

Instrumentos/Recursos Materiais

Formação
escolar/Ensino
Fundamental - ENSEJA

Anual

Material didático
Apresentação datashow

Recursos Humanos
Equipe Social
Recursos Humanos
Entidade parceira

Cidadania

Anual
(junho)

Apresentação Datashow
Revitalização de praça
Rodas de leitura

do

Objetivos
Promover o acesso à
formação acadêmica
educacional e à
erradicação do
analfabetismo
Promover a atividade
de voluntariado entre
os colaboradores
como processo de
participação e
cidadania

Todos os funcionários

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Ações

Atividade

Formação/Treinamento

Saúde
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Capacitar funcionários
escolhidos para
atuarem como anjos
da guarda nas frentes
de obra fomentando a
promoção da saúde e
segurança

Segurança nas frentes
de trabalho
Conduta segura

Mensal

Apresentação Datashow
Adesivo capacete

Equipe social
Segurança do Trabalho

Objetivos

Temas abordados

Frequência

Instrumentos/Recursos Materiais

Recursos Humanos

DST
AIDS

SIPATMA
(a definir)
Carnaval
(fevereiro/março)

Apresentação Datashow
Distribuição de folhetos
Dispenser com preservativos
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho
Saúde

Anual
(maio)

Apresentação Datashow
Apresentação vídeo
Distribuição cartilha específica

Todos os funcionários

Anual
(outubro)

DDS
Palestra
Distribuição de laços

Todos os funcionários

Orientar sobre a
conduta segura da
prática sexual

Preventivo

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Eixo

PÁGINA

Conscientizar sobre
os riscos de dirigir
alcoolizado, sob o
efeito de drogas ou
com sono e direção
perigosa
Conscientizar sobre o
câncer de mama e
prevenção

Maio amarelo

Outubro Rosa

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO

Formação/Treinamento

Saúde

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Preventivo

PÁGINA
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Conscientizar sobre a
doença e a prevenção

Novembro Azul

Anual
(novembro)

DDS
Palestra

Equipe social
Segurança do Trabalho

Orientar sobre as
doenças oriundas do
consumo do tabaco

Dia de Combate ao
Tabagismo

Anual
(agosto)

Cartaz
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Orientar e prevenir
sobre a doença

Dia de Prevenção ao
Diabetes

Anual
(novembro)

Cartaz
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Conscientizar sobre o
uso das substâncias
ilícitas e alcoolismo e
os tratamentos

Dia de combate às
drogas e alcoolismo

Anual
(fevereiro)

Cartaz
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Dia de prevenção à
saúde bucal

Anual
(outubro)

Cartaz
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Orientar sobre os
cuidados com a
saúde bucal

TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DO DOCUMENTO
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Dia da Saúde e Nutrição

Anual
(março)

Vídeo
Cartaz

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Dia da atividade física

Anual
(abril)

Vídeo
Cartaz

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Prevenir sobre a
hipertensão e as
formas de tratamento

Dia de combate e
prevenção à hipertensão

Anual
(abril)

Vídeo
Cartaz
Aferição de pressão

Refletir sobre os
acidentes de trabalho,
causas e prevenção
para redução dos
danos e números

Dia de Segurança e
Saúde no trabalho

Anual
(Abril)

Apresentação em data show
DDS

Conscientizar sobre
esse problema social
e as opções de
tratamento

Prevenção ao suicídio

Anual
(setembro)

Orientar sobre
alimentação saudável

Estimular a prática de
atividade física

Formação/Treinamento

E-048-000-90-5-RT-0012
DATA ELABORAÇÃO

PLANO DE AÇÃO ESHS

Saúde

PÁGINA

Apresentação em data show
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho
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Orientar sobre o uso
do protetor solar para
prevenir o câncer de
pele

Prevenção ao câncer de
pele

Anual
(dezembro)

Apresentação em data show
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho
Entidade parceira

Conscientizar sobre
essa doença que
atinge muitos
trabalhadores em
canteiros de obras

Dia Mundial de Combate
à Tuberculose

Anual
(março)

Apresentação em data show
DDS

Equipe Social
Segurança do Trabalho
Entidade parceira

Conscientizar sobre a
doença e as formas
de prevenção

Covid-19

Novas
contratações e
semanal

DDS
Cartazes

Equipe Social
Segurança do Trabalho

Conscientizar sobre a
doença e as formas
de transmissão e
prevenção ao Vírus

Dia Mundial de Combate
à AIDS

Anual
(dezembro)

Palestra
Cartazes
Dispenser com preservativos

Equipe Social
Segurança do Trabalho
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5.3. Metas e indicadores
O Consórcio terá a responsabilidade de integrar os novos funcionários próprios e terceiros
dentro das diretrizes do negócio obedecendo às exigências do ESHS que devem ser cumpridas no
contrato.
As ações de Gestão Social foram divididas em três eixos, sendo: Integrador, Participativo e
Técnico.
Dentro desses eixos, foram programadas atividades com ações:


Informativas



Orientadoras



Comemorativas



Educativas



Preventivas



Capacitação técnica

Macro Ação

Atividade

Indicador

Informativo

Integração

Orientador

Código de conduta

Abrangência

Meta

Relacionamento
comunitário
Assédio

Sexual

e
Índice de

Moral
Combate ao abuso e à

trabalhadores

exploração sexual de

integrados

crianças

e

Todos os
funcionários
próprios e

100%

terceiros

adolescentes
Respeito ao gênero,
condição

social

e

diferença racial

Capacitação técnica

Responsabilidade civil

Índice de

Encarregados e

e criminal em caso de

trabalhadores

engenheiros

acidente de trabalho

integrados

Treinamentos,

Melhoria na

reuniões

de

alinhamento e oficinas

gestão da
abordagem

Equipe social

100%

100%
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social e
atendimento ao
cliente

Comemorativo

Datas alusivas

Índice
participantes

de Todos

os Igual

funcionários

ou

superior

a

70%
considerado
ótimo

ou

bom
Educativo/cidadania Alfabetização
adultos

de Índice
aprovados

de De acordo com Igual
o

grau

ou

de superior

escolaridade

a

60%
considerado
eficaz

Dia do voluntariado

Índice
participantes

de Funcionários de Melhorar o
setores diversos

entorno da
obra

com

ações
voluntárias
Preventivo

Saúde e segurança

Índice

de Todos

os Adesão

e

participantes nas funcionários

participação

ações

gual
superior
85%

ou
a
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5.4. Ferramentas de comunicação com público interno
Para disseminar a informação aos funcionários foram escolhidas algumas ferramentas de
comunicação

Ferramenta

Funcionalidade

Comunicação oral

DDS e palestras

Auxílios

Apresentações, gráficos, banners, vídeos, rádio corporativa etc.

audiovisuais
Publicações

Folhetos, folders, cartazes, panfletos, cartilhas, revistas, informativos, faixas, banners,

impressas

placas de sinalização, etc.

Mural

Manter os funcionários informados sobre as atividades do Consórcio através de notícias
corporativas e atividades de longo prazo e promover o mural da gentileza.

Caixa de sugestões

Canal para solicitações, reclamações, denúncias e elogios. Conforme o edital página
183, a caixa de sugestões também estará disponível para “Perguntas sobre Saúde” para
que os funcionários possam anonimamente enviar perguntas sobre saúde e doenças
sexualmente transmissíveis.
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5.5. Cronograma de atividades com o Público Interno (Jun 2020 até Mar 2023).
Eixo

Macro ação

Atividades
Integração

Meses da Obra
O N D J F

J

J

A

S

M

A

M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informativo
Código de Conduta

Integrador

Orientador

Relacionamento
Comunitário
Procedimento
crianças na obra
Fluxo atendimento
reclamação
Conduta
atendimento
intradomiciliar
Atendimento à
imprensa
Assédio Sexual e
Moral
Combate ao Abuso
e à Exploração
Sexual de Crianças
e Adolescentes
Respeito ao gênero,
condição social e
diferença racial.

Técnico

Orientador

Capacitação
Técnica

Responsabilidade
Civil e Criminal em
caso de acidente de
trabalho
Reunião de
supervisão técnica
Treinamento de
atendimento e
abordagem social
Reunião de
alinhamento
Oficinas para o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

desenvolvimento do
instrumento

de

gestão
Dia Mulher

x

Dia do Trabalhador

x

Dia dos Pais
Participativo

‘

Comemorativo

x

Dia das Mães
Campanha do
Agasalho
Dia do Meio
Ambiente
Aniversariante do
mês

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Canteiro Escola Alfabetização
Dia do Voluntariado
Programa Anjo da
Guarda
Carnaval
(DST/AIDS)
Dia de Combate à
tuberculose
Maio Amarelo
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

Novembro Azul

x

Dia Mundial de
Combate à AIDS
Dia de Combate ao
Tabagismo

x
x

Dia de prevenção
ao Diabetes
Dia de Combate às
drogas e alcoolismo
Saúde bucal
Dia da Saúde e da
nutrição
Dia da atividade
física
Dia combate e
prevenção
hipertensão
Dia de Segurança e
saúde no trabalho
Prevenção ao
suicídio
Prevenção ao
Câncer de Pele
Combate ao
estresse
Prevenção e
controle Covid-19

x

x

Outubro Rosa

Preventivo

PÁGINA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
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x
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6. Gestão de Saúde e Segurança
O CONSÓRCIO obedecerá ao estabelecido na Lei Nº 2147, DE 29 DE MAIO DE 2009, que
cria o Disque Silêncio no município de Viana, além das legislações estaduais e federais vigentes.
Os períodos de trabalhos serão durante o dia 07h às 19h00, dentro do período permitido ou
em casos específicos: Hospitais, Escolas, Casa de apoio ao idoso, será acordado com cada entidade
melhor horário para execução. Quando forem necessários trabalhos em horários extraordinários, o
CONSÓRCIO solicitará autorização da prefeitura e fará uma comunicação pública local, através de
rádio, jornais, informes, placas, faixas, ou outros métodos, principalmente à população da área afetada,
a fim de evitar incômodos ou danos à população.
Quando solicitado pelos órgãos estaduais ou municipais competentes, considerando a proximidade de
áreas urbanas, o CONSÓRCIO realizará medições de ruídos para comprovar o atendimento aos
padrões legais admitidos.
Serão realizadas manutenções periódicas dos equipamentos e máquinas, cumprindo
calendário do fabricante, visando baixos níveis de ruídos, e os operadores de maquinários deverão
utilizar obrigatoriamente os Equipamentos de Segurança Individual – EPI’s necessários para minimizar
os efeitos da poluição sonora produzida. Consorcio cumpre calendários dos ASO, seguindo as devidas
orientações do PCMSO. Todos os documentos citados nas metas abaixo são protocolados no SESMT
CESAN para avaliação. Sendo obrigatório atualização anual dos documentos.
Cumprindo exigências contratuais e NR 09 (Programa de Prevenção e Riscos Ambientais),
calendário de treinamento de Saúde e Segurança foi protocolado em: 22/07/2020, nº 2020.012128
junto CESAN.
Segue abaixo Metas para atendimento de NRs:
EIXO
Estatística Mensal.

INDICADOR
Homem hora trabalhadas.

ABRAGENCIA

META

Todas as atividades e frentes

Contabilizar

de serviço e canteiro.

trabalhado, dias perdidos, dias
debitados
ocorrências

horas
e

homens

número

de

(ambientas

e

saúde e segurança).
Relatório Mensal de

Número de incidentes (Saúde,

Todas as atividades e frentes

Investigar, registrar, e criar

segurança (NR 04).

Segurança e Meio ambiente).

de serviço

plano de ação para todas as
ocorrências afim de promover
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ações para que as mesmas
não ocorram novamente.
Treinamentos

E treinamentos citados nos

Todos

documentos

consorcio.

base:

PPRA,

os

funcionários

do

Objetivo

e

informar

todos

colaboradores dos riscos e

PCMAT E PCMSO.

medidas de controle adotadas
pelo

consorcio

atender

a

normas

fim
e

de

evitar

qualquer tipo de ocorrência.
Fornecimento

e

treinamento de EPIs

Relatório de não conformidade

Todos

os

e inspeções de segurança.

consorcio.

funcionários

do

Fornecer/substituir para 100%
dos

(NR 06).

funcionários

EPIs

adequados para sua função e
atividade.

Inspeções
Segurança

de
e

Itens não conformes.

Meio

Ambiente (NR 18,35).

Equipamentos

(mecânicos,

Identificar atos inseguros e

elétricos, máquinas pesadas)

condições

e frente de serviço.

Identificar

inseguras.
responsáveis

e

prazo de correção.
PCMSO (NR 07)

Controle de ASO.

Todos

os

funcionários

do

consorcio.

Cumprir 100% dos exames
citados, dentro dos períodos
(admissional,

periódico

e

demissional),
PPRA (NR 09)

Controle de risco ambientais

Todos

os

(ruído, poeira e vibração).

consorcio.

funcionários

do

Cumprir 100% das medidas
para minimizar ou eliminar
riscos ambientais ligados ao
escopo do contrato. Avaliar
riscos ligados a funções, a fim
de orientar quais exames será
realizado no PCMSO.

PCMAT (NR 18)

Controle de riscos existentes

Todos as frentes de serviço.

100%

das

no ambiente da construção

medidas/orientações

citadas

civil.

nesta NR.

NR 23 – Combate

Inspeções mensais, vistorias e

Canteiro

Princípio de Incêndio.

atendimento normas CBMES

Elevatórias.

de

Obras,

Cumprir

Assegurar

distribuição

de

ferramentas de princípio de
combate

incêndio

e

sinalização de rotas de fugas
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em todos os canteiros de
obras e elevatórias.
NR 35 – Trabalho Em

Auditorias internas, avaliação

Frente

altura

SESMT

canteiro

CESAN,

inspeções

diárias.

de

elevatórias.

serviço
de

obras

fixas,

Cumprir todas as orientações

e

citadas nesta NR, fornecer
EPIs adequados e pontos de
acessos/ancoragem
adequados.

6.1. Programa Anjo da Guarda
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7. Prevenção e controle Covid – 19 nas obras e canteiros
O Plano de Prevenção e controle Covid - 19 da ENGEFORM, empresa líder, será adotado pelo
CONSÓRCIO para o desenvolvimento das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município
de Viana.
Bem como as diretrizes do Banco Mundial e do cliente Cesan para o período da pandemia.

7.1.1. Link dos vídeos e podcast para serem replicados
A Engeform tem parceria com duas médicas que falam sobre a pandemia e imunidade. Os
vídeos serão disponibilizados aos colaboradores conforme as atualizações no acervo corporativo.

https://www.draanaescobar.com.br/podcast-dra-ana-escobar-sobre-o-coronavirus/
https://www.draanaescobar.com.br/coronavirus-atualizacao-17-03-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=yxG66IEPyXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ra5nClkOsw&feature=emb_title
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