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RESUMO

A avaliação de impacto ambiental (AIA) é um dos instrumentos de gestão ambiental
mais difundidos e utilizados no mundo inteiro, mas sua aplicação nem sempre traz os
resultados esperados no que concerne à prevenção do ambiente. Esta pesquisa teve
como objetivo principal demonstrar que a AIA pode assegurar a efetiva proteção
ambiental quando aplicada não somente como instrumento de subsídio à decisão,
mas como ferramenta de gestão durante o ciclo de vida de um empreendimento.
Enfatizam-se a importância e o papel das etapas do processo de AIA que sucedem a
aprovação do projeto, em particular a etapa de acompanhamento. Um estudo de caso
– construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes – projeto que afeta
ecossistemas sensíveis, foi utilizado para confirmar o alcance da AIA na prevenção e
redução de impactos ambientais negativos, principalmente na fase de implantação do
projeto. Dados obtidos em observações de campo e monitoramento da qualidade da
água permitiram o reconhecimento de impactos não previstos no Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), que puderam ser corrigidos com a adoção de procedimentos
atenuadores. Os resultados do acompanhamento comprovaram a necessidade da
continuidade da AIA após a tomada de decisão. Este acompanhamento demonstrou
que as práticas de gestão ambiental devem ser sustentadas por atividades técnicas
devidamente articuladas, em uma estrutura organizacional bem-definida. Dos
impactos sobre o meio físico, 68% foram classificados como significativos ou muito
significativos, sendo a alteração na qualidade das águas decorrente dos
procedimentos de escavação dos túneis o principal impacto da fase de construção
(58,3% dos impactos muito significativos). Das 36 medidas mitigadoras empregadas,
72,2% foram classificadas como eficazes, 19,5% como parcialmente eficazes e 8,3%
como ineficazes. Apesar da alta significância de alguns impactos, a contínua
avaliação do desempenho dessas medidas proporcionou conter as perturbações nos
biomas afetados em patamares aceitáveis para manter o equilíbrio ambiental local.
Foram levantados os custos incorridos pelo empreendedor e pelo poder público na
etapa de acompanhamento. Com base nos resultados atingidos na pesquisa,
destacaram-se os aspectos que contribuíram para o êxito do acompanhamento e
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foram feitas recomendações para o incremento da sua prática. Discutiram-se, ainda,
aproximações entre AIA e outros instrumentos de gestão (Sistemas de Gestão
Ambiental e Auditoria Ambiental). Os vínculos e similaridades entre essas
ferramentas podem contribuir para o fortalecimento da AIA, como um instrumento
com amplo espectro de abrangência e múltiplas particularidades que permitem a
proteção do meio ambiente.
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ABSTRACT

Environmental impact assessment (EIA) is one of the most disseminated and
employed environmental management tools. However, it not always brings the
expected environmental prevention results. The main purpose of this research is to
demonstrate that EIA can assure the effective environmental protection when applied
not only as a basis to the decision-making, but also as a management tool during the
enterprise life cycle. Both the importance and the role of the EIA process phases that
precede the approval of the project, particularly in the follow-up phase, are
emphasized. The construction of the descending roadway of Imigrantes highway, a
project that affects sensitive ecosystems, was used as a case study to confirm the
reach of the EIA in the prevention and reduction of negative environmental impacts,
mainly in the implementation phase of the project. Data obtained in field
observations and the water quality monitoring allowed the recognition of impacts not
foreseen in the environmental impact statement (EIS) that could be corrected with
the adoption of mitigation procedures. The follow-up results proved the need of
application of the EIA after the decision-making. This follow-up has demonstrated
that the environmental management practices should be sustained properly by
articulated technical activities, in a well defined organizational structure. With regard
to amount of physical impacts, 68% were classified as significant or very significant,
the alteration in the water quality due to the procedures of tunnels excavation being
the major impact of the construction phase (58,3% of the very significant impacts).
Concerning the 36 mitigation measures employed, 72,2% were classified as
effective, 19,5% as partially effective and 8,3% as ineffective. In spite of the high
significance of some physical impacts, the continuous evaluation of the mitigation
measures performance permitted to maintain the local environmental balance. The
follow-up phase costs incurred by the entrepreneur and the governmental authorities
were evaluated. Based in the results of the research, the aspects that contributed to
the follow-up success were highlighted as well as recommendations for its practice
increment were made. Approaches between EIA and other management tools
(environmental management systems and environmental audits) were also discussed.
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The links and similarities among those tools can contribute to EIA’s strengthening as
an instrument with a wide range and multiple particularities that allows the
environmental protection.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

A rodovia dos Imigrantes foi concebida como um projeto de engenharia, no
final da década de 1960, de extrema importância estratégica para suportar a demanda
de tráfego crescente entre o principal pólo econômico-industrial do país, São Paulo, e
o Porto de Santos, o maior do país. A pista ascendente, concluída em 1976,
representou mais do que um novo caminho para aliviar o trânsito da sobrecarregada
Via Anchieta, até então o principal corredor viário entre o litoral e a capital paulista.
A operação dessa pista possibilitou incrementar o escoamento de mercadorias, por
via terrestre nesse eixo, e facilitar o aporte de turistas e o crescimento da população
na baixada litorânea.
No trajeto entre esses dois extremos, o Planalto e a Baixada, a rodovia dos
Imigrantes transpõe os taludes íngremes da Serra do Mar recobertos por
remanescentes significativos da Mata Atlântica, bioma caracterizado por grande
biodiversidade. No Planalto há áreas de proteção a mananciais de abastecimento
público da Região Metropolitana de São Paulo, assim como na Serra do Mar para
provimento da baixada litorânea. Na Baixada estão presentes os manguezais,
fundamentais para a manutenção da vida nas águas litorâneas.
Os impactos ambientais associados à construção da pista ascendente foram
muito significativos sobre esses ecossistemas. A encosta da margem esquerda do rio
Cubatão, em que foi projetado o traçado dessa pista, era revestida, continuamente,
pela Mata Atlântica do Planalto à Baixada, no período prévio à construção. Do ponto
de vista dos meios biótico e físico, o desmatamento, que foi realizado (estimado na
ordem de 1.600 ha a 2.000 ha) para a execução das vias de acesso e da obra, resultou
em impactos sobre a fauna, flora e intensificação dos processos de dinâmica
superficial (escorregamentos e assoreamentos).
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Os impactos diretos sobre o meio antrópico referem-se, principalmente, à
consolidação dos bairros-cota1, herança da construção da Via Anchieta. Os impactos
indiretos, mais difíceis de ser caracterizados, podem estar relacionados a aspectos
negativos decorrentes do desenvolvimento da região da Baixada, como poluição,
ocupação de áreas de mangue, encostas em áreas de risco e faixas litorâneas sem a
infra-estrutura necessária. Esses impactos incidem sobre a Serra do Mar e áreas
adjacentes.
Se, na execução do projeto da pista ascendente, os mecanismos legais
existentes na época (Decretos Estaduais e Código Florestal) não foram utilizados
para disciplinar algumas ações que deflagraram impactos, o cenário para a realização
da nova pista foi totalmente diferente.
O projeto da pista descendente, cujo original é concomitante ao da
ascendente, de 1969, somente ressurgiu em nível básico, em 1986, proposto pela
empresa estatal Dersa. No período após a inauguração da primeira pista, em 1976, e a
proposição da nova pista da rodovia dos Imigrantes, em 1986, começaram a surgir os
primeiros mecanismos de regulamentação ambiental no país, em leve descompasso
com as discussões acerca da proteção do patrimônio ambiental em nível mundial.
A Lei Federal 6.938, de 1981, introduziu novos instrumentos de gestão
ambiental destacando-se a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Posteriormente,
o Decreto 88.351/83 (substituído pelo Decreto 99.274/90) atrelou a AIA ao processo
de licenciamento ambiental, conduzido pelo poder público, disciplinado pela
Resolução Conama 001/86. Assim, após 1986, todo empreendimento que possa
causar impactos significativos deve ser submetido ao processo de AIA.
Por outro lado, em 1977, foi criado o Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM) pelo Decreto 10.251, e em 1976 foi promulgada a Lei 1.172, de Proteção de
Mananciais.
A imposição desses novos instrumentos reguladores sobre o ambiente afetado
e a legislação ambiental, então recém-implementada, repercutiram novas diretrizes e
1

Assentamentos urbanos, em áreas recobertas pela Mata Atlântica, originados durante a construção da
Via Anchieta, no final das décadas de 1940 e início da de 1950. Distribuem-se, basicamente, em
quatro núcleos populacionais, na altura das cota 500, cota 400, cota 200 e cota 100 (ou 90) das
encostas íngremes da Serra do Mar adjacentes a essa rodovia. Dada localização em relevo
montanhoso, estão sujeitos às conseqüências dos processos de dinâmica superficial atuantes e
contribuem para a degradação do Parque Estadual da Serra do Mar.
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exigências à execução do projeto, que obteve sua Licença Prévia (LP), em 1989.
Contudo, o projeto foi novamente engavetado, sendo retomado apenas em 1998.
Nesse ano, parte da malha rodoviária estadual paulista foi submetida a um
programa de concessão ao setor privado, cabendo à Ecovias dos Imigrantes S.A. a
responsabilidade pela operação do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e o
compromisso da construção da pista descendente.
Nesse outro longo hiato de tempo, entre a concessão da LP à pista
descendente e a retomada do seu projeto, a questão ambiental foi ganhando mais
espaço e consolidando sua importância para manutenção da qualidade de vida para as
gerações futuras. A sociedade passou a exercer maior pressão, formaram-se novas
organizações não-governamentais, despertou-se o interesse da mídia e os órgãos
licenciadores foram acumulando experiência na avaliação de projetos. Muitos
segmentos empresariais assimilaram a necessidade da inserção da condicionante
ambiental nas suas atividades, seja pela obrigatoriedade ou até pelos benefícios de
mercado decorrentes de uma eventual certificação ambiental.
Por um lado, a pressão dos segmentos da sociedade é capaz de rechaçar um
projeto. No final da década de 1980, os aspectos ambientais foram decisivos para a
reprovação de um novo corredor viário atravessando a Serra do Mar entre o Vale do
Paraíba e São Sebastião – a rodovia do Sol.
Em contrapartida, essa mesma sociedade pouco sabe o que acontece e como
se desenvolve, opera e encerra o que foi proposto no papel, o que orientou a
discussão sobre a viabilidade ambiental de um empreendimento e se formalizou
como exigências da licença ambiental. Poderia ser dito, inclusive, que até mesmo os
próprios empreendedores, salvo algumas exceções, não conhecem detalhadamente o
que ocorre no seu “quintal”.
O processo de AIA, de acordo com SÁNCHEZ (1995), subdivide-se em três
grandes estágios: etapas iniciais, análise detalhada e etapa pós-aprovação. Embora
essas etapas possam ser dissociadas, um melhor aproveitamento do instrumento de
AIA resulta de uma abordagem integrada do processo. Em âmbito estadual, na
grande maioria dos casos que passa pelo licenciamento, têm-se enfatizado e
concentrado esforços nas duas primeiras etapas, as de pré-decisão ou pré-aprovação.
Essas etapas são de extrema relevância para a demonstração da viabilidade ambiental
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do empreendimento. Porém, não menos importante também é a terceira etapa, que
deve compreender as práticas da gestão do empreendimento, também denominada
acompanhamento ambiental, desde a sua implantação, passando pela operação,
podendo englobar até mesmo sua desativação.
Conforme salientado por DIAS (2001), a AIA não pode ser tomada como um
instrumento que se encerra com a aprovação dos relatórios da etapa pré-aprovação,
por duas razões principais: toda previsão de impactos ambientais apresenta
incertezas; e um empreendimento típico passa por diversas modificações.
O projeto da pista descendente da rodovia dos Imigrantes e seu processo de
AIA corroboram essas duas afirmativas.
Na retomada derradeira desse projeto, em 1998, fez-se necessária a revisão do
projeto de 1986 da Dersa, à luz do aprimoramento de técnicas de engenharia e do
controle ambiental. Entretanto, somente isso não seria suficiente para garantir a
proteção ambiental.
A construção da pista descendente ocorreu entre setembro de 1998 e
dezembro de 2002. A Concessionária Ecovias consumiu 300 milhões de dólares na
realização do empreendimento, com financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, agências que também impõem condições de controle ambiental à
liberação de verbas. Nesse período, no pico das obras estiveram presentes no Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM) cerca de 5.000 profissionais, tendo sido
consumidos 420 mil m3 de concreto, 25 mil toneladas de aço, 600 mil m2 de fôrmas e
escavados 800 mil m3 de solo e 1.200 mil m3 de rocha.
A adoção de práticas de gestão ambiental durante a construção foi
indispensável para que o meio tão sensível pudesse suportar um projeto dessa
envergadura.
Assim, a construção desse projeto de grande visibilidade política, afetando
áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, envolveu um esquema de
acompanhamento ambiental sem similar ou precedentes em outra obra rodoviária no
Estado de São Paulo. O poder público, por meio do órgão licenciador, conduziu esse
programa com suporte de outros órgãos (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT e Instituto Florestal – IF) e com amplo envolvimento do
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proponente. As atividades técnicas foram realizadas por especialistas de diversas
formações acadêmicas.
Pela participação da autora nesse acompanhamento ambiental, principalmente
no tocante aos aspectos do meio físico, pôde-se conhecer e avaliar as conseqüências
resultantes das atividades construtivas e a eficácia das medidas adotadas para
minimizá-las. A magnitude e os limites de alcance desses impactos também puderam
ser avaliados, bem como os compartimentos do meio físico mais afetados. Essa
análise desenvolveu-se a partir de dados coletados em observações periódicas e de
resultados de monitoramento de indicadores ambientais.
À execução de um projeto de engenharia civil, sobretudo uma obra de grande
porte afetando ecossistemas sensíveis, associam-se impactos ambientais. A
atenuação desses impactos envolve a adoção de uma série de medidas de prevenção,
desde a concepção e o detalhamento do projeto, e no seu decorrer, adequada tomada
de decisões.
A revisão e compreensão da evolução dos traçados do projeto da pista
descendente e a comparação dos impactos ocorridos àqueles previstos no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) contribuem ao estudo da eficácia do processo de AIA.
O conhecimento dos impactos ambientais, resultantes das atividades da
construção da pista descendente e dos caminhos percorridos e encontrados para
mitigá-los, permite constatar que a AIA se inter-relaciona a outros instrumentos de
gestão ambiental (sistema de gestão e auditorias ambientais) e reforça sua abordagem
multidisciplinar. A discussão da inserção desses instrumentos na fase de instalação
de uma obra de grande porte demonstra o forte vínculo e as similaridades existentes
entre acompanhamento e gestão ambiental.
O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente representa
um estudo de caso singular e complexo para a análise do processo de AIA, com
ênfase na gestão ambiental do empreendimento. Este caso indica também a
importância da continuidade da aplicação do instrumento de AIA na etapa pósaprovação, com resultados efetivos na minimização de impactos ambientais.
O desenvolvimento e os resultados dessa pesquisa são apresentados em sete
capítulos. O primeiro capítulo introduz o tema, objeto da pesquisa. Neste capítulo são
também estabelecidos os objetivos principais que devem ser alcançados com a

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

6

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

conclusão da tese, são descritos a metodologia empregada e os passos adotados na
condução da pesquisa.
O segundo capítulo – Avaliação de impacto ambiental – relata brevemente o
processo de AIA, com ênfase na etapa de pós-aprovação. São resgatados, ainda, os
principais impactos ambientais associados a rodovias e os aspectos relevantes do
acompanhamento ambiental, apresentados na literatura referente ao tema, para
orientação no desenvolvimento da pesquisa.
O terceiro capítulo – Aspectos ambientais na rodovia dos Imigrantes –– traz
um breve histórico das transposições viárias da Serra do Mar, destacando a
importância do conhecimento dos aspectos do meio físico para atenuação de
impactos ambientais nesse ecossistema. Além da ênfase nos processos de dinâmica
superficial, são apresentadas algumas características dos biomas afetados e citados
documentos legais que incidem sobre a área de construção do empreendimento.
O quarto capítulo – O Processo de AIA na construção da pista descendente –
apresenta todo o histórico do licenciamento ambiental e dos aspectos técnicoambientais desde a concepção até a construção dessa pista. O projeto é examinado
em todas as suas revisões, tendo sido identificados quatro estágios principais no seu
desenvolvimento. É realizada uma apreciação da atenuação dos impactos associada
às mudanças sucessivas propostas para o projeto e à reconsideração da localização
das áreas de apoio. São descritas, ainda, as atividades de construção da obra,
recuperação da estrada de serviço e uso das áreas de apoio, de modo a possibilitar a
identificação dos impactos ambientais e contextualização das medidas mitigadoras
aplicáveis.
No quinto capítulo – Acompanhamento ambiental da construção da pista
descendente – é realizada a interpretação dos dados coletados pelas observações de
campo integrados aos resultados de monitoramento da qualidade da água. Tal análise
possibilita classificar os impactos quanto à sua significância, destacar os mais
significativos, e avaliar a eficácia das medidas mitigadoras empregadas. São
enfatizados os aspectos relevantes do acompanhamento ambiental para a
minimização de impactos e aplicações futuras e, ainda, apresentados os custos
envolvidos na sua realização.
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O sexto capítulo – Práticas de gestão ambiental na construção da pista
descendente: contribuições para o aprimoramento da avaliação de impacto ambiental
– remete aos aspectos relevantes depreendidos da etapa de acompanhamento
ambiental, ou seja, das práticas de gestão adotadas. Dessa análise, são apontadas
contribuições tanto para a própria melhoria do processo de AIA, pela realimentação
na sua fase inicial, quanto para intensificar sua prática, revelando as semelhanças
com outro instrumento de gestão, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Nas Conclusões, último capítulo da tese, são salientadas as principais
evidências da importância desempenhada pelo acompanhamento ambiental na
minimização de impactos ambientais. Os aspectos que conduziram ao êxito desse
programa de acompanhamento ambiental são destacados como modo de subsidiar a
elaboração de outras experiências nesse sentido.
1.1 Objetivos da Pesquisa
A escolha do tema da pesquisa, a etapa pós-aprovação ou

de

acompanhamento do processo de AIA, resultou da constatação de lacunas no
conhecimento (pouca prática e escassos resultados publicados acerca de experiências
com acompanhamento ambiental, apesar de destacada a sua importância na
bibliografia nacional e internacional) e da existência de questões polêmicas ou
controversas: seria somente a fase prévia do processo, dada a ênfase que lhe é
dedicada nas jurisdições do mundo inteiro na prática de AIA, suficiente para a
minimização dos impactos ambientais de um projeto dispensando-se a fase
subseqüente?
Há estreita relação e mútua cooperação, depois de decidido o tema da
pesquisa, entre a definição da conjetura inicial e a pesquisa bibliográfica. O
conhecimento prévio e domínio do assunto, bem como de temas correlatos,
adquiridos pelo embasamento teórico e/ou experiência prática, permitiram
desenvolver uma hipótese de trabalho. A reflexão e postulação definitiva dessa
hipótese fundamentam-se na pesquisa bibliográfica com abordagem dirigida, a qual
propicia sua sustentação teórico-conceitual.
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Da percepção de lacunas no conhecimento e após reflexão sobre o tema,
emergiu como hipótese da pesquisa: que a etapa do acompanhamento ambiental,
parte integrante do processo de AIA, é imprescindível para garantir a proteção
ambiental e minimização dos impactos.
Para demonstrar a veracidade dessa hipótese, escolheu-se como estudo de
caso a construção da nova pista da rodovia dos Imigrantes. Nessa pista são
empregadas diversas técnicas de engenharia (túneis, viadutos, cortes e aterros) em
um traçado que se desenvolve em áreas com características fisiográficas distintas,
ambientalmente sensíveis e legalmente protegidas.
O objetivo principal desta pesquisa é demonstrar que as etapas iniciais do
processo de AIA, relacionadas à preparação dos estudos ambientais e sua
análise pelo órgão ambiental e a participação pública, embora necessárias e de
extrema relevância, são insuficientes para assegurar a proteção dos recursos
ambientais.
Desse modo, pretende-se provar que somente a etapa de acompanhamento
adequadamente planejada e implementada pode abonar a eficácia do processo de
AIA.
Adicionalmente, espera-se atingir alguns outros objetivos, como:
•

constatar a significância dos impactos ambientais sobre o meio físico e
avaliar a eficácia das medidas mitigadoras utilizadas durante a fase de
construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes;

•

demonstrar que os resultados obtidos no acompanhamento ambiental de
um projeto, bem-estruturado, planejado e com a articulação das partes
interessadas, podem orientar a elaboração de futuros estudos ambientais;

•

demonstrar que há estreitos vínculos entre a etapa de acompanhamento
ambiental do processo de AIA e a Gestão Ambiental; de modo que os
programas de gestão ambiental podem ser aplicados de maneira mais
eficaz à fase de construção de uma obra de grande porte e, eventualmente,
ser organizados em um modelo de SGA, conforme preconizado pela
norma ISO 14.001.
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1.2 Metodologia
A metodologia empregada para o desenvolvimento dessa pesquisa baseou-se
na observação do desenvolvimento da fase de construção da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes, quanto às principais variáveis relacionadas aos impactos
ambientais e à sua minimização.
No universo de análise referente à construção desse empreendimento,
selecionaram-se, como objetos principais a ser observados, as ações, os impactos
resultantes e as medidas empregadas para atenuá-los. Ao foco central da pesquisa,
associam-se condicionantes intrínsecas que devem ser compreendidas, como as
etapas de um projeto rodoviário, métodos e técnicas construtivas e características
biofísicas do ambiente afetado. Assim, como o campo da pesquisa é vasto e
interdisciplinar, a aquisição de dados e discussão dos resultados foram direcionadas
aos componentes e impactos correlacionados ao meio físico. Para tanto, a pesquisa
compreendeu o conhecimento das atividades envolvidas na fase de instalação dessa
obra de grande porte e as inter-relações que desempenham com os meios afetados,
sobretudo os compartimentos solo e água.
A contextualização do empreendimento estudado, quanto às condicionantes
de interesse, e a compreensão dos fatores intervenientes mais importantes orientaram
a aquisição e compilação de dados.
À luz do cenário estabelecido, os dados resultantes de observações
sistemáticas foram analisados e confrontados aos de monitoramento periódico dos
parâmetros de qualidade de água.
A base conceitual, advinda por meio da revisão bibliográfica, forneceu o
arcabouço teórico à pesquisa em todas as etapas.
Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa e a comprovação da hipótese
foram baseados na análise de um estudo de caso, por meio da lógica indutiva.
A hipótese numa pesquisa indutiva determinará o campo onde serão
procurados dados de observação com os quais serão formadas as premissas do
raciocínio indutivo (VARGAS, 1985).
Segundo LAZZARINI (1995), o estudo de caso é um método qualitativo.
Esse tipo de análise concentra-se, principalmente, na compreensão dos fatos em vez
da sua mensuração, tendo como característica principal realizar a análise intensa de
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uma situação ímpar. A construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes
apresenta grande complexidade, quanto aos parâmetros ambientais, e condições
diversificadas referentes à engenharia suficientes para subsidiar a pesquisa
pretendida, podendo ser caracterizada como um caso crítico ou singular que
possibilita confirmar a hipótese elaborada.
De acordo com GALLIANO (1979), “os requisitos da boa observação
científica são: exatidão, objetividade, precisão e método”. Assim, o conhecimento
científico depende de investigação metódica, é sistemático, busca e aplica leis, é
explicativo, pode fazer predições, é aberto, e, fundamentalmente, útil.
Os métodos utilizados para a pesquisa tecnológica são os mesmos que o da
científica. Na pesquisa científica, a exatidão é mais importante que a finalidade,
enquanto na tecnológica prevalece o oposto. No desenvolvimento da pesquisa
tecnológica, no campo das geociências e biologia, predomina o método indutivo. Por
esse método, o pesquisador, baseado em uma hipótese ou teoria prévia, é conduzido
a acumular observações que serão confrontadas à conjetura para alcance das
conclusões. A lógica indutiva contrapõe-se à dedutiva. A dedutiva parte de princípios
mais gerais, conhecidos ou admitidos como tais, e prossegue por análise aos mais
particulares. Por sua vez, a indutiva origina-se dos conhecimentos de coisas e
ocorrências particulares que se observam no laboratório ou na natureza, de modo a
induzir leis gerais ou extrapolações (VARGAS, 1985). Ainda segundo este autor, por
“observação científica ou tecnológica, entenda-se o estágio da investigação em que
se tomam nota de acontecimentos, ocorrências, fatos ou objetos que aparecem em um
contexto natural, não preparados pelo observador, embora escolhidos, selecionados e
interpretados por esse, de acordo com teoria prévia”. Um ponto importante da
observação é determinar aquilo que deve ser visto e não se perder na multiplicidade
dos dados, assegurando objetividade. Assim, a observação científica ou tecnológica é
uma percepção das coisas ou fatos, não totalmente livre de elementos subjetivos,
condicionada a conhecimentos científicos anteriores.
Na condução dessa pesquisa, prevaleceu, dada a natureza aleatória do
processo ou fenômeno, o método fenomenológico (VARGAS, 1985), em detrimento
ao levantamento estatístico. Esse método propicia, por meio de descrições
pormenorizadas, conhecer a essência do fenômeno em estudo.
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Assim, privilegiou-se nessa pesquisa reconhecer os processos do meio
ambiente que foram alterados e suas conseqüências ao ambiente afetado. Quando
possível, essa análise foi subsidiada por dados submetidos a tratamento estatístico.
As etapas da pesquisa são descritas a seguir.
1.2.1 Estudo documental
Na organização da pesquisa e definição das etapas componentes, buscou-se
determinar assuntos relevantes à demonstração da hipótese. Desse modo, foram
resgatados e organizados os dados que pudessem permitir a compreensão minuciosa
dos aspectos de interesse do estudo de caso escolhido, relacionados tanto ao
empreendimento, quanto ao meio no qual se insere.
O primeiro passo para obtenção de documentos consistiu em reunir dados da
história do projeto, a partir da sua primeira versão, e do processo de licenciamento
ambiental, desde a fase prévia.
Para tanto, foram consultados e analisados os documentos ambientais, cuja
listagem é apresentada no Anexo A, elaborados antes e durante a construção da pista
descendente, emitidos pelo:
•

empreendedor: Ecovias: EIA e Relatórios Técnicos;

•

consultora ambiental: relatórios emitidos pela JGP Consultoria e
Participações Ltda;

•

órgãos ambientais: deliberações Consema, pareceres técnicos da
Secretaria do Meio Ambiente – SMA, Grupo Técnico de Licenciamento
de Rodovias – GTR e Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental
– Daia;

•

projetista: Figueiredo Ferraz;

•

consórcio construtor: Consórcio Imigrantes: relatórios técnicos e dados
do projeto;

•

empresa estatal: relatórios e pareceres técnicos emitidos pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
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1.2.2 Aquisição de dados de campo
Para o planejamento da aquisição dos dados de campo, definiram-se os
limites da área de estudo e as atividades envolvidas na coleta de dados. A primeira
reflexão sobre os limites adveio do objeto de interesse da tese – análise dos impactos
ambientais e medidas mitigadoras durante a fase de construção da pista descendente
– e da principal forma de obtenção dos dados, a observação.
A área de estudo deveria englobar os limites espaciais onde se manifestaram
os impactos diretos sobre os componentes do meio físico, solo e água,
principalmente, e também indiretos. Desse modo, essa área compreendeu o entorno
do traçado da pista descendente, notadamente onde se revelou a maior parte dos
impactos diretos, acrescida da estrada de serviço, áreas de apoio e sub-bacias
hidrográficas afetadas, compondo as fronteiras de alcance dos impactos indiretos.
Delineados os limites, concentrou-se no objeto necessário para o
desenvolvimento da pesquisa. Como os impactos e as medidas mitigadoras durante a
fase de construção da linha viária são a essência dessa pesquisa, manteve-se o foco
nas causas e suas conseqüências. Assim, tanto as ações como os aspectos e impactos
resultantes foram observados para a compreensão do fenômeno envolvido. Desse
modo, privilegiou-se conhecer e entender profundamente as várias atividades
envolvidas na construção, os processos do meio físico em curso e potenciais, e as
soluções para atenuá-los.
Como diretriz básica da aquisição de dados de campo, adotou-se o
acompanhamento dos aspectos ambientais associados às atividades que pudessem
desencadear impactos ambientais, bem como a avaliação da eficácia das medidas
mitigadoras aplicadas. Essa etapa consistiu em uma das principais da pesquisa, parte
fundamental na validação da hipótese.
As observações foram realizadas a partir de inspeções técnicas de campo
durante o período de novembro de 1999 (fase inicial das obras de construção) a
dezembro de 2002 (término da construção), resultando em uma coletânea de dados.
O roteiro utilizado nessas inspeções foi desenvolvido por equipe técnica do
IPT (relação de relatórios IPT – Anexo A), responsável pela observância dos
aspectos do meio físico no esquema de acompanhamento ambiental das obras
conduzido pela SMA. Os objetivos foram verificação, prevenção, controle e
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atenuação das alterações ambientais constatadas. Com base nessas diretrizes, foram
definidos os outros aspectos necessários para o seu desenvolvimento:
•

periodicidade: quinzenal;

•

locais: as inspeções técnicas foram realizadas na área de estudo definida,
nos denominados pontos de acompanhamento ambiental situados nas:
9 frentes de obra: obras de arte especiais (túneis, viadutos, ponte,
pontilhões); movimentos de terra (cortes, aterros, encontros), obras de
arte correntes (sistema de drenagem) e de contenção;
9 áreas de apoio: canteiros de obra principais e secundários, em suas
unidades (central de concreto, central de britagem, bota-esperas e
estações de tratamento de água) e bota-foras;
9 estrada de serviço: recuperação do pavimento; reconstrução de pontes;
execução de obras de contenção; estabilização de escorregamentos e
correção de passivos ambientais;

•

objeto de observação: sempre com o foco voltado para o local da obra e
os segmentos nas adjacências e a jusante desta, seja a estrada de serviço e
seus elementos do sistema de drenagem, e cursos d’água, assim, foram
verificados:
9 ocorrência de processos do meio físico (erosão, assoreamento,
movimentos de massa) nos compartimentos solo e água do ambiente
em: taludes da estrada de serviço, taludes da pista construída,
emboques, janelas, sistema de drenagem da estrada de serviço e
drenagens naturais atravessadas pela obra;
9 procedimentos e métodos construtivos;
9 atividades diretamente relacionadas à condução das obras (sua
construção propriamente dita – viadutos, túneis e trechos em
terraplenos da rodovia; e uso das áreas e unidades de apoio – botaforas, bota-esperas, central de concreto e de britagem, dentre outras);
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9 impactos ambientais decorrentes de todas as ações da fase de
construção;
9 procedimentos e medidas para atenuação de impactos ambientais;
•

coleta dos dados: as informações, resultantes das observações, foram
adquiridas por meio de fichas, com documentação fotográfica. Para cada
ponto de acompanhamento ambiental, eram apontados os seguintes dados:
9 avaliação das características físicas do local;
9 estágio da obra;
9 tipo de atividade envolvida;
9 presença de processos do meio físico;
9 alteração ambiental verificada;
9 medida mitigadora adotada;
9 proposição de medidas adicionais.

1.2.3 Compilação de dados de campo
Os dados compilados contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, pelo
fornecimento de informações adicionais às observações efetuadas em campo e,
principalmente, pela consulta aos resultados de monitoramento da qualidade da água,
realizados pela JGP Consultoria e Participações Ltda. Trata-se de dados não obtidos
diretamente pela autora, mas essenciais para os propósitos da pesquisa.
O empreendedor, por meio de consultoria ambiental, apresentou vários
relatórios técnicos (Anexo A) à SMA. Esses relatórios subsidiaram as solicitações
das licenças ambientais (pelos setores vinculados à SMA: GTR, Daia), autorizações
de desmatamento (pelos setores ou órgãos vinculados à SMA: Departamento de
Proteção de Recursos Naturais – DEPRN, IF) e licenças para unidades de apoio
(Cetesb), dentre outros. Adicionalmente, foram gerados outros relatórios de interesse
a agentes envolvidos no processo de licenciamento (Sabesp, Ministério Público).
Uma equipe multidisciplinar da empresa de consultoria realizou inspeções periódicas
(semanais) nas áreas de intervenção. Os dados dessas vistorias e os resultados da
Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
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amostragem do monitoramento de indicadores ambientais (água, vegetação, espécies
da fauna, assoreamento) foram consolidados em relatórios semestrais, também
submetidos à apreciação do órgão ambiental.
O consórcio construtor, Consórcio Imigrantes, por sua vez, proveu um grupo
de profissionais alocados diretamente junto às obras. Essa equipe também produziu
relatórios técnicos (Anexo A) que foram anexados ao processo de licenciamento.
1.2.4 Tratamento e análise dos dados de campo
No tratamento e análise dos dados de campo, adotou-se a seguinte seqüência
de procedimentos:
1. classificação dos impactos ambientais quanto à sua significância, com
base em critérios consagrados obtidos na literatura referente ao tema;
2. análise estatística descritiva dos impactos quanto à sua significância e por
períodos da fase de construção da pista descendente;
3. tratamento estatístico dos resultados de monitoramento dos parâmetros de
qualidade da água (pH, cor, turbidez) coletados. Comparação desses
resultados aos patamares preestabelecidos pela legislação;
4. análise dos dados das observações de campo e dos resultados de
monitoramento de qualidade da água para avaliação da eficácia das
medidas mitigadoras utilizadas na atenuação dos impactos ambientais;
5. análise dos impactos mais significativos associados à fase de instalação e
das medidas mitigadoras empregadas;
6. integração, síntese e discussão dos resultados alcançados, de modo a
subsidiar a análise da importância do acompanhamento ambiental na
minimização dos impactos.
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Capítulo 2
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

As questões vinculadas ao meio ambiente têm abordagem ampla e são
fundamentalmente interdisciplinares. As modificações impostas pelo homem ao
ambiente constituem área do conhecimento técnico-científico. O assunto tem se
tornado foco de profunda reflexão em um período recente, dada a preocupação com
as conseqüências dessas mudanças.
As alterações no meio ambiente decursivas de ações humanas são conhecidas
como impactos ambientais. Dentre as várias definições para o termo encontradas na
literatura, citam-se:
“Alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos
naturais ou sociais provocada por ação humana” (SÁNCHEZ, 1998a).
“A mudança em um parâmetro ambiental, em um determinado período e em
uma determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação
que ocorreria se essa atividade não tivesse sido começada” (WATHERN, 1988).
A primeira definição enfoca as alterações nos processos ambientais,
contextualizando o conceito de meio ambiente de modo abrangente. A segunda
amplia a primeira, introduzindo a dimensão da dinâmica desses processos afetados
pela ação humana. As alterações dos processos do meio físico decorrentes de
intervenções de engenharia, objeto de análise desta pesquisa, estão, assim,
conceitualmente representadas.
A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA (Environmental Impact
Assessment – EIA, em inglês) é um termo que designa diferentes metodologias,
procedimentos ou ferramentas empregados por agentes públicos e privados no campo
do planejamento e gestão ambiental. Consiste no instrumento utilizado para
descrever, classificar e propor medidas para minimizar os impactos ambientais
decorrentes de um projeto de engenharia, de obras ou atividades humanas. A AIA
surgiu com o intuito de “antever as conseqüências futuras sobre a qualidade
ambiental de decisões tomadas hoje”, porém pode ser empregada a outras atividades
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como avaliação de passivo ambiental, análise de ciclo de vida e na gestão ambiental
(SÁNCHEZ, 2003).
A AIA possui objetivos diferentes nos campos em que pode ser empregada.
Contudo, há um foco central que permeia todas as suas aplicações, a manutenção da
qualidade ambiental que, na maioria das vezes, recai sobre prevenção, minimização,
correção ou compensação dos impactos ambientais.
Muitos autores propuseram significados para o termo AIA na literatura,
enfatizando sua função de avaliar a situação futura do ambiente a partir da ação que
se pretende adotar, como:
“Um processo sistemático que examina antecipadamente as conseqüências
ambientais de ações humanas” (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 1999).
ERICKSON (1994) agrega ainda a definição similar, que “quando apropriadas,
devem ser mitigadas essas conseqüências”.
“A avaliação dos impactos potenciais (efeitos2) de projetos, planos,
programas propostos ou ações legais relativas aos componentes físico-químico,
biológico, cultural e socioeconômico do meio ambiente como um todo” (CANTER,
1996).
Como ferramenta de previsão dos efeitos prováveis decorrentes de uma ação,
a AIA tem inerente carga de incerteza associada, porém, organizada como processo,
prevê mecanismos para que as conseqüências dessas ações sejam avaliadas em tempo
real, reduzindo a ambigüidade inicial e fortalecendo o instrumento.
Assim, na etapa de AIA, após a decisão ter sido tomada durante a
implantação, operação e desativação do empreendimento, desenvolvem-se as
relações intervenções-meio, previstas na etapa anterior. Nesta etapa pode-se avaliar a
magnitude dos impactos e a eficiência das medidas mitigadoras à luz da sua
ocorrência.

2

De acordo com WATHERN (1988) e GLASSON; THERIVEL; CHADWICK (1999), os termos
impactos e efeitos são freqüentemente usados como sinônimos, apesar de defendidas algumas
diferenciações. Efeitos são entendidos como mudanças naturais ou induzidas pelo homem no
ambiente biogeofísico. As conseqüências dessas mudanças ou produtos desses efeitos correspondem
aos impactos. Outra diferença seria que a determinação dos impactos envolve julgamento de valor.
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2.1 Processo de AIA
A AIA foi formalmente estabelecida pelo presidente dos EUA, em 1970, por
meio da sanção do National Environmental Policy Act (Nepa). Essa lei havia sido
aprovada no ano anterior pelo congresso norte-americano. A AIA surge como
resposta à pressão exercida por parcela organizada da opinião pública, no
questionamento sobre a inserção da variável ambiental no processo decisório de
empreendimentos que pudessem causar impactos ambientais.
Passados mais de 30 anos, esse instrumento, descrito por SADLER (1996)
“como uma das inovações políticas de maior êxito no século 20”, encontra-se
difundido em mais de 100 países e organizações em todo o mundo, inclusive no
Brasil, auxiliando os responsáveis pela tomada de decisão. Sua aplicação é de
exigência de organismos internacionais de financiamento como tem sido, desde
1989, pelo Banco Mundial (BEANLANDS, 1993a).
A promulgação da Lei Federal 6.938, em 1981, marca a introdução formal da
AIA em âmbito nacional, apesar de alguns de seus conceitos estarem inseridos em
dispositivos legais de abrangência mais restrita anteriormente empregados no Brasil
(MONOSOWKI, 1989). Algumas experiências isoladas de AIA foram patrocinadas
por organismos internacionais envolvidos no financiamento de projetos no Brasil
(SOBRAL; CHARLES, 1998). Posteriormente, o Decreto 88.351/83 (substituído
pelo Decreto 99.274/90) atrelou a AIA ao processo de licenciamento ambiental
(Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO3),
conduzido pelo poder público, disciplinado pela Resolução Conama 001/86. Na
Resolução Conama 237/97 está claramente estabelecida a emissão da LP à
apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA, Environmental Impact
Statement – EIS, em inglês). A AIA está, então, no país, subordinada ao
licenciamento sendo aplicada às atividades que possam causar significativo impacto
ambiental, cuja aprovação fica condicionada à apreciação de um EIA.
A AIA, inicialmente proposta como mecanismo de consulta prévia sobre a
viabilidade ambiental de um projeto, consolidou sua participação em processos

3

A LP é concedida quando demonstrada a viabilidade ambiental do empreendimento, quanto à sua
concepção e localização. A LI autoriza o início da implantação do empreendimento e a LO sua
respectiva operação. A concessão dessas licenças é atribuição do Estado.
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decisórios, finalidade à qual está amplamente divulgada e utilizada. Constitui-se
também em importante instrumento de avaliação da inserção da variável ambiental
durante todo ciclo de vida de um empreendimento. Uma das principais inovações da
AIA foi a possibilidade do envolvimento do público nas decisões.
MOREIRA (1989) enfatiza o caráter democrático da AIA, destacando que seu
processo apresenta duas vertentes: a técnico-científica e a político-institucional.
SÁNCHEZ (1993), ao analisar a função da AIA a partir da experiência de
alguns países que a adotam, destaca que esta só pode ser considerada uma ferramenta
eficiente de política pública se desempenhar quatro papéis complementares: ajuda à
decisão (vinculada, principalmente, ao processo de licenciamento); auxílio à
concepção de projetos e planejamento (utilizada na definição de alternativas
locacionais e tecnológicas, conjuntamente aos estudos técnicos e econômicos);
instrumento de gestão ambiental (aplicação dos seus procedimentos auxiliando na
elaboração de programas de gestão) e de negociação social (previsão de mecanismos
de participação pública). Os dois primeiros papéis são destacados por GLASSON;
THERIVEL; CHADWICK (1999) como objetivos da AIA, que a consideram
também como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável.
De acordo com SÁNCHEZ (1995), o processo de AIA compreende três
grandes etapas (Figura 2.1): etapas iniciais, cujo escopo principal é a definição do
tipo de análise em que projeto deverá ser submetido; análise detalhada, a qual
engloba várias atividades até a aprovação do projeto; e etapa pós-aprovação (ou
pós-decisão), que corresponde aos procedimentos adotados após a comprovação da
viabilidade ambiental e nos quais a AIA compreende e inter-relacionasse a outros
instrumentos de gestão ambiental.
O processo de AIA, segundo DIAS (2001), é complexo e moroso, sendo
evidente a necessidade de uma etapa de triagem (screening, na língua inglesa), que
corresponde às etapas iniciais da Figura 2.1. Assim, devem ser submetidos à análise
detalhada projetos que podem causar significativo impacto ambiental. Essas duas
primeiras etapas da Figura 2.1 foram agrupadas por SÁNCHEZ (1995) como etapa
de pré-decisão ou pré-aprovação. Para MOREIRA (1989), a eficiência do processo
de AIA está condicionada à aplicação completa das etapas pré e pós-decisão para um
projeto.
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ETAPAS INICIAIS

PODE CAUSAR IMPACTOS
AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS ?

NÃO

TALVEZ

SIM

AVALIAÇÃO
INICIAL
PROCESSO COMPLETO DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
SIMPLES

ANÁLISE DETALHADA
TERMOS DE REFERÊNCIA

REPROVAÇÃO

ANÁLISE TÉCNICA

ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL
E
RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

DECISÃO

CONSULTA PÚBLICA

APROVAÇÃO

ETAPA PÓS-APROVAÇÃO
MONITORAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL
E AUDITORIA

Figura 2.1 – Processo de avaliação de impacto
ambiental (SÁNCHEZ, 1995).
GLASSON; THERIVEL; CHADWICK (1999) também separam o processo
em etapas, como na Figura 2.1, enfatizando que AIA deve ser uma atividade cíclica,
com realimentação e interação entre os vários estágios. Assim, no planejamento de
um projeto a ser submetido ao processo, há uma ordem de passos a ser seguida:
triagem; definição de escopo; elaboração (contemplando descrição do projeto e
estudo de alternativas), apresentação e análise do EIA (produto submetido a
escrutínio que orienta a tomada de decisão), com consulta e participação pública,
tomada de decisão; monitoramento pós-decisão e auditoria.
ARTS (1998) também enfatiza a composição do processo de AIA em etapas,
destacando a decisão como um divisor de águas que distingue dois tipos de
Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
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avaliação, a pré-decisão (ex ante evaluation, na língua inglesa) e a pós-decisão (ex
post evaluation, na língua inglesa). Esta última pode ser vista como um complemento
à etapa anterior, em que o caráter preditivo é substituído pelo de natureza descritiva e
explicativa.
Na literatura há inúmeros casos que relatam exemplos e estudos referentes às
etapas do processo de AIA, até a constatação da viabilidade ambiental do
empreendimento e sua conseqüente aprovação. Entretanto, com relação à etapa
posterior, de pós-decisão, são poucos os casos difundidos na bibliografia acerca de
resultados e experiências provenientes do acompanhamento ambiental (um dos
termos adotados para designar a etapa pós-aprovação).
Para muitos autores, a essência do processo de AIA pode ficar comprometida
sem a realização de acompanhamento ambiental. Para SADLER (1996), sem esta
etapa o instrumento AIA pode ser reduzido a um procedimento pró-forma em um
processo linear descontínuo, em vez de ser um exercício efetivo no gerenciamento
ambiental. ARTS (1998) destaca que, apesar de os estudos internacionais sobre o
desempenho da AIA revelarem que as atividades pós-decisão têm merecido crescente
atenção, geralmente esta etapa é o ponto fraco do processo e um componente
negligenciado quando comparado às de

pré-aprovação.

De acordo

com

WLODARCZYK (2000), no Canadá os locais onde o processo de AIA vem obtendo
êxito, o acompanhamento foi considerado como parte integrante desde a fase prévia.
DIAS (2001) ressalta que “sem alguma forma de acompanhamento, o processo de
AIA pode equiparar-se a um mero expediente para a obtenção da licença, em vez de
se constituir em um exercício de gerenciamento ambiental capaz de trazer benefícios
ambientais reais”. MORRISON-SAUDERS et al. (2001), na mesma linha de
raciocínio, salientam que, sem acompanhamento, “AIA pode ser um pouco mais que
um documento-base usado para obter a aprovação do projeto”.
A ênfase e o direcionamento da pesquisa dados às fases que fornecem
subsídios ao processo decisório são compreensíveis, visto que o instrumento foi
criado com o objetivo de orientar a tomada de decisão e promover a consulta pública
durante a concepção de um projeto. Entretanto, os resultados decorrentes das
decisões, visto que todo prognóstico se reveste de incertezas e modificações de
projeto podem ocorrer, são fundamentais para avaliação do instrumento e
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comprovação da sua eficiência. Desse modo, não obstante a importância da
participação pública no processo de AIA, a condução da revisão sobre o tema
concentra-se nos seus aspectos técnico-científicos.
2.2 Etapa Pré-decisão
O EIA é o documento central na etapa pré-decisão do processo de AIA, pela
importância no processo decisório. Por mais elaborado que seja um EIA, focalizado
nas relações existentes entre empreendimento e meio e na compreensão da dinâmica
ambiental que será modificada, seu conteúdo, dado o caráter prévio e preditivo, pode
ser limitado para antever um leque de variáveis passíveis de ocorrência após sua
aprovação. Muito embora desenvolva importantíssimo e inquestionável papel na
tomada de decisão, como ferramenta de presciência, suas previsões devem ser
testadas e comprovadas de modo a verificar sua eficácia e realimentar o processo
inicial.
Há uma relação mútua entre as etapas pré e pós-decisão, de acordo com
ARTS (1998). Se a etapa de pós-decisão é essencial para o processo de AIA, a pré
também é um elemento crucial para uma satisfatória etapa de acompanhamento, ou
seja, uma complementa a outra. Assim, quando se objetiva avaliar a etapa pósdecisão, deve-se, primeiramente, compreender as fases e os procedimentos que
constituem a etapa pré-decisão.
Muitas das ferramentas utilizadas na fase prévia podem ter aplicação à fase
subseqüente (ARTS, 1998; ARTS; CALDWELL; TACHÉ, 2000, MEIJER; VLIET,
2000 e WLODARCZYK, 2000). Desse modo, não obstante a importância da etapa
de triagem que, pelo uso de técnicas próprias possibilita determinar quais projetos
devem ser submetidos ao processo de AIA completo, se dedica aqui a uma breve
discussão apenas da etapa detalhada, ou do desenvolvimento de EIA propriamente
dito.
2.2.1 Estudo de impacto ambiental
O meio ambiente é termo abrangente e sujeito a controvérsias, entretanto,
uniformizar o seu conceito é um dos primeiros passos para trabalhar com AIA e
desenvolver um estudo ambiental. Segundo ERICKSON (1994), meio ambiente
“simplesmente significa os entes físicos, químicos, biológicos e sociais, condições e
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dinâmica que os rodeiam”. Muitos autores subdividem-no em meio ambiente físico,
com componentes abiótico, biótico e ecológico e o meio ambiente social, com
componentes pessoal, interpessoal e institucional (WESTMAN, 1985; ERICKSON,
1994; GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 1999). O entendimento que se tem
pela legislação ambiental brasileira é que os componentes ecológicos e os sociais
constituem o meio ambiente. A própria Resolução Conama 001/86 prevê que o
diagnóstico do meio ambiente para a confecção de um EIA deve contemplar o meio
físico, meio biológico e os ecossistemas naturais e o meio socioeconômico (ou meio
antrópico).
Os impactos, como preveni-los, mitigá-los (ou potencializá-los, no caso de
impactos positivos) e compensá-los, são o enfoque central de um EIA. Para
determiná-los, emprega-se uma série de atividades e métodos técnico-científicos. As
principais atividades subseqüentes na execução de um EIA, segundo SÁNCHEZ
(2003), consistem em: definição do termo de referência; estudos de base;
identificação dos impactos; previsão dos impactos; avaliação dos impactos e plano de
gestão.
De acordo com SÁNCHEZ (2003), “a identificação das questões relevantes
(scoping, na língua inglesa) vai definir o conteúdo do EIA, uma vez que irá
direcionar a coleta de dados e sua análise”. O estabelecimento de um termo de
referência é uma etapa imprescindível, segundo DIAS (2001), para a definição dos
impactos significativos. Os temas relevantes a serem abordados no estudo de base
são definidos pelas interações projeto x meio, por razões de ordem científica e social.
Há vários métodos conhecidos para determinar os termos de referência de orientação
para condução do EIA, como analogia a casos similares, experiência e opinião de
especialistas e consulta ao público.
Na composição do estudo de base ou diagnóstico ambiental, devem ser
considerados os atributos dos componentes do ambiente que podem ser afetados ou
modificados pelo projeto. A coleta de dados por inventário, seleção de indicadores
ambientais ou parâmetros a serem monitorados, deve ser orientada para possibilitar
comparações entre a situação prévia e a pós-projeto. Indicadores ambientais são
parâmetros representativos de processos ambientais e do estado do ambiente
(SÁNCHEZ, 2003). Os indicadores fundamentam as previsões com cunho científico
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sobre o provável cenário futuro, devendo ser utilizados também no acompanhamento
e gestão ambiental. Definir o período e método de amostragem e delimitar a área que
sofrerá as conseqüências são essenciais nessa etapa. Para sua realização, deve ser
conhecida a dinâmica dos ecossistemas naturais e as inter-relações complexas entre
os componentes bióticos e abióticos (INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO
DE ESPAÑA, 1998). Igual paralelo deve ser feito à abordagem do meio social.
WESTMAN (1985) discute a aquisição e apresentação dos dados
relacionados aos compartimentos do ambiente que constituem o sistema ecológico
(ar, solo, água e biota), também denominado biofísico ou simplesmente físico, em
um estudo ambiental. Para o compartimento solo, os atributos estáticos da paisagem
podem ser usados como indicadores de processos dinâmicos e da resposta à ação
humana como, por exemplo, erosão e transporte de sedimentos. A forma de
apresentação dos dados coletados, geralmente, é gráfica (mapas temáticos, com
dados de geomorfologia, solos, vegetação, clima, água, fauna), cuja escala está
condicionada ao nível de detalhamento e aos limites da área de estudo. Os dados
podem ser representados em seções verticais e modelos digitais de terreno e, ainda,
ser armazenados em um sistema de informações geográficas, que é apropriado para
fornecer uma análise uni ou bidimensional de um projeto, em particular com base na
variação dos atributos da paisagem. A água é caracterizada pela concentração dos
elementos presentes e comparada a padrões de referência.
Várias técnicas são empregadas e discutidas na literatura para a identificação
dos impactos ambientais (WESTMAN, 1985; WATHERN, 1988; CANTER, 1996;
ORTOLANO, 1997; INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA,
1998; SÁNCHEZ, 2003). Citam-se algumas das descritas por esses autores, que são
as mais aplicadas em estudos ambientais no país, sendo apontados vantagens e
pontos negativos no seu emprego:
•

checklists ou listas de verificação referem-se a listas de vários impactos
associados a um tipo específico de projeto. Esse método tem como
principal vantagem reunir os mais prováveis impactos associados a um
projeto. Em contrapartida, não possibilita ilustrar as interações entre os
impactos e a interpretação de impactos indiretos. Esse método pode,
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ainda, resultar em categorias extensas, o que tende a desviar a atenção
dos impactos mais significativos;
•

matrizes, também conhecido como método de causa-efeito, consistem
em analisar de maneira qualitativa a correspondência entre uma ação e
suas conseqüências sobre o meio. A matriz mais conhecida é a de
LEOPOLD et al. (1971), que foi o primeiro método estabelecido para
avaliação de impacto ambiental, na qual foram correlacionadas 100 ações
a 88 efeitos ambientais, resultando em 8800 interações. Essa matriz pode
ser considerada uma série de checklists para diferentes ações, remetendo
assim aos mesmos problemas dessa técnica. A possibilidade de atribuição
de pesos aos parâmetros permite sumarizar essa grande quantidade de
dados por meio de um índice para a tomada de decisão. Entretanto, as
contribuições de diferentes elementos e ações podem ficar diluídas;

•

redes de interação são métodos que privilegiam o intercâmbio entre os
componentes ambientais e, conseqüentemente, as relações causa-efeito, o
sentido da alteração e a identificação de impactos indiretos. Em
contrapartida podem resultar em cenários complexos e de difícil
aplicabilidade;

•

overlay ou sobreposição de mapas é uma técnica em que cartas temáticas
são analisadas conjuntamente, o que permite avaliar os impactos
espacialmente, embora restritos a um número reduzido. É um método
bastante aplicado a estudos de alternativas de empreendimentos lineares.

A previsão dos impactos ambientais é uma etapa posterior à identificação
que busca informar sobre a magnitude e intensidade das mudanças nos sistemas
naturais e sociais decorrentes do projeto (SÁNCHEZ, 2003). Os métodos descritos
na literatura para previsão de impactos relacionam-se a diversos campos da ciência
que dispõem de ferramentas específicas para antecipar as variações dos fenômenos
que estudam como: modelos matemáticos, de balanço de massas e estatísticos;
comparação e extrapolação; experimentos de laboratório e de campo; simulações e
modelos analógicos; e julgamento de especialistas (GLASSON; THERIVEL;
CHADWICK, 1999; SÁNCHEZ, 2003).

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

27

A etapa subseqüente na confecção do EIA corresponde à avaliação dos
impactos ambientais. Nessa etapa pretende-se atribuir significância dos impactos
previstos, sempre considerando o contexto socioambiental em que o empreendimento
se insere.
O termo impacto significativo é bastante controverso, conforme assinalado
por BEANLANDS (1993b) e THOMPSON (1990). Este último autor destacou a
importância da distinção entre magnitude e significância. A primeira é resultado da
predição empírica (previsão dos impactos) e a segunda, expressão do custo do
impacto previsto para a sociedade (avaliação de impactos). Após correlação de 24
metodologias de AIA a 15 critérios de avaliação, esse autor ressaltou, ainda, que
métodos quantitativos devem ser usados como ferramentas para ajudar a avaliação e
expressão da interação entre projeto e meio, sempre com a ajuda da consulta pública.
DUINKER; BEANLANDS (1986) consideram as perspectivas estatística,
ecológica, social e do projeto como relevantes à definição de um critério específico
para discutir significância de impacto. ANDREWS et al. (1977 apud DUINKER;
BEANLANDS, 1986) propuseram, para determinar a significância dos impactos, a
adoção dos seguintes critérios: magnitude, extensão espacial, duração, probabilidade
de ocorrência, segurança na previsão do impacto, existência de conjuntos de valores
preestabelecidos (por exemplo, padrões de qualidade do ar e da água) e polêmica
sobre o desenvolvimento proposto (interesse público e as repercussões políticas).
GLASSON; THERIVEL; CHADWICK (1999) apontam outros critérios para
classificação dos impactos, como: físico e socioeconômico, de curto e longo prazo,
local e estratégico, adverso e benéfico, reversível e irreversível, quantitativo e
qualitativo, distribuído por grupo e/ou área e referente a outros desenvolvimentos.
Esses critérios para avaliação dos impactos são combinados e/ou ponderados
entre si, de modo a determinar sua significância. Assim, muitas das avaliações dos
impactos ambientais de projetos vêm sendo executadas de modo simples e
freqüentemente pragmático, delineadas mais na experiência e opinião com
conhecimento do que em análises sofisticadas ou complexas. O método mais formal
é a comparação com padrões legais. Também são aplicadas análises custo-benefício,
multicritério e de decisão (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 1999).
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Os impactos que afetam o meio ambiente podem ser ainda descritos como
diretos, indiretos ou cumulativos. Assim, segundo ERICKSON (1994), “impactos
diretos são mudanças nos componentes e processos do meio ambiente que resultam
imediatamente de uma ação ou projeto relacionado à atividade”; “impactos indiretos
correspondem a modificações na dinâmica e nos componentes do meio ambiente que
são conseqüências dos impactos diretos”; e “impactos cumulativos4 são os efeitos
agrupados dos impactos diretos e indiretos resultados de dois ou mais projetos em
uma mesma área e região”. Esse último tipo de impacto geralmente é abordado em
outro tipo de instrumento de gestão ambiental, a Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) e os dois primeiros são objetos de AIA e devem ser contemplados no EIA.
As medidas mitigadoras são propostas após os impactos serem avaliados, de
modo a reduzir seus efeitos adversos no caso dos negativos. Essas medidas incluem
práticas e procedimentos de controle comprometidos, especificamente, em atenuar ou
acentuar as conseqüências de um projeto proposto (ERICKSON, 1994). Em
INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1998), alerta-se para a
importância da aplicação de medidas preventivas (ou inerentes ao projeto),
geralmente associadas à fase de concepção e definição do projeto, pelas quais a
escolha da tecnologia ou processo é ferramenta básica para alcançar esse objetivo.
SOUZA (2000) destaca que além das preventivas, as medidas mitigadoras englobam
ações corretivas que podem ser de ordem técnica, política ou econômica. As medidas
compensatórias são aplicadas para contrabalançar os impactos ambientais de projetos
quando implementados (CUPERUS et al. 2001). Essas últimas correspondem àquelas
mudanças que não podem ser revertidas ou minimizadas. As medidas mitigadoras e
compensatórias,

geralmente,

são

organizadas nos

planos

de

gestão

do

empreendimento, por vezes, denominados planos de controle ambiental.
Após a finalização e análise do EIA, a etapa que antecede a decisão é a
consulta pública. Essa etapa representa elevada importância à aprovação do projeto e
envolve uma série de mecanismos particulares para sua preparação e realização.
4

Os atributos que caracterizam efeitos cumulativos, conforme SPALING (1994), referem-se a
perturbações múltiplas, causas complexas, processos interativos, limites espaciais expandidos e
permeáveis, horizontes de tempo estendidos e período de exposição. COOPER; CANTER (1997)
identificaram como questões-chave na avaliação de impactos cumulativos a definição do processo de
acúmulo, determinação dos limites espaciais e temporais e o uso de métodos e monitoramento dos
impactos previstos.
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2.3 Etapa Pós-decisão ou de Acompanhamento Ambiental
No processo de AIA, a etapa pós-decisão consiste na análise das ações e suas
conseqüências, decorrentes da decisão adotada na fase de aprovação do projeto,
sobre o meio ambiente. Para esse propósito e com o objetivo principal de minimizar
impactos ambientais, são avaliadas a significância das alterações e a eficácia das
medidas mitigadoras; analisados os resultados de programas de monitoramento em
consonância ao determinado pela legislação ou de acordo com padrões
preestabelecidos; identificados eventuais impactos não previstos e propostas medidas
adicionais.
O acompanhamento ambiental diz respeito aos vários estágios do ciclo de
vida do empreendimento após a decisão ter sido tomada, o que pode incluir a
elaboração do projeto final detalhado, sua construção e operação e até mesmo
desativação. As atividades de acompanhamento, tal como se organizam, interagem,
ainda, a outros instrumentos de gestão ambiental.
ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000) consideram o acompanhamento e os
instrumentos relacionados como um complemento da análise pré-decisão.
ARTS (1998) constatou que a ênfase na análise pré-decisão não somente é
encontrada nas discussões sobre o tema na literatura, como também no sistema de
AIA adotado na maioria dos países. Em grande parte dessas jurisdições em que é
aplicado, o processo de AIA contém apenas recomendações para que o
acompanhamento seja realizado. Em países como EUA, Reino Unido e Austrália, as
atividades pós-decisão são voluntárias. Em outros, como Canadá, Nova Zelândia,
Califórnia (USA), Austrália ocidental e Holanda, são realizadas por exigência legal
com graus de obrigatoriedade variáveis. Para HUI (2000), o acompanhamento
ambiental é freqüentemente um aspecto negligenciado no processo de AIA. No
Brasil, a Resolução Conama 001/86 prevê a elaboração de programa de
acompanhamento e monitoramento como parte do EIA, mas não menciona a
atividade como obrigação legal após a aprovação do empreendimento.
Essa prática incipiente e o pequeno número de países nos quais se prevêem
mecanismos legais ou aconselham o acompanhamento não reduzem a importância da
fase pós-decisão. Se é a etapa pré-decisão que orienta todo o processo de AIA, a
etapa pós-decisão, que consiste no acompanhamento do que ocorre após a aprovação,
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exerce utilidade como referencial de orientação acerca de técnicas, métodos
preditivos, impactos previstos, medidas mitigadoras propostas e conteúdo de
programas ambientais apresentados na fase pré-decisão.
WESTMAN (1985) destacou que os estudos de acompanhamento dos
impactos ambientais pós-projeto representam uma oportunidade não explorada para
melhorar as práticas de previsão. Além disso, a realização completa das metas de
proteção ambiental, necessariamente, envolve monitoramento contínuo dos efeitos
previstos. Ressaltou, ainda, que “somente com a inclusão do monitoramento pósaprovação, o processo de AIA será de fato dirigido ao campo da ciência empírica, na
qual as predições são testadas e as hipóteses revistas como um resultado das
observações”.
SÁNCHEZ (1995) destacou que não vem sendo dada a ênfase necessária ao
monitoramento dos impactos ambientais reais dos empreendimentos após sua
aprovação. SÁNCHEZ (1998a) também salientou que “é necessário lembrar que o
processo de avaliação de impacto ambiental não termina com a emissão de uma
licença governamental, mas continua durante as etapas de

implantação,

funcionamento e desativação de um empreendimento, e nesse campo quase tudo
resta por fazer no Brasil”.
DIAS (2001) enfatizou que, “após a implantação de um empreendimento”, ou
mesmo durante essa fase, “podem surgir impactos não identificados, ou pode-se
verificar que os impactos são de magnitude bem maior que o previsto, de modo que
se tornem necessárias novas medidas de atenuação ou de compensação. Em suma, a
avaliação de impacto ambiental (e sua contínua revisão ao longo da vida útil de um
empreendimento) tem também a finalidade de contribuir para melhorar o
desempenho ambiental de um empreendimento”.
2.3.1 Termos e instrumentos de gestão relacionados
O termo acompanhamento (follow-up, na língua inglesa) é amplo e
abrangente e, a depender da jurisdição onde é adotado recebe diferentes
denominações.
Segundo ARTS (1998) e ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000), para
descrever as atividades pós-decisão do processo de AIA, na literatura em inglês,
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encontram-se os termos EIA monitoring and auditing (monitoramento e auditoria de
AIA) ou EIA Follow-up (acompanhamento de AIA). Também são usados os termos
ex post evaluation of EIA ou EIA evaluation (avaliação pós-decisão de AIA ou
estudo ou análise de AIA). No Canadá é denominado EIA follow-up
(acompanhamento

de

AIA)

e

na

Austrália

e

Hong

Kong,

monitoring

(monitoramento) e auditing (auditoria). Na Holanda adota-se ex post evaluation of
EIA (avaliação pós-decisão de AIA ou simplesmente estudo ou análise de AIA).
Outro termo usado em alguns países (CANTER, 1996), para denotar o
gerenciamento ambiental no ciclo de vida de um projeto, é análise pós-projeto (PPA
– post project analysis, em inglês). Esse termo refere-se aos estudos empreendidos
durante as fases de implantação (pré-construção a construção) operação e
encerramento de um dado empreendimento após a decisão ter sido tomada.
ARTS (1998) considera o termo acompanhamento como o mais apropriado
para abranger esta gama de atividades. Para DIAS (2001), este termo genérico cobre
um “leque amplo de atividades, desde a simples inspeção e fiscalização do local até
processos sistemáticos, desenvolvidos durante e após a fase de implementação do
projeto, depois de tomada a decisão de prosseguir”.
Os instrumentos de gestão ambiental, monitoramento e auditoria são
freqüentemente relacionados ao acompanhamento ambiental. Para KRAWETZ;
MACDONALD; NICHOLS (1987), monitoramento é uma atividade cuja essência é
a coleta de dados, a partir de um programa de observações repetidas e registro de
variáveis ambientais em um determinado período de tempo. O monitoramento tem
como propósito fornecer informações das características e/ou estimar a magnitude
dessas variáveis.
A auditoria contrasta ao caráter contínuo do monitoramento, sendo uma
atividade periódica que envolve a comparação e verificação dos dados de inspeção
com critérios preestabelecidos. Embora instrumento de caráter voluntário tanto nos
EUA quanto na Europa, no Brasil a realização de auditorias ambientais encontra-se
respaldada por legislação em alguns municípios (Santos, Vitória) e Estados (Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), estando, inclusive, objeto de discussão como
projeto de Lei Federal 3160/92 (LA ROVERE et al. 2000).
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Para ARTS (1998), o acompanhamento ambiental incorpora e apóia-se no
monitoramento e na auditoria e, por envolver julgamento de valor, pode resultar em
medidas adicionais e ajustes à decisão original. Nesse sentido, não se limita somente
a verificar se os impactos atuais estão em conformidade com os previstos.
A adoção de medidas de mitigação e o monitoramento de parâmetros
ambientais, estabelecidos com base no projeto e ambiente afetado, são atividades
fundamentais para atenuação de impactos. HOLLICK (1981) destaca que são
necessários mecanismos que garantam a implementação das medidas mitigadoras
preconizadas nas fases iniciais de AIA. Assim, a revisão, reavaliação e readequação
das medidas estabelecidas no EIA, e eventualmente dos indicadores ambientais,
muitas vezes necessárias, são tarefas pertinentes ao acompanhamento ambiental.
Para MARSHALL (2002), deve ser dado enfoque à forma como as medidas
mitigadoras propostas estão integradas no programa de gerenciamento e com relação
ao ambiente local. Mais do que a questão tecnológica ou de gestão, deve-se
preocupar com o fornecimento de subsídios ao decisor na avaliação da relativa
eficiência e integralidade das medidas preconizadas.
Outro instrumento também comumente associado ao acompanhamento é o
Sistema de Gestão Ambiental (SGA). O SGA é internacionalmente normalizado,
assim como as auditorias ambientais, sendo a série ISO (International Organization
for Standardization) 14.0005, referente ao tema, a mais conhecida e com grande
penetração. De acordo com MOURA (2002), a emissão dessas normas “vem
motivando as empresas a investirem em melhorias ambientais, através da
implantação de sistemas de gestão ambiental e um cuidado maior quanto aos
processos de fabricação, produtos e rejeitos gerados, visando atender a uma
expectativa dos consumidores. Essa mobilização vem conduzindo à busca
certificação dos sistemas de gestão ambiental da empresa, à semelhança da
certificação ISO 9.000” (série de normas sobre qualidade).
RIO (1996), ao avaliar as negociações para implantação da ISO 14.000, tece
algumas considerações. Para esta autora, o SGA normativo caracteriza-se por ser a
forma de manifestação de interesses de apenas um grupo social, no caso a empresa.
5

“Estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos,
processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política
ambiental” NBR ISO 14.001:1996.
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Na gestão ambiental, por sua vez, deve prevalecer a multiplicidade de atores e
interesses. Ressalta, assim, que a “projeção desse conjunto de normas como
instrumento regulador de gestão ambiental não pode ser tomada como instrumento
substituto às regulamentações e à gestão ambiental de caráter público”.
A questão da normalização, vantagens e benefícios associados e posições
favoráveis ou contrárias à certificação, é um campo vasto de discussão nas várias
áreas do conhecimento que se inter-relacionam com gestão ambiental. Uma empresa
pode possuir um SGA implementado e optar pela não-certificação. Não obstante,
conforme salientado por FORNASARI (2001), “a prática dos princípios e
procedimentos contidos nas normas é de grande valia à gestão ambiental de uma
organização independentemente de eventuais exigências contratuais ou de mercado”.
Para ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000), o SGA operacionaliza a
implementação de todas as medidas desenvolvidas no estágio pré-decisão. Contudo,
enquanto o SGA integra, o acompanhamento ambiental garante a conformidade
dessas medidas e sua efetividade, devendo ser estreitados os vínculos entre esses dois
instrumentos.
SÁNCHEZ; HACKING (2002), ao discutir AIA e SGA, consideram que os
dois instrumentos têm o mesmo propósito, redução de impactos ambientais. Porém,
enquanto o primeiro, na confecção do EIA, concentra o foco no componente
ambiental afetado e na determinação das medidas mitigadoras, o segundo relacionase mais com as atividades e a proposição de medidas preventivas. A experiência
adquirida tem demonstrado que, pelos formatos e arranjos distintos, o EIA não
subsidia um SGA. Uma contribuição para superar tal obstáculo e integrar as duas
ferramentas seria a elaboração de um EIA estruturado em torno de um modelo
atividade-aspecto-impacto.
Para MORRISON-SAUNDERS et al. (2001), MARSHALL; SMITH;
WRIGHT (2001) e LAMOEN; ARTS (2002), o acompanhamento ambiental também
fornece a ligação entre AIA e SGA e garante a implementação das medidas de
mitigação para proteção e controle do meio ambiente. MARSHALL (2001), ao
estudar empresas do setor de transmissão e distribuição elétrica na Escócia, constatou
que o acompanhamento possibilitou que os compromissos do projeto com a
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mitigação de impactos fossem colocados em prática, por simples estruturas de
gerenciamento.
BITAR (2001) considera que o panorama de desenvolvimento de gestão
ambiental no Brasil aponta para a utilização da AIA e de SGA, amparados pela
auditoria ambiental. Esses seriam os alicerces básicos na construção de um modelo
integrado e aplicável às relações de um empreendimento com o meio ambiente ao
longo de todo o seu ciclo de vida. Destaca, também, que a fase de instalação de um
empreendimento é o início da transição AIA-SGA.
Ainda, conforme enfatizado por BRAGA (et al. 1996), o amplo uso de
auditoria ambiental está inserido no contexto de SGA. Isso não exclui que uma
empresa que não tenha um SGA implementado não possa ser auditada com base nos
documentos utilizados no licenciamento ambiental.
Como a ênfase do acompanhamento está para o monitoramento de
indicadores e inspeção das atividades, fornece dados acerca dos componentes
ambientais afetados e das modificações geradas pelo projeto, podendo subsidiar a
elaboração de um SGA, com suporte de auditorias ambientais.
2.3.2 Objetivos e tipos de acompanhamento ambiental
O acompanhamento destina-se ao controle do meio ambiente, de modo a
evitar ou minimizar efeitos adversos nos ecossistemas e comunidades decorrentes de
decisões adotadas. No plano organizacional, as partes diretamente interessadas e
envolvidas são os proponentes, órgãos reguladores e comunidade. A prática do
acompanhamento pode representar resultados positivos para estes três grupos,
conforme assinalado por MORRISON-SAUNDERS et al. (2001). Para os
proponentes, proporciona proteção contra geração de passivos ambientais, maiores
chances de aceitação da comunidade e possíveis facilidades na obtenção e
manutenção de certificação ambiental. Também pode contribuir para a renovação
(prática introduzida na legislação federal brasileira pela Resolução Conama 237/97 e
regulamentada no Estado de São Paulo pelo Decreto 47.400/02) mais ágil das
licenças ambientais, pela garantia de implementação de programas ambientais. Para
as comunidades, representa redução de incertezas sobre impactos cumulativos e
conhecimento sobre os reais impactos ocorridos. Para as autoridades responsáveis,
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provê uma ligação direta entre os estágios pré e pós-decisão, além do controle sobre
as atividades e, conseqüentemente, atenuação de impactos.
De acordo com SADLER (1996), ARTS (1998), ARTS; CALDWELL;
TACHÉ (2000) e MEIJER; VLIET (2000), há dois objetivos principais para
realização do acompanhamento ambiental:
•

controle da atividade – verificação e ajuste da conformidade do
empreendimento com os termos e condições aprovados; constatação e
registro de mudanças pós-aprovação; avaliação dos resultados ambientais
do projeto; controle dos impactos atuais (conformidade com as previsões
do EIA, desempenho ambiental das atividades); e adoção de medidas
adicionais para prevenir, mitigar ou compensar impactos inesperados e
inaceitáveis;

•

aprendizado – incremento do conhecimento científico sobre relações
causa-efeito, medidas mitigadoras, técnicas de construção e sistemas
ecológicos; provisão de experiência para avaliação da qualidade dos
EIAs; melhoria para o processo de AIA e projetos futuros de
planejamento e gestão e conseqüente aperfeiçoamento da tomada de
decisão.

Além desses objetivos principais, outros podem ser destacados. O
acompanhamento pode aumentar a transparência do processo, enquanto fortalece o
envolvimento público, gera comunicação de resultados e legitimidade à decisão
tomada. O acompanhamento pode atuar como um guarda-chuva sob o qual várias
atividades de monitoramento e avaliação podem ser gerenciadas, com função de
integrar e estruturar a informação ambiental e os instrumentos. Pode, ainda,
facilitar o controle da conformidade com requerimentos legais, pelo atendimento
às exigências preconizadas e parâmetros estabelecidos pela legislação.
Embora respaldada por objetivos claros e com evidentes aspectos positivos
associados, a baixa adesão ao acompanhamento também pode estar associada às
dificuldades de sua realização na prática. A impressão de que é pouco executado e,
freqüentemente, dificultado por sérios problemas e limitações pode decorrer do
contexto dinâmico no qual se insere. Autores que se dedicam a pesquisar essa etapa,
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como ARTS (1998) e ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000), destacam algumas
razões para o não aproveitamento desse instrumento em todo o seu potencial:
•

inadequação ou deficiências no EIA: avaliação incorreta ou incompleta,
caráter descritivo que se sobrepõe ao preditivo;

•

técnicas inapropriadas para acompanhamento: modelos científicos sobre
relações causa-efeito limitados, falta de adequação nos dados do
diagnóstico ambiental, restringindo monitoramento e avaliação, e
indicadores não completamente representativos;

•

limitações organizacionais e de recursos: monitoramento pode ser caro,
requer capacitação humana e o envolvimento de muitas partes;

•

deficiências na legislação e falta de clareza: não há diretrizes por parte das
agências reguladoras e de pressão legal para avaliar as atividades que
geram impactos;

•

baixa prioridade e apreciação limitada por gerentes: os benefícios
esperados de um acompanhamento ambiental e seu valor agregado com
relação a custos não são claros.

Das dificuldades de se colocar em prática esse instrumento, uma das
primeiras questões que emerge é a definição do que se pretende focalizar ao se
realizar o acompanhamento ambiental de um empreendimento. ARTS (1998)
distingue dois níveis principais de abordagem: análise dos sistemas de AIA
(evaluation of EIA systems, em língua inglesa) e análise das atividades de AIA
(evaluation of EIA activities, em língua inglesa). ARTS; CALDWELL; TACHÉ
(2000) reforçam que essa separação constitui-se em dois extremos quanto a caminhos
metodológicos a serem adotados ao se fazer acompanhamento ambiental.
O enfoque da pesquisa para a fase pós-decisão teve seu início na avaliação da
qualidade do EIA, que é o documento central do processo decisório. Grande parte
das pesquisas que vem sendo desenvolvida sobre acompanhamento ambiental tem,
preferencialmente, focalizado a análise dos sistemas de AIA (BISSET, 1984;
BUCKLEY, 1991a, b; WOOD, 1995; SADLER, 1996; GLASSON; THERIVEL;
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CHADWICK, 1999), em detrimento da pesquisa sistemática e estrutural das
atividades submetidas à AIA e suas conseqüências ambientais. ARTS (1998) e
ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000) ponderam que esses dois tipos de pesquisa
não são excludentes, mas, sim, denotam evidentes e expressivas relações mútuas.
Ainda segundo ARTS (1998), muitos desses estudos que examinam o sistema de
AIA expressam a necessidade do outro tipo de acompanhamento, apesar de
destacarem a dificuldade na sua execução.
2.3.3 Análise de sistemas de AIA
A análise de sistemas de AIA orienta-se à conformidade, por meio da
avaliação da qualidade de EIAs. Direciona-se à melhoria do processo de AIA, seus
procedimentos e, principalmente, produtos. Tem como foco principal demonstrar a
veracidade e a confiabilidade das previsões contidas no EIA, de modo a contribuir
para intensificar o conhecimento técnico e científico necessário para AIA. Esta
atividade também é referida na literatura como auditoria de AIA ou auditoria da
exatidão das previsões de impactos, ou simplesmente auditoria de impactos.
Os trabalhos desenvolvidos, principalmente na década de 80, visavam a
analisar a precisão dos impactos apresentados no EIAs confrontando-os com aqueles
verificados em empreendimentos em implantação e/ou operação. Nesse escopo,
destacam-se as pesquisas desenvolvidas por BEANLANDS; DUINKER (1983),
BISSET (1984), CULHANE (1987), CULHANE; FRIESEMA; BEECHER (1987);
BUCKLEY (1991a). As deficiências constatadas em EIAs, ressaltadas nesses artigos,
remetem a generalizações sobre probabilidades das condições esperadas, previsões
vagas e com falta de quantificação, incertezas sobre significância de impactos e sua
probabilidade de ocorrência.
Algumas dessas deficiências foram encontradas por PRADO FILHO;
SOUZA (2004) na condução de auditoria de impactos de minerações do Quadrilátero
Ferrífero, acrescentando também como problemas a essa prática, mudanças no plano
de monitoramento e dificuldade de coleta desses dados nos arquivos dos órgãos
ambientais.
ARTS (1998) salienta alguns obstáculos à prática da análise de sistemas de
AIA. Nesse sentido, destacam-se as mudanças de projeto após o EIA ter sido
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finalizado (muitas vezes requeridas pelos próprios órgãos licenciadores), o que torna
as previsões obsoletas ou irrelevantes; os parâmetros usados nos programas de
monitoramento podem não corresponder àqueles usados nas predições; e a escala de
tempo em que alguns impactos ocorrem requer longos programas de auditoria para
detectá-los. Destaca também que muitos dos resultados dessas pesquisas são de
grande valia para os gestores públicos do processo de AIA, pois contribuem para o
aperfeiçoamento do sistema de AIA. Em contrapartida, representam pouco interesse
aos empreendedores, pois usualmente são menos proveitosos para a gestão ambiental
das atividades.
Outros autores ressaltam aspectos positivos no seu emprego. WOOD (1995)
destaca, como principais propósitos, a difusão da prática de AIA e seu
aperfeiçoamento pela incorporação do resultado advindo da experiência e reparação
de qualquer fraqueza identificada. De acordo com BISSET; TOMLINSON (1988), a
auditoria de impactos representa um mecanismo do processo de AIA capaz de
transferir o conhecimento adquirido dos efeitos ambientais reais de um projeto para
futuros EIAs, não pelo exame racional da decisão tomada, mas pelo estudo da
qualidade da informação disponível.
Para CULHANE (1987), a ausência de informação adequada sobre as
conseqüências dos projetos impede a definição do modelo preditivo para decisões
futuras e prejudica a proposição das medidas mitigadoras para as conseqüências
adversas. Nesse sentido, WOOD (1999) assinala que a auditoria de impactos
possibilita identificar distorções entre os impactos previstos e os reais. O passo
essencial, para os métodos preditivos serem corrigidos ou melhorados para uso
futuro, seria explicar esses erros ou relacioná-los com a técnica de previsão
empregada. Esse autor considera, ainda, que os mecanismos de análise de sistemas
de AIA não estão sendo completamente explorados e que há insuficiência de
pesquisa acerca de modelos e técnicas usadas na predição de impactos. Para
BUCKLEY (1991a), o aperfeiçoamento nas técnicas de previsão é necessário, sendo
essencial a continuidade da auditoria de impactos, que se constitui em um importante
elo para realimentar o planejamento e a gestão ambiental. Em seu entendimento, essa
ferramenta pode, além de revelar a acurácia da previsão inicial, garantir,
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potencialmente, o esforço na gestão ambiental para aquelas estimativas iniciais que
se demonstraram imprecisas.
Se é evidente a dificuldade em se realizar uma auditoria ampla dos impactos
previstos,

principalmente

por

problemas

nos

enunciados

dos

impactos,

generalizações ou aproximações ambíguas da realidade, também há benefícios
evidentes acerca dessa prática. Esse tipo de acompanhamento ambiental reforça a
AIA como um processo interativo, considerando-se as situações pré e pósdesenvolvimento do projeto. O conhecimento adquirido por esse tipo de pesquisa
pode contribuir para que algumas incertezas sejam dirimidas para a confecção de
outros estudos ambientais.
2.3.4 Análise das atividades de AIA
A análise das atividades de AIA direciona-se ao desempenho, com base em
métodos qualitativos, uso de indicadores e informação coletada de modo pragmático,
com o propósito de controlar e gerenciar os impactos ambientais. Devido às suas
características, também poderia ser denominada como avaliação da eficácia da AIA.
Esse tipo de acompanhamento está, desse modo, dirigido à gestão ambiental do
empreendimento, não se limitando apenas a garantir o cumprimento dos termos da
decisão, mas de avaliar o gerenciamento adequado da atividade.
ARTS (1998) destaca que a pesquisa recente sobre acompanhamento
ambiental tem focalizado menos a exatidão das previsões contidas nos EIAs. Está
mais direcionada às relações da AIA com os subseqüentes estágios do ciclo de vida
de um empreendimento e suas relações com o meio ambiente. A análise das
atividades (projeto ou plano) de AIA compreenderia um acompanhamento focalizado
na gestão ambiental, com o propósito de verificar e controlar os impactos, prevendo
atividades de inspeção e supervisão ambiental.
Pouca experiência tem sido adquirida com acompanhamento de atividades de
AIA, de acordo com ARTS (1998). A exceção são jurisdições como Holanda,
Austrália Ocidental e Hong Kong, nos quais essas atividades estão mais aprimoradas.
Segundo LAMOEN; ARTS (2002), na Holanda, o acompanhamento está
orientado para a comparação dos efeitos esperados aos reais da atividade
implementada. Desse modo, o EIA não é o principal objeto dessa fase, consistindo
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meramente em fonte de informações sobre os impactos previstos, aqueles que foram
relevantes para a decisão tomada.
Por outro lado, no modelo de acompanhamento adotado em Hong Kong,
desde 1990, é grande o destaque dado ao EIA. Segundo HUI (2000), tem como
objetivos: seguir as orientações do EIA e a adequada implementação das medidas
mitigadoras; assegurar que contratantes, licenças e detalhamento do projeto
incorporem as medidas recomendadas no EIA; monitorar e auditar os impactos atuais
resultantes da implementação de um projeto, de modo a promover que medidas
preventivas e de remediação sejam aplicadas onde surjam imprevistos ou impactos
mais sérios do que aqueles prognosticados; e aperfeiçoar a qualidade dos EIAs,
reduzindo incertezas nas previsões futuras e formando boa prática.
De acordo com DIK; MORRISON-SAUNDERS (2002), a obrigatoriedade da
adoção das condições aprovadas no processo de AIA na Austrália ocidental, ainda
que exerça, aparenta ter menos influência do que a pressão imposta pelo público na
adoção das medidas, nas práticas de gerenciamento ambiental dos empreendedores.
WLODARCZYK (2000), ao analisar o sistema de AIA canadense, destaca
alguns aspectos para a melhoria do acompanhamento ambiental e auxílio aos
praticantes. Assim, salienta a necessidade de maior orientação, pois faltam
regulamentos, padrões, critérios ou procedimentos para o desenvolvimento de
programas de acompanhamento. Esses programas podem ser substancialmente
diferentes a depender da escala do projeto e de quem o conduz (agência
governamental ou setor privado). Ainda segundo esse autor, alguns elementos devem
ser contemplados, como: estabelecimento dos objetivos; listagem dos dados a serem
coletados de acordo com a fase do projeto; definição dos parâmetros a serem
monitorados; freqüência e localização geográfica/extensão do monitoramento;
participação de vários atores; procedimentos e/ou critérios de desempenho para
avaliar a precisão do EIA, a eficácia dos programas de monitoramento, das medidas
de mitigação e/ou para determinar a necessidade de medidas adicionais;
gerenciamento formal e um sistema de administração informativa; protocolos para
documentação, comunicação e disseminação.
ARTS (1998) identificou, a partir de vários estudos, aspectos relevantes para
realização do acompanhamento ambiental com êxito, destacando: início cedo (desde
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a etapa de pré-decisão, conectada explicitamente com o conteúdo do EIA); seletivo e
bem focalizado (objetivos claros, temas chaves, direcionado às incertezas e
dificuldades, interesse público); ligado a outras atividades de avaliação, instrumentos
reguladores e gestão do projeto; clareza (nítida divisão entre tarefas e
responsabilidades) e compromisso das partes envolvidas (responsabilidade final,
abertura, envolvimento do público, revisão externa/independente de avaliação dos
resultados, relatório de avaliação público); e recursos.
2.3.4.1 Paralelo entre as fases pré e pós-aprovação
O modo pelo qual o instrumento de AIA estruturou-se, o envolvimento e
compromisso de administradores, políticos e público estão geralmente concentrados
nos estágios iniciais do processo do que na etapa da sua implementação.
Conseqüentemente, os métodos utilizados na análise pós-decisão são menos
desenvolvidos que aqueles para a pré-decisão. Contudo, é possível empregar muitos
dos procedimentos utilizados na pré-aprovação para a fase posterior.
ARTS (1998) e ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000) recomendam uma
estrutura básica para execução do acompanhamento que se assemelha às etapas
iniciais do processo de AIA. Um pré-passo consiste na triagem para se determinar a
necessidade de acompanhamento ambiental, com critérios semelhantes àqueles
adotados para realização ou não de EIA. Nesse sentido, dois extremos podem ser
considerados, ou acompanhamento nunca é requerido ou sempre é demandado. Os
passos seguintes para sua realização consistem em:
1. Definição do escopo (scoping) do acompanhamento ambiental, na qual
são traçados os objetivos e as questões relevantes. O nível de detalhe é
determinado, bem como os métodos e as técnicas utilizáveis para
monitoramento e registro. Nesse sentido, também há dois extremos: o
acompanhamento abrangente, que engloba todos os aspectos possíveis,
caminho esse orientado para o EIA; e aquele direcionado ao
monitoramento e à avaliação de algumas questões relevantes para o
projeto, voltado aos pontos mais fortemente discutidos durante a tomada
de decisão.
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2. Operacionalidade na avaliação dessas questões relevantes: escolha de
indicadores, locais, métodos, periodicidade e responsáveis.
3. Coleta de dados, monitoramento, observações. Sempre que possível,
explorar a possibilidade de relacionar outras atividades de avaliação ao
acompanhamento ambiental.
4. Avaliação e gerenciamento dos resultados.
5. Tomada de decisão sobre ajustes e providências. Elaboração do relatório
de acompanhamento e publicação. Ações remediadoras necessárias
devem ser decididas à luz dos resultados obtidos, bem como a decisão de
como implantá-las.
Embora seja útil e relevante executar acompanhamento dos impactos atuais,
há uma série de fatores que indica a necessidade da sua realização (ARTS, 1998;
ARTS; CALDWELL; TACHÉ, 2000, WLODARCZYK, 2000 e MEIJER, VLIET,
2000), como: grau de incerteza e/ou complexidade das análises e previsões contidas
do EIA; grau de incerteza e/ou não familiaridade com a eficácia das medidas
requeridas/propostas de prevenção, mitigação ou compensação dos impactos
ambientais; complexidade e magnitude da atividade proposta, envolvimento de novas
ou não conhecidas tecnologias; sensibilidade da área onde a atividade está sendo
proposta – ecossistemas protegidos, regiões habitadas, e/ou com acúmulo de
poluição; risco se atividade ou medidas não forem corretamente implementadas;
sensibilidade política ou social da atividade proposta e/ou consenso da decisão,
importância de debate público, queixas ou necessidade de comunicação; mudanças
significativas no projeto e no subseqüente planejamento e tomada de decisão; dentre
outros.
2.3.5 Casos práticos de acompanhamento ambiental
São poucos os exemplos na literatura que relatam casos de acompanhamento
ambiental. Da Holanda, um dos países que reconhecidamente mais o pratica,
segundo LAMOEN; ARTS (2002), somente uma pequena fração dos projetos
submetidos à AIA é objeto de acompanhamento. Até 1998, de 800 EIAs iniciados,
mais de 375 decisões haviam sido tomadas. Entretanto, o acompanhamento foi
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realizado somente para 60 projetos. Desses, para 25 havia sido publicado um
relatório, enquanto um segundo relatório foi preparado apenas para três.
A realização de acompanhamento ambiental para projetos de infra-estrutura
rodoviária pode fornecer informações sobre os impactos ambientais para
subseqüentes tomadas de decisão. Além disso, permite verificar se a tomada de
decisão durante as fases de detalhamento de projeto e construção está de acordo com
o projeto. O acompanhamento pode ser encarado como um tipo de monitoramento e
avaliação de advertência, permitindo ajustes antes que decisões irreversíveis sejam
tomadas (LAMOEN; ARTS, 2002).
Um caso pioneiro, no Brasil, foi o acompanhamento ambiental dos trechos III
e IV do gasoduto Bolívia-Brasil, relatado por KÜLLER; MACHADO (1998). Desse
empreendimento linear com 3056 km de extensão, os 522 km, inseridos no Estado do
Mato Grosso do Sul, foram objeto de um plano de gestão ambiental durante sua etapa
construtiva. Esse segmento atravessa regiões com características geomorfológicas
diferenciadas e áreas sensíveis ecologicamente, como a APA do rio Guariroba e
cursos d’água pertencentes ao Pantanal Matogrossense. Das atividades da equipe
multidisciplinar de gestão da obra, faziam parte a obtenção das licenças, aplicação do
programa de treinamento ambiental e inspeções de campo. Alguns resultados
importantes advieram desse acompanhamento, como incorporação de modo
sistemático de procedimentos ambientais para uma obra de grande porte; alterações
de projetos para transposição de áreas sensíveis; proposição de novas investigações
sistemáticas prévias e adaptações de métodos e técnicas construtivas.
DIAS (2001) avaliou a etapa de acompanhamento ambiental no processo de
AIA, a partir de seis estudos de caso de minerações de pequeno a médio porte em
operação no Estado de São Paulo. Das medidas relacionadas à mitigação,
monitoramento e recuperação das áreas propostas nos EIAs desses empreendimentos,
constatou-se que a maior parte foi formulada em linguagem vaga e imprecisa;
somente uma pequena parcela foi dimensionada com descrição detalhada, o que,
entretanto, não garantia a viabilidade da sua fiscalização; algumas foram tão
detalhadas, que iriam requerer a presença de um agente fiscal durante a execução dos
trabalhos; e outras medidas pressupunham a execução de estudos complementares.
Assim, quanto à exeqüibilidade de fiscalização, as 122 medidas distribuem-se em:
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33% fiscalizáveis, 19% não-fiscalizáveis e 48% fiscalizáveis, porém requerendo
interpretação e avaliações subjetivas por parte dos agentes responsáveis. Na visita às
minas, foram identificadas numerosas evidências de não-cumprimento ou
atendimento insatisfatório dessas medidas, bem como falhas nas atividades de
fiscalização. As condições estabelecidas para aprovação dos projetos não são, de
modo geral, satisfatoriamente cumpridas nas etapas de instalação e operação dos
empreendimentos.
No Estado do Ceará, o Programa Rodoviário Ceará II, financiado em 50%
pelo BID e 50% pelo governo estadual, engloba gestão ambiental no subprograma de
obras civis (KESSELRING; KESSELRING; PONTE, 2002). Esse subprograma para
as fases de construção e operação de rodovias envolve ações/atividades relacionadas
à supervisão ambiental (avaliação dos impactos ambientais e implantação das
medidas mitigadoras), fiscalização (cumprimento de princípios estabelecidos, assim
como cláusulas de natureza ambiental determinadas nos contratos das obras) e
monitoramento (avaliação periódica das medidas preconizadas no Plano de Ação
Ambiental). O documento denominado Relatório de Avaliação Ambiental tem como
finalidade ajustar o projeto final de engenharia a requisitos ambientais, como
diagnóstico de passivos ambientais, análise das características físicas e biológicas
dos ecossistemas frágeis (áreas de dunas fixas, manguezais, regiões serranas),
delimitação das bacias hidrográficas afetadas e análise das áreas para instalação de
áreas de apoio. O arranjo e as atividades propostas nesse programa têm demonstrado
eficiência no controle dos impactos ambientais e possibilitaram a incorporação da
variável ambiental nas diversas fases do ciclo de vida rodoviário.
CERRI; ZAINE; REIS (2002) apresentaram resultados referentes ao
programa de monitoramento ambiental da área de instalação de 90 km de gasodutos
na região de Rio Claro (SP). Os principais objetivos eram minimizar impactos
ambientais negativos causados pela obra e assegurar o cumprimento das medidas
mitigadoras e compensatórias. As atividades envolvidas contemplaram a observância
de vários parâmetros ambientais, cujos resultados eram consolidados em relatórios
periódicos. O uso desse

instrumento

na

fase

de

construção

contribuiu

consideravelmente para a redução dos impactos diretos e indiretos, bem como
possibilitou identificar áreas a serem objeto de monitoramento na fase de operação.
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Os casos descritos, na sua maioria, referem-se a experiências pontuais
relacionadas, principalmente, a empreendimentos que afetam áreas de grande
sensibilidade ambiental ou projetos que recebem o apoio financeiro de agências
multilaterais de financiamento. O próprio caso da duplicação da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes enquadra-se nesses dois critérios. GALLARDO; SÁNCHEZ
(2004) relataram alguns aspectos sobre o esquema de acompanhamento ambiental a
que essa obra foi submetida. Resultados preliminares atestam que é possível o
estabelecimento de uma estrutura para um acompanhamento efetivo por meio de
intensa supervisão e relatórios periódicos, com clara subdivisão de deveres e
responsabilidades de cada parte envolvida.
2.4 Impactos Ambientais Associados a Rodovias
Projetos rodoviários implicam impactos ambientais consideráveis sobre a
qualidade ambiental da área onde são construídos. A construção de uma rodovia
causa irreversíveis mudanças pela sua presença física. Os tipos de intervenções que
deflagram os impactos são variados e essas ações imprescindem de medidas de
mitigação e compensação, cuja eficácia deve ser um aspecto relevante a ser
monitorado nos estágios pós-decisão.
Os impactos associados a empreendimentos rodoviários afetam, de acordo
com HOBAN; TSUNOKAWA (1997), os seguintes componentes ambientais: solos
(perda de produtividade agrícola, erosão, assoreamento, processos de movimento de
massa e contaminação); recursos hídricos (modificação do fluxo d’água de superfície
e de subsuperfície, degradação da qualidade da água); ar (emissões de contaminantes
e movimentos de poluentes); flora e fauna (perda e fragmentação de hábitat,
interrupção de corredores, danos ao hábitat aquático, interrupção do ciclo
biogeoquímico, acessibilidade, desequilíbrio ecológico, contaminação da biota,
transmissão de doenças); comunidade e atividades econômicas (segregação urbana,
perda de atividades sociais e de negócios para as comunidades lindeiras, redução da
utilidade de modos tradicionais de transporte, dilema para o turismo, choque cultural,
migração de pessoas, mudanças demográficas, interrupção permanente de atividades
econômicas locais); herança cultural (patrimônio histórico, cultural e arqueológico);
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visual e paisagem; ruído (bem-estar humano, vibração, perturbação na vida
selvagem); e saúde e segurança.
Essa lista é extensa e abrangente. A depender das características do
empreendimento, e do meio onde se insere, tais componentes serão afetados em
níveis e com conseqüências diferenciados.
As fases de um projeto rodoviário compreendem: concepção, pré-viabilidade,
viabilidade, projeto, construção, operação e manutenção.
O estudo de alternativas locacionais para empreendimentos lineares como
rodovias, que rompem e modificam o equilíbrio biofísico do meio ambiente, é
sempre uma etapa imprescindível na sua concepção de modo a minimizar impactos.
Nessa etapa o foco incide sobre a seleção do traçado que apresente maior harmonia
com as características do meio. Técnicas e abordagens com enfoques distintos são
encontradas na literatura, e duas, particularmente, foram aplicadas a estudos teóricos
para duplicação e proposição de novo traçado para rodovias paulistas.
GALVES (1995) empregou a teoria de análise de decisões para estudos de
alternativa de traçado da transposição da Serra do Quilombo (por túnel, em paralelo à
pista existente e novo traçado ou variante) na rodovia Cônego Domênico Rangoni
(SP-55). Nessa análise os atributos geotécnicos desempenharam papel relevante, pois
os aspectos do meio físico considerados foram a redução da ocorrência de
escorregamentos e deposição de sedimentos em áreas de mangue.
Em POLETTO (2002) a abordagem da ecologia da paisagem foi utilizada na
avaliação de impactos ecológicos de corredores rodoviários. A análise quantitativa
por meio do uso de métricas da estrutura da paisagem serviu como suporte à escolha
de alternativas de traçado em parte do trecho sul do traçado do Rodoanel, que
atravessa o Parque Municipal do Pedroso e área de captação de água para o
abastecimento do município de Santo André, inserida na bacia hidrográfica da
represa Billings.
BELLIA; BIDONE (1993) reforçam que é fundamental adequar o projeto
rodoviário às características do meio ambiente, que é o suporte da sua inserção. Para
o estudo de alternativas de traçado, recomendam a compartimentação da área de
interesse em unidades geoambientais homogêneas, pela correlação de atributos,
como características geológicas, de relevo, dos solos, pluviosidade, cobertura
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vegetal, ocupação dos solos e drenagem natural. Assim, podem ser identificados,
quanto aos impactos ambientais significativos potenciais, os compartimentos críticos
para cada traçado. O desenvolvimento do projeto corresponde, então, a uma
atividade iterativa, em que variáveis vão sendo conhecidas, agregadas e detalhadas,
de modo a atingir o objetivo da definição do projeto final que contemple os
requisitos preestabelecidos (premissas técnicas, econômicas e ambientais).
No ciclo de vida de um empreendimento rodoviário, a fase de construção
representa, principalmente quanto aos parâmetros do meio físico e biótico, aquela
que pode deflagrar os impactos negativos mais significativos. Envolve não somente
as atividades fim, como várias outras, também com potencial de degradação,
relacionadas por BELLIA; BIDONE (1993): instalação de canteiro de obras;
desmatamentos e limpeza do terreno; execução de caminhos de serviço;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmonte de rocha e pedreiras; obras de
drenagem permanentes e provisórias; obras de arte (pontes, viadutos e túneis); e
exploração de materiais de construção.
FORNASARI et al. (1992), por meio do intercruzamento dos principais
processos tecnológicos nas fases de implantação e operação de uma rodovia aos
processos de dinâmica superficial, identificaram as alterações decorrentes para cada
atividade envolvida.
Na literatura encontram-se listas dos principais impactos ambientais
associados ao ciclo de vida de um projeto rodoviário. BELLIA; BIDONE (1993)
relacionam os impactos associados às ações, bem como causas prováveis e medidas
mitigadoras associadas. ROMANINI (2000) e AKIOSSI (2002) discutem os
principais impactos da fase de operação, visando a sua utilização na elaboração de
um SGA. POLETTO (2002) enfatiza os impactos sobre o meio biofísico nas fases de
implantação e operação. SÁNCHEZ (2003) apresenta a relação de efeitos e impactos
ambientais de rodovias ilustrada no Quadro 2.1.
Para a minimização desses impactos ambientais negativos, são propostas
medidas de prevenção e mitigação, que em sua maioria correspondem a critérios de
projeto e práticas de engenharia adequadas. As medidas de compensação incluem
não somente a monetária, remetendo às mais diversificadas soluções possíveis.
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fase de planejamento
criação de expectativas e inquietação à população
especulação imobiliária
abandono ou redução das atividades agrícolas

fase de implantação: atividades preparatórias e de construção
impactos sobre o meio físico
modificação do relevo
intensificação de 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
indução de inundações (aumento de freqüência e intensidade)
alteração da qualidade das águas superficiais
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

impactos sobre o meio biótico
destruição e fragmentação de hábitats da vida selvagem
perda e afugentamento de espécimes da fauna
soterramento de comunidades bentônicas
criação de ambientes lóticos
modificações na cadeia alimentar

impactos sobre o meio antrópico
alteração das formas de uso do solo
alteração ou perda de sítios arqueológicos e outros elementos do patrimônio cultural
impacto visual
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

fase de implantação: desmobilização
redução das oportunidades de trabalho
redução da arrecadação tributária

fase de operação
alteração da qualidade do ar
alteração do ambiente sonoro
alteração da qualidade das águas superficiais
risco e poluição da água e do solo com substâncias químicas
estresse sobre vegetação natural
perda de espécimes da fauna por atropelamento
bloqueio ou restrição de movimento através da rodovia (efeito barreira)
perturbação ou afugentamento da fauna (efeito evitação)
valorização/desvalorização imobiliária
adensamento da ocupação nas margens e área de influência
aumento do tráfego nas vias interconectadas
interferência com caminhos e passagens preexistentes

Quadro 2.1 – Principais efeitos e impactos induzidos por um empreendimento
rodoviário (SÁNCHEZ, 2003).
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Em BRASIL (1996), são apresentadas recomendações para elaboração do
plano ambiental de um empreendimento rodoviário. Esse plano estabelece as
atividades a serem desenvolvidas com vistas na prevenção ou mitigação dos
impactos negativos e na maximização dos positivos.
A gestão ambiental deve envolver três componentes básicos: supervisão,
fiscalização e monitoramento. A supervisão consiste em inspecionar a implantação
das medidas de caráter ambiental. A fiscalização remete à contínua verificação do
cumprimento dos princípios, normas e funções estabelecidas no gerenciamento, além
das cláusulas de natureza ambiental, incluídas nos contratos. O monitoramento
corresponde a acompanhar a evolução da implementação das medidas preconizadas
no plano ambiental, avaliando periodicamente seus resultados e propondo alterações,
complementações e/ou novas atividades sempre que necessário (BRASIL, 1996).
SÁNCHEZ; GALLARDO (2004) enfatizam que o êxito na implementação
das medidas mitigadoras na fase de construção de uma obra rodoviária em ambientes
sensíveis remete à adoção de um detalhado programa de acompanhamento ambiental
e ao rigoroso controle da sua realização.
A inserção da questão ambiental no cenário legal brasileiro fez-se sentir no
meio rodoviário. De acordo com MARQUES et al. (1998), no final dos anos 80,
aspectos ambientais foram decisivos para a reprovação do projeto da rodovia do Sol,
no processo de licenciamento ambiental. A implantação de um novo corredor viário
transpondo a Serra do Mar, entre o Vale do Paraíba e São Sebastião, acarretaria
impactos ambientais significativos sobre os meios físico e biótico, além daqueles
sobre o meio antrópico, quanto à indução de ocupação de áreas protegidas e
apropriação de zonas de mananciais. A duplicação de outra importante rodovia, no
início dos anos 90, a Fernão Dias, foi justificada pela criticidade da capacidade de
tráfego e alto índice de acidentes fatais. Devido aos impactos significativos
associados, foram propostos programa de relocação de favelas e exigências
específicas para a travessia do Parque da Cantareira, que se constitui em área de
proteção ambiental e onde há mananciais de abastecimento metropolitano.
GALLARDO et al. (2003) confirmam, a partir da análise do processo de AIA
de 76 empreendimentos rodoviários no Estado de São Paulo, entre 1998 a 2002, a
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crescente inserção da variável ambiental nas fases de construção e operação de
rodovias.
Na América Latina, segundo ROMANINI (2000), as agências internacionais
de financiamento multilateral, BID e Bird, que no início atuaram para a
institucionalização da AIA, vêm atualmente exigindo a inserção de novos
instrumentos de planejamento e gerenciamento ambiental para projetos rodoviários.
Em São Paulo, o BID recomendou que, para o Rodoanel Metropolitano, fosse
realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica – AAE. Para a liberação de
empréstimos às concessionárias de rodovias, esses bancos têm exigido a criação de
setor de meio ambiente vinculado à estrutura permanente da empresa e a implantação
de SGA.
MARQUES et al. (1998) também destacam que, além da pressão exercida
pelos financiadores, a atuação do Ministério Público e a conscientização pública
acerca dos problemas ambientais foram os fatores responsáveis pela internalização
da variável ambiental nos projetos e obras do sistema de transporte rodoviário no
Estado de São Paulo.
2.5 Acompanhamento Ambiental – Aspectos Relevantes
O acompanhamento ambiental, embora parte integrante do instrumento de
AIA, apresenta-se ainda como ferramenta pouco explorada e difundida, segundo
autores que vêm pesquisando o tema (WESTMAN, 1985; SÁNCHEZ, 1995, 1998a;
ARTS, 1998; ARTS; CALDWELL; TACHÉ, 2000; DIAS, 2001). São várias as
razões atribuídas à sua não-utilização efetiva, como dificuldades inerentes à sua
condução, refletidas por custos elevados e esquema complexo, ou, simplesmente,
pela baixa repercussão dos resultados positivos.
A ênfase no controle das atividades é essencial para a consolidação efetiva do
acompanhamento ambiental e demonstração do seu potencial para minimizar
impactos ambientais negativos. A inter-relação aos demais instrumentos de gestão
torna-se imprescindível para sua aplicação de modo sistemático e eficiente.
O acompanhamento ambiental consiste não somente no elo entre a fase de pré
e pós-aprovação como no eixo condutor que pode realimentar todo o processo e
fornecer subsídios técnicos para consubstanciar um SGA, como verificado por
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GALLARDO; SÁNCHEZ (2004); SÁNCHEZ; GALLARDO (2004) e CERRI;
ZAINE; REIS (2002), dentre outros.
De acordo com ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000), o acompanhamento
deve ser confeccionado sob medida para o projeto e o contexto, cujo escopo
contenha as incertezas e a gravidade dos impactos, o que irá garantir a
praticabilidade de execução. Além disso, o acompanhamento deve manter ligação
forte com a tomada de decisão. Deve ser preparado com relação ao projeto aprovado
e como parte do processo de AIA, buscando um caminho flexível e adaptável, para
as tomadas de decisão subseqüentes. O uso de caminhos pragmáticos é garantido
pela integração a outras ferramentas de gestão como, o monitoramento que envolve
pequenos ciclos de retorno e pode rapidamente fornecer resultados de campo
aplicáveis.
Para MORRISON-SAUNDERS et al. (2001), por meio do monitoramento, da
auditoria e avaliação de resultados, o acompanhamento ambiental pode assegurar que
os benefícios esperados da AIA durante os estágios de pré-decisão do processo sejam
alcançados. As lições aprendidas dessa experiência podem contribuir para o
aperfeiçoamento da prática futura de AIA.
Ainda que a prática de acompanhamento ambiental seja incipiente em nível
mundial, alguns resultados divulgados, inclusive no Brasil (KÜLLER; MACHADO,
1998; CERRI; ZAINE; REIS, 2002; KESSELRING; KESSELRING; PONTE, 2002;
GALLARDO; SÁNCHEZ, 2004; SÁNCHEZ; GALLARDO, 2004), apontam
resultados positivos do instrumento. Empreendimentos rodoviários representam,
sobretudo a abertura de novas vias, potencial para ocasionar significativos impactos
ambientais (BELLIA; BIDONE, 1993; BRASIL, 1996; ROMANINI, 2000).
Considera-se, desse modo, que a fase de construção de um empreendimento
rodoviário, com aplicação de soluções de engenharia civil diversificadas, em um
ambiente sensível, remete a um cenário profícuo para discussão de vários aspectos
abordados na literatura sobre AIA, muitos dos quais acerca do acompanhamento
ambiental, apenas em nível de arcabouço teórico.
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Capítulo 3
ASPECTOS AMBIENTAIS NA RODOVIA DOS IMIGRANTES

Desde a colonização do Brasil até a construção da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes, foram empreendidas várias travessias da Serra do Mar, que
envolveram distintos meios de transporte (a pé, com animais, automóveis e trens).
Nesse ínterim, esse compartimento do relevo demonstrou-se importante pela
biodiversidade que concentra e disposição geográfica estratégica.
Quase meio milênio após as primeiras intervenções, ainda é um desafio a
realização de obras de engenharia, sobretudo lineares, cruzando a Serra do Mar. A
evolução do conhecimento das características intrínsecas do meio físico desse
ecossistema foi revelando, paulatinamente, a necessidade em aliar os projetos de
engenharia à manutenção da qualidade ambiental.
3.1 Histórico das Travessias da Serra do Mar
A Serra do Mar, que se estende desde o Rio de Janeiro à Santa Catarina,
configura-se em uma gigantesca “muralha” – denominação dada pelos colonizadores
– entre a baixada litorânea e o planalto. As altitudes ultrapassam 700 m, no Estado de
São Paulo, e são freqüentes as declividades superiores a 50%.
Inicialmente, a transposição dessa extensa e elevada barreira física foi
empreendida pelos colonizadores, na tentativa de descobrir uma rota que conduzisse
às minas de ouro e prata na região dos Andes. Posteriormente, a importância em se
ter caminhos, para o aporte de pessoas e cargas provenientes da Europa e para o
escoamento da produção das terras brasileiras, consolidou a busca por novos trajetos.
Assim, a história das primeiras travessias da Serra do Mar confunde-se com a
própria colonização do Brasil. No Estado de São Paulo, o ponto de partida desse
processo rumo ao interior do país foi promovido pelo pioneirismo dos bandeirantes,
que se aproveitavam das trilhas usadas pelos índios. Em 1532, o português Martim
Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente. Nesse mesmo ano e com auxílio dos
índios, marchou pela Trilha dos Goianases, também conhecida como Caminho de
Piaçagüera ou Paranapiacaba e posteriormente Trilha dos Tupiniquins, ao longo do
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vale do rio Quilombo, cruzando a Serra até alcançar as nascentes do rio Tamanduateí
(na atual cidade de São Paulo). Os jesuítas costumavam utilizar a Trilha do rio
Perequê ou Caminho do Padre José para percorrer os 12 km entre Santos e Cubatão.
Em 1560, os jesuítas são incumbidos de encontrar outra passagem interligando São
Vicente ao planalto do Piratininga (rio Tamanduateí). Assim, após a Trilha do rio
Perequê, abriram uma travessia da Serra em 7 km, perfazendo o restante do percurso
até o Piratininga por via fluvial, pelo rio Jurubatuba (atual rio Pinheiros). Essa nova
via ficou conhecida como Caminho do Mar, na qual as viagens da Baixada ao
Planalto duravam cerca de 4 dias (ECOVIAS, 2002). A Figura 3.1 ilustra algumas
dessas travessias.

Figura 3.1 – Principais trilhas e caminhos utilizados pelos índios,
bandeirantes e jesuítas na época da colonização. Fonte: imagem
extraída da Revista Paulistânea de 1953 – ECOVIAS (2002).
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A via Caminho do Mar manteve-se malconservada até o século 18, dada a
falta de recursos e tecnologia para lidar com as conseqüências de chuvas torrenciais
sobre as encostas íngremes da Serra do Mar. Em 1789, o governador da Capitania de
São Paulo, Bernardo José de Lorena, determinou a construção de uma estrada para
substituí-la. Assim, em 1790, foi inaugurada a Calçada do Lorena (Foto 3.1),
considerada, na época, uma das maiores e mais caras estradas do Brasil. Em seu
percurso de 9 quilômetros, há cerca de 180 curvas em ângulos fechados, com rampas
de 11%. Embora com traçado moderno, comparável às estradas européias, essa via,
justamente por suas características técnicas, não podia ser transitada por veículos.
Cabe destacar sua importância para o escoamento de mercadorias, início do turismo
e, principalmente, como marco histórico nacional. O imperador Dom Pedro I
utilizou-a ao declarar a independência do país (SÃO PAULO, 1989).

Foto 3.1 – Calçada do Lorena, detalhe das vias calçadas com lajes de
granito, com larguras entre 3,20 m e 4,20 m. Fonte: ECOVIAS (2002).
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Em 1837, o governador da Província de São Paulo, Tobias de Aguiar,
determinou a construção de uma estrada carroçável que se aproveitasse, sempre que
possível, da Calçada do Lorena. Em 1844, surge a Estrada da Maioridade, cujo
tráfego era constantemente afetado por escorregamentos deflagrados pelas condições
climáticas e geomorfológicas locais. Em 1862, o novo governador encarregou José
Vergueiro de realizar ajustes em suas características técnicas, de modo a solucionar
tais problemas. Após as melhorias implementadas em 1964, foi novamente aberta ao
tráfego conhecida então como Estrada do Vergueiro. Na descida da Serra eram
consumidas 6 horas, em um carro de tração animal (ECOVIAS, 2002).
A concorrência da via férrea, inaugurada em 1867, fez com que a Estrada
Velha do Mar, como também era chamada, fosse praticamente abandonada até 1913.
Nesta data, motivada pela chegada dos automóveis ao país, foi reconstruída.
Passados 10 anos, o trecho Serra dessa estrada passou a ser denominado Caminho do
Mar, sendo pavimentado com concreto, sujeito a melhorias nas características
geométricas (Foto 3.2), e submetido à execução de obras de contenção e instalação
de sistema de drenagem (SÃO PAULO, 1989).
O Caminho do Mar (Foto 3.3), desativado ao tráfego de veículos desde 1979,
abriga monumentos de grande valor da história nacional tombados pelo Condephaat,
inaugurados em 7 de setembro de 1922 (Fotos 3.4 e 3.5), em comemoração ao
centenário da independência.

Foto 3.2 – Caminho do Mar, foto obtida na
década de 1930. Fonte: ECOVIAS (2002).

Foto 3.3 – Caminho do Mar, foto obtida
em 07/2000.

No início do século 20, a prosperidade da região da Baixada Santista e a
intensificação da imigração com destino às áreas de cultivo de café no interior de São
Paulo impulsionaram a necessidade de uma nova rodovia, ligando esses dois pólos,
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que proporcionasse melhores condições de tráfego. Essa foi a principal conclusão do
I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, em 1917 (SÃO PAULO, 1989).

Foto 3.4 – Monumento localizado no
cruzamento entre o Caminho do Mar e a
Calçada do Lorena.

Foto 3.5 – Rancho da Maioridade –
Caminho do Mar.

Entretanto, somente 30 anos depois foi concluída uma das pistas da Via
Anchieta (Fotos 3.6 e 3.7), a atual ascendente, a segunda pista foi entregue em 1953.
A primeira pista demandou quatro anos para desenvolvimento do projeto e mais 14,
na sua construção. A Via Anchieta possui, nos 55,9 km de extensão, cinco túneis,
sendo a primeira rodovia a contar com esse tipo de solução técnica no país. A
história dessa rodovia também está intimamente relacionada à modernização da
economia brasileira, nos setores de turismo e industrial, principalmente.

Foto 3.6 – Via Anchieta – década de 1950.
Fonte: ECOVIAS (2002).

Foto 3.7 – Pista descendente (sul) da Via
Anchieta (27/09/02).

A Via Anchieta foi considerada, na época, uma obra faraônica, projetada para
atender a capacidade de tráfego de veículos pesados até o final do século 20.
Contudo, mostrou-se insuficiente para suportar essa demanda em menos de 20 anos.
No ano seguinte à inauguração, trafegavam 830 mil veículos e quatro anos após,
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1,9 milhão de automóveis. A proposta de uma nova transposição da Serra do Mar
surgiu como um dos objetivos da criação da Dersa, em 1969 (SÃO PAULO, 1989).
Assim, em 1976, foi concluída a rodovia do século, o trecho Planalto havia
sido finalizado dois anos antes, como ficou conhecida a pista ascendente da rodovia
dos Imigrantes, com 58,5 km (o trecho Planalto foi concluído, em 1974). O projeto
original dessa rodovia comportava três pistas: ascendente, finalizada em 1976;
descendente, em 2002; e reversível. Esta última foi descartada, apesar de seu
pequeno segmento (113 m) construído, conhecido como galeria T-0, durante a
execução da primeira pista.
3.1.1 Aprimoramento tecnológico dos traçados em relevo serrano
A diretriz do traçado da pista ascendente (Foto 3.8) da rodovia dos
Imigrantes, se cotejado às vias pioneiras, representa nítida evolução das
características técnicas das transposições da Serra do Mar. Da concepção de
aproveitamento de divisores d’água da Calçada do Lorena, tornando-a extremamente
íngreme e tortuosa, passando pelo Caminho do Mar, cujo traçado bastante ondulado
encaixa-se no perfil da encosta quase que exclusivamente por seções de corte e
aterro, até o uso de soluções modernas de engenharia (principalmente, viadutos)
observado na Via Anchieta.
Apesar da aplicação da mais recente, até então, tecnologia disponível em
obras lineares para vencer os vales profundos das encostas da Serra do Mar e manter
a rampa máxima da pista em 6% (76 viadutos), somente foi possível a definição de
um traçado sinuoso para a Via Anchieta.
O avanço do domínio das técnicas na construção civil de grandes obras após a
construção da Via Anchieta implicou um expressivo arrojo no desenvolvimento do
projeto da rodovia dos Imigrantes.
A construção da pista ascendente foi respaldada pela mais moderna
tecnologia rodoviária na época. O grande desnível entre o Planalto e a Baixada foi
vencido por túneis e viadutos, em um projeto que privilegiou conciliar a adequação
das características técnicas às condicionantes do meio.
Assim, na construção da pista ascendente da rodovia dos Imigrantes, de modo
a respeitar o mesmo patamar de rampa da Via Anchieta, pôde ser desenvolvido um
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traçado mais retilíneo, com 11 túneis (extensão total de 3.825 m, o mais longo com
1.210 m) e 18 viadutos (extensão total de 8.135 m, o mais longo com 1.920 m). Essas
características, marcadas pela quase inexistência de segmentos em terraplenagem no
seu trecho Serra, minimiza sobremaneira os impactos decorrentes da intensificação
dos processos de dinâmica superficial.
O quadro recente do estado de conservação da estrada Caminho do Mar
(Fotos 3.2 e 3.3) e o valor consumido na sua recuperação6 ilustram a importância do
aprimoramento das características técnicas na evolução dos traçados em relevo
serrano e na conseqüente atenuação de impactos ambientais. No levantamento
geológico-geotécnico de instabilizações (GALLARDO et al. 2002), realizado em
2000 no trecho de serra dessa estrada, foram cadastrados diversos problemas que
comprometem as condições atuais de trafegabilidade relacionados a processos do
meio físico (30 escorregamentos, seis feições erosivas maiores e diversas menores
disseminadas, três corridas de massa, das quais duas causaram a ruptura total da pista
– Foto 3.9); abertura de juntas e trincas no pavimento (24 pontos); ocorrências em
estruturas de contenção; e dimensionamento ineficiente da drenagem das águas
superficiais, em 22 travessias. A concepção do seu traçado em cortes e aterros
favorece o desencadeamento dessas ocorrências e tende a agravar suas
conseqüências. A correção desses problemas pode requerer desde soluções simples
até algumas intervenções bastante onerosas.

Foto 3.8 – Pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes. Foto cedida por Marcos
Matiusso.

Foto 3.9 – Caminho do Mar. Canto direito:
corrida de massa (meados da década de
1990). Foto cedida por Álvaro R. Santos.

6

A Secretaria dos Transportes gastou R$ 4,5 milhões na recuperação da estrada (reconstrução de duas
pontes nos trechos interrompidos e outras obras). Em 17/04/04, a Caminho do Mar foi reaberta para
passeios turísticos e vem sendo desenvolvido um projeto para seu aproveitamento ecoturístico por
secretarias do governo do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br).
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3.1.2 Impactos ambientais da pista ascendente
Ainda que a concepção da pista ascendente da rodovia dos Imigrantes
reduzisse os movimentos de terra e os impactos associados, o saldo da sua
construção refletiu um expressivo desmatamento das encostas da Serra do Mar
(Fotos 3.10 a 3.12). Para a realização do empreendimento, foi necessário construir
um caminho de acesso às frentes de intervenção. A estrada de serviço7 (Foto 3.13)
foi integralmente executada a meias-encostas da Serra do Mar, com características
técnicas similares à estrada Caminho do Mar. A supressão de remanescentes da Mata
Atlântica deu-se, sobretudo, pela abertura dessa estrada e suas vias de acesso.

Foto 3.10 – Execução da pista ascendente
na década de 1970. Fonte: Revista Veja SP
–18/12/02.

Foto 3.11 – Pista ascendente na década de
1970. Foto cedida por Álvaro R. Santos.

Foto 3.12 – Detalhe – pista ascendente na
década de 1970. Foto cedida por Álvaro R.
Santos.

Foto 3.13 – Estrada de serviço, em
primeiro plano. Ao fundo, a pista
ascendente da rodovia dos Imigrantes
(27/09/02).

7

Na construção do trecho Serra da estrada de serviço, trabalharam 106 mil operários (o máximo foi de
15.122 trabalhadores em um só dia), em rodízio, durante cinco anos e seis meses, abrigados em 10
acampamentos (ECOVIAS, 2002).
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Além disso, de acordo com PINOTI (1976), “apesar da preocupação
constante de se desmatar o mínimo possível”, para a execução da obra, “tornou-se
inevitável o desmatamento de uma faixa com largura média em torno de 150 m, que
multiplicada pela extensão do trecho somam 2.000 ha8”. Assim, houve remoção de
vegetação também nos acessos aos apoios dos viadutos e emboques de túneis, além
das áreas de bota-foras do material escavado dos túneis. Em muitos locais esse
excedente foi lançado nas encostas adjacentes à obra (Foto 3.14).
Ainda conforme PINOTI (1976), foi profunda a alteração das condições
ambientais locais e o rompimento do ciclo natural. Com o passar do tempo, a
vegetação na maior parte das áreas desmatadas foi sendo pouco a pouco recomposta,
principalmente, pelo replantio das mudas provenientes dos dois viveiros criados para
essa finalidade. Nos dois primeiros anos de obra no trecho Serra, foram cultivadas
mais de 1 milhão de mudas nesses viveiros.
Embora não se conheçam estudos sobre o assunto, pode-se considerar que
ocorreram impactos ambientais significativos diretos e indiretos sobre os
componentes dos meios físico e biótico ocorridos. Os impactos relacionados à
construção dessa obra, decorrentes de intensificação dos processos de dinâmica
superficial e profunda supressão vegetal, refletiram não somente sobre as encostas da
Serra do Mar. O rio Cubatão sofreu intenso processo de assoreamento9 (Foto 3.15).

Foto 3.14 – Blocos lançados pela encosta
(década de 1970). Foto cedida por Álvaro
R. Santos.

Foto 3.15 – Assoreamento no rio Cubatão
(década de 1970). Foto cedida por Álvaro
R. Santos.

8

Os dados referentes à supressão vegetal na construção da pista ascendente são conflitantes. Em
vários meios de comunicação (Revista Veja São Paulo de 18/12/02, Revista do Crea-SP, nov/dez 2002
e www.ecovias.com.br) cita-se o valor de 1.600 ha.
9
Segundo informações não confirmadas, até o canal do Porto de Santos teve que ser dragado durante
a construção dessa obra.
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A consolidação dos bairros-cota (Foto 3.16), durante e após a construção da
pista ascendente, também constitui alteração significativa nas encostas da Serra do
Mar. Apesar de esses assentamentos urbanos terem sido originados na construção da
Via Anchieta (Foto 3.17), seus reflexos negativos na paisagem e no ambiente são
sentidos ainda atualmente. Essas áreas estão permanentemente submetidas a riscos
pela dinâmica da Serra do Mar, contribuindo, ainda, para transformações indesejadas
nesse ecossistema.

Foto 3.16 – Bairro-cota 200 ao fundo; em
primeiro plano, as duas pistas da rodovia
dos Imigrantes (08/04/02).

Foto 3.17 – Consolidação da urbanização
irregular em área adjacente à Via Anchieta,
década de 1950. Fonte: ECOVIAS (2002).

3.2 Aspectos Ambientais
A Serra do Mar (Figura 3.2), onde se desenvolve a maior parte do traçado da
rodovia dos Imigrantes, distingue-se por encostas muito íngremes, densamente
vegetadas e recortadas por vales entalhados, abrigando um rico e complexo
ecossistema. Os remanescentes de Mata Atlântica, que recobrem essas escarpas,
apresentam biodiversidade comparável à da Floresta Amazônica. Condições
particulares de clima, substrato, relevo e cobertura vegetal conferem a essa paisagem
beleza ímpar e equilíbrio frágil, principalmente quanto à intensificação dos processos
do meio físico pela intervenção antrópica. As singularidades inerentes a esse
compartimento geomorfológico são temas de projetos tecnológicos e acadêmicos.
Assim, na abordagem de estudos inseridos nesse ambiente, o meio biofísico assume
papel bastante intrincado e de difícil dissociação. As condicionantes do meio físico
(geologia, geomorfologia, pedologia, clima, processos de dinâmica superficial e
recursos hídricos) e da biota (fauna e flora) devem ser discutidas conjuntamente para
a compreensão da relevância e da relação mútua que travam.
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Figura 3.2 – Modelo Digital de Terreno da Serra do Mar
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(verso da Figura 3.2 – A3)
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3.2.1 Meio físico
O histórico das transposições viárias demonstra que o conhecimento das
características intrínsecas da Serra do Mar nasceu da necessidade da intervenção do
homem nesse ambiente. Inicialmente, o entendimento da sua dinâmica superficial e
enfrentamento das conseqüências dos processos naturais apoiaram-se no acúmulo de
experiência visando ao aprimoramento das técnicas de engenharia. Atualmente, esse
conhecimento também vem se direcionando à minimização de impactos decorrentes
do uso desse espaço e à manutenção do equilíbrio ecológico.
A ocupação de setores da Serra do Mar por estradas, ferrovias, linhas de
transmissão, barragens, dutos, dentre outros, acarretou efeitos benéficos à economia
e adversos ao ambiente. Sob o ponto de vista econômico, representou crescimento à
Baixada com a instalação de pólos petroquímicos em Cubatão, e ao Planalto, na
Região Metropolitana de São Paulo, com a criação de importantes pólos industriais.
Esse desenvolvimento afetou o equilíbrio do meio biofísico na Serra do Mar
pela supressão vegetal e poluição atmosférica, desencadeando um ciclo vicioso que
propicia a deflagração dos processos de dinâmica superficial – movimentos de
massa, erosão e assoreamento. Desses processos, pela magnitude e maior incidência,
destacam-se os movimentos de massa, cujas conseqüências, em muitos casos, podem
ser desastrosas sobre assentamentos urbanos irregulares, instalações industriais na
base da Serra e aos próprios elementos de infra-estrutura que a atravessam.
A instabilização de encostas da Serra do Mar é assunto de muitos estudos e
pesquisas, quer para melhor compreensão dos agentes e causas dos fenômenos ou
para controle dos efeitos resultantes. Destaca-se, como programa de governo, o Plano
Preventivo de Defesa Civil (PPDC), coordenado pela Casa Civil do Estado, e de
responsabilidade técnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Instituto
Geológico. As equipes técnicas desses órgãos vêm trabalhando, desde 1988, na
atenuação das conseqüências desses processos, sobretudo na redução de perdas de
vidas, pelo monitoramento de áreas de risco ocupadas (CERRI et al. 2002).
Empresas, como a Petrobrás e a Sabesp, dispõem de planos de contingência para
proteção de suas instalações físicas e garantia da continuidade de suas atividades, no
caso de situações adversas decorrentes de escorregamentos.
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3.2.1.1 Geologia, geomorfologia e processos de dinâmica superficial
As primeiras referências quanto ao conhecimento da geologia da Serra do
Mar, no Estado de São Paulo, vêm da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí,
na segunda metade do século 19, de acordo com VARGAS (1999). O enfoque dessa
caracterização inicial manifestava forte viés com a Geologia de Engenharia, devido à
preocupação com a estabilidade do meio ante as obras civis.
Para o reconhecimento e a caracterização da potencialidade de instabilizações
na Serra do Mar na área de influência do Sistema Anchieta-Imigrantes, IPT (2002a,
b)

realizou

levantamento

dos

seus

aspectos

geológicos,

geotécnicos

e

geomorfológicos.
Com relação às características do modelado do relevo, a Serra do Mar (IPT,
2002a) é um conjunto de escarpas festonadas, com orientação ENE, que se estende
por 1.000 km, entre o Estado do Rio de Janeiro e norte do Estado de Santa Catarina.
No trecho situado na margem esquerda do vale do rio Cubatão, recebe denominação
local de Serra de Cubatão. É um relevo de transição entre o Planalto Paulistano
(morrotes isolados e morrotes pequenos) e a Baixada Litorânea. Inicia-se com uma
marcante ruptura positiva de declive que caracteriza a borda do planalto, decaindo
abruptamente em direção à planície costeira, com vertentes de altas declividades,
valores médios superiores a 30% e cimos nivelados a altitudes de 750 a 770 m.
Quanto à evolução geotectônica que determinou a fisiografia da região, há
opiniões divergentes. Para HASUI; MIOTO; MORALES (1994), suas formas atuais
são decorrentes, principalmente, de quatro episódios tectônicos. O primeiro, do
período Pré-Cambriano, compreendeu uma deformação em regime compressivo,
com geração de foliação e lineação nas rochas submetidas a cisalhamento dúctil e
alívios finais de tensão que desenvolveram juntas. O segundo, do início do
Paleozóico, respondeu pela geração de intrusões granitóides, estendendo-se até o
Triássico. O terceiro, ocorrido no intervalo Triássico-Mioceno, foi responsável por
movimentos de blocos sob regime tectônico extensional, com soerguimentos,
alçamentos e abatimentos, delineando os grandes traços do relevo. O quarto episódio,
que se refere à Neotectônica (Mioceno-Recente), corresponde ao basculamento de
blocos em regime transcorrente. Para ALMEIDA; CARNEIRO (1998), a Serra do
Mar desenvolveu-se a partir da Falha de Santos, como resultado de abatimentos do
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planalto iniciados no Paleoceno, sob efeito da erosão diferencial regressiva, recuando
as encostas até a posição atual. As evidências de movimentos neotectônicos de
blocos reforçam estes devem ter sido decisivos para o modelado atual da serra.
O substrato constitui-se por rochas migmatíticas que sustentam planaltos e
escarpas. As falhas, zonas de cisalhamento, fraturas e grandes domínios de rochas
metassedimentares (xistos e gnaisses migmatizados, micaxistos, filitos, rochas
cálcio-silicáticas) condicionam lineamentos maiores e segmentos locais de rede de
drenagem. A feição tectônica regional mais importante refere-se à zona de
cisalhamento de Cubatão (NE-SW), com extensão de mais de 60 km e largura de até
800 m, recoberta pelos sedimentos aluvionares do rio Cubatão. Essas seqüências
sedimentares de idade mais recente compreendem, ainda, os sedimentos coluvionares
continentais e os marinhos e mistos atuais e subatuais que ocorrem nas áreas de
mangue (IPT, 1986).
As Figuras 3.3 e 3.4 ilustram a geologia e a geomorfologia da Serra do Mar
na região do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).
A dinâmica evolutiva da formação do regolito é marcada pela remoção do
produto da alteração das rochas das encostas pela ação dos processos de dinâmica
superficial. A ação do escoamento pluvial laminar e concentrado é dificultada pela
cobertura vegetal. Assim, como não há condições para formação de camadas mais
expressivas do manto residual nos trechos mais íngremes das vertentes, a distribuição
dos solos não é uniforme. As camadas mais espessas de solo encontram-se nos
cumes e nos sopés das encostas pelo acúmulo de material coluvionar ou dos
depósitos de tálus.
As características geológicas, geomorfológicas e pedológicas associadas às
climáticas, ao regime das águas de superfície e de subsuperfície e à cobertura vegetal
são os fatores condicionantes dos processos classificados genericamente como
movimentos de massa (AUGUSTO FILHO; VIRGILI, 1998). Diversos autores como
GUIDICINI; NIEBLE (1976); AUGUSTO FILHO (1992); WOLLE; CARVALHO
(1994); VARGAS (1999), têm se dedicado ao estudo destes fenômenos em seus
vários aspectos e com propostas metodológicas de distinção desses processos,
particularmente na Serra do Mar paulista.
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WOLLE; CARVALHO (1994), a partir de revisão bibliográfica sobre o
assunto, classificaram os tipos de processos de instabilização de encostas que afetam
os horizontes de solo e rocha, observados na região da Serra do Mar (Quadro 3.1).
Tipo

Classes

movimenrastejo
tos
(creep)
“plásticos”
ou
movimento
“viscosos”
de tálus
lentos
escorrega- translaciomentos em
nais
solo
planares
rotacionais
escorregamentos
estruturados em
rocha e
saprolito
avalanches
e corridas
de massas

cunhas e
lascas
estruturados
queda de
blocos
avalanches
corridas
(lama,
blocos)

Modo

Ocorrência

movimentos lentos mobilizando
apenas parte da resistência ao
cisalhamento
movimentos contínuos ou
intermitentes em acumulações
detríticas
deslizamentos de delgados
horizontes de capas superficiais
de solos residuais
idem, porém mais espessos, às
vezes, contendo matacões
deslizamento ao longo de
descontinuidades
idem aos rotacionais, mas
envolvem rocha muito fraturada
queda de blocos e rolamento de
matacões
a partir de escorregamentos ou
deslocamento de blocos nas
encostas
escoamentos rápidos de massas
ao longo das drenagens

movimento constante ou
intermitente, acelerado durante
períodos de chuvas
movimentos deflagrados por escavações no pé ou sobrecargas
no topo, na época das chuvas
rupturas súbitas durante ou após
chuvas com precipitações
superiores a 100 mm/dia,
durante períodos chuvosos
rupturas súbitas durante ou após
chuvas com precipitações
superiores 100 mm/dia, durante
períodos chuvosos
Podem ocorrer durante chuvas
intensas superiores a
50 mm/hora, nos períodos
chuvosos dos anos mais
chuvosos

Quadro 3.1 – Classificação dos fenômenos de instabilização de encostas (WOLLE;
CARVALHO, 1994, modificado de VARGAS, 1985).
De acordo com GUIDICINI; NIEBLE (1976), na cadeia de eventos que
controla as instabilizações de encostas e taludes, os principais agentes que
desencadeiam os processos podem ser subdivididos em predisponentes e efetivos,
conforme terminologia proposta. Os predisponentes correspondem ao conjunto de
feições intrínsecas do terreno como características geológicas e estruturais da
encosta, modelado do relevo e tipo de vegetação. Os efetivos são aqueles
responsáveis diretamente pela ocorrência dos processos, o que inclui o regime
pluviométrico e a ação do homem. Assim, as intervenções nessas encostas e efeitos
decorrentes como, por exemplo, modificação do terreno e concentração do fluxo
d’água superficial e supressão de vegetação, respondem por boa parte dos processos
observados na Serra do Mar.
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A Figura 3.3 Mapa Geológico.
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(verso da figura A3 – mapa geológico)
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A Figura 3.4 Mapa Geomorfológico.
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(verso da Figura 3.4 – A3)
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VARGAS (1999) enumera vários casos de movimentos de massa naturais ou
induzidos com conseqüências desastrosas: escorregamento nos mantos de alteração
do Mont Serrat, em 1928, e escorregamento de rocha na encosta do Marapé, em
1956, ambos em Santos; movimentos de colúvio na cota 500 m, em 1964, e
escorregamento de rocha no km 44,7 da Via Anchieta, em 1970; avalanches no vale
da Grota Funda, em 1971; e escorregamentos na Serra de Cubatão, em 1985. Estes
últimos atribuídos à degradação da cobertura vegetal pela poluição industrial
(fitotoxicidade).
3.2.1.2 Processos de dinâmica superficial e rodovias
O conhecimento da tipologia – mecanismos, causas, agentes – dos processos
de dinâmica superficial e sua forma de manifestação são fundamentais ao
planejamento de intervenções na Serra do Mar, com adequada manutenção das
condições ambientais.
A realização de obras civis, principalmente lineares, não somente propicia a
deflagração desses fenômenos como está vulnerável às suas conseqüências na Serra
do Mar.
Desse modo, parte da preocupação envolvida na concepção do projeto de
traçado rodoviário recai sobre seu potencial de indução de processos. Ao mesmo
tempo, deve ser plenamente estabelecida e compreendida a inserção do projeto no
meio, contribuindo para a proteção do empreendimento da ação dos processos
naturais ou induzidos, durante as fases de construção e de operação.
Problemas associados a movimentos de tálus e rastejo (Quadro 3.1),
diagnosticados na Via Anchieta, foram decisivos para proposição de orientações
técnicas durante a construção da pista ascendente da rodovia dos Imigrantes.
Nos sopés das encostas, o traçado desta pista adentra em massas coluviais. De
modo a impedir conseqüências indesejáveis de eventuais movimentações lentas
desses corpos, foram previstos anéis de proteção nas fundações dos pilares dos
viadutos. Esses anéis de concreto armado (Figura 3.5) atravessam toda a espessura
do tálus e apóiam-se em solo residual. Essa obra foi projetada para acompanhar o
movimento do tálus, impedindo o surgimento de indesejáveis empuxos laterais que
possam comprometer a estabilidade das fundações dos viadutos (RODRIGUES;
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LOPES, 1998). Essa mesma técnica também foi empregada nos pilares do viaduto da
pista descendente dessa rodovia (Foto 3.18), situado em condições geomorfológicas
similares.

Figura 3.5 – Perfil das fundações de
viaduto que atravessa corpo de tálus
(Fonte: RODRIGUES; LOPES, 1998).

Foto 3.18 – Detalhe anel de proteção
envolvendo pilar do viaduto VD-7.

Os depósitos de tálus, que se encontram nos sopés da encosta, caracterizam-se
por sofrer movimentação de caráter contínuo (constante ou sazonal). Em contraste a
esses processos, encaixam-se os eventos episódicos, os conhecidos escorregamentos
e corridas de massa.
As corridas e avalanches (Quadro 3.1) são fenômenos com peculiaridades
relacionadas a velocidades elevadas (5 a 20 m/s); alta capacidade de erosão e
destruição devido às elevadas pressões de impacto (30 a 100 kN/m2); transporte de
detritos (galhos e troncos de árvores, blocos de rocha, cascalho, areia e lama) a
grandes distâncias, mesmo em acentuadas declividades e que se desenvolvem em
períodos de tempo muito curtos, de segundos a pouco minutos (CRUZ et al. 1999).
Dadas as conseqüências desastrosas que podem infringir ao ambiente, a
redução dos impactos ambientais decorrentes desses processos, característicos de
ambientes serranos, vem sendo objeto de estudos em várias partes do mundo, como
no Japão e na Áustria.
No trecho da Serra de Cubatão, a montante da refinaria Presidente Bernardes
da Petrobrás, ocorreram expressivas corridas de massa em 1976, 1985, 1994 e 1996.
A penúltima mobilizou 300.000 m3 de material que atingiram várias unidades da
empresa e vias adjacentes, causando perdas monetárias, pela paralisação total da
produção por dez dias, da ordem de U$ 44 milhões. Após essa corrida, como forma
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de prevenir e controlar os efeitos de eventuais reincidências, foi desenvolvido um
conjunto de soluções civis (obras de retenção – Foto 3.19, quebra de energia e
controle das vazões de pico – Foto 3.20; de escoamento; de estabilização de encostas
e sistemas de alarme) para proteção da vida humana e do patrimônio. Essas
intervenções visam a atenuar a ação destrutiva dos processos e a ação erosiva ao
longo das margens do curso d’água. O custo total das obras, estimado até janeiro de
2002, supera U$ 10 milhões (ARAUJO FILHO; MASSAD, 2001).

Foto 3.19 – Barragem B-5, a primeira
construída no Brasil para controle de
corrida de massa. Foto cedida por Cláudio
Gomes.

Foto 3.20 – Reservatório W-10, com
capacidade para reter até 80.000 m3 de
sedimentos. Foto cedida por Claudio
Gomes.

Conforme (MASSAD et al. 1998), a arte de projetar “sabo works”, como são
denominadas essas obras no Japão, requer profunda compreensão do fenômeno e
habilidade de antecipar vazões de pico, velocidades e forças de impacto que atingem
as obras de engenharia.
Um caso recente de corrida de massa comprometendo sistema viário refere-se
ao grande deslizamento que afetou o km 42 da via Anchieta, pista sul. Segundo
WOLLE; MELLO; ALTRICHTER (2001), a causa mais provável para sua
deflagração, visto que toda a região afetada se encontrava recoberta por vegetação
bem-preservada, sem sinais visíveis de instabilização e de ação antrópica, seria a
infiltração excepcional de água na encosta. As fortes chuvas percolaram rapidamente
pela malha de fraturas abertas do maciço causando elevadas pressões de curta
duração, porém de grande intensidade. A ruptura inicial junto à base da encosta,
distante 300 m da pista, foi desencadeando a instabilização. Sob efeito do fluxo
d’água aliado ao desconfinamento de sua porção inferior, houve rompimento e
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destacamento de sucessivas porções de rocha e saprolito, em movimentos
retrogradantes, em etapas subseqüentes, entre dezembro de 1999 e fevereiro de 2000.
SADOWSKI; KANJI; MOTIDOME (2001) concordam com o modelo de ruptura
que envolve o substrato rochoso mais profundo e/ou saprolitos (Quadro 3.1),
condicionado por feições geológico-estruturais associadas ao efeito de chuvas
intensas.
Esse grande volume de detritos mobilizados (cerca de 500 mil m3) atingiu e
percorreu a calha do rio Pilões, por quase 3 km, convertendo-se em uma expressiva
corrida de massa (Foto 3.21). Nesse trajeto, os detritos passaram pelo local onde
seria construído o viaduto VD-5/6 da pista descendente da rodovia dos Imigrantes,
atingindo a captação Pilões da Sabesp (IPT, 2000a, b). O fenômeno implicou o
remanejamento de parte do traçado da Via Anchieta no ponto afetado (Foto 3.22) e a
construção de um muro de proteção do pilar desse viaduto. Além da desobstrução da
estrada de serviço, para permitir as obras da pista descendente, e da captação da
Sabesp, nenhuma medida foi implementada para a recuperação da cicatriz.

Foto 3.21 – Grande deslizamento na Serra
do Mar. Em primeiro plano, pista
ascendente da rodovia dos Imigrantes e
vale do rio Pilões.

Foto 3.22 – Detalhe desse deslizamento –
km 42 da Via Anchieta. No canto direito
da foto – remanejamento do traçado.
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A proposição de medidas preventivas e corretivas para os movimentos de
massa, contínuos ou episódicos, pode ser dispendiosa. A tecnologia de que se dispõe
para execução de estruturas civis que previnam, como os anéis de proteção, ou que
atenuem, no caso do “sabo works”, veio atrelada à compreensão do desenvolvimento
desses fenômenos típicos de regiões serranas.
O aumento do conhecimento, para enfrentar as conseqüências desses
processos na Serra do Mar, e a manutenção das condições de equilíbrio ambiental
têm provindo, principalmente, da execução e operação da infra-estrutura dessa
região. A previsibilidade de ocorrência desses episódios envolve o entendimento e
reconhecimento de diversas variáveis, o que raramente é simples, porém
seguramente menos dispendioso que a execução das obras de correção.
Para os elementos de infra-estrutura existentes e sujeitos às conseqüências
desses processos, não há outra solução que não a adoção dessas medidas. Entretanto,
no planejamento de novas obras que atravessem a Serra do Mar, a concepção do
projeto deve lançar mão do conhecimento adquirido no diagnóstico das regiões mais
sujeitas à ocorrência desses processos e tipos de obras mais apropriadas, de modo a
minimizar os impactos associados e reduzir os ônus financeiros.
Apesar da ação preponderante dos movimentos de massa, os demais
processos também estão presentes na Serra do Mar. A incidência de erosões de maior
porte é dificultada, principalmente, pelas características da cobertura vegetal.
Contudo, nas áreas onde houve ação antrópica, as erosões laminares (desencadeadas
por remoção de vegetação) e lineares (decorrentes da condução inadequada das águas
superficiais) são facilitadas, embora suas conseqüências não sejam tão acentuadas
quanto aquelas dos movimentos de massa. A deflagração desses processos no interior
da Serra assume importância maior quando podem induzir instabilizações de encosta.
As erosões e, principalmente, os movimentos de massa contribuem com
aporte de sedimentos para as áreas planas, como vales de rios, os manguezais e a
região da Baixada Litorânea, podendo causar fenômenos de assoreamento. A
depender da intensidade das intervenções, esses processos podem ser bastante
representativos, como ocorrido na construção da primeira pista da rodovia dos
Imigrantes (Foto 3.15).
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3.2.2 Ecossistemas
A paisagem atual da Serra do Mar é resultado das profundas e sucessivas
variações climáticas ocorridas no Quaternário (SÃO PAULO, 1990). Os eventos
geotectônicos ocorridos nesse Período foram decisivos à modelagem das formas de
relevo dessa região (HASUI; MIOTO; MORALES, 1994; ALMEIDA; CARNEIRO,
1998).
Em decorrência da fisiografia, proximidade do mar e influência exercida
pelos sistemas atmosféricos tropical atlântico e polar, o clima é caracterizado por
temperaturas médias a altas, intensa nebulosidade, umidade elevada e altos índices
pluviométricos (chuvas em mais de 50% dos dias de verão, no inverno essa média cai
para 33%). Esse conjunto de particularidades propicia o desenvolvimento da
exuberante Mata Atlântica (SÃO PAULO, 1990).
A Mata Atlântica ou floresta pluvial tropical atlântica (Foto 3.23)
corresponde a uma formação vegetal complexa, com múltipla setorização altitudinal
e latitudinal. De acordo com MANTOVANI (2003) “fala-se em diversas florestas na
encosta atlântica: nos topos de morros (floresta ombrófila densa alto-montana), nas
encostas e nos fundos dos vales (floresta ombrófila densa montana e submontana), e
nos sopés das serras e sobre as planícies costeiras (floresta ombrófila densa das terras
baixas e aluvial).
Na época do início da colonização, essa floresta cobria 13% do território
brasileiro, estendendo-se desde a zona da mata nordestina (Rio Grande do Norte e
Paraíba) até a região costeira de Santa Catarina, fronteira com o Rio Grande do Sul,
restando hoje somente 7% da área original. A floresta pluvial tropical de encosta
apresenta-se como uma vegetação densa, em que o dossel contínuo atinge cerca de
28 m, com algumas espécies emergentes ultrapassando-o. A vegetação primitiva foi
substituída, em escalas diferenciadas, por formações secundárias, nas quais as
espécies arbóreas que se destacam são embaúbas, jacatirões, manacás e
quaresmeiras. Na região de Cubatão, as encostas preservadas são recobertas por paupombo, guatambu, caroba-da-mata, carobão, noz-moscada do Brasil, guarapuvu,
além de melastomatáceas, meliáceas e rubiáceas (SÃO PAULO, 1990).
Essa floresta de grande biodiversidade abriga, ainda, espécies da fauna
ameaçadas de extinção como o mico-leão-dourado, o muriqui e o papagaio chauá.
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Também há exemplares de flora em situação similar, como palmito-juçara, paubrasil, peroba, canelas e ipês. A perda quase total das florestas originais intactas e a
contínua devastação e fragmentação dos remanescentes existentes colocam a Mata
Atlântica como um dos conjuntos de ecossistemas mais ameaçados de extinção do
mundo (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2003).
A Mata Atlântica, além da representatividade ecológica intrínseca,
desempenha papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos processos naturais
da região. Constitui-se em efetivo agente inibidor dos movimentos de massa, ao
interceptar, reter e absorver grande parte das águas de chuvas, o principal agente do
modelado do relevo. A vegetação, ao impedir a ação direta das águas pluviais sobre o
solo, reduz seu potencial erosivo.
O manguezal (Foto 3.24) representa outro importante ecossistema,
compreendido entre a Serra do Mar e a planície litorânea que o traçado da rodovia
dos Imigrantes atravessa. De acordo com MANTOVANI (2003), “é um bioma de
alta produtividade, por situar-se na faixa tropical, com radiação solar intensa,
recebendo nutrientes e matéria orgânica das drenagens continentais e do oceano.
Muitas espécies animais têm parte do seu ciclo de vida relacionada com os
manguezais, influindo na produtividade pesqueira de algumas regiões litorâneas”.

Foto 3.23– Floresta pluvial tropical
atlântica revestindo as encostas da Serra do
Mar. Pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes.

Foto 3.24 – Áreas de mangue na região de
Cubatão. Pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes.

Corresponde a um ambiente de intensa deposição, como fundo de baías,
estuários e foz dos rios. Nesses locais a corrente é reduzida, favorecendo o aumento
da concentração de detritos orgânicos e sedimentos. Sua preservação é estratégica,
Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

80

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

dado o papel que desempenha para a manutenção da cadeia alimentar e na
conservação dos recursos pesqueiros do litoral (SÃO PAULO, 2003a). O município
de Cubatão abrangia, em 1991, uma área recoberta por mangue de 23 km2 (HERZ,
1991). Segundo SÃO PAULO (2003b), o grau de deterioração atual do mangue,
nessa parte do litoral paulista, é bastante avançado.
Entre as espécies vegetais que caracterizam o mangue, estão, principalmente,
a Rhizophora mangle, com suas raízes em escoras, que aparecem a partir do tronco,
apoiando a árvore no lodo, além da Avicennia schaueriana e da Laguncularia
racemosa. As variedades de bromélias, orquídeas e líquens são características das
áreas protegidas pelos ventos. O guará e o caranguejo são alguns dos representantes
da fauna (SÃO PAULO, 2003a).
A Mata Atlântica, os manguezais e outros ambientes associados, como
restingas, vêm sofrendo intensa degradação pelas intervenções ocorridas na Serra do
Mar e também pela poluição proveniente das indústrias instaladas em Cubatão. No
entanto, esse processo de degradação da vegetação da Serra do Mar não é uniforme.
A região do rio Pilões, por onde passa a rodovia dos Imigrantes, encontrava-se, em
1990, pouco deteriorada, com vegetação arbórea ainda muito diversificada (SÃO
PAULO, 1990).
Desse modo, a supressão vegetal na Mata Atlântica acelera a deflagração dos
processos de dinâmica superficial, desencadeando conseqüências indesejáveis, que
nem sempre repercutem localmente. A sobrecarga no fornecimento de sedimentos
perturba áreas adjacentes, como os mangues, bastante desconfigurados de sua
condição original. Esse excesso de “suprimentos”, associado ao incremento das
porções de mangue aterradas, contribui para alteração das suas funções ecológicas.
3.2.3 Legislação ambiental
A rodovia dos Imigrantes afeta importantes ecossistemas. O traçado da pista
ascendente, antes da sua construção, apresentava cobertura florestal contínua do
reservatório da represa Billings até a Baixada Litorânea. A realização dessa obra
causou significativos impactos ambientais.
Na época, apesar da existência de decretos estaduais, como a Reserva
Estadual da Serra do Mar, do Rio Branco – Cubatão, dentre outros que incidiam
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sobre a Serra do Mar, estes não possuíam mecanismos impeditivos para a execução
do empreendimento e a supressão vegetal realizada. Assim, tais decretos não
puderam impedir os grandes impactos ocorridos (Parecer Técnico CPRN/Daia
162/99 – Anexo A).
A própria Lei 4.771/65 (substituída posteriormente pelas leis 5.106/66,
5868/72, 5870/73 e 7803/89), que estabeleceu o Código Florestal, também dispunha
de artigos referentes à proteção de ecossistemas que poderiam ter sido utilizados para
disciplinar algumas ações durante a execução da pista ascendente. Na realidade,
questões relacionadas à preservação de recursos naturais e manutenção da qualidade
ambiental começaram a ser introduzidas no país, em meados da década de 1970,
impulsionadas pelas discussões sobre o meio ambiente em nível mundial.
Somente, em 1977, após a conclusão da pista ascendente, foi criado o Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM), pelo Decreto 10.251/77. É do mesmo período a
Lei 1.172/76, de Proteção de Mananciais, pela qual a bacia hidrográfica da represa
Billings passa a ser classificada como importante manancial de água para
abastecimento público da região metropolitana de São Paulo.
Desse modo, no desenvolvimento do projeto de construção da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, o cenário foi totalmente distinto ao da
primeira pista. A pista descendente insere-se, em quase sua integralidade, nos limites
do PESM e também nas áreas de mangue. Seu planejamento esteve condicionado à
observação dos aspectos restritivos, contidos nos instrumentos reguladores legais que
incidem sobre a área afetada. Cabe salientar que, não obstante a existência de
restrições específicas ao uso dessas áreas determinadas a partir desses instrumentos,
há legislação que possibilita o uso dessas áreas. Pelo Decreto Federal 750/93 para a
execução de obras, planos, atividades ou projetos, desde que de utilidade pública ou
interesse social, pode, excepcionalmente, ocorrer a supressão de vegetação primária
ou nos estágios avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica, mediante a
aprovação de estudo de impacto ambiental.
Além dos ecossistemas – Mata Atlântica e manguezais – os recursos hídricos
constituem outro importante bem natural afetado pela rodovia dos Imigrantes.
Quanto à proteção desses recursos, vários dispositivos jurídicos foram elaborados
após o Decreto 8.468/76 (Quadro 3.2).
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Dentre esses dispositivos merecem destaque a Resolução Conama 20/86, a
Lei Estadual 9.034/94 e a Lei 9.866/97. A Resolução Conama 20/86 estabelece a
classificação das águas, segundo seus usos preponderantes. A Lei 9.034/94 define a
divisão do Estado de São Paulo em unidades de gerenciamento de recursos hídricos
(UGRHI). Tal subdivisão propicia o disciplinamento do aproveitamento desse
recurso natural no Estado, por meio de comitês e planos de gerenciamento. A Lei
9.866/97, por sua vez, tem como um de seus objetivos compatibilizar as ações de
preservação dos mananciais de abastecimento e as de proteção do meio ambiente
com o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico. A pista
descendente da rodovia dos Imigrantes está totalmente inserida na UGRHI 7
(Baixada Santista), fazendo contato, ao norte, com a UGRHI 6 (Alto Tietê)10 que
engloba a área da represa Billings (Figura 3.6).

Figura 3.6 – Traçado da rodovia dos Imigrantes
(em azul) que atravessa as drenagens
pertencentes às UGRHI 6 e UGRHI 7.
No traçado da rodovia dos Imigrantes, a sub-bacia do rio Cubatão é uma das
principais da UGRHI 7, com área de drenagem de 175,55 km2. O rio Cubatão e todos
os seus afluentes da margem direita até a confluência com o rio Pilões, outra subbacia relevante da área, são enquadrados como cursos d’água Classe 1 (conforme

10

As águas do Alto Tietê são revertidas à Baixada Santista, via canal de Pinheiros/reservatório
Billings, para geração de energia elétrica na usina hidrelétrica Henry Borden, destinada ao
abastecimento público e industrial em Cubatão.
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Resolução Conama 20/86). Esses rios constituem-se, ainda, em importantes
mananciais para abastecimento da Baixada Santista, sobretudo o rio Cubatão.
A Sabesp possui tomadas d’água nos rios Cubatão e Pilões para captação
destinada ao provimento público. De acordo com SÃO PAULO (2003b), a sub-bacia
do rio Cubatão enquadra-se como uma das mais críticas desta UGRHI, no tocante às
conseqüências dos processos erosivos e de assoreamento, bem como de
disponibilidade hídrica superficial.
O desenvolvimento do projeto e a condução das atividades de construção das
obras da pista descendente da rodovia dos Imigrantes tiveram que respeitar os
principais dispositivos legais no tocante à preservação e proteção dos recursos
naturais (vegetação e hidrografia) locais, apresentados no Quadro 3.2.
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Capítulo 4
PROCESSO DE
DESCENDENTE

AIA

NA

CONSTRUÇÃO

DA

PISTA

O longo hiato de tempo – 22 anos – que separou a realização das duas
primeiras pistas da rodovia dos Imigrantes, foi marcado por profundas mudanças
globais, sobretudo pela conscientização ambiental e implementação de políticas com
caráter de conservar e preservar os recursos naturais.
O projeto original da pista descendente havia sido concebido no final da
década de 60. Na sua retomada, em meados da década de 80, teve que ser submetido
a revisões devido ao aprendizado acumulado na execução das obras da primeira pista
e ao desenvolvimento tecnológico, e, ainda, adequado à política ambiental recéminstitucionalizada em nível nacional. As mudanças expressivas no cenário nacional,
mormente as de cunho legal, foram decisivas para a discussão e inserção das
condicionantes ambientais na escolha do traçado da nova pista.
O projeto foi considerado ambientalmente viável, em 1989, com a aprovação
do EIA. Outro extenso intervalo de tempo – nove anos – transcorrido até sua efetiva
retomada pela Concessionária Ecovias, inseriu o projeto em novo contexto com
relação a questões técnicas, econômicas e ambientais. A execução da obra passou a
ser de responsabilidade privada, suportada pelo financiamento de agências
multilaterais internacionais. A tecnologia da construção civil e do controle ambiental
desenvolveu-se e inovou-se. As técnicas de avaliação e de atenuação de impactos
ambientais evoluíram nitidamente pela consolidação da política ambiental no país e
atuação de organizações não-governamentais.
O processo de AIA da pista descendente da rodovia dos Imigrantes possui,
desse modo, história bastante antiga e singular. Seu início remonta ao ano de 1988,
em contexto de legislação ambiental recém-implementada no país, com a
apresentação do EIA de um dos mais importantes projetos no Estado de São Paulo a
afetar áreas legalmente protegidas e com restrições ambientais.
Esse panorama permite destacar as inter-relações travadas pelas variáveis
técnicas e ambientais, na minimização dos impactos ambientais do projeto e da
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construção da pista descendente, tendo como fio condutor o processo de AIA e ação
de vários atores.
4.1 O Empreendimento e as Etapas do Licenciamento Ambiental
A rodovia dos Imigrantes (SP-160) e a via Anchieta (SP-150) representam as
principais vias de acesso ao litoral paulista. Estas estradas compõem o Sistema
Anchieta-Imigrantes – SAI, permitindo ingresso aos municípios da Baixada Santista
(Santos, São Vicente e Praia Grande), ao qual também se articulam a rodovia Cônego
Domênico Rangoni (SP-055), acesso ao litoral norte, e a rodovia Padre Manoel da
Nóbrega (SP-055), acesso a Peruíbe. A Figura 4.1 mostra essa região.
A pista descendente da rodovia dos Imigrantes inicia-se, em São Bernardo do
Campo, região do ABC paulista, no km 40,96 11 junto à interseção com a SP-041
(interligação Imigrantes-Anchieta, no Planalto), atravessa o desnível de 730 m até
seu término, no cruzamento com a SP-59 (interligação Imigrantes-Anchieta, na
Baixada Santista), na altura do km 63, no município de Cubatão. As características
técnicas da pista descendente são apresentadas em tabela e sobre base cartográfica na
Figura 4.2 (Anexo B).
As obras de construção dessa pista iniciaram-se em setembro de 1998 e foram
concluídas em dezembro de 2002 – cinco meses antes do prazo estabelecido. Foram
gastos US$ 300 milhões, dos quais US$ 242 milhões provêm do BID e BNDES,
principalmente, e de dois bancos italianos (Mediocredito Centrale e Banca Nationale
del Lavoro). O restante foi oriundo de investimentos da empresa, sendo 30%
procedente da receita do pedágio. A capacidade do SAI passou, com a conclusão da
nova pista, de 8.500 para 14.000 veículos por hora.
Essa pista, conforme ilustram as Tabelas 4.1 e 4.2, constitui-se por seções de
terraplenagem nos trechos Baixada12 e Planalto. O trecho Serra é transposto quase
que exclusivamente por túneis entremeados a viadutos de pequena extensão e
movimentos de terra pouco expressivos.
O empreendimento (Figura 4.2 – Anexo B) está praticamente inserido no
PESM, à exceção do trecho em corte após o término do viaduto VD-7, dos viadutos
11

Início da pista construída pela Ecovias, o trecho anterior havia sido realizado pela Dersa.
A subdivisão da pista descendente em trechos Planalto, Serra e Baixada coincide com os limites
desses compartimentos geomorfológicos, como mostra a Figura 4.2 – Anexo B.
12
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da Baixada (VD-8, VD-9 e VD-10) e do segmento após o km 59. Este último afeta,
em parte, áreas de mangue, com diferentes graus de degradação, algumas aterradas.
A rodovia dos Imigrantes enquadra-se na Classe 013, via expressa na classificação do

Figura 4.1 – Localização do Sistema Anchieta-Imigrantes.
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13

Pista principal: velocidade diretriz de 100 km/h; máximas declividade longitudinal e transversal –
6%; largura das três faixas de rolamento (quatro no VD-7) – 3,50 m; larguras dos acostamento nos
viadutos – 3,00 m e túneis – 0,60 m. Nos viadutos VD-9 e VD-10: velocidade diretriz de 50 km/h;
máxima declividade longitudinal – 8%; gabaritos rodoviário – 5,50 m e ferroviário – 7,50 m.
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Tabela 4.1 – Dados gerais do projeto executivo da pista descendente.
Obras

Projeto executivo
Localização (km)
Extensão (m)
início
término
40,960
63,029
22.069
40,960
45,956
4.996
45,956
57,471
11.515
8.239
2.596
150
113
417
57,471
63,029
5.558
724
805

Diretriz Principal
Planalto (terraplenagem)
Serra
túneis
viadutos
pontilhões
galeria
trechos em terraplenagem
Baixada
viadutos
trechos em terraplenagem
Baixada (acessos ao litoral sul
e norte)
viadutos
960
trechos em terraplenagem
690
Baixada (km 59 – 63,029)
ponte sobre o rio Santana
543
trechos em terraplenagem1
3.486
Total Geral
23.719
Fonte: Consórcio Imigrantes, exceto dados do km 59–63,029 (JGP, 2002a – Anexo A)
1

– inclui também o viaduto estaiado (interseção com a SP-59).

Tabela 4.2 – Quantitativos totais do projeto executivo da pista descendente.
Tipo de obra

Planalto1

Trecho - extensão (m)
Extensões
totais
Serra1 Baixada1,2 Km 59–633

túneis
8.239
8.239
viadutos
2.596
1684
4.280
pontilhões
150
150
ponte
543
543
galeria
113
113
trechos em terraplenagem 4.996
417
1.495
3.486
10.394
Total Geral
4.996
11.515
3.179
4.029
23.719
Fonte: Consórcio Imigrantes, exceto os dados do km 59 – 63,03 (JGP, 2002a –
Anexo A)
1

– obras realizadas pelo Consórcio Imigrantes.
– nesse trecho estão também incluídos os acessos ao litoral norte e sul (VD-09 e VD-10).
3
– obras realizadas pela empresa Ebec.
2

As Fotos 4.1 a 4.24 mostram, praticamente na íntegra, o traçado da pista
descendente a partir de imagens aéreas, em sobrevôo realizado em setembro de 2002.
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Foto 4.1 – Interligação com a SP-41.

Foto 4.2 – Trecho em corte Planalto.

Foto 4.3 – Trecho em corte Planalto.

Foto 4.4 – Viaduto VD-1, em primeiro plano

Foto 4.5 – Trecho em corte VD-1 e VD-2.

Foto 4.6 – Viaduto VD-2, em primeiro plano.

Foto 4.7 – Trecho em corte VD-2 e VD-3.

Foto 4.8 – Viaduto VD-3, em primeiro plano.
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Foto 4.9 – Pilares 2 e 3 do VD-3.

Foto 4.10 – Pilares 4 a 7 do VD-3.

Foto 4.11 – Galeria T-O e emboque TD-1-SP.

Foto 4.12 – Janela TD-1.

Foto 4.13 – Emboques TD-1 e TD-2; VD-4.

Foto 4.15 – Emboque TD-3/4 – SP.

Foto 4.14 – Emboque TD-2 e VD-5/6.

Foto 4.16 – Emboque TD-3/4 – Santos.
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Foto 4.17 – Viaduto VD-7 sob VA-20.

Foto 4.18 – Viaduto VD-7.

Foto 4.19 – Corte em rocha após VD-7.

Foto 4.20 – Viadutos VD-8, VD-9 e VD-10.

Foto 4.21 – VD-8 e terraplenagem km 59.

Foto 4.22 – km 59-63, ponte rio Santana.

Foto 4.23 – Interligação com a SP-59.

Foto 4.24 – Detalhe viaduto estaiado.
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4.1.1 Cronologia do licenciamento ambiental
As etapas do licenciamento ambiental estruturam-se, de acordo com o
Decreto 99.274/90, em Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de
Operação (LO). A concessão da LP para um empreendimento representa apenas que
sua concepção e localização são ambientalmente viáveis. Entretanto, sua construção
somente é autorizada mediante a obtenção da LI, para a qual terão que ser atendidas,
pelo empreendedor, todas as exigências formuladas na etapa anterior do processo.
Procedimento similar é adotado para o alcance da LO, que possibilita a operação da
rodovia.
A LP da segunda pista da rodovia dos Imigrantes foi concedida à Dersa, em
1989, pelo Daia, com base na Deliberação Consema 038/89 que aprovou o EIA
(TRÂNSITO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES – TTC, 1988) e as conclusões
do Parecer Técnico CPLA/Daia, de 30/10/89, da SMA referente à análise da
viabilidade ambiental do empreendimento. Como essa pista interfere em áreas
legalmente protegidas, a LP tem que ser autorizada pela Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo. Assim, a permissão para desafetar o trecho do PESM
atravessado pelo traçado e para construção da obra foi referendada pela Lei 9.444/96.
A Ecovias ficou responsável pela obtenção da LI. As características técnicas
da pista descendente, apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2, associadas ao planejamento
da logística da obra (JGP, 1998a – Anexo A) e às variáveis ambientais do meio,
sobretudo fatores do meio físico, implicaram pedidos de LI por segmentos do
empreendimento (Quadro 4.1).
Os trechos Planalto e Baixada foram os primeiros submetidos à solicitação da
LI. Parte da terraplenagem no Planalto havia sido concluída concomitantemente à
finalização da pista ascendente. A consolidação do projeto básico para os viadutos da
Baixada encontrava-se em estágio mais adiantado do que no trecho Serra, cujo
detalhamento do traçado iria requerer estudos complementares. Além disso, ambos
trechos estão localizados nos extremos do empreendimento e em regiões com fácil
acesso, não necessitando do uso da estrada de serviço para sua execução.
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Trecho

Documento
ambiental

Par. Técnico e/ou
Delib. Consema

Licença

no de
exigências

Completo – pista
descendente

EIA/Rima
(TTC, 1998)

Deliberação
Consema 038/89

LP
(08/12/89)
LI no 083
(23/09/98)

16

Planalto – Fase 1
(2.200 m, da interligação
ao km 43,16)
Baixada – Fase A
(VD-8, VD-9 e VD-10,
bolsão 9 e recuperação da
estrada de serviço)
Baixada – Fase B
(VD-7 e emboque do TD3/4 e avanço parcial de
300 m no túnel)
Planalto – Fase 2
(1.235 m, do km 43,16 ao
km 44,40)
Serra
(14.300 m, do km 44,40
ao km 55,89 da pista
ascendente)
Planalto
(trevo de interligação –
SP-041/SP-160)
Planalto – Fase 1

Km 59 ao km 63
Completo – pista
descendente

Relatório
Parecer Técnico
Técnico (JGP, CPRN/Daia 279/98
1998a)

4

Relatório
Parecer Técnico
Técnico (JGP, CPRN/GTR 001/99
1998a, 1999b)

LI no 094
(18/02/99)

1

22

Relatório
Pareceres Técnicos
Técnico (JGP, CPRN/GTR 002/99
1998a, 1999c)
e CPRN/GTR
003/99

LI no 101
(16/04/99)

1

14

Relatório
Parecer Técnico
Técnico (JGP, CPRN/GTR 006/99
1998a, 1999d)

LI no 1041
(07/06/99)

3

Relatório
Pareceres Técnicos
Técnico (JGP, CPRN/GTR 011/99,
1998a,
017/99 e
1999e, f)
CPRN/Daia 162/99

LI no 111
(30/08/99)

7

Relatório
Parecer Técnico
Técnico (JGP, CPRN/GTR 011/00
2000a)

LI no 157
(20/07/00)

21

Relatório
Parecer Técnico
Técnico (JGP, CPRN/GTR 002/00
1999g)
Rel. Técnico
Parecer Técnico
(JGP, 2002a) CPRN/GTR 004/02
Rel. Técnico
Parecer Técnico
(JGP, 2002b) CPRN/GTR 021/02

LO no 0591
(10/08/00)

3

LI no 226
(27/02/02)
1
LO no 112
(06/12/02)

5
9

Quadro 4.1 – Histórico do processo de licenciamento ambiental da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes.
Nota: As referências dos Relatórios JGP e Pareceres Técnicos encontram-se no Anexo A.
1
– a LI no 248 de 28/08/02 substituiu as LI nos 94, 101 e 104, mantendo todas as exigências feitas
anteriormente. A LO no 059 tem validade de quatro anos e a LO no 112, de um ano.

O trecho Serra foi o último a ser licenciado, uma vez que carecia de uso de
infra-estrutura mais complexa e da recuperação da estrada de serviço, utilizada na
construção da pista ascendente. O segmento também na Baixada, compreendido
entre o km 59 e km 63, em que parte da terraplenagem havia sido realizada
anteriormente, foi o último a ser licenciado. A construção deste trecho, que seria
executada pelo Estado (DER), foi repassada à Concessionária Ecovias, somente no
início de 2002. As licenças foram concedidas após análise de relatórios técnicos
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elaborados pelo empreendedor (Anexo A), cujas exigências a serem atendidas antes
da obtenção ou renovação da LO foram expressas em pareceres técnicos do órgão
ambiental (Anexo A). O primeiro trecho a obter a LO foi o Planalto Fase I. No
término completo da obra, em 2002, foi concedida a LO para o empreendimento,
com validade de um ano, a ser renovada mediante comprovação do cumprimento do
preconizado pelo órgão licenciador.
4.2 Etapa Pré-aprovação – Análise Detalhada
A construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes enquadrou-se
no processo de AIA, no tocante à etapa pré-aprovação, no tipo de análise detalhada
(Figura 2.1). No que concerne ao licenciamento ambiental, a análise do EIA
possibilitou a obtenção da LP (Quadro 4.1).
O projeto apresentado no EIA, em 1988, para a pista descendente da rodovia
dos Imigrantes, havia sido finalizado dois anos antes. Coube à Dersa, que contratou a
projetista Figueiredo Ferraz, o desenvolvimento de um projeto básico que
incorporasse a experiência oriunda da execução da pista ascendente e que respeitasse
as novas restrições legais do ponto de vista ambiental a que a área passou a ser
submetida (Quadro 3.2), após a construção dessa pista.
Os conhecimentos adquiridos no empreendimento anterior e que foram
contemplados no estudo para definição do projeto básico referem-se, principalmente,
àqueles relativos ao enfrentamento dos processos de movimentos de massa.
Ainda que na transposição da Serra do Mar pela pista ascendente, se cotejada
às demais travessias com cortes e aterros predominantes, tenha sido notável a
redução da incidência desses processos pela opção de túneis e viadutos, muitos
problemas de instabilização de encosta ocorreram. As zonas de emboques dos túneis,
os acessos a pilares de viadutos e os taludes da estrada de serviço foram os mais
suscetíveis ao desenvolvimento de processos do tipo escorregamentos (Quadro 3.1).
Segundo MACHADO FILHO (1976), obras de contenção dispendiosas foram
realizadas para correção dessas instabilizações. No tratamento de encostas com
cortinas atirantadas, foram utilizados 4.500 tirantes de injeção.
Os processos do tipo movimentos plásticos (Quadro 3.1), não obstante o uso
de anéis de proteção nas fundações dos pilares dos viadutos em regiões com massas
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coluviais na pista ascendente da rodovia dos Imigrantes, também resultaram em
problemas de difíceis e onerosas correções.
A movimentação do maciço de fundação do pilar 7 do viaduto VA-19 da pista
ascendente é um caso que merece destaque, pelo tempo e recursos consumidos até o
emprego da solução mais recente. Esse fenômeno também trata de uma
condicionante ao detalhamento do projeto executivo da pista descendente (IPT,
1999a, b – Anexo A). Segundo MELLO et al. (2002), o problema referente ao
deslocamento de massa, com velocidade média de 10 mm/ano, encosta abaixo onde
esse pilar foi construído, manifestou-se na década de 1980. Esse deslocamento
resultou em fissuras nos elementos estruturais dos pilares e vigas do viaduto, bem
como provocou abertura nas juntas da pista. As causas foram relacionadas à
movimentação de porções profundas do maciço, envolvendo saprolito e rocha
alterada, sotopostos a massas coluvionares, diagnosticadas com base em
instrumentação geotécnica e investigações geológicas de detalhe. A solução
encontrada, por meio dos resultados desses estudos, foi a execução, entre 2000 e
2001, de túneis de drenagem (Fotos 4.25 e 4.26) com 3,8 m de diâmetro e 280 m de
extensão. Esses túneis retiram o fluxo percolado pelo maciço, o que vem
contribuindo para a estabilização do pilar 7 e adjacências, pelo rebaixamento do nível
d’água.

Foto 4.25 – Túnel de drenagem sob o
maciço do pilar 7 do VA-19 – vista lateral.

Foto 4.26 – Idem Foto 4.25 – vista
frontal.
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4.2.1 Projeto básico e EIA
O grande número de cortinas atirantadas em encostas e túneis de drenagem
em maciço de fundação de viaduto executados na pista ascendente ilustram a
importância das condicionantes do meio físico na escolha do traçado. A redução de
problemas geotécnicos pode minimizar a deflagração de impactos, em um ambiente
como a Serra do Mar.
Desse modo, os fatores do meio físico receberam especial destaque no
desenvolvimento do projeto básico da pista descendente, em 1986, segundo
FIGUEIREDO FERRAZ (1998a – Anexo A). As modificações sobre o projeto
original, do final da década de 1960, foram condicionadas pela seguinte premissa: o
traçado estava restrito a estudo de alternativas somente no trecho Serra, visto que
parte dos segmentos Planalto e Baixada havia sido implantada por ocasião da
primeira pista. Assim, foi considerada, para a concepção do novo projeto, a redução
de:
•

problemas de instabilidade nas encostas: a solução seria deslocar para
montante o eixo da pista descendente em relação à ascendente, penetrando
mais profundamente no maciço rochoso com melhores características
geomecânicas. Isso implicaria maior quantidade de túneis, porém com
construção mais rápida e econômica, dada a qualidade superior do maciço
e menor número de viadutos. Essa necessidade de mudança no
posicionamento da pista descendente foi sentida, ainda, durante a
execução da primeira pista, como atestam as galerias T-0 (Fotos 4.27 e
4.28). Essas galerias foram então construídas para abrigar as pistas
descendente e reversível, cujo posicionamento obrigaria os novos traçados
a cruzarem sob a pista ascendente nesse ponto, adentrando no maciço
rochoso;

•

uso de contenções: aumento da extensão dos túneis e, conseqüentemente,
da quantidade total dessas obras subterrâneas, diminuindo o número de
emboques;

•

intervenções em encostas: localização dos emboques dos túneis mais
próximos aos caminhos existentes (estrada de serviço);
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área de intervenção requerida: utilização de processo construtivo dos
viadutos que evitasse uso de equipamentos de grande porte.

Foto 4.27 – Galeria T-0, no centro da foto,
passagem da pista descendente sob a
ascendente.

Foto 4.28 – Detalhe Galeria T-0.

Assim, definiu-se o projeto básico 14, sobre o qual foi elaborado o EIA. Para
este projeto, conforme apresentado no EIA (TRÂNSITO, TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES – TTC, 1988), os métodos utilizados para a identificação de
impactos ambientais foram matrizes, ad hoc e superposições (overlay), lista de
controles, diagrama de fluxos e combinação computadorizada. Esses métodos
permitiram identificar e avaliar os impactos sobre os meios físico, biótico e antrópico
(Quadro 4.2), bem como propor as medidas mitigadoras correspondentes para as
fases de construção e operação (Quadro 4.3). Foram previstos, ainda, programas de
monitoramento

de

aspectos

geológicos,

da

qualidade

das

águas

e

de

acompanhamento especial na fase de obras.
Esses impactos, abordados de modo genérico e não classificados quanto à sua
significância, refletem, sobretudo os do meio físico, os problemas reconhecidos
durante a construção da pista ascendente. No EIA, considera-se que os principais
impactos permanentes associados aos meios biótico e antrópico haviam sido
causados na construção da primeira pista.
Na Deliberação Consema 038/89, que aprovou o estudo ambiental com
algumas ressalvas, foram feitas complementações às medidas propostas no EIA e

14

Características técnicas no trecho Serra: cinco túneis totalizando 5.570 m de extensão; 11 viadutos
com extensão total de 4.920m e 3.850 m relativos a terraplenagem.
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exigidas outras, para as fases de construção e operação, além de recomendações
adicionais aos órgãos envolvidos e municípios afetados (Quadro 4.4).
Impactos ambientais
Meio biofísico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meio antrópico

estabilidade de encostas em cortes;
instabilização de massas de tálus;
problemas de escavação dos túneis;
erodibilidade;
poluição atmosférica;
poluição sonora;
poluição do ar no interior dos túneis;
barreiras ao deslocamento de espécies
móveis;
quebra de continuidade dos substratos
aquáticos e ruptura dos fluxos de
alimentos e água salgada;
desmatamentos;
danos sobre a qualidade das nascentes,
córregos e rios e áreas de bota-fora;
áreas de bota-fora.

1. circulação de veículos de carga;
2. fixação temporária de mão-de-obra;
3. ocupação da área lindeira (trecho
Planalto);
4. circulação de veículos e pedestres (trecho
Planalto);
5. alteração na operação do SAI (trecho
Serra);
6. ocupação da área lindeira (trecho
Baixada);
7. circulação de veículos e pedestres (trecho
Baixada);
8. criação de empregos;
9. alteração no ritmo de urbanização da
Baixada Santista;
10. intensificação dos fluxos de passageiros e
cargas entre Planalto e Baixada Santista;
11. sobrecarga das conexões com as rodovias
e sistema viário da Baixada Santista.

Quadro 4.2 – Impactos ambientais identificados no EIA – Fonte: TTC (1988).
Nota: os termos utilizados para a descrição dos impactos são os que constam no EIA.

Medidas mitigadoras
Fase de construção
1. redução de interferência na circulação do
Sistema Anchieta-Imigrantes;
2. aproveitamento
de
infra-estrutura
existente;
3. áreas de empréstimo e bota-foras de
materiais;
4. proteção de encostas;
5. restrição de desmatamentos;
6. recomposição da vegetação e reposição
do solo orgânico;
7. conservação da qualidade das águas;
8. desativação dos canteiros.

Fase de operação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ventilação dos túneis;
drenagem da pista;
proteção de nascentes;
transporte de cargas perigosas;
bloqueios de acesso à rodovia;
novos trevos e passarelas;
conexão com a rodovia Padre Manuel da
Nóbrega e com a interligação AnchietaImigrantes (SP-59);
8. compatibilização com o tráfego local da
Baixada;
9. compatibilização com o sistema viário da
Baixada;
10. adequação urbana.

Quadro 4.3 – Medidas mitigadoras propostas no EIA. – Fonte: TTC (1988).
Nota: os termos utilizados para a proposição de medidas são os que constam no EIA.
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1. controle da poluição e do
transporte de cargas perigosas;
2. proibição de estabelecimentos
comerciais dentro do PESM;
3. passagem
de
transeuntes
proibida dentro do PESM;
4. placas de sinalização para a
área do PESM;
5. passarelas
para
pedestres
(trecho que atravessa área
urbana de São Vicente);
6. controle
de
ruídos,
principalmente
dentro
do
PESM,
por
meio
de
regulamentação específica.

1. elaborar plano para o fluxo dos caminhões;
2. ao contrário do recomendado no EIA/Rima, as obras de
infra-estrutura (16 áreas), à exceção da estrada de
serviço, deverão localizar-se fora do PESM; material
rochoso deverá ser repassado a terceiros e o de descarte,
aproveitado para obras de aterro no litoral (áreas para
bota-fora – bolsões 7, 9 e A6 em Cubatão); usina de
asfalto e alojamento deverão ser localizados no Planalto;
deverá ser indicado um único viveiro de mudas junto ao
núcleo Pilões do PESM, operado e administrado pelo
Instituto Florestal;
3. proteção contra erosão dos taludes da rodovia e encostas
naturais; sistema de drenagem superficial adequado;
instalação de estruturas retardadoras; cobertura das áreas
expostas; estocagem de solo orgânico; em épocas secas,
umectação do solo; desmatamento limitado à faixa
estritamente necessária de execução do empreendimento
pelo método manual ou moto-serra; todas as áreas
desmatadas e ocupadas temporariamente deverão receber
condições para regeneração natural; é vetada a caça,
pesca e extrativismo vegetal, com orientação aos
funcionários das empreiteiras, também quanto ao
combate ao fogo;
4. convênio com a Sabesp de modo a evitar a contaminação
dos mananciais de abastecimento da Baixada Santista;
5. escolher os períodos menos chuvosos para movimentos
de solo.

1. Dersa: compensação financeira de 2% a 4%
do valor do empreendimento a ser aplicado
no PESM;
2. Secretaria dos Transportes: solução para
problemas dos acessos do SAI ao município
de Santos;
3. Convênio Dersa/SMA: monitoramento da
estabilidade de encostas;
4. Sabesp: participação de técnico no
desenvolvimento do sistema de drenagem e
coleta de cargas perigosas;
5. Prefeituras de Cubatão, Santos e São
Vicente: revisão dos planos viários;
6. Órgãos responsáveis e prefeitura de
Cubatão: parte da receita da compensação
financeira poderia ser repassada aos órgãos
responsáveis para transferir moradores dos
bairros-cota, recomendando-se os bolsões 7
e 9, em Cubatão, para abrigá-los;
7. Governo do Estado: porcentual do pedágio
do SAI fosse destinado à implementação do
PESM.

(Deliberação Consema 038/89)

Recomendações

Quadro 4.4 – Medidas mitigadoras e recomendações contidas na Deliberação Consema 038/89 – Fonte: TTC (1988).

Fase de operação

Fase de construção

Medidas Mitigadoras (Deliberação Consema 038/89)
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As medidas mitigadoras da fase de instalação, contidas no EIA, confirmadas e
acrescentadas pelo órgão ambiental licenciador, ainda que citadas em linhas gerais,
revelam a preocupação com a proteção e manutenção dos níveis de qualidade do
PESM. Para minimizar os impactos ambientais associados, foi proposto restringir a
área do parque somente às atividades de construção da obra, vetando a implantação
de áreas de apoio no seu interior e recomendando o aproveitamento da infra-estrutura
utilizada para a primeira pista.
A relação dos impactos apresentados no EIA, se comparada à identificação e
avaliação de impactos para empreendimentos de porte similar realizados atualmente,
resultaria em lista mais extensa, detalhada e dirigida. A forma genérica como são
descritos os impactos e as medidas mitigadoras no EIA, ainda que complementadas
pelo órgão ambiental, e a não-correlação explícita entre impacto e medida mitigadora
dificultam a aplicação de ferramentas de gestão como auditoria de impactos e
avaliação de sistemas de AIA. A simplicidade da abordagem e falta de
contextualização ao ambiente impossibilitam avaliar a real significância dos
impactos associados ao projeto. A própria fiscalização, com base nesses impactos e
medidas, torna-se difícil, como demonstrado no estudo de DIAS (2001) sobre a fase
de acompanhamento de empreendimentos de mineração no Estado de São Paulo.
Essa visão simplista e a análise sucinta provavelmente decorrem da prática incipiente
com AIA até então no país. O EIA foi apresentado apenas dois anos após a
promulgação da Resolução Conama 001/86, que disciplinou os estudos ambientais
em nível nacional.
No tocante ao monitoramento ambiental, o órgão licenciador colocou como
exigência a contratação de dois técnicos do IF para acompanhamento da obra. Por
outro lado, o empreendedor, no EIA, preconizava a necessidade de monitoramento
geológico-geotécnico e de instrumentação das estruturas civis, a fim de garantir a
estabilidade dos taludes e minimizar a ocorrência de processos do meio físico. As
posturas assumidas na época refletem que o empreendedor se preocupava, sobretudo,
com aspectos que poderiam comprometer a integridade física da obra, enquanto o
órgão ambiental, principalmente, com aqueles relativos à manutenção e recuperação
da biota. Ainda que pela Deliberação Consema 038/89 os dados de monitoramento
de encostas seriam disponibilizados à SMA para preservação ambiental da área.
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4.3 Etapa Pós-aprovação – Detalhamento do Projeto
Demonstrada sua viabilidade ambiental com base na análise do EIA, o
empreendimento obtém a LP e passa à fase subseqüente do processo de AIA, de pósaprovação (Figura 2.1). Entretanto, pela legislação brasileira, a obra só pode ser
iniciada mediante concessão da LI. A prática mais corrente no licenciamento de
rodovias no Estado de São Paulo, para obtenção desta licença, é o desenvolvimento
do projeto em nível executivo, o que contempla, geralmente, apenas pequenas
adequações localizadas, mantendo a diretriz aprovada na fase de pré-decisão. É nesta
etapa que os programas ambientais15, que contêm as medidas de mitigação e
compensação, geralmente, são detalhados.
O caso da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes é
bastante particular nesse sentido, pelo período de tempo transcorrido entre a
aprovação (concessão da LP) e o efetivo início da execução (solicitação e obtenção
da LI).
4.3.1 Revisão do projeto aprovado no EIA
Na retomada do empreendimento pela Ecovias, em 1998, o projeto elaborado
pela Dersa estava completando 12 anos, tempo suficiente para revisão dos
parâmetros estabelecidos e das soluções utilizadas.
Apesar das modificações substanciais do projeto apresentado no EIA, em
comparação ao original da década de 1960, vários aspectos desse projeto foram
considerados críticos pelo empreendedor.
Desse modo, surgiu um impasse. Se o projeto fosse objeto de alterações
substanciais, significaria submetê-lo novamente à aprovação. Nesse caso, o processo
de AIA seria reiniciado, com apreciação de novo EIA, para concessão de outra LP.
Isso, seguramente, consumiria muito tempo e recursos e atrasaria o cronograma
estimado pelo empreendedor e celebrado em contrato com a agência reguladora das
concessões (Artesp). Porém, a Ecovias avaliou que algumas mudanças e ajustes, de
caráter técnico ou econômico, eram efetivamente necessários. Tais modificações
15

Em MINAS GERAIS (2003), por exemplo, para a obtenção da LI também devem ser analisados e
aprovados os projetos executivos de controle de poluição e as medidas compensatórias, que compõem
o Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento.
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poderiam, até mesmo, como de fato ocorreu, repercutir positivamente nas
condicionantes ambientais.
O Quadro 4.5 mostra os principais problemas diagnosticados pelo
empreendedor no traçado aprovado no EIA e as diretrizes propostas para sua solução.
Problemas do projeto aprovado no
EIA
viaduto VD-1 localizado próximo à cabeceira de
drenagem e de uma grande feição erosiva
deflagrada pelas águas superficiais da pista
ascendente (cadastrada como passivo ambiental);
implantação de pilares em cotas a mais de 100 m
abaixo do nível da pista projetada junto a essa
erosão

Diretrizes para correção desses
problemas
escolha de novo traçado para o viaduto VD-1
aprofundamento do greide da pista no trecho
inicial do segmento Serra, de modo a reduzir as
rampas e gerar excedentes de empréstimo a serem
dispostos no Bolsão 9, viabilizando a área para
assentamento
populacional,
conforme
preconizado na Deliberação Consema 038/89
(Quadro 4.4);

pequena extensão do viaduto VD-2, projetado priorização do incremento dos segmentos em
entre dois emboques de túneis
túnel, diminuindo-se concomitantemente a
extensão total de viadutos e o número de
emboques
grande número de viadutos (11 no trecho Serra),
com pequenos espaçamentos entre os pilares, o
que resultaria em diversos pontos de intervenção
nas encostas e em talvegues da Serra do Mar

estudo de tipologias de viadutos com soluções
estruturais que possibilitassem sua construção
com vãos maiores e, conseqüentemente, com
menor número de pilares e de acessos às
fundações destes

emboque do túnel TD-1 situado em rampa com compatibilização da localização dos emboques
inclinação bastante elevada, o que resultaria na dos túneis à estrada de serviço
concentração de águas pluviais em terrenos
suscetíveis a processos erosivos
viadutos VD-5 e VD-6 projetados a montante da substituição de um desses viadutos por túnel ou
captação do rio Pilões
por um eficiente processo de captação das águas
da pista, de modo a não comprometer a qualidade
da água na captação a jusante
pilares do viaduto VD-10 sobre depósitos de tálus retirada do traçado da rodovia do corpo de tálus,
espessos, nas proximidades da região que vinha no final do trecho Serra
apresentando problemas de movimentações do
pilar 7 do viaduto VA-19
elaboração de estudo logístico de planejamento
das áreas de apoio, de modo a possibilitar
interferências mínimas na Serra

Quadro 4.5 – Problemas apontados pelo empreendedor no projeto do EIA e as
diretrizes propostas para solução. Fonte: FIGUEIREDO FERRAZ (1998a –
Anexo A).
Para aperfeiçoar o projeto básico, a Ecovias contratou o Consórcio Ecoenge,
constituído pela Figueiredo Ferraz, juntamente com duas empresas italianas, IN.CO
SpA e Geodata SpA. Os estudos ambientais foram desenvolvidos, paralelamente,
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pela JGP, para a obtenção da LI. Assim, antes da definição do projeto executivo, foi
realizado um estudo de alternativas de traçado (FIGUEIREDO FERRAZ, 1998a –
Anexo A).
Esse estudo foi conduzido como um aprimoramento do traçado proposto em
busca do definitivo, sem, no entanto, que as variáveis que o nortearam fossem
descartadas. Como o traçado teria que obrigatoriamente atravessar a galeria T-0
(Foto 4.27) e contemplar os segmentos semiconcluídos nos trechos Baixada e
Planalto, esse estudo restringiu-se somente ao trecho Serra. Tal orientação já havia
sido adotada na definição do projeto básico, em 1986.
As principais proposições, para correção dos problemas do projeto aprovado
no EIA (Quadro 4.5), foram consideradas na composição das seis alternativas de
traçado propostas, conforme ilustra a Figura 4.3.
Duas dessas alternativas (alternativas 2 e 4) foram descartadas antes de
análise pormenorizada, pois possuíam diretriz de traçado bastante divergente do
projeto aprovado no EIA. As demais alternativas (Quadro 4.6) foram, então,
submetidas a uma análise multicriterial, quanto a aspectos construtivos, funcionais,
ambientais e econômicos, financeiros e de gestão.
Pelos parâmetros considerados nessa análise, as alternativas 3, 5 e 6
obtiveram as melhores pontuações quanto aos aspectos considerados. A alternativa 1
e o próprio projeto básico alcançaram notas muito aquém dessas outras
três alternativas, sendo automaticamente rejeitadas. A alternativa 3 foi considerada,
pelo empreendedor, inviável à realidade brasileira por uma característica técnica que
atenuaria impactos ambientais – a travessia por um túnel longo (5.600 m) do trecho
Serra. Os fatores do seu descarte referem-se a restrições de segurança na convivência
de veículos de passageiros e de transporte de cargas, associados ao sistema
rodoviário com altos picos de tráfego e congestionamentos e frota de veículos de
idade média antiga e com problemas de regulagem dos motores. Esses fatores
implicariam sistemas complexos de ventilação e de segurança para os usuários, na
operação dos túneis longos.
Assim, restaram as alternativas 5 e 6. Essas duas são bastante semelhantes,
como mostra o Quadro 4.6. Em análise comparativa, com base em custos,
principalmente, da ventilação dos túneis e da execução de novas vias de acesso,
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escolheu-se a alternativa 5. Os aspectos ambientais associados a esta alternativa, que
corroboraram a escolha, foram a eliminação de alguns emboques e viadutos, o maior
comprimento da extensão do trajeto em túneis e o posicionamento das rotas de fuga
(Janela do TD-1) com relação ao traçado e à estrada de serviço.
Alternativa Características

Alterações propostas com relação ao projeto básico
Dersa, 1986

técnicas1

1
(projeto
básico
modificado)

3 túneis e 10
viadutos
(14.435,62 m)

•
•
•

3 túneis e 10 viadu- •
tos (15.293,96 m)

3
52
(combinação
entre o
projeto
básico e as
alternativas
1 e 2)

4 túneis e 7
viadutos
(14.489,44 m)

•
•
•
•
•
•
•

6

5 túneis/8 viadu- •
tos (14.492,98m)

desmembramento do VD-1 em três viadutos menores;
eliminação do VD-3 pela unificação dos túneis TD-1 e TD-2;
unificação dos túneis TD-3 e TD-4 e aprofundamento do
greide no maciço, eliminando a interferência sobre o rio
Marcolino e diminuindo a extensão do VD-6 sobre o rio
Pilões.
implantação de um único túnel de 5.600 m no trecho Serra.
aumento dos vãos de alguns viadutos de 45 m para 90 m;
rebaixamento do greide no início do trecho Serra, com
redução da rampa média da pista e geração de material
excedente;
aproximação do traçado à pista existente e conseqüentemente
do acesso à base dos pilares dos viadutos;
eliminação do VD-3 pela unificação dos túneis TD-1 e TD-2;
unificação e rebaixamento do greide nos túneis TD-3 e TD-4,
pela eliminação do VD-5 e diminuição da extensão do VD-6,
minimizando interferências sobre os rios Marcolino e Pilões;
a pista descendente (VD-6) atravessa a pista ascendente sob o
VA-20 e não mais sob a região instável do VA-19.
aprofundamento do greide no segmento entre os trechos Serra
e Baixada, de modo a buscar a transposição do túnel em
maciço com condicionantes geomecânicas mais favoráveis.
semelhante à alternativa 5, difere-se apenas na implantação de
um viaduto entre os túneis TD-1 e TD-2.

Quadro 4.6 – Quadro comparativo simplificado das alternativas de traçado.
1

– na diretriz principal do traçado, trecho Serra e parte do Planalto. Assim, não estão incluídos, na
contabilização dos viadutos, os três da Baixada que dão acesso ao litoral norte, Peruíbe e São
Vicente/Santos.
2
– a alternativa 5 corresponde à alternativa 1 até a localização do antigo TD-5 do projeto básico, a
partir desse ponto, segue a diretriz de traçado e características técnicas da alternativa 2.

O novo traçado escolhido para o trecho Serra, embora com ajustes que
representavam ganhos ambientais, divergia, em algumas partes, da diretriz aprovada
no EIA. Além disso, a logística para a construção desse trecho, considerado de mais
difícil execução, pelas características físicas do terreno, dependia da instalação de
infra-estrutura de apoio no PESM.

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes 105

Figura 4.3
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Verso da Figura 4.3
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4.3.2 Reconsideração da localização das áreas de apoio
O empreendedor (JGP, 1998b, 1999h – Anexo A) solicitou, assim, a
reconsideração da restrição ao uso de áreas de apoio no PESM da Deliberação
Consema 038/89 (Quadro 4.4). A revisão dessa exigência e o novo traçado tiveram
que ser submetidos à apreciação do Consema, para a obtenção da LI no trecho
Serra 16.
Concomitantemente à discussão do traçado, estudos de otimização do plano
de ataque às obras realizados apontavam para a necessidade de dois canteiros
principais (JGP, 1999h – Anexo A), que deveriam ser localizados nas extremidades
do empreendimento, no Planalto (principal) e na Baixada, devidamente articulados a
instalações secundárias menores junto às frentes de obra. Esse arranjo reduziria os
percursos de transporte e aproveitaria ao máximo a infra-estrutura existente (estrada
de serviço e áreas desmatadas) desde a pista ascendente. Além disso, seria suficiente
para atender a toda a obra, eliminando-se a instalação de áreas de apoio de maior
porte ao longo do PESM, como previsto no EIA (16 áreas, 10 das quais próximas aos
bairros-cota existentes) e refutado pelo órgão ambiental.
A principal justificativa para que essas áreas de apoio e unidades industriais
não ficassem externas aos limites do Parque recaiu sobre a redução nas interferências
diretas no SAI, pelo incremento do tráfego de caminhões. Adicionou-se também o
custo do transporte de insumos por trajetos maiores. A instalação de unidades
industriais foi fundamentada com base nas mudanças tecnológicas ocorridas no
período posterior à concessão da LP. Essas referem-se sobretudo ao controle de
emissões atmosféricas e de ressuspensão de poeira, por meio da aplicação de técnicas
mais modernas desenvolvidas para redução de poluentes na fonte geradora (sistema
de filtro de mangas para controle de emissões, base lavador de gases de alta energia,
sistema antipoluentes do tipo “water-air jets”, sistema de limpeza do tipo “belt
scraper”, sistemas de vedação “belt scraper”, chutes telescópicos redutores de
velocidade, entre outros) (JGP, 1998b, 1999h – Anexo A). Outro fator remete às
exigências que são preconizadas pela Cetesb no licenciamento específico dessas

16

Até então, o empreendimento (Quadro 4.1) dispunha de LI apenas para os trechos Planalto – Fase 1
e Baixada – Fases A e B. As mudanças propostas no trecho Baixada Fase – B foram entendidas, pelo
órgão licenciador, como não-substanciais ao projeto original (IPT, 1999c,d – Anexo A).
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unidades. A Cetesb possui dispositivos próprios de controle da operação dessas
atividades e, ainda, poder legal, caso necessário, para aplicar sanções.
Desse modo, foram realizados estudos de alternativas locacionais para a
instalação dos canteiros Planalto (Figura 4.4) e Baixada (Figura 4.5), com
apresentação de cinco e quatro alternativas, respectivamente. Os pontos positivos e
negativos relativos a cada área são expostos nos Quadro 4.7 e Quadro 4.8.

Figura 4.4 – Estudo de alternativas do canteiro Planalto (Áreas A a E)
(Detalhe Figura 4.2– Anexo B).
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•
•

•

•
•
•
•

D

E

•
•

C

B

•
•
•
•
•
•
•
•
fora do PESM;
•
tamanho suficiente;
•
•
•
•
•
fora da área de drenagem do Cubatão e Pilões;
•
mínima interferência com fluxos nas rodovias existentes;
•
•
•
•
•
tamanho suficiente para abrigar todas as instalações;
•
•
•
•
•
•
•
localização a 500 m da frente de obra;
•
sem interferência com fluxos viários;
sem necessidade de desmatamentos pontuais no PESM e acessos; •
tamanho suficiente.

fora do PESM;

dentro da área de drenagem dos rios Pilões e Cubatão;
distância excessiva até o centro de gravidade da obra;
percurso de 3.500 m até a frente mais próxima (1.800 m no PESM);
ruído e poeira em todo o percurso no PESM e sobre a rodovia dos Imigrantes;
abertura de novo acesso (1.100 m) e desmatamentos para acesso;
interferência com fluxo de tráfego dos portos de areia;
tamanho insuficiente para abrigar todas as instalações;
dentro da área de drenagem dos rios Pilões e Cubatão;
distância excessiva até o centro de gravidade da obra;
percurso de 9.000 m até a frente mais próxima (5.700 m no PESM);
ruído e poeira em todo o percurso no PESM e sobre a rodovia dos Imigrantes e interligação;
abertura de novo acesso (2.600 m) e desmatamentos pontuais no PESM;
interferência com tráfego rodoviário (dois pontos com a Interligação);
dentro do PESM; ruído estacionário dentro do PESM e a 100 m da interligação;
distância excessiva até o centro de gravidade da obra;
percurso de 5.700 m até a frente mais próxima, no PESM;
ruído e poeira em todo o percurso no PESM e sobre a rodovia dos Imigrantes e interligação;
abertura de novo acesso (200 m) e desmatamentos pontuais no PESM;
tamanho insuficiente para abrigar todas as instalações;
dentro do PESM e da área de drenagem dos rios Pilões e Cubatão;
ruído estacionário dentro do PESM e a 100 m da interligação;
distância excessiva até o centro de gravidade da obra;
interferência com tráfego rodoviário (dois pontos com a Interligação);
percurso de 5.700 m até a frente mais próxima, no PESM;
ruído e poeira em todo o percurso no PESM e sobre a interligação;
desmatamentos pontuais no PESM;
dentro do PESM;
dentro da área de drenagem dos rios Pilões e Cubatão;
ruído estacionário dentro do PESM em locais distantes aproximadamente do eixo da rodovia
dos Imigrantes.

Desvantagens

– segundo Deliberação Consema 162/99 – o local “A” é totalmente inadequado ao uso pretendido, pois possui um curso d’água, afluente do rio Cubatão de Cima, que
corre longitudinalmente no interior do terreno, inviabilizando sua ocupação, mesmo que temporária.

Quadro 4.7 – Principais aspectos positivos e negativos das alternativas propostas para o Canteiro Planalto. Fonte: JGP (1998b, 1999h –
Anexo A)

1

Alternativa

A1

•

Vantagens
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Figura 4.5 – Estudo de alternativas do canteiro Baixada (Áreas A a D)
(Detalhe Figura 4.2 – Anexo B).
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Alternativa
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•
•

D

inserida no PESM;
supressão de vegetação em estágios pioneiro e inicial;
movimentos de terra e geração de volume excedente;
próxima ao rio Cubatão;
interferências com usos adjacentes em estradas sem pavimento;
topografia desfavorável (movimentos de terra e geração de volume excedente);
supressão de vegetação em estágios pioneiro e inicial;
ocupação da APP do rio Cubatão;
proximidade de núcleo urbano;
existência de pequeno curso d’água;
uso de via local por terceiros;
excessiva distância da obra;
necessidade de aterro para elevação do nível do terreno, dada a proximidade com a
planície de inundação do rio Cubatão;
supressão de vegetação em estágios pioneiro e inicial;
interferência com a APP do rio Cubatão;
proximidade e interferências com núcleo urbano;
geração de ruídos e poeiras em suspensão afetando o núcleo urbano;
riscos de acidentes com moradores decorrentes da circulação de veículos em via local
estreita e com uso residencial lindeiro.

dentro do PESM;
próxima ao rio Cubatão;

Desvantagens

Quadro 4.8 – Principais aspectos positivos e negativos das alternativas propostas para o Canteiro Baixada.
Fonte: JGP (1999f – Anexo A)

•
•

proximidade com a obra;
•
existência de estrada local de interligação à estrada de •
serviço;
•
•
•
fora do PESM;
•
adjacente à via local interligada à estrada de serviço;
•
•
•
•
•
•
fora do PESM;
•
próximo à via local interligada à estrada de serviço.
•
•
•
•
•

•
•

C

A
B

proximidade e vinculação direta com as estradas de serviço; •
sem interferência com fluxos existentes;
•
ausência de vegetação significativa;
topografia favorável, local terraplenado na construção da
primeira pista;

•
•
•
•

Vantagens

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes 111

112 Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

Como fatores impeditivos nessa seleção, consideraram-se: áreas com
presença de vegetação nativa de porte florestal e utilização de veículos da obra no
sistema rodoviário existente, exceto tráfego pontual. Locais próximos a núcleos urbanos
que apresentam risco de indução à ocupação foram estabelecidos como inadequados.
Por fim, áreas submetidas à intervenção na construção da pista ascendente, em que
não houve regeneração da cobertura vegetal, foram consideradas as mais favoráveis.
Para o Canteiro Planalto (Quadro 4.7), nenhuma das áreas atendia de modo
concorrente às duas condições impostas de não-inserção no PESM e em áreas de
mananciais. Um local com tais características se situaria distante suficientemente
para inviabilizar a obra, do ponto de vista logístico e econômico. As
alternativas D e E foram áreas degradadas pela primeira pista e eram as mais
favoráveis, no tocante aos impactos relativos a interferências com relevo natural,
vegetação e cursos d’água. Entretanto, se considerados àqueles decorrentes da
circulação de veículos, a alternativa E é melhor, dada a maior proximidade às frentes
de obra e por ser a única sem necessidade de implantação de via de acesso. Cabe
ressaltar que esta área (Fotos 4.29 e 4.30) foi utilizada como canteiro na construção
da pista ascendente. A hipótese de aproveitá-la novamente com esse propósito foi
aventada ainda durante a execução da primeira pista, como mostra a passagem
inferior (Fotos 4.31 e 4.32) sob esta, na altura do km 43,3. Essa passagem
proporciona a interligação entre esse canteiro e as frentes de obra sem interferência
na rodovia dos Imigrantes. Por esses fatores, a alternativa E foi escolhida como a
mais adequada para abrigar o Canteiro Planalto (JGP, 1998b, 1999h – Anexo A).

Foto 4.29 – Área utilizada como canteiro
durante a construção da pista ascendente
com vegetação não-recuperada. (Foto
cedida por Marcos Matiusso).

Foto 4.30 – Idem Foto 4.5. Notar estrada
de serviço que interliga esta área às frentes
de obra no trecho Serra. (Foto cedida por
Marcos Matiusso).
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Foto 4.31 – Passagem da estrada de
serviço sob a pista ascendente. Foto cedida
por Marcos Matiusso.

Foto 4.32 – No canto esquerdo, detalhe
dessa passagem sob a pista ascendente. Em
primeiro plano, a pista descendente.

Com relação ao Canteiro Baixada (Quadro 4.8), duas das áreas estão
inseridas no PESM, alternativas A e B, e as outras duas são externas ao Parque. Ante
denúncias de disposição irregular de resíduos industriais tóxicos, foi solicitado à
Cetesb o levantamento desses locais. Análises químicas do solo, nas margens do rio
Cubatão, nas áreas denominadas Pilões e Ponte Preta, que coincidem com aquelas
referentes às alternativas B, C e D, indicaram contaminação por elementos orgânicos
e inorgânicos, dentre estes indícios de organoclorados (pó da China). A Cetesb
manifestou-se contrária a uma rota de veículos que viesse interferir nessas áreas
contaminadas. Desse modo, a alternativa A foi a escolhida, assim como a área do
canteiro Planalto também havia sido utilizada na construção da pista ascendente
(JGP, 1999f – Anexo A).
A seleção dos locais para a instalação da infra-estrutura de apoio secundária
deu-se com base em aspectos logísticos, para assegurar os níveis de segurança e
fluidez das obras. Com essa finalidade, foram escolhidas no trecho Serra áreas
desmatadas não-recuperadas da construção da pista ascendente.
É interessante ressaltar que a aprovação da articulação das áreas de apoio
proposta para construção da pista era vital para a realização do trecho Serra. Esse
segmento, devido ao porte das obras, previa execução simultânea de viadutos, túneis
e trechos de terraplenagem, que não poderiam ser realizados apenas com infraestrutura provisória, como vinha sendo praticado para os trechos do Planalto e da
Baixada.
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4.3.3 Projeto executivo
O Parecer Técnico CPRN/Daia 162/99 foi favorável às áreas para instalação
dos canteiros Planalto e Baixada e unidades secundárias no segmento Serra, e ainda
às alterações de traçado propostas. Este Parecer subsidiou a Deliberação
Consema 028/99, enfatizando que os ajustes propostos acarretariam diminuição
significativa dos impactos ambientais. Esta deliberação, por sua vez, outorgou as
reformulações solicitadas nas autorizações, bem como reiterou outras exigências
contidas na Deliberação Consema 038/89 (Quadro 4.4), sobretudo aquelas referentes
ao porcentual destinado à compensação da obra, retificando-o no valor de 4% a ser
aplicado no PESM (2%) 17 e na remoção da população das áreas de risco (2%). O
empreendimento obteve, então, a LI para o trecho Serra, conforme consta no
Quadro 4.1.
No entanto, parte do traçado do trecho Serra foi objeto de nova revisão de
projeto. A justificativa para ajuste, conforme apresentado em JGP (1999i – Anexo
A), fundamentou-se na concepção do modelo geomecânico mais detalhado, o que
permitiu redefinir o traçado dos túneis TD-3 e TD-4. A conceituação geológica que
determinou a diretriz desses túneis foi idealizada durante a fase de estudos
preliminares, com base em dados bibliográficos da pista ascendente, incorporando
apenas alguns resultados de reconhecimento preliminar de campo e das campanhas
de sondagens iniciais. Por este modelo, as descontinuidades NW encontravam-se
abertas, segundo o regime de tensão neotectônico, condicionando entalhes erosivos
transversais aos eixos dos túneis. Essas zonas foram consideradas as mais críticas
para a escavação dos túneis, sendo caracterizadas pelo aprofundamento do manto de
alteração e pela percolação d’água mais intensa. Com a aquisição de novas
informações oriundas de sondagens rotativas, investigação geofísica e ensaios
geotécnicos, o arcabouço geológico-estrutural da área foi aprimorado. A
consolidação desses dados possibilitou identificar que, localmente, as estruturas de
orientação NE condicionam a presença de zonas do maciço de piores características
geológico-geotécnicas, quanto aos níveis de alteração e da presença de feições
17

Em 2002, foi aprovada a Deliberação Consema 016/2002 estabelecendo que a verba para
implantação de um viveiro de mudas, prevista na Deliberação Consema 038/89 para os projetos de
recuperação da vegetação, seria aplicado na revitalização de outros viveiros do IF, que repassariam,
então, as mudas à Ecovias.
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abertas. Essas zonas propiciam o aprofundamento do manto de alteração maior do
que o previsto na região do túnel TD-4 do projeto aprovado pela LI do trecho Serra.
Tais feições seriam negativas às condições construtivas, associando riscos à
escavação de túneis em zonas de baixas características geomecânicas aliadas a
condições hidrogeológicas desfavoráveis. Isso elevaria o grau de incerteza da
realização da obra nos prazos previstos. Assim, foi proposta uma variante de traçado,
resultando na união dos túneis TD-3 e TD-4, que passou a ser denominado TD-3/4
(Figura 4.2 – Anexo B). Esse túnel atravessa maciço rochoso com boas
características geomecânicas, cuja cobertura acima do seu teto alcança, no ponto
máximo, quase 500 m. Desse modo, foi eliminado o viaduto VD-6 e reduzida a
extensão do VD-5, renomeado VD-5/6 (Figura 4.2 – Anexo B). Essas alterações
foram entendidas pelo órgão licenciador como um ajuste ao traçado aprovado que
não entrava em conflito ao proposto na Deliberação Consema 038/89. Tais mudanças
ocasionariam, ainda, a minimização de impactos ambientais, diante da redução
global do número de emboques de túneis e de pilares de viadutos.
Essa foi a última modificação de projeto, o qual foi, então, submetido à etapa
executiva, objeto do acompanhamento ambiental. Essa atividade também foi
realizada para os trechos em que o traçado já estava consolidado desde a construção
da pista ascendente, e obtiveram LI posteriormente (Quadro 4.1 – trevo de
interligação entre a SP-041 e a SP-160 e segmento da Baixada, compreendido entre o
km 59 e km 63).
4.4 Etapas Pré e Pós-aprovação – Minimização de Impactos
Quanto a implicações ambientais, quatro estágios principais podem ser
identificados na definição do projeto da pista descendente da rodovia dos Imigrantes:
o projeto inicial18; o projeto apresentado no EIA; o projeto submetido à obtenção da
LI; e o projeto executivo que contempla a última modificação de traçado, conforme
ilustrado na Figura 4.6.

18

Não foi possível recuperar esse projeto em planta. Para efeitos comparativos, utiliza-se o traçado da
pista ascendente. O traçado da descendente era proposto paralelo ao da ascendente, em cotas inferiores
e com características técnicas similares.
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Cabe destacar que as condicionantes do meio físico desempenharam papel
importantíssimo na definição do projeto final, contribuindo para a manutenção do
equilíbrio biofísico na Serra do Mar.
Do projeto original (final da década de 60) ao desenvolvido para o EIA (final
da década de 80), as diretrizes básicas para as alterações de traçado haviam sido os
problemas de cunho geológico-geotécnico ocorridos na pista ascendente, quanto à
travessia de corpos de tálus e instabilização de encostas (movimentações no maciço
de fundação do VA-19 e grande quantidade de contenções, dentre outros) e a
imposição de novos requisitos legais de caráter ambiental (Quadro 3.2). No segundo
grande intervalo de tempo transcorrido, do projeto apresentado no EIA ao seu
detalhamento no final da década de 90, questões técnicas e revisão de restrições
ambientais foram a tônica das principais mudanças realizadas. Essas foram apoiadas
na justificativa de aprimoramento tecnológico na engenharia e no controle ambiental,
pela consolidação da legislação ambiental.
O aprimoramento do traçado da pista descendente da rodovia dos Imigrantes
e a reconsideração quanto à localização das áreas de apoio, subsidiadas por estudos
locacionais e tecnológicos, promoveram substancial redução dos impactos
ambientais na fase de construção. Nesse sentido, privilegiou-se a manutenção da
qualidade ambiental, sobretudo do meio biofísico relacionada à redução da
intensificação dos processos de dinâmica superficial e dos distúrbios à flora e fauna.
Fatores positivos também podem ser assinalados para os componentes do meio
antrópico, principalmente quanto à redução de interferência no SAI.
Pelo Quadro 4.9, verifica-se que as alterações sucessivas no traçado
proporcionaram:
•

adequar critérios de projeto às características intrínsecas da Serra do Mar;

•

retirar a pista de regiões críticas, do ponto de vista da engenharia (porção
externa da encosta; corpos de tálus; locais mais sujeitos à deflagração de
processos do meio físico; maciços de baixa qualidade geomecânica), no
tocante à construção e manutenção de obras;

•

reduzir apropriação de novas áreas no parque, corte arbóreo e perturbação
da fauna;

•

proteger recursos hídricos.
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Figura 4.6
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Verso da Figura 4.6
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aumento da extensão dos túneis
emboques próximos a estrada de serviço
aumento dos vãos dos viadutos
um viaduto a montante da captação do rio Pilões
pista descendente cruza a 1a pista sob VA-20
redução da extensão do viaduto sobre captação do •
rio Pilões
túnel em maciço com melhores qualidades
geomecânicas
•
junção de dois túneis

•
•
•
•
•
•

LI (1999)
7 viadutos
4 túneis

•

•

aumento do aporte d’água
proveniente da escavação dos
túneis
aumento da quantidade de
finos proveniente da britagem

instabilidade de encostas
grande número de emboques
e pilares
maior supressão de vegetação
e número de acessos
um pilar próximo a grande
feição erosiva (100 m de
acesso novo)
dois viadutos a montante da
captação do rio Pilões
grande número de pilares
atravessa região de tálus
túnel atravessando maciço de
baixa qualidade geomecânica

problemas

(idem - LI) 18 pilares
(9 – novos acessos)

balanços sucessivos5
(vãos entre 45 m a
90 m) 23 pilares
(11 – novos acessos)

vigas pré-moldadas
(vãos 45 m)
63 pilares (33 - novos
acessos)

vigas pré-moldadas
(vãos 45 m)

método construtivo
dos viadutos (no de
pilares no PESM)3

92.268 m2 (51.446 m2
no trecho Serra)

103.411 m2
(62.589 m2 no trecho
Serra)

•

•

•

•

menor
intensificação dos processos do meio físico
pela alteração da
diretriz do traçado e
aumento
dos
segmentos em túnel
menor número de
emboques, pilares e
acessos
não atravessa a
região do VA-19
redução do número
de emboques e
pilares
reaproveitamento de
finos

minimização de
impactos ambientais

Pista ascendente:
entre 1.600 ha
(www.ecovias.com.br)
a 2.000 ha
PINOTI (1976)
600.000 m2 – valor
•
estimado no EIA e
98.700 m2 (não inclui
as 16 áreas de apoio no
PESM)– no pedido de
LI

supressão vegetal porte florestal4

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

2

– número de viadutos e túneis no eixo principal, do trecho Serra, onde ocorreram as mudanças mais significativas de traçado.
– número de túneis e viadutos da pista ascendente. Os dados do projeto básico da pista descendente não constam em nenhuma referência técnica pesquisada.
3
– para cômputo dos pilares inseridos no PESM, desconsiderou-se o último viaduto, que transpõe o rio Cubatão (denominado VD-7, nas duas últimas revisões do
traçado e VD-11, no EIA), já que as modificações mais significativas de traçado, ocorrem no trecho Serra anterior ao encontro com o referido viaduto. Destaca-se,
entretanto, que exatamente, neste viaduto, a revisão do método construtivo, nas duas últimas versões do traçado, propiciou o incremento dos vãos de 45 m para 90 m.
4
– como supressão florestal, considera-se mata em estágios inicial e médio de regeneração, conforme nomenclatura utilizada na Resolução Conama 10/93. A margem
de segurança para o cálculo de supressão é da ordem de 10% a 15% (Fonte JGP, 1999f). À exceção do quantitativo de 600.000 m2 (TTC, 1988), os demais valores
referentes à supressão vegetal foram obtidos em JGP (1999f, i).
5
– esse método foi usado, principalmente, no trecho Serra. No trecho Baixada, também se utilizaram vigas pré-moldadas (parte do VD-7 e VD-9) e viaduto empurrado
(VD-10 e VD-8).

1

Quadro 4.9 – Resumo das principais alterações de projeto, dos problemas e minimização de impactos ambientais resultantes.

Executivo
6 viadutos
3 túneis

•
•
•

•

•

traçado a montante da pista ascendente
viaduto com vãos pequenos
túneis de maior extensão
viaduto na região do VA-19

•
•
•
•

•
•

EIA 1988
11 viadutos
5 túneis

Original
18 viadutos
11 túneis2

traçado paralelo à pista ascendente em cotas •
inferiores
•
viadutos com vãos pequenos
•
túneis de pequena extensão

características técnicas principais

•

projeto pista
descendente 1
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A evolução do traçado da pista descendente foi um processo dinâmico
marcado pela substituição gradativa dos segmentos em viadutos e em terrapleno por
túneis (Tabela 4.3), contribuindo para a minimização de impactos ambientais.
Tabela 4.3 – Evolução dos traçados da rodovia dos Imigrantes (trecho Serra e parte
dos trechos Planalto e Baixada).
pista ascendente*
EIA (1988)*

Pista descendente
LI (1999)*

Projeto
executivo**

extensão (m)

(%)

extensão (m)

(%)

extensão (m)

(%)

extensão (m)

(%)

3.925
7.990
3.385

26
52
22

5.570
4.920
3.850

39
34
27

7.455
3.180
3.855

51
22
27

8.239
2.596
3.761

56
18
26

totais
15.300
100
14.340
100
14.490
100
14.596
Fontes: *Figueiredo Ferraz (1998a – Anexo A); **Consórcio Imigrantes

100

1

túneis
viadutos2
terraplenagem3

Nota: Essa comparação de traçados é feita para os segmentos que efetivamente sofreram alteração de
traçado, tendo sido, assim, considerados o trecho Serra, integralmente, e somente parte dos trechos
Planalto e Baixada.
1
– não foi incluída a galeria T-0 nos túneis.
2
– foram considerados somente os viadutos compreendidos no trecho Serra.
3
– foram incluídos na terraplenagem os movimentos de terra a serem executados no trecho Planalto,
todos os do trecho Serra, inclusive o segmento em pontilhão, e parte do trecho Baixada, antes do
início dos três viadutos finais (VD-8, VD-9 e VD-10).

Do incremento dos segmentos e extensão dos túneis, verificado desde o
projeto do EIA, decorre, diretamente, a diminuição do número de emboques. A
utilização do espaço subterrâneo para transposição de áreas serranas reflete uma
tendência mundial, sobretudo em áreas com vegetação expressiva, como é o caso do
PESM. Nesse sentido, foi desenvolvido um estudo (IPT, 1994a, b) de viabilidade de
construção de túneis longos como opção de traçado na Serra do Mar. Foram
propostas duas alternativas conceituais, com cerca de 13 km de extensão e rampa
máxima de 5%, sendo uma delas com interrupção (janela). Tais alternativas, quando
comparadas ao método tradicional de túneis curtos entremeados a viadutos,
demonstraram ser mais viáveis do ponto de vista ambiental, bem como de
durabilidade das obras e de segurança operacional.
O aprimoramento do método construtivo dos viadutos (Quadro 4.9), com uso
da técnica de balanços sucessivos (Foto 4.33) que possibilitou aumentar o vão entre
pilares (no VD-7, de 45 m para 90 m), é decorrente do avanço tecnológico do setor.
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O método de vigas pré-moldadas, com espaçamento da ordem de 45 m entre os
pilares, utilizado na construção da primeira pista e previsto pelo EIA no trecho Serra,
iria requerer pátios de vigas. Esses pátios necessitam de área suficiente para abrigar
extensas vigas que, nesse caso, seriam alocadas no interior do túnel e trechos
próximos à estrada de serviço, o que também tornaria a logística da obra mais
complicada.

Foto 4.33 – Comparação do espaçamento entre os vãos dos
pilares da pista descendente (primeiro plano) e ascendente (ao
fundo).

Desse modo, a atenuação de impactos ambientais manifesta-se como uma
reação em cadeia. A opção por túneis longos, com redução da quantidade de
viadutos, por sua vez com projeção de vãos maiores e conseqüente diminuição do
número de pilares, implica menor número de vias de acesso. A localização dos
emboques dos túneis e das fundações dos pilares dos viadutos – frentes de obra –
próxima à estrada de serviço, também reduz a abertura de novos acessos. A nãocriação de pátios de vigas prescinde da apropriação de novas áreas no PESM. Essa
associação de fatores resulta em aspectos positivos ao ambiente. Ao mesmo tempo
em que decresce a probabilidade de desencadear novos processos de dinâmica
superficial, movimentos de massa principalmente, pela menor movimentação de
terra, restringe-se a supressão vegetal, o que também contribui para o nãodesencadeamento desses fenômenos.
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A preocupação com interferências em fragmentos de porte florestal resultou
evidente decréscimo de supressão arbórea, se comparado o projeto desde a sua
concepção inicial até o executivo (Quadro 4.9). Do ponto de vista da manutenção da
qualidade ambiental, sempre que isso ocorre, principalmente em áreas de vegetação
mais preservada, há redução de transtornos à fauna. Nesse aspecto, sem dúvida, o
incremento dos comprimentos dos segmentos em túnel consiste no fator mais
importante das alterações sucessivas do traçado. A conseqüente diminuição de
segmentos em terraplenagem evita a formação de barreiras físicas contínuas que
dificultam ou mesmo impossibilitam a travessia de animais. Conforme assinalado no
Parecer Técnico CPRN/Daia 162/99, “as interferências sobre a fauna serão
significativamente menores na construção da pista descendente” e os viadutos
permitirão “o fluxo migratório da fauna através dos fundos de vale, quando cessados
os efeitos da execução da obra”.
Além desses fatores positivos, agregados à opção de túneis longos para a
travessia do Parque, é um método construtivo não-suscetível às condições climáticas
que facilita a logística e o cronograma da obra, durante a fase de instalação. Na fase
de operação, o túnel não incrementa os níveis de ruído e, ainda, não induz ocupação
urbana nas áreas adjacentes. Entretanto, os procedimentos de escavação dos túneis
são atividades capazes de causar significativos impactos ambientais sobre recursos
hídricos.
O uso da estrada de serviço para a construção da segunda pista foi diretriz
estabelecida no EIA (Quadro 4.4) e recomendada pelo órgão ambiental, mantida em
todas as revisões do projeto. Os ajustes de traçado da pista descendente aproximaram
os emboques e pilares à estrada de serviço, reduzindo as intervenções fora dessa via,
aproveitando, sempre que possível, os caminhos existentes. Para o alcance e
transporte de insumos para a execução das fundações dos pilares, foi prevista, desde
o Projeto da LI, a utilização de gruas e guindastes, em associação a trilhas com
escadas de madeira. Se, por um lado, a utilização dessa estrada foi importante para a
não-geração de impactos associados à abertura de novas vias, devido ao seu mau
estado de conservação, foi necessário um projeto completo de recuperação de obras
civis e correção de passivos ambientais.
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A proposição de dois canteiros posicionados nas extremidades da obra,
articulados a unidades secundárias, em locais utilizados na construção da primeira
pista, constituiu arranjo razoável para minimização de impactos ambientais.
Confirma-se a escolha e apropriação de áreas degradadas pela construção da primeira
pista, em alguns casos somente recoberta por vegetação pioneira em estágio inicial.
Isso comprometeu o empreendedor a agregá-las às áreas a serem recuperadas no
encerramento do projeto. O fato de o acesso a essa infra-estrutura ser em circuito
fechado pela estrada de serviço reduziu a sobrecarga de tráfego de caminhões no
SAI, um dos impactos previstos no EIA (Quadro 4.2). A criação de novos
assentamentos urbanos (bairro-cota) em áreas legalmente protegidas, preocupação
ressaltada na Deliberação Consema 038/89 (Quadro 4.4), foi coibida pelo esquema
de restrição de acesso de terceiros ao PESM, por meio de guaritas com vigilantes 24
horas.
Quanto às áreas de empréstimo e de bota-foras, a versão final do projeto
previu que todos os quantitativos necessários de material para execução de aterros e
encontros de viadutos seriam provenientes do próprio balanço de massas da obra.
Isso foi possível graças ao rebaixamento do greide em segmentos de pista.
Prescindiu-se, assim, da aquisição de material, hipótese necessária pelo projeto do
EIA que reduziu os impactos associados à exploração de novas áreas e de transporte
a maiores distâncias. Com relação aos bota-foras, das áreas indicadas pela
Deliberação Consema 038/89 (Quadro 4.3), apenas uma (Bolsão 9) ainda não havia
sido utilizada. Esse local foi, então, o principal bota-fora da obra, com uso futuro
recomendado para urbanização. Salienta-se, ainda, que, no decorrer da construção da
obra, fez-se necessária, sobretudo por questões de logística de transporte, a utilização
de outro local com essa finalidade, tendo sido selecionada uma área degradada,
inserida no PESM.
Reassentamento de população não foi previsto no projeto do EIA, pois a
região não havia sido ocupada até então. No desenvolvimento do projeto executivo
(detalhamento do viaduto VD-8), foi necessária a relocação de 13 residências e um
estabelecimento comercial informal, de um assentamento irregular (Foto 4.34),
totalizando 43 pessoas.
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Foto 4.34 – Área desapropriada para a construção do viaduto VD-8.

Os aspectos considerados no detalhamento do projeto corroboram que a
compreensão das características geológico-geotécnicas do local de implantação da
obra, subsidiada por campanhas de investigação, em consonância às características
do projeto proposto, é fundamental para a elaboração de estudos ambientais em áreas
protegidas em relevos serranos. Essa abordagem tem reflexos, não somente do ponto
de vista técnico-econômico, mas, principalmente, para minimização dos impactos
ambientais.
Desse modo, temas correlatos ao campo de aplicação das geociências, pelo
papel importante que os aspectos do meio físico representam no ambiente Serra do
Mar, assumem extrema relevância e travam relações intrínsecas na condução de
estudos ambientais para construção de obras civis. No diagnóstico ambiental e na
seleção e detalhamento do projeto, para localização dos emboques dos túneis e
pilares dos viadutos e dos terraplenos, o conhecimento das características geológicas,
geomorfológicas e dos processos de dinâmica superficial foram essenciais. Na
escolha das áreas de apoio e para fornecer subsídios à caracterização tecnológica dos
agregados necessários à execução das obras, associam-se essas características às
geotécnicas e pedológicas.
Esse estudo integrado possibilita minimização dos impactos ambientais e
deveria ser mais bem discutido e aproveitado para o aprimoramento de roteiros de
elaboração de EIA/Rima.
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4.5 Etapa Pós-aprovação – Construção das Obras
A concepção de um projeto, adequado às características do meio em que se
insere, pode minimizar sobremaneira impactos ambientais. Contudo, ainda que os
ganhos ambientais decorrentes de estudos detalhados e sucessivos de traçado sejam
expressivos e evidentes, não se prescinde da necessidade de acompanhamento das
principais variáveis ambientais pós-decisão. Para um empreendimento executado em
áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, deve ser realizado programa de
acompanhamento e monitoramento ambiental nas fases subseqüentes do seu ciclo de
vida.
Embora os quantitativos de supressão vegetal tenham sido reduzidos, deve
ocorrer, durante a execução das obras, controle de procedimentos de corte para
restringir o desmatamento somente na área liberada para intervenção e para eventual
retirada e replantio de mudas. O uso intenso da estrada de serviço por veículos
pesados também pode causar distúrbios à fauna. Esses aspectos corroboram a
necessidade de programas de monitoramento de supressão vegetal e da fauna. A
incidência de alguns processos do meio físico, principalmente movimentos de massa,
ficou mais restrita pelos métodos construtivos empregados, entretanto, erosão e
assoreamento, além de escorregamentos, são passíveis de intensificação, devendo seu
controle ser objeto de monitoramento visual e instrumentado. Correlações similares
podem ser feitas a outros componentes do ambiente, como água e ambiente sonoro –
ruídos, bem como a relocação da população afetada pelas obras.
No processo de AIA, a decisão representa um divisor de águas (ARTS, 1998),
em que a avaliação de natureza preditiva da fase pré-aprovação é substituída pela de
caráter descritivo e explicativo. No processo de planejamento, a fase pós-aprovação é
considerada um complemento da fase anterior. Para LAMOEN; ARTS (2002), o
acompanhamento consiste no elo entre o planejamento e o gerenciamento ambiental.
Segundo SÁNCHEZ (1995), a etapa pós-aprovação no processo de AIA ou
de acompanhamento ambiental engloba as fases de construção e operação do
empreendimento e, em alguns casos, até mesmo, sua desativação. No caso da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, o acompanhamento limitou-se à etapa de
construção. Para um projeto rodoviário, é nesta etapa que ocorrem os impactos
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ambientais, sobretudo quanto ao meio físico, mais significativos (BELLIA;
BIDONE, 1993; BRASIL, 1996).
A construção de uma rodovia consiste no estabelecimento do projeto
aprovado, que se dá no processo de licenciamento após a obtenção da LI. No
processo de AIA, representa a etapa quando se interagem outros instrumentos de
gestão, como monitoramento e auditoria. Entretanto, novas tomadas de decisão são
inevitáveis e se sucedem em um cenário bastante diferenciado da etapa anterior do
processo de AIA. Em meio ao esquema de produção de uma obra de grande porte, o
tempo para maturação de idéias é sempre mais reduzido se comparado ao investido
nas etapas preliminares do processo. Dessas decisões decorrem ações que, na maioria
das vezes, resultam no desencadeamento de impactos ambientais. Além disso, por
melhor que seja debatido e proposto um projeto, sempre haverá um grau de incerteza
inerente associado, visto que se trata sempre de uma previsão, por mais embasada
que seja, do futuro.
Para ARTS (1998), a fase pós-decisão, cujo enfoque se dá na avaliação do
desempenho das atividades, está direcionada às relações da AIA com os
subseqüentes estágios de implantação, mitigação e gerenciamento ambiental, com o
propósito de verificar e controlar os impactos ambientais.
Desse modo, o acompanhamento ambiental fundamenta-se no conhecimento
de todas as atividades relacionadas à construção das obras. Todas as atividades
envolvidas, após a definição do projeto executivo, pertencem a essa fase do ciclo de
vida da pista descendente da rodovia dos Imigrantes.
4.5.1 Recuperação da estrada de serviço
As primeiras atividades construtivas após a concessão das LI foram nos
segmentos Planalto e Baixada. Envolveram intervenções pontuais e mais
simplificadas quanto ao planejamento logístico e métodos de execução. Entretanto, o
ponto nevrálgico do empreendimento correspondia à transposição do trecho Serra,
não somente no detalhamento do traçado, como pela necessidade de recuperação da
estrada de serviço.
A estrada de serviço, 21 km de extensão em seu tronco principal e mais
17 km de ligações, foi construída em seções de corte e aterro, com pontes sobre
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algumas drenagens, para a realização da pista ascendente da rodovia dos Imigrantes.
Essa via sofreu as conseqüências da incidência de processos do meio físico, dada
suas características técnicas e do quase abandono dos serviços de manutenção da
pista e elementos estruturais. A baixa freqüência desses trabalhos de rotina repercutiu
negativamente sobre suas condições de trafegabilidade, com oito pontos de
interrupção ao trânsito. Assim, essa estrada teve que ser submetida a um intenso
projeto de recuperação, contemplando pista e pavimento (Fotos 4.35 a 4.38),
reconstrução de pontes (Fotos 4.39 a 4.42) e correção de passivos ambientais (Fotos
4.43 a 4.46), de modo a viabilizar, principalmente, a execução do trecho Serra do
empreendimento. Essas atividades foram, de fato, as primeiras para a construção da
duplicação da rodovia dos Imigrantes inseridas em áreas do PESM e que envolveram
ações impactantes.

Foto 4.35 – Ruptura de borda da pista da
estrada de serviço.

Foto 4.36 – Trincas no pavimento da
estrada de serviço.

Foto 4.37 – Recuperação da plataforma da
pista com muro de gabião e reaterro.

Foto 4.38 – Recuperação da plataforma da
pista com muro de gabião e recapeamento.

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

128 Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

Foto 4.39 – Trecho da estrada de serviço
interditado, onde foi construída a ponte P5.

Foto 4.40 – Trecho da estrada de serviço
interditado, onde foi construída a ponte P6.

Foto 4.41 – Execução da ponte metálica
P8.

Foto 4.42 – Pavimentação da ponte P5.
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Foto 4.43 – Escorregamento na estrada de
serviço entre os pontos S.in.12 e S.in.13.

Foto 4.44 – Escorregamento ao lado da
ponte P11.

Foto
4.45
–
Estabilização
escorregamento do ponto 1003.

Foto 4.46 – Construção de muro de gabião
de espera na base de escorregamento
localizado entre os pontos S.es.15 e S.es.16.

de

O inventário de passivos ambientais19 realizado pelo empreendedor
compreendeu um intenso levantamento das situações de degradação e/ou risco
ambiental em todo o SAI (Tabela 4.4). O objetivo desse inventário foi estabelecer a
relação entre intervenções existentes, os impactos presentes e as possibilidades de
19

“Todas as situações de alteração das condições ambientais naturais de uma região resultantes da
implantação do sistema viário atual e das demais obras de infra-estrutura existentes e/ou ações de
terceiros não diretamente vinculadas à implantação dessa infra-estrutura” (JGP, 1988c – Anexo A).
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mitigação, não representando um compromisso da Ecovias, quanto à adoção de ações
corretivas. As medidas corretivas foram adotadas somente para os casos de
comprometimento de segurança viária.
Tabela 4.4 – Localização dos passivos ambientais no SAI.
via Anchieta
pista ascendente
interligação Planalto
estrada de serviço
Cônego Domênico Rangoni
Padre Manoel da Nóbrega

Planalto
24
51
2

Serra
22
1

Baixada
4
14

33
16

Total
50
66
2
55
33
16

67

222

55

Passivos ambientais –
77
total
Fonte: JGP (1998c, 1999j, l – Anexo A)

78

Os passivos foram enquadrados nas seguintes categorias, como decorrentes
de: erosão, assoreamento, talude ou aterro instável, estrutura degradada, ocupação
antrópica irregular, vegetação degradada20, disposição de lixo e contaminação dos
cursos d’água. Nesse sentido, encaixam-se na recuperação da estrada de serviço
aqueles relacionados aos processos do meio físico ou estrutura de engenharia
comprometida. Realizou-se, também, um levantamento das condições da estrada de
serviço, identificando 49 pontos, muitos dos quais coincidem com os passivos
diagnosticados, conforme ilustra a Figura 4.7.
A recuperação da estrada de serviço englobou: elaboração de 41 projetos de
engenharia, contemplando a execução de muros de arrimo; remanejamento de
traçado; pontes (execução de seis novas e recuperação de quatro existentes); e
soluções específicas (1008/S.in.12 – redução de largura da pista e 1022/S.es.9 –
remoção de estrutura e pavimentos existentes e reaterro e reconstrução) (Figura 4.7);
além da reconstituição de dispositivos de drenagem e pavimentação em segmentos de
pista.

20

A instalação dos canteiros de obra Planalto e Baixada e bota-fora Planalto deram-se nas áreas
cadastradas como passivos ambientais quanto aos aspectos de degradação da vegetação (Figura 4.7).
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Figura 4.7
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Verso da Figura 4.7
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A recuperação dessas áreas envolve algumas ações impactantes, como
supressão de vegetação, ainda que em estágio pioneiro e inicial, para execução de
obras corretivas; movimentos de terra, para retirada da estrutura antiga e
regularização dos aterros dos encontros da nova ponte; recuperação do pavimento,
pela remoção de partes demolidas; e recapeamento com pavimento betuminoso e/ou
placas de concreto. Embora essas ações sejam restritas e a grande maioria das
intervenções previstas contribua para minimizar impactos ambientais, sobretudo pela
correção de processos do meio físico instalados, alguns em franca evolução, tais
atividades devem ser objeto de controle ambiental.
4.5.2 Execução das obras e uso de áreas de apoio
A realização das obras de construção da pista, propriamente dita, requer uma
série de atividades e procedimentos. Para o reconhecimento das ações mais
impactantes, deve-se compreender a seqüência de execução das obras e a articulação
entre as diversas atividades. O entendimento dessas etapas é imprescindível para a
identificação dos aspectos ambientais envolvidos e impactos decorrentes, que
constituíram a base para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento
ambiental.
Cada frente de obra e unidade de apoio corresponderam a um ponto de
acompanhamento ambiental para a coleta de dados. De modo a facilitar a aquisição
de dados, as frentes de obra foram subdivididas em emboque (túnel) e cabeceira ou
encontro (viaduto) São Paulo (quando a quilometragem era menor, ou mais próxima
a essa cidade) e Santos (quando a quilometragem era maior, ou mais próxima a essa
cidade), sempre com relação à mesma obra, conforme apresentado na Figura 4.2
(Anexo B).
4.5.2.1 Obras de arte especiais e correntes e terraplenagem
As etapas e os procedimentos relacionados à execução de cada tipo de obra
empregado na construção da segunda pista da rodovia dos Imigrantes são diversos e
detalhados e envolvem variadas atividades. Algumas das atividades, mais
representativas do ponto de vista da engenharia, constituíram-se em ações que
deflagraram impactos ambientais.
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Os procedimentos para execução das obras de arte especiais, viadutos e túneis
iniciaram-se com o desmatamento das áreas delimitadas, licenciadas com essa
finalidade, e abertura de vias de acesso até a frente de intervenção.

Túneis
Nos túneis, a preparação dos emboques, após o desmatamento, envolveu
escavação, perfuração e estabilização do talude de corte pela execução de cortinas
atirantadas. A escavação dos túneis, à exceção do TD-1 que se deu em quatro
frentes21, ocorreu pelos dois emboques, concomitantemente.
Na realização dos segmentos dos túneis em solo, utilizou-se o método
NATM22 (New Austrian Tunneling Method), em duas fases, com ou sem invert, cujo
avanço (de 0,60 m/dia a 0,80 m/dia) era dado por meio de enfilagens23. Nesse
procedimento, o maciço terroso é escavado, suborizontalmente, seguindo-se
instalação de contenção com cambotas metálicas,

concreto

projetado e,

eventualmente, chumbadores.
Nos trechos em rocha, o túnel foi escavado com explosivo, com auxílio de
quatro Jumbos Atlas Copco 24, com avanço em média de 3,6 m/dia. Para cada 480 m3
de rocha escavada, eram empregados 1.000 kg de explosivos. As paredes do túnel em
rocha também foram revestidas com concreto projetado. Após a escavação final do
túnel, foram realizados a concretagem definitiva da parede (com fôrma metálica),
preenchimento do piso até a cota de projeto, instalação de sistema de drenagem,
ventilação, iluminação e pavimentação. As Fotos 4.47 a 4.54 ilustram essa
seqüência.

21

Para a execução do túnel TD-1, foi construída uma janela, com acesso de 140 m à diretriz do túnel,
a partir da estrada de serviço.
22
Método para escavação de rochas brandas e solos, com frezadores, rompedores e ferramentas de
mão.
23
Injeções de calda de cimento em tubos que alojam vergalhões metálicos, de modo a formar uma
capa protetora ao redor da seção do túnel nas frentes de escavação, consolidando o solo e permitindo
um avanço seguro.
24
Equipamentos dotados de três braços perfuratrizes movidos à injeção de água e um braço adicional
para elevação da caçamba; realiza plano de fogo computadorizado, permitindo o correto e automático
posicionamento das perfuratrizes.
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Foto 4.47 – Desmatamento no emboque
São Paulo do túnel TD-3/4.

Foto 4.48 – Proteção provisória (lonas
plásticas) no emboque São Paulo do TD-2.

Foto 4.49 – Proteção com concreto
projetado no emboque Santos do TD-1.

Foto 4.50 – Execução da cortina atirantada
no emboque São Paulo do TD-1.

Foto 4.51 – Finalização da cortina
atirantada no emboque São Paulo do TD-1.

Foto 4.52 – Início da escavação, em solo,
no emboque São Paulo do TD-1.

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

136 Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes

Foto 4.53 – Escavação em solo no
emboque Santos do TD-2.

Foto 4.54 – Concretagem da parede e
pavimentação do túnel TD-1.

Essa seqüência simplificada dos procedimentos envolvidos na construção dos
túneis permite identificar uma série de atividades relacionadas à sua execução, além
daquelas que envolvem uso de unidades de apoio (central de concreto, central de
britagem, bota-espera, bota-fora, canteiro de obras). O material excedente, quando
solo, foi utilizado para aterros e disposto em bota-foras e, quando rocha, armazenado
em bota-esperas. Do bota-espera, parte destinou-se às centrais de britagem e
concreto, para reaproveitamento como agregado para concreto e brita na
pavimentação de acessos e como material constituinte de gabiões, e o restante
encaminhado à disposição final em bota-foras. Esses materiais foram transportados
por caminhões, tornando necessários locais para lavagem de betoneiras e outros
veículos e oficinas mecânicas, requerendo canteiros de obra com esses elementos.

Viadutos
Na execução dos viadutos, após a locação topográfica da obra e dos limites de
desmatamento, seguiram-se a supressão da vegetação na área autorizada das rampas
e a realização de vias e pequenas trilhas de acesso às fundações dos pilares25.
Finalizados os tubulões, foram construídos os blocos de coroamento e, em seguida,
erguidos os pilares e a superestrutura do viaduto, com a concretagem da pista. A
superestrutura dos viadutos VD-1, VD-2, VD-3, VD-5/6 foi executada pelo método
de balanços sucessivos (Foto 4.55), as do VD-4 e VD-7, em parte balanços

25

As fundações profundas foram realizadas por meio da escavação de tubulões.
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sucessivos, e em parte vigas pré-moldadas (Foto 4.56), a superestrutura do VD-9 e
da ponte sobre o rio Santana em pré-moldados, e as do VD-10 e VD-8, pelo método
viaduto empurrado (Fotos 4.57 e 4.58), este último, também com parte em prémoldados. O método de balanços sucessivos prescinde da criação de pátios de vigas,
sendo a maior parte dos materiais transportada até a frente de intervenção com
auxílio de gruas e guindastes, reduzindo a área de intervenção. A finalização dos
viadutos envolveu a proteção superficial de encontros dos viadutos e adjacências dos
pilares, bem como a instalação do sistema de drenagem. Também requereu, assim
como os túneis, uma série de atividades que prevêem a utilização de áreas de apoio
(central de concreto, bota-fora, empréstimo, canteiro de obras, dentre outras).
As Fotos 4.59 a 4.66 ilustram a seqüência de execução dos viadutos.

Foto 4.55 – Método de balanços
sucessivos empregado na construção do
viaduto VD-3.

Foto 4.56 – Método de vigas pré-moldadas
empregado na construção do viaduto VD9.

Foto 4.57 – Método viaduto empurrado
utilizado na construção do viaduto VD-8.

Foto 4.58 – Método viaduto empurrado
utilizado na construção do viaduto VD-10.
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Foto 4.59 – Desmatamento na região do
pilar 2 – VD-1.

Foto 4.60 – Execução de tubulões no pilar
4 do VD-4.

Foto 4.61 – Escavação pilar 4 – VD-3.

Foto 4.62 – Concretagem pilar 5 –VD-3.

Foto 4.63 – Fundações do pilar 2 – VD-3

Foto 4.64 – Bloco do pilar 2 – VD-2.

Foto 4.65 – Pilares 3 a 1 – VD-3.

Foto 4.66 – Superestrutura VD-1.
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Terraplenagem
Os segmentos em terraplenagem envolveram conformação do terreno,
compactação do solo, regularização do subleito para os trechos de aterro; e nos
trechos em corte, escavação (Foto 4.67), conformação do talude remanescente
(Foto 4.68), eventual estabilização, seguindo-se as etapas de instalação do sistema de
drenagem (Foto 4.69) e pavimentação de concreto (Foto 4.70). Foram projetadas as
seguintes obras de contenção: trecho em corte entre o VD-2 e VD-3 (Foto 4.7); no
término do trecho em corte Planalto; no trecho em corte entre o VD-1 e VD-2; e no
término do VD-7, no corte em rocha (Foto 4.19). Todas essas atividades não
dispensaram o uso de áreas de apoio.

Foto 4.67 – Escavação de talude – Trecho
em corte Planalto.

Foto 4.68 – Reconformação e proteção
superficial dos taludes – Trecho em corte
Planalto.

Foto 4.69 – Instalação de sistema de
drenagem e proteção superficial – Trecho
em corte Planalto.

Foto 4.70 – Execução do pavimento de
concreto – Trecho em corte Planalto.
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Obras de arte correntes
O sistema de drenagem definitivo da pista constituiu-se, basicamente, por
canaletas, elementos de transição (caixas de captação), elementos de dissipação de
energia (escadas hidráulicas e rápidos) e alguns componentes para amortecimento do
fluxo junto aos pontos de lançamento, como proteção com “rachão”. Nos túneis,
foram projetados dois sistemas de drenagem independentes: drenos de infiltração,
que irão coletar as águas provenientes do maciço rochoso e lançá-las diretamente nas
drenagens; e dispositivos de coleta superficial (Foto 4.71), que irão captar as águas
da pista que conseguem adentrar no túnel em eventos pluviométricos e eventual
vazamento de produtos perigosos no caso de acidentes. Esse fluxo superficial estará
direcionado às caixas de retenção (denominadas de caixas estanques) com
capacidade de 30 m3. (Foto 4.72).

Foto 4.71 – Sistema de drenagem – TD3/4. No detalhe, dois sistemas de drenagem
independentes.

Foto 4.72 – Caixa estanque do TD-3/4
emboque São Paulo – em vermelho.
Dispositivo hidráulico separador do fluxo
d’água nos túneis – em azul.

Nos viadutos, o sistema de drenagem foi projetado para coletar toda a água
superficial por tubulação metálica (Foto 4.73). Essas águas atravessam, antes do
lançamento, uma caixa de captação26 (estrutura de concreto conhecida informalmente
na obra como “caixa de meio ambiente”) com capacidade de 5 m3 (Fotos 4.74). Essa
caixa deve ser operada para reter produtos perigosos em caso de acidente. Tal
sistema também foi instalado nos segmentos em corte da pista descendente, nos
cursos d’água a montante de captação.

26

Essas caixas de retenção e estanque foram projetadas para atender às recomendações da Deliberação
Consema 038/89.
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Foto 4.73 – Tubulação metálica – VD-1.

Foto 4.74 – Caixa de meio ambiente – VD-1.

Essa configuração do sistema de drenagem faz com que cada trecho da pista
permaneça isolado. Não há contribuição de águas pluviais para jusante do referido
trecho pela pista, o que possibilita a atuação do plano de contingência por ocasião de
acidentes. O sistema dos túneis é totalmente estanque, pois as águas superficiais não
se misturam às águas provenientes do maciço, diferente do sistema dos viadutos e
trechos em corte. Esses dois sistemas de coleta d’ água funcionarão associados ao
Plano de Ação de Emergência (PAE), que contempla procedimentos de atuação no
caso de acidentes com cargas perigosas. 27

Pavimentação
A pavimentação da pista descendente foi em concreto simples, mesmo tipo
utilizado em toda a extensão do trecho Serra da pista ascendente, que vem
apresentando desempenho satisfatório. Para a obtenção desse material, foram
instaladas usinas de concreto e de britagem para o empreendimento.
4.5.2.2 Áreas e unidades de apoio
Os insumos necessários à construção das obras de arte especiais e também
nos trechos em movimentos de terra foram bastante diversificados, envolvendo
materiais construtivos, tais como concreto, aço, madeiras para fôrma, agregados,
explosivos e água. A maioria desses materiais foi proveniente da própria obra, como
27

Devido às suas características técnicas, a pista descendente não é trafegada por veículos pesados,
atualmente. Alguns testes vêm sendo realizados pela Ecovias para comprovar a segurança desse
eventual trânsito.
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agregados (pela britagem do material rochoso escavado do túnel) e material terroso
para realização dos aterros dos encontros dos viadutos (proveniente do balanço de
massas da terraplenagem, rebaixamento do greide em alguns locais e dos segmentos
em corte), ou das imediações, como a água (utilizada nos equipamentos para
escavação dos túneis e de fundações, bem como nos procedimentos de cura do
concreto, dentre outros). Parte desses materiais, como por exemplo fôrmas, pôde ser
reaproveitada, daí a necessidade de pontos de apoio e canteiros móveis, e outros,
como materiais excedentes de túneis, tiveram que ser descartados, sendo dispostos
em bota-esperas e bota-foras. Esses exemplos ilustram o dinamismo e a inter-relação
das atividades envolvidas na fase de construção da obra. Evidentemente, a cada etapa
associam-se ações que podem representar menor ou maior potencial para ocasionar
alterações ambientais.
Os canteiros de obra e os bota-foras foram localizados nas extremidades do
empreendimento, articulados a instalações secundárias adjacentes à estrada de
serviço. O canteiro principal, denominado Planalto, quando entrou em operação,
após aprovação pela Deliberação Consema 028/99, praticamente substituiu o até
então, canteiro provisório da Baixada, desmobilizado em 20/12/00. Este canteiro,
localizado nas proximidades do viaduto VD-8, abrigava instalações administrativas
(refeitórios, vestiários, escritórios, almoxarifado), oficina mecânica, pátio de
estacionamento, um depósito de tambores, uma rampa de lavagem e troca de óleo,
um conjunto de caixas separadoras de água e óleo, principalmente.
O canteiro Planalto (Foto 4.75), adjacente à pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes (Figura 4.2 – Anexo B), abrigou, como principais unidades, instalações
administrativas, alojamentos, central de britagem, central de concreto, ETE, e
oficinas (Foto 4.76).
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Foto 4.75 – Canteiro Planalto – vista geral.
Setores A, B, C, D, E, F:
• escritórios
• ambulatório
• lazer
• refeitório
• laboratório
• oficina
• carpintaria e armação
• almoxarifado
• alojamentos
• processo central de
britagem
Setores G, I, J:
• britador primário
• rebritadores
• casa de comando
• estocagem de areia e
brita
• processo central de
concreto
Setor H:
• central de concreto
• casa de comando
• silos de cimento
• estocagem de areia e
brita

Foto 4.76 – Canteiro Planalto (Fonte: JGP, 2002b – Anexo A).
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O canteiro Baixada (Foto 4.77), localizado sob o VA-20, também
denominado canteiro Cubatão, contou com escritórios, central de concreto e
estocagem de materiais construtivos (Foto 4.78).

Foto 4. 77 – Canteiro Baixada – Setor B.
Setor A:
• escritórios
• ambulatório
• vestiário
• refeitório
• laboratório
• oficina
• carpintaria e armação
Setores B:
• central de concreto
• casa de comando
• estocagem de areia e brita

Foto 4.78 – Canteiro Baixada (Fonte: JGP, 2002b – Anexo A).
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O bota-fora Bolsão 9 (Foto 4.79) situa-se em uma área de mangue apropriada
anteriormente, recomendada para utilização no EIA, cujo uso futuro prevê a
implantação de projetos habitacionais de interesse social. Essa área é limitada, a
sudoeste, pela pista ascendente da rodovia dos Imigrantes, a sudeste pela interligação
Anchieta-Imigrantes Baixada (SP-59), a nordeste com canal de drenagem e bolsão 8
(urbanizado) e a noroeste com área de mangue, como ilustra a Figura 4.2 (Anexo B).
Essa área foi totalmente protegida em seu perímetro com camada de rachão. No seu
interior, foram dispostos principalmente materiais de segunda e terceira categorias
provenientes da escavação dos túneis e do corte entre o VD-7 e o VD-8, além de
material de primeira categoria (solo mole) oriundo das obras do trecho Baixada. Esse
descarte de material fez com que fosse alcançada a cota de 1,5 m, estabelecida como
mínima para ocupação, segundo o Plano Diretor de Cubatão. O volume lançado foi
de aproximadamente 545.000 m3, sendo 394.000 m3 entre a cota original do terreno e
a cota atual e 151.000 m3 de recalque. O recalque médio ocorrido até então, medido
por nivelamentos topográficos, foi da ordem de 0,60 m. Nessa área foram executadas
bacias de retenção (Foto 4.80) que recebiam a fração sólida (resíduos de lama e
concreto) retirada das ETAs e das bacias de retenção da obra, e serviu como canteiro
de apoio (pátio de vigas) para as obras do trecho Baixada entre o km 59 e km 63.

Foto 4.79 – Bota-fora Bolsão 9.

Foto 4.80 – Bacias de retenção – Bolsão 9.

O uso do bota-fora Planalto (Foto 4.81) foi solicitado no decorrer da obra, em
julho de 2000. A área, com aproximadamente 125.704 m2, havia sido degradada
durante a construção da pista ascendente (Foto 4.82).
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Foto 4.81 – Bota-fora Planalto/set-98 (Fonte: JGP, 2000b – Anexo A).

Foto 4.82 – Vista aérea da boçoroca na área do bota-fora Planalto. No
detalhe, área aproximada do aproveitamento para descarte de
excedente, excetuando-se o fragmento florestal. Foto cedida por
Marcos Matiusso.
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O processo de degradação da área (JGP, 2000b – Anexo A) iniciou-se com a
supressão vegetal e escavação do terreno para obtenção de material de empréstimo
para as obras da primeira pista. Essa exploração alterou as características
topográficas e o escoamento superficial, formando um platô de solo exposto com
caimento das águas direcionado para essa pista. Para cessar esse aporte fluvial, foi
realizado um barramento que, por sua vez, provocou o aparecimento de dois lagos no
interior da área. O escoamento das águas desse lago para a drenagem (ribeirão das
Antas – Foto 4.81) deflagrou um processo erosivo intenso. Esse processo evoluiu
para uma boçoroca (Fotos 4.82 e 4.83) de 270 m de extensão, com 30 m de largura e
15 m de profundidade, no local mais crítico, causando assoreamento no ribeirão das
Antas.
A recuperação dessa área para o aproveitamento como bota-fora envolveu
uma série de atividades: construção de um canal lindeiro à feição, para desvio das
águas; retirada do material solto do fundo da ravina e preenchimento com camada de
2 m de altura de blocos de rocha (pedra-de-mão); regularização dos taludes laterais
com inclinação de 1V:1,5H; execução de camada de areia com 30 cm de espessura,
sobre a de rocha; e colocação de manta de geotêxtil e de camadas de solo
compactadas até a superfície do terreno (Foto 4.84). Após esse tratamento, o botafora recebeu o material de descarte proveniente da obra (Foto 4.85), sobretudo
oriundo das escavações do trecho Planalto, implantação do dispositivo com a
Interligação Anchieta-Imigrantes do Planalto, do trecho em corte Planalto e da
escavação do túnel TD-1. O bota-fora (Figura 4.2 – Anexo B) foi subdivido em dois
setores, sendo o setor 1A com capacidade prevista para armazenagem de 268.000 m3
e o 1B, com 402.000 m3. Nesse bota-fora também foi construída uma grande bacia de
retenção (Foto 4.86) para receber o material das ETAs e das bacias de retenção ao
longo da obra.
As várias unidades de apoio secundárias instaladas ao longo da estrada de
serviço consistiram em (Figura 4.2 – Anexo B):
•

canteiros secundários ou módulos de apoio às frentes de obra
(contêineres): entre os viadutos VD-2 e VD-3 (Foto 4.87); no emboque
São Paulo do túnel TD-1; próximo à Janela do TD-1; viaduto VD-4 e
emboque São Paulo do TD-2; junto ao bota-espera do TA-10/11 (com
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oficina de manutenção de veículos) (Foto 4.88); emboque Santos e São
Paulo do TD-3/4; na confluência entre término dos viadutos VD-7, VD-8,
VD-9 e VD-10; no km 59;

Foto 4.83 – Detalhe boçoroca.

Foto 4.84 – Recuperação da boçoroca no
bota-fora Planalto – detalhe aplicação de
camada de brita e geotêxtil.

Foto 4.85 – Vista aérea – Bota-fora
Planalto, durante seu aproveitamento.

Foto 4.86 – Descarte de efluente na bacia
de retenção do bota-fora Planalto.

•

bota-espera de material de terceira categoria: do Pelicano (Foto 4.89);
próximo à janela do TA-10/11; próximo ao emboque Santos do TD-3/4
(Foto 4.90); junto ao emboque São Paulo do TD-3/4;

•

central de concreto móvel: canteiro Jararacuçu (Foto 4.91);

•

central de britagem: canteiro Dersa (Foto 4.92).

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes 149

Foto 4.87 – Canteiro de apoio –trecho em
corte entre o VD-2 e VD-3.

Foto 4.88 – Bota-espera próximo à janela
do TA-10/11. Notar lançamento de material
na encosta da execução da pista ascendente.

Foto 4.89 – Bota-espera e ETA Pelicano.

Foto 4.90 – Bota-espera e ETA Balança,
próximos ao TD-3/4 emboque Santos.

Foto 4.91 – Canteiro Jararacuçu – central
de concreto e armazenagem de agregados.

Foto 4.92 – Canteiro Dersa – central de
britagem e armazenagem de agregados.

4.5.3 Atividades, impactos ambientais e medidas mitigadoras
O conhecimento das principais atividades envolvidas na construção da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes permitiu identificar as ações mais
impactantes na recuperação da estrada de serviço, uso de áreas de apoio e construção
de obras. O conhecimento dessas ações, por sua vez, possibilitou destacar os aspectos
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e impactos relacionados ao meio físico e as principais medidas mitigadoras adotadas
como mostram os Quadros 4.10 a 4.14.
ação
impactante

componentes
meio físico
afetados

escavação de
acessos

solo; água

escavação de
fundações

solo; água

concretagem das
fundações

solo; água

execução do
bloco/superestrutura/pavimento

água

ação
impactante

componentes
meio físico
afetados

escavação de
acessos

solo; água

preparação de
emboque

solo; água

escavação em
solo

aspectos e impactos
associados
•
•
•
•
•

medidas de mitigação

• proteção superficial e
sistema de
drenagem
provisório
• proteção de drenagens
• bacias de retenção de
sedimentos
• uso de gruas e
guindastes
• aproveitamento
do
material excedente
• contaminação de água • uso de mangotes e/ou
e do solo
tubulações
• proteção de drenagens
• contaminação de água • bacias de retenção
• proteção de drenagens
escorregamentos
erosão, assoreamento
material excedente
material excedente
assoreamento

Quadro 4.10 – Correlação dos efeitos relacionados às principais ações impactantes e
medidas mitigadoras envolvidas na construção dos viadutos.
aspectos e impactos
associados
•
•
•
•
•

escorregamentos
erosão, assoreamento
material excedente
escorregamentos
assoreamento

água

•
•

contaminação d’água
material excedente

escavação em
rocha

água

•
•

contaminação d’água
material excedente

concretagem
definitiva

água

•

contaminação d’água

medidas de mitigação
• proteção superficial e
sistema de
drenagem
provisório
• obras de contenção
(cortinas atirantadas)
• proteção
de
drenagens; bacias
de
retenção de sedimentos
• sistemas de bacias de
retenção e ETAs
• aproveitamento
do
material excedente
• sistemas de bacias de
retenção e ETAs
• aproveitamento
do
material excedente
• ETAs

Quadro 4.11 – Correlação dos efeitos relacionados às principais ações impactantes e
medidas mitigadoras envolvidas na construção dos túneis.
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ação
impactante

componentes
meio físico
afetados

aspectos e impactos
associados

escavação de
cortes

solo; água

conformação do
talude

solo, água

•

erosão, assoreamento

regularização de
aterro

solo; água

•
•
•

erosão
assoreamento
material de empréstimo

pavimentação

água

•

contaminação d’água

•
•
•

escorregamentos
assoreamento
material excedente

medidas de mitigação
• proteção superficial e
sistema
de
drenagem
provisório
• aproveitamento
do

material excedente
• obras de contenção
• bacias de retenção
• proteção de drenagem
• proteção de drenagens
• bacias de retenção de
sedimentos
• sistema de proteção
superficial
provisório e
definitivo
• sistemas de bacias de
retenção

Quadro 4.12 – Correlação dos efeitos relacionados às principais ações impactantes e
medidas mitigadoras envolvidas na realização dos trechos em
terraplenagem.

ação
impactante

componentes
meio físico
afetados

recuperação de
pontes

solo; água

correção de
escorregamentos

solo, água

pavimentação

água

aspectos e impactos
associados
•
•
•
•

medidas de mitigação

• proteção superficial e
sistema de
drenagem
provisório
• proteção de drenagem
• bacia de retenção
• obras de contenção
• assoreamento
• material excedente
• disposição em bota• reincidência
de fora
processos
• regularização
de
taludes
• contaminação da água
• limpeza, desobstrução
e
recuperação
de
drenagem
• bacias de retenção
• contaminação d’água • sistemas de bacias de
retenção
ruptura de aterro
escorregamento/erosão
assoreamento
material excedente

Quadro 4.13 – Correlação dos efeitos relacionados às principais ações impactantes e
medidas mitigadoras envolvidas na recuperação da estrada de
serviço.
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ação
impactante

componentes
meio físico
afetados

central de
concreto e áreas
de lavagem de
betoneiras

água

central de
britagem

água, ar

bota-espera

água

bota-fora

solo, água

canteiro de obras

solo, água, ar

aspectos e impactos
associados
•
•

medidas de mitigação

• sistema de lavagem de
betoneiras em circuito
fechado
• sistema de retenção de
sedimentos
• particulados
• aspersão de poeira
• geração de finos
• sistema de retenção de
sedimentos
• assoreamento
• reaproveitamento de
finos em subleito de
pavimento
• assoreamento
• proteção das áreas
limítrofes
• cobertura de materiais
com lona
• processos erosivos
• sistemas de bacias de
contenção
• contaminação d’água
• delimitação e proteção do perímetro
• proteção superficial e
disciplinamento do fluxo
d’água
• geração de efluentes e • Estação de tratamento
resíduos, dentre outros
de esgoto
• uso de filtros
• armazenagem
de
resíduos
assoreamento
contaminação d’água

Quadro 4.14 – Correlação dos efeitos relacionados às principais ações impactantes e
medidas mitigadoras envolvidas no uso de áreas de apoio.
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Capítulo 5
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DA
PISTA DESCENDENTE

O acompanhamento ambiental vem despertando interesse crescente nas
pesquisas relacionadas à eficácia do processo de AIA (SADLER, 1996; ARTS, 1998;
DIAS, 2001). Todo prognóstico reveste-se de incertezas, e modificações de projeto
podem ser necessárias após sua aprovação. Desse modo, conhecer o que ocorre após
a decisão é fundamental para avaliação e comprovação da eficiência do instrumento
de AIA.
O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes foi desenvolvido em um arranjo sem similar no meio rodoviário
estadual, com integração de diversos atores, sob coordenação da Secretaria do Meio
Ambiente. Identificação de impactos não previstos no EIA e aprimoramento de
medidas mitigadoras usuais em obras de engenharia são algumas das contribuições
advindas desse acompanhamento.
Os impactos sobre o meio físico e as medidas empregadas para sua mitigação,
com o subsídio dos resultados de programa de monitoramento e dos dados das
inspeções periódicas de campo, são os alicerces para a análise da importância da
etapa de acompanhamento ambiental no processo de AIA, tratada neste capítulo, a
partir deste estudo de caso.
5.1 Impactos sobre o Meio Físico
As ações executadas para a construção da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes afetaram alguns processos do meio físico, resultando em impactos sobre
seus componentes, como ilustrado nos Quadros 4.10 a 4.14. As medidas de
mitigação adotadas serviram para atenuar a intensidade destes impactos.
As observações do acompanhamento ambiental permitem concluir que esses
impactos apresentaram significâncias variadas. A comprovação técnico-científica
dessa assertiva, necessariamente, remete à tarefa de mensurar a magnitude e
demonstrar sua importância. Embora a experiência permita inferir que alguns
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impactos foram mais relevantes que outros, a análise baseada apenas na observação,
sem fundamentação teórica e suporte de alguma ferramenta de avaliação, pode
tornar-se tendenciosa ou viciada. Comumente, imprime-se grande destaque a
situações mais graves e menosprezam-se as alterações de menor relevância,
perdendo-se a noção das inter-relações ambientais ou do efeito cumulativo de muitos
impactos de pequena importância. A adoção de critérios para analisar a significância
de impactos possibilita restringir os desvios de julgamento, bem como abranger essas
situações extremas, além de assegurar a reprodutibilidade dos resultados.
5.1.1 Critérios para classificação de impactos ambientais
Uma maneira de atestar a significância dos impactos ambientais durante a
etapa pós-decisão do processo de AIA consiste em dispor das mesmas técnicas
utilizadas na etapa prévia. Durante a confecção de EIA, empregam-se ferramentas
para prever e avaliar a importância das conseqüências das ações sobre o meio
ambiente. Vários autores enfatizam que essas técnicas também são aplicáveis à etapa
pós-decisão (ARTS, 1998; ARTS; CALDWELL; TACHÉ, 2000; MEIJER; VLIET,
2000 e WLODARCZYK, 2000). Classificar os impactos é uma das formas
comumente empregadas para sua avaliação. São vários os critérios de classificação
encontrados na literatura e na legislação. Os critérios com uso consagrado na etapa
prévia do processo de AIA devem ser adaptados, sem prejuízo substancial de
conteúdo, para o objetivo de classificação aqui definido.
Como os critérios são, em certa medida, subjetivos e dependem da percepção
individual de quem os manipula, o que requer juízo de valor, a dificuldade sentida
para sua aplicação na etapa de pré-aprovação de um empreendimento também se
manifesta, em parte, na de pós-aprovação. O verdadeiro e concreto diferencial na
avaliação da importância dos impactos ambientais nessas duas etapas do processo de
AIA é que na pós-aprovação há a possibilidade de se aferir a eficiência da medida
mitigadora. Entende-se, desse modo, que o papel da classificação dos impactos
ambientais nessas duas etapas é bastante distinto. Na etapa prévia, essa avaliação
norteará a demonstração da viabilidade ambiental do empreendimento e o modo de
sua análise no processo de AIA. Na etapa de acompanhamento, essa classificação
tem como principal objetivo destacar os impactos mais significativos para subsidiar a
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tomada de decisão acerca da adoção e eventual redimensionamento das medidas.
Possibilita planejar a prioridade de aplicação das medidas. Além disso, essa
classificação permite, no decorrer do acompanhamento, controlar o comportamento e
evolução quanto à significância dos impactos constatados, contemplando-os
adequadamente no programa de mitigação.
Não obstante a importância intrínseca da demonstração da significância dos
impactos ambientais, essa análise tem como finalidade principal subsidiar a avaliação
da capacidade de atenuação dessas alterações por meio da adoção de medidas e
procedimentos durante a construção das obras.
A escolha dos critérios para valoração e/ou hierarquização relativa dos
impactos ambientais, constatados durante a fase de construção das obras,
fundamentou-se em sugestões e propostas da literatura acerca da significância de
impactos (DUINKER, BEANLANDS, 1986; THOMPSON, 1990; FORNASARI et
al. 1992; BEANLANDS, 1993b; ERICKSON, 1994; GLASSON; THERIVEL;
CHADWICK, 1999; FREITAS et al. 2001; SÁNCHEZ, 2003).
Ao se classificarem os impactos, alguns dos critérios relevantes na etapa
prévia mostram-se prescindíveis durante a etapa de realização das obras. A
probabilidade de ocorrência do impacto é um deles, bem como a distinção entre
benéficos e adversos. Nesta pesquisa, dado o foco no controle ambiental, apenas os
impactos negativos são considerados. Nesta etapa, depreende-se que a seleção e a
aplicação desses critérios devem estar direcionadas ao controle das ações e à
condução das próprias atividades de acompanhamento ambiental.
Assim, foram selecionados critérios para análise dos impactos nos quais
estivessem consideradas questões pertinentes a esta etapa do ciclo de vida do
empreendimento: qual a magnitude, intensidade ou gravidade do impacto? há
possibilidade de ser revertido? qual sua duração? quais seus limites de alcance?
Essas indagações correspondem a uma das principais preocupações referentes à fase
construtiva de obras – a eficácia das medidas mitigadoras. Conhecer o impacto
quanto à sua intensidade, reversibilidade e comportamento no tempo e espaço é
essencial para avaliar a eficácia das medidas mitigadoras. Os impactos ambientais
foram classificados pelos seguintes critérios – magnitude, reversibilidade, duração
e distribuição espacial.
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A magnitude corresponde à dimensão ou porte do impacto ambiental
associada ao receptor, que nada mais é que a intensidade da alteração. Como o
empreendimento insere-se em áreas legalmente protegidas (PESM, manguezais e de
proteção a recursos hídricos), a biota, de modo direto, e o homem, indiretamente, são
os receptores mais afetados pelas alterações ocorridas. Na atribuição do nível de
“gravidade” do impacto, está implícita sua repercussão no meio afetado. A
intensidade do impacto pode ser representada pelo monitoramento de indicadores.
Para MUNN (1975), o indicador consiste em “um elemento ou parâmetro que
fornece uma medida (ao menos ao nível qualitativo) da magnitude de um impacto
ambiental”. Indicadores ambientais podem ser utilizados para descrever o meio
ambiente afetado (CANTER, 1996). BITAR et al. (1993) prepararam uma lista de
indicadores geológico-geotécnicos para traduzir o estágio de degradação ambiental
de áreas urbanas mineradas. A esses indicadores foram associados parâmetros
quantificáveis que refletem os processos do meio físico potenciais ou em curso.
VASCONCELOS; BITAR (1996) também destacaram a importância do uso de
indicadores de processos do meio físico no contexto da gestão ambiental de
empreendimentos. Para determinar a magnitude dos impactos da fase de construção
da pista descendente, foi medido e avaliado o comportamento dos indicadores
ambientais selecionados (Quadro 5.1).
A magnitude é classificada em três níveis – pequena, média e grande. Assim,
por exemplo, a intensificação dos escorregamentos na Serra do Mar decorrente da
ação antrópica traz conseqüências indesejáveis sobre a biota e as drenagens. Desse
modo, o desencadeamento de um processo que pode atingir elevadas proporções será
considerado de grande magnitude. O comprometimento (poluição) nos níveis de
qualidade d’água dos córregos e rios por componentes químicos (calda de cimento)
também é impacto de grande magnitude. Por outro lado, pequenas feições erosivas
em um talude de corte são de menor expressão ou pequena magnitude. Destaca-se
que há uma tendência em confundir a magnitude de um impacto com sua distribuição
espacial. Nem sempre um impacto de grande magnitude terá uma expressão regional
e vice-versa. A magnitude confere o “grau, grandeza e severidade” do impacto,
enquanto sua abrangência remete apenas ao alcance em área dos seus efeitos.
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impacto ambiental

indicador

parâmetros

soterramento de vegetação

área afetada

atulhamento e obstrução de
curso d’água

área afetada

morte de espécimes da flora e extensão da área
afetada
volume de blocos, solapamento de taludes do
canal do curso d’água e extensão da área
afetada
área afetada, condições de proteção superficial

erosão e ruptura de talude

dimensões da feição
erosiva
escorregamento e ruptura de dimensões do processo
talude
de escorregamento
assoreamento

dimensão do
assoreamento

alteração na qualidade da
água (assoreamento)
alteração na qualidade da
água (poluição)

turbidez e cor

alteração na qualidade do
solo (poluição)
ruptura de contenção

superfície afetada

alteração da geometria da
encosta
ruptura de taludes do botafora

pH

geometria da encosta, presença de blocos
soltos, volume mobilizado, obstrução do
sistema de drenagem da estrada de serviço
volume do material, área fonte dos
sedimentos, área ocupada no curso d’água ou
nos elementos do sistema de drenagem
presença de partículas na água (em suspensão
e dissolvidas)
tipo de efluente e pH em desacordo ao
estabelecido conforme enquadramento legal
do curso d’água afetado
volume de calda de cimento, vazamento de
óleos e combustível de maquinários
inclinação, presença de trincas, saturação do
terreno

análise de estabilidade
(cálculos de fator de
segurança)
análise de estabilidade
volume disposto, indícios de ruptura
(cálculos de fator de
segurança)
análise de estabilidade inclinação, existência de proteção superficial e
(cálculos de fator de
de sistema de drenagem
segurança)

Quadro 5.1 – Indicadores e parâmetros associados aos principais impactos
ambientais sobre os componentes e processos do meio físico.
A reversibilidade representa a possibilidade de as conseqüências de uma
determinada intervenção serem revertidas naturalmente ou pela ação humana, com a
implementação de medidas mitigadoras. A reversibilidade pode ser considerada total,
parcial ou nula. Por exemplo, os impactos associados à ruptura de taludes instáveis
podem ser totalmente reversíveis se uma intervenção for realizada, não ocasionando
instabilidade da encosta ou assoreamento de curso d’água. A alteração da qualidade
das águas pelo lançamento das águas dos túneis, com qualidade em desacordo com
os parâmetros estabelecidos para o corpo receptor, é um impacto irreversível, visto
que, ainda que momentaneamente, modifica suas propriedades e afeta aqueles que
dela dependem (biota e homem). Uma situação intermediária seria um processo
erosivo em desenvolvimento para o qual há possibilidade de aplicação de medida
para atenuá-lo, esse impacto pode ser classificado com reversibilidade parcial, pois,
em parte, a alteração pode ser contida.
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A duração ou distribuição temporal é o critério que reflete o período de
tempo em que o impacto irá permanecer afetando o meio ambiente, podendo ser
curta, média ou longa. Como o empreendimento foi submetido a acompanhamento
ambiental, a maior parte das alterações constatadas foi objeto de procedimentos para
atenuação. Para a maioria dos casos, os efeitos desses impactos tendem a cessar
quando adotadas medidas, ainda que para alguns não. Mesmo assim, adotou-se, na
definição do tempo máximo de duração dos impactos, o período da construção da
obra. Considera-se de duração curta um impacto cujos efeitos alcancem de semanas a
poucos meses, por exemplo, alteração na qualidade da água, decorrente da operação
de pequenas bacias de retenção assoreadas; longa, cujos efeitos permaneçam de um
até quatro anos, por exemplo, impactos relacionados à obstrução de drenagem por
atulhamento de blocos; e média, as situações intermediárias, como processos
erosivos em áreas extensas expostas.
A distribuição espacial ou abrangência é o critério que fornece o alcance
territorial do impacto, é a extensão, em área, dos seus efeitos. A abrangência é
subdividida em pontual, local e regional. O empreendimento em questão, no trecho
em que atravessa o PESM, não possui faixa de domínio, a que, para rodovias,
geralmente é associada à área diretamente afetada, onde se concentram os impactos
locais. Desse modo, um dos limites tangíveis para essa análise remete à área de
intervenção, o que englobaria as obras propriamente ditas, a estrada de serviço e as
áreas de apoio. Nesse limite manifestam-se os impactos locais, por exemplo,
soterramento de vegetação em área que não excede os limites da área da intervenção.
Os impactos pontuais são aqueles restritos a um “ponto” dentro da área de
intervenção, por exemplo, pequenos processos erosivos localizados em talude de
obra. Regionais, por sua vez, correspondem aos impactos cuja extensão ultrapassa os
limites da área de intervenção, por exemplo, alteração da qualidade da água –
poluição. Se comparada ao que comumente é aplicado na realização de um EIA para
aspectos do meio antrópico – pontual (área diretamente afetada pela malha viária, ou
entorno da rodovia, com extensão de 100 m aproximadamente), local (municípios
afetados pela rodovia) e regional (a região metropolitana integrada por essa malha
viária) – essa subdivisão poderia parecer rigorosa demais. Entretanto, deve-se
considerar que a maior parte do empreendimento se insere em áreas legalmente
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protegidas. Assim, dada a sensibilidade dos biomas afetados, considera-se que um
processo de escorregamento ou assoreamento e a poluição de um dos afluentes do rio
Cubatão decorrente da obra podem ser enquadrados, pelos critérios estabelecidos na
classificação, como impactos regionais.
Os impactos ambientais foram, então, caracterizados e hierarquizados entre
muito significativos, significativos e pouco significativos. A forma utilizada para
classificar os impactos consistiu na combinação de critérios e seus atributos
(SÁNCHEZ, 2003). Uma escala foi estabelecida para cada um dos critérios de
importância definidos, com base nos três atributos por critério preestabelecidos,

magnitude

reversibilidade

duração

abrangência

grande

irreversível

longa

regional

média

parcial

média

local

pequena

total

curta

pontual

Quadro 5.2 – Classificação dos parâmetros quanto ao grau de criticidade

condição
mais crítica

como mostra o Quadro 5.2.

Nota: os atributos hachurados em vermelho correspondem ao grau mais elevado; os em
amarelo, à condição menos crítica; e os na cor laranja à situação intermediária.

A combinação do resultado da análise de cada atributo por critério, por meio
de um conjunto de regras lógicas, conduz à avaliação da significância do impacto.
Assim, um impacto muito significativo deve obedecer, pelo menos, a essas duas
condições: no mínimo três critérios dos quatro selecionados (magnitude,
reversibilidade, duração e abrangência) devem possuir atributos na sua condição
mais crítica (Quadro 5.2); e o quarto atributo não pode estar na sua situação menos
crítica. Os arranjos possíveis entre esses parâmetros, para classificar o impacto como
muito significativo, estão ilustrados no Quadro 5.3.
magnitude

reversibilidade

duração

abrangência

grande

irreversível

longa

regional ou local

grande

irreversível

longa ou média

regional

grande

irreversível ou parcial

longa

regional

grande ou média

irreversível

longa

regional

Quadro 5.3 – Classificação dos impactos muito significativos.
Nota: cada linha representa uma possibilidade de classificação. Assim, em cada linha, três critérios
devem estar com seus atributos na condição mais crítica (retângulos hachurados em vermelho) e um
pode estar na situação mais crítica ou intermediária (retângulos em branco).
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Por

outro

lado,

um

impacto

pouco

significativo

deve

atender

simultaneamente a dois requisitos: no mínimo três critérios dos quatro escolhidos
devem ter seus atributos em seu grau menos elevado (Quadro 5.2); e o quarto
atributo não pode estar na sua condição mais crítica. O Quadro 5.4 mostra as
combinações possíveis para classificar o impacto como pouco significativo.
magnitude

reversibilidade

duração

abrangência

pequena ou média

total

curta

pontual

pequena

total ou parcial

curta

pontual

pequena

total

curta ou média

pontual

pequena

total

curta

pontual ou local

Quadro 5.4 – Classificação dos impactos pouco significativos.
Nota: cada linha representa uma possibilidade de classificação. Assim, em cada linha, três critérios
devem estar com seus atributos na condição menos crítica (retângulos hachurados em amarelo) e um
pode estar na situação menos crítica ou intermediária (retângulos em branco).

Os impactos significativos, por sua vez, correspondem a todas as demais
combinações entre parâmetros não abrangidas pelos impactos muito e pouco
significativos. Os impactos significativos não estão representados graficamente pelo
elevado número de arranjos possíveis.
5.1.2 Significância dos impactos sobre o meio físico
O Quadro 5.5 mostra o cronograma da fase de construção da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, em que foram realizadas as inspeções
periódicas nos pontos de acompanhamento ambiental (Figura 5.1– Anexo B), ao
longo de 38 meses.
A análise dos dados coletados resultou na elaboração dos Quadros 5.6 a 5.11
que apresentam a classificação, com base na combinação dos critérios adotados
(Quadros 5.2 a 5.4), dos impactos sobre o meio físico durante a fase de instalação
das obras. Destaca-se, entretanto, que a significância estimada para o impacto não
considera a aplicação da medida mitigadora correspondente, que reduz sua
importância. As normas da Série ISO 14.000 (referentes a SGA) também orientaram
a abordagem utilizada para o tratamento desses dados, destacando-se para cada
impacto observado o aspecto ambiental que representa a interação da atividade com
o meio ambiente. Esse enfoque tem como objetivo demonstrar que é possível integrar
as ferramentas de AIA e SGA, como enfatizado por SÁNCHEZ; HACKING (2002).
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As linhas de corte que definem os Quadros 5.6 a 5.1128são aproximadas, algumas
das atividades iniciaram-se antes ou estenderam-se além do período estabelecido (a
fase de construção foi subdividida em seis períodos de tempo). Da mesma maneira,
os impactos associados a essas atividades também podem extrapolar os limites de
tempo fixados. Essa separação privilegia mostrar o retrato síntese das principais
atividades e impactos ambientais associados por períodos do empreendimento.
Os impactos apresentados nos Quadros 5.6 a 5.11 foram submetidos a
tratamento estatístico simples como mostra a Figura 5.2. Nessa figura pode-se
visualizar a distribuição porcentual dos impactos registrados por período da
construção do empreendimento, de acordo com sua significância.
A análise dos Quadros 5.6 a 5.11, associada à Figura 5.2, permite discutir os
principais impactos ambientais da fase de construção da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes por etapa, atividade (ações) e locais mais afetados.
Do início do acompanhamento ambiental até o término das obras, o número
absoluto de impactos sobre o meio físico reduziu, paulatinamente, de 33 impactos
(primeiro período) a seis impactos (último período). Essa maior quantidade de
impactos na fase inicial da construção está relacionada às atividades mais
diversificadas (recuperação da estrada de serviço) e repetidas (desmatamento das
frentes de obra) envolvidas. Com o desenvolvimento das obras, algumas dessas
atividades foram sendo concluídas, resultando em decréscimo no número global de
impactos. A exceção refere-se aos ante e penúltimos períodos, 11 impactos em
ambos. No penúltimo período da obra, foram iniciadas novas atividades (construção
do trecho em terrapleno, ponte e viaduto entre o km 59 e km 63, Figura 5.1 – Anexo
B), às quais se associaram impactos ambientais.
28

No Quadro 5.6 estão destacadas as atividades de recuperação da estrada de serviço; desmatamento
e escavação dos acessos aos pilares dos viadutos e túneis; e início da escavação dos túneis, do trecho
em corte Planalto e da instalação do Canteiro Planalto. No Quadro 5.7 está representado o início da
escavação das fundações dos viadutos no trecho Serra e no trecho Baixada, praticamente concluídas;
início das obras corretivas no passivo S.in.2; e continuidade da escavação dos túneis e uso de unidades
de apoio secundárias. No Quadro 5.8 são destacadas as atividades de execução dos pilares e da
superestrutura dos viadutos da Baixada; a concretagem das fundações dos viadutos no trecho Serra; a
escavação dos túneis e início do uso do Bota-fora Planalto. No Quadro 5.9 as atividades que
predominam são a execução dos pilares e da superestrutura dos viadutos do trecho Serra e início da
concretagem definitiva nos túneis. No Quadro 5.10 os movimentos de terra, praticamente finalizados
no trecho Serra, são iniciados no trecho Baixada (km 59-km 63) e os viadutos estão concluídos. No
Quadro 5.11 as atividades resumem-se, basicamente, à pavimentação da pista, finalização do sistema
de drenagem e de áreas do entorno; e conclusão do trecho do km 59 ao km 63.

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

J

F

A

M

Quadro 5.6

M

J

2000

J

A

S

O

D

J

Quadro 5.7

N

F

M

A

J

2001
J

Quadro 5.8

M

A

S

O

D

J

Quadro 5.9

N

F

M

M

J

2002
J

Quadro 5.10

A

Quadro 5.5 – Cronograma resumido das obras durante a construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes.

BF Planalto
Canteiro
Planalto
Canteiro
Cubatão
Áreas apoio
secundárias

BF Bolsão 9

VD-8
VD-9
VD-10
Km59-62

Trecho corte

VD-3
TD-1
VD-4
TD-2
VD-5/6
TD-3/4
VD-7

Trecho corte

VD-2

Trecho corte

VD-1

Estrada de
serviço
Trecho corte
Planalto

1999
N/D
A

O

N

Quadro 5.11

S

D
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Local
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processos erosivos junto aos aterros das pontes

disciplinamento inadequado das águas superficiais

desmatamento
do emboque e
escavação dos
acessos
preparação do
emboque

processos erosivos e de escorregamento
alteração na qualidade da água (assoreamento)
alteração da qualidade da água (poluição)
erosão linear e ruptura rasa em taludes de corte

processos erosivos e de escorregamento
alteração na qualidade da água (assoreamento)
alteração na qualidade da água (assoreamento)
processos erosivos
alteração da qualidade da água (poluição)

sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

carreamento de nata de cimento

concentração de águas superficiais em áreas e taludes desprotegidos

áreas expostas

bacias de retenção assoreadas

bacias de retenção assoreadas

pequenas rupturas localizadas

carreamento de nata de cimento

bacias de retenção assoreadas

áreas expostas

processos erosivos e de escorregamento
alteração na qualidade da água (assoreamento)

áreas expostas

alteração da qualidade da água (poluição)

processos erosivos e reincidência de escorregamentos

carreamento de nata de cimento

cicatrizes sem proteção superficial e com material solto

alteração da qualidade da água (assoreamento)

soterramento de vegetação e atulhamento de talvegue

disposição provisória inadequada de material escavado

p
p
p

p

m

p

p
p
m
p
m
p
p

t
t
p

t

p

p

p
p
p
t
n
t
p

p
t
p
p

p
p
p
m

Magnitude

p

Reversibilidade

m

c
c
c

c

m

c

m
c
m
c
m
m
c

c
c
c
m

c

Abrangência

l
p
l

l

l

l

p
l
r
l
r
l
l

p
l
l
r

l

Classificação do
Impacto
(continua)

Quadro 5.6 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – novembro/1999 a agosto/2000.

viadutos
VD-1 a
VD-5/6
túneis
TD-1 a
TD-3/4

obras de
estabilização
desmatamento e
escavação dos
acessos

pavimentação
desmatamento

Impactos ambientais

lançamento de solo e blocos de rocha à meia-encosta ou próximo à soterramento de vegetação e atulhamento e obstrução de
drenagem
talvegue
taludes expostos
processos erosivos e de escorregamento

Aspectos ambientais

estabilização de material próximo a cursos d’água e sistema de drenagem da estrada
escorregamentos de serviço interrompido e/ou assoreado

recuperação das
pontes

trechos
em corte
Planalto/ terraplenagem
Serra

estrada
de
serviço

Atividade

Duração

Critérios
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Local

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

concretagem das
fundações
execução dos
pilares
instalação do
canteiro Planalto
secundárias

escavação das
fundações

escavação dos
acessos

escavação do
túnel

processos erosivos e de escorregamento
alteração da qualidade da água (assoreamento)
alteração da qualidade da água e do solo (poluição)
alteração da qualidade da água e do solo (poluição)
processos erosivos e de assoreamento
soterramento de vegetação e atulhamento de drenagem
alteração da qualidade da água (poluição)
erosão à meia-encosta

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento

áreas desprotegidas

lançamento de material em encosta no bota-espera

carreamento de nata de cimento (lavagem das betoneiras e águas dos túneis)

lançamento de águas superficiais em ponto inadequado

fluxo d’água superficial não-disciplinado

sistema de retenção rompido e/ou assoreado

processos erosivos e de escorregamento

material excedente disposto provisoriamente em local inadequado

áreas e taludes desprotegidos

alteração da qualidade da água (assoreamento)
alteração da qualidade da água (assoreamento)

sistema de retenção assoreado

alteração da qualidade da água (poluição)
erosão linear e ruptura rasa em taludes de corte

concentração de águas superficiais em áreas e taludes desprotegidos

alteração da qualidade de água (assoreamento)

carreamento de nata de cimento

alteração da qualidade de água (assoreamento)

bacias de retenção assoreadas

Impactos ambientais

material disposto provisoriamente em local inadequado

Aspectos ambientais

Magnitude

p
m
p

p

p

p
m
g
m
p
p
p
p
p
p

Reversibilidade

n
n
p

p

p

t
p
n
p
t
t
p
p
p
p

c
m
c

c

c

c
c
m
m
c
c
c
c
c
c

Abrangência

l
r
p

l

p

l
r
r
l
l
l
l
l
l
p

Classificação
do Impacto

abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).

Nota: Classificação dos impactos ambientais.

Classificação do impacto:
muito significativo
significativo
pouco significativo

continuação: Quadro 5.6 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – novembro/1999 a
agosto/2000.

áreas de
apoio

túneis
TD-1 a
TD-3/4
viadutos
VD-7 a
VD-10

Atividade

Duração

Critérios
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Local

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

escavação do
túnel

alteração da qualidade de água (assoreamento)
alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)

bacia de retenção assoreada e/ou maldimensionada

carreamento de nata de cimento e finos para drenagem

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

processos erosivos e de escorregamento

áreas e taludes desprotegidos

disposição de material à meia-encosta (contenção em sacos, pilhas
em sacos, contenção de eucaliptos entre os tubulões)

alteração na qualidade da água (assoreamento)

atulhamento, obstrução e assoreamento de drenagem
alteração da geometria da encosta – risco potencial de ruptura
com obstrução e assoreamento de drenagem
ruptura de contenção e obstrução de talvegue, solapamento de
base dos taludes e assoreamento
obstrução e assoreamento de drenagem

disposição de material escavado na plataforma de trabalho

disposição de material à meia-encosta (blocos soltos extravasando
contenção em sacos e atingindo drenagem)
sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

obstrução de talvegue, solapamento de taludes laterais,
alteração da qualidade da água (assoreamento)
alteração da qualidade da água (poluição)

lançamento inadequado de blocos (ultrapassando limites da área a
ser estabilizada)
carreamento de nata de cimento

processos erosivos, de escorregamento e assoreamento
alteração na qualidade da água (assoreamento)

sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

processos erosivos e reincidência de escorregamentos

Impactos ambientais

áreas expostas

concretagem das carreamento de nata de cimento
fundações

escavação das
fundações e
taludes dos
encontros

obras de
estabilização

correção do
passivo S.in.2

terraplenagem

cicatrizes sem proteção superficial e com material solto
correção de
escorregamentos

Aspectos ambientais

Magnitude

m
g

p
p
m

p
n

t
p
p

p

p

g
g

t
t

p

n
t
n

p

Reversibilidade

p
g

p

m
p
g

p

c
m

c
c
c

l

l

c
m

c

m
m
l

m

Abrangência

r
r

l
p
l

r

r

l
l

l

r
l
r

p

Classificação do
impacto
(continua)

Quadro 5.7 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – setembro/2000 a março/2001.

TD-1 a
TD-3/4

VD-1 a
VD-5/6

estrada
de
serviço
trechos
em corte
Planalto/
Serra

Atividade

Duração

Critérios
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Local

processos erosivos e de escorregamento
processos erosivos e de escorregamento
alteração da qualidade da água (assoreamento)

fluxo d’água superficial não-disciplinado

áreas e taludes desprotegidos e/ou instáveis

sistema de retenção rompido e/ou assoreado

carreamento de nata de cimento (tráfego de máquinas, lavagem das
betoneiras e águas dos túneis)

p
m

processos erosivos e de escorregamento
alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)

m

p
p
m
p
p

Magnitude

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

alteração da qualidade da água (assoreamento)

Impactos ambientais

material excedente disposto provisoriamente em local inadequado

concretagem das carreamento de nata de cimento
fundações
carreamento de nata de cimento
execução dos
pilares e
superestrutura
áreas desprotegidas
secundárias

escavação das
fundações e
taludes dos
encontros

Aspectos ambientais

Reversibilidade

p
n

p

t
p
p
t
p

c
m

c

c
c
m
c
c

Abrangência

p
r

l

l
l
l
l
l

Classificação do
impacto

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Classificação do impacto:
muito significativo
significativos
pouco significativo

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).
abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Nota: Classificação dos impactos ambientais.

continuação: Quadro 5.7 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – setembro/2000 a
março/2001.

áreas de
apoio

VD-7 a
VD-10

Atividade

Duração

Critérios
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Local

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

alteração da geometria da encosta – risco potencial de ruptura
com obstrução e assoreamento de drenagem
ruptura de contenção e obstrução de talvegue, solapamento de
base dos taludes e assoreamento
obstrução e assoreamento de drenagem

disposição de material à meia-encosta (contenção em sacos, pilhas
em sacos, contenção de eucaliptos entre os tubulões)

execução dos
pilares e
superestrutura

carreamento de nata de cimento

m

g

alteração da qualidade de água (poluição e assoreamento)
alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

m

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

p
p
m

g

p

n

p

t
p
p

p

p

g

Magnitude

n
t
t
p
t
t

Reversibilidade

m
p
p
m
p
g

c

m

c

c
c
c

l

l

m
m
c
m
c
m

l

r

l

l
p
l

r

r

r
l
l
r
l
l

Abrangência

Classificação do
impacto
(continua)

Quadro 5.8 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – abril/2001 a agosto/2001.

TD-1 a
TD-3/4
VD-7 a
VD-10

atulhamento, obstrução e assoreamento de drenagem

disposição de material escavado na plataforma de trabalho

processos erosivos e de escorregamento

atulhamento e assoreamento de drenagem

lançamento de material escavado para drenagem

alteração na qualidade da água (assoreamento)

alteração da qualidade da água (poluição)

carreamento de nata de cimento

áreas e taludes desprotegidos

alteração na qualidade da água (assoreamento)

sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

disposição de material à meia-encosta (blocos soltos extravasando
contenção em sacos e atingindo drenagem)
sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

processos erosivos, de escorregamento e assoreamento

Impactos ambientais

áreas expostas

Aspectos ambientais

concretagem das carreamento de nata de cimento
fundações
carreamento de nata de cimento
execução dos
pilares e
superestrutura
carreamento de nata de cimento e finos para drenagem
escavação do
túnel

taludes dos
encontros

terraplenagem
trechos
em corte
Planalto/ execução sistema
de drenagem
Serra
VD-1 a escavação das
fundações e
VD-3

Atividade

Duração

Critérios
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Local

bota-fora
Bolsão 9
bota-fora
Planalto
secundárias

carreamento de nata de cimento (tráfego de máquinas)

área de intervenção não-demarcada, pequena parte do aterro
ultrapassou o limite da área licenciada
taludes desprotegidos com inclinações elevadas

Aspectos ambientais

m

p

processos erosivos e soterramento de vegetação
alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)

p

Magnitude

soterramento de áreas de mangue

Impactos ambientais

Reversibilidade

n

p

p

m

c

c

Abrangência

r

l

p

Classificação do
impacto

Classificação do impacto:
muito significativo
significativo
pouco significativo

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).
abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Nota: Classificação dos impactos ambientais.

continuação: Quadro 5.8 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – abril/2001 a
agosto/2001.

áreas de
apoio

Atividade

Duração

Critérios
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Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Local

alteração da qualidade de água (poluição)
alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

processos erosivos e soterramento de vegetação
alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)
alteração da qualidade da água (assoreamento)

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento

taludes desprotegidos com inclinações elevadas

carreamento de nata de cimento (tráfego de máquinas)

geração de finos

execução dos
pilares e
superestrutura
bota-fora
Planalto
secundárias

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

carreamento de nata de cimento

concretagem
definitiva

atulhamento e assoreamento de drenagem

lançamento de material escavado para drenagem

alteração da qualidade de água (poluição e assoreamento)

alteração da qualidade da água (poluição)

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento e finos para drenagem

superestrutura
escavação do
túnel

processos erosivos, de escorregamento e assoreamento
alteração na qualidade da água (assoreamento)

sistema de drenagem obstruído e/ou bacias de retenção assoreadas

Impactos ambientais

áreas expostas

Aspectos ambientais

Magnitude

m
p

p

m

g

g

m
p
p
m
m

Reversibilidade

n
t

p

p

n

n

n
t
t
p
p

m
c

c

c

m

m

m
m
c
m
c

Abrangência

r
l

l

l

r

r

r
l
l
r
l

Classificação do
impacto

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).

Nota: Classificação dos impactos ambientais.

Classificação do impacto:
muito significativo
significativo
pouco significativo

Quadro 5.9 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – setembro/2001 a março/2002.

áreas de
apoio

VD-7 a
VD-10

TD-1 a
TD-3/4

terraplenagem
trechos
em corte
Planalto/ execução sistema
de drenagem
Serra
VD-1 a execução dos
pilares e
VD-4

Atividade

Duração

Critérios
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Local
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alteração da qualidade da água e do solo (poluição)
alteração da qualidade de água (poluição e assoreamento)
alteração da qualidade de água (poluição)
alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

assoreamento (ou soterramento de mangue)
processos erosivos e soterramento de mangue
assoreamento (ou soterramento de mangue)
alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento e finos para drenagem

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento

carreamento de sedimentos para área de mangue

áreas expostas

carreamento de sedimentos para área de mangue

carreamento de nata de cimento (tráfego de máquinas)

execução do pavimento

escavação do túnel
concretagem definitiva
execução do pavimento

desmatamento e
escavação de acessos
terraplenagem
escavação das fundações
secundárias

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

carreamento de nata de cimento

processos erosivos, de escorregamento e assoreamento
alteração da qualidade da água (poluição)

terraplenagem
execução sistema de
drenagem
execução do pavimento

carreamento de nata de cimento

Impactos ambientais

áreas expostas

Aspectos ambientais

Magnitude

p
m
m

p

g
g
p

m

m

p
p

Reversibilidade

p
p
n

p

n
n
p

p

p

p
t

c
c
m

c

m
m
c

m

m

c
c

p
l
r

l

r
r
p

l

l

p
l

Abrangência

abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).

Nota: Classificação dos impactos ambientais.

Classificação do impacto:
muito significativo
significativo
pouco significativo

Quadro 5.10 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – abril/2002 a julho/2002.

áreas de
apoio

trechos
em corte
Planalto/
Serra
VD-1 a
VD-3
TD-1 a
TD-3/4
VD-7,
VD-8 e
VD-10
km 59 –
km 62

Atividade

Duração

Critérios
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Classificação do
impacto

Local

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

carreamento de nata de cimento e asfalto

alteração da qualidade da água (poluição e assoreamento)

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento (tráfego de máquinas)

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

alteração da qualidade de água (poluição)

carreamento de nata de cimento

carreamento de nata de cimento

alteração da qualidade da água e do solo (poluição)

Impactos ambientais

carreamento de nata de cimento e asfalto

Aspectos ambientais

Magnitude

p

p

m

m

m

p

Reversibilidade

p

p

p

p

p

p

c

c

c

c

m

c

Abrangência

p

p

l

l

l

p

Classificação do
impacto

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

abrangência: pontual (p), local (l) ou regional (r).

Parâmetros:
magnitude: pequena (p), média (m) ou grande (g).
reversibilidade: total (t), parcial (p) ou praticamente nula (n), isto é, irreversível.
duração: curta (c), média (m) ou longa (l).

Nota de rodapé: Classificação dos impactos ambientais.

Classificação do impacto:
muito significativo
significativo
pouco significativo

Quadro 5.11 – Análise dos impactos ambientais dos dados das inspeções do acompanhamento ambiental – agosto/2002 a dezembro/2002.

áreas de
apoio

km 59 –
km 62

sistema de
drenagem
concretagem das
fundações
execução dos
pilares e
superestrutura
execução do
sistema de
drenagem e
pavimento
secundárias

execução do
trecho
pavimento
em corte
Planalto
TD-1 a execução de
TD-3/4 pavimento e

Atividade

Duração

Critérios
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3%

18%

27%

36%

61%
55%

Quadro 5.6 – novembro/1999 a agosto/2000
– 33 impactos

Quadro 5.7 – setembro/2000 a março/2001 –
22 impactos

18%

18%

18%

29%

53%

64%

Quadro 5.8 – abril/2001 a agosto/2001 –
17 impactos

Quadro 5.9 – setembro/2001 a março/2002 –
11 impactos
0%

18%
36%

50%

50%

46%

Quadro 5.10 – abril/2002 a julho/2002 –
11 impactos

Quadro 5.11 – agosto/2002 a dezembro/2002
– 6 impactos

Classificação do impacto:
impactos muito significativos
impactos significativos
impactos pouco significativos

Figura 5.2 – Distribuição dos impactos sobre o meio físico, de acordo com sua
significância, durante a fase de construção das obras.
Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
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Desse modo, considera-se que, quanto maior o número de atividades e mais
diversificadas, maior será a quantidade absoluta de impactos ambientais. No cenário
da fase de construção da pista descendente, as várias atividades envolvidas nas
frentes de obra e áreas de apoio (Figura 5.1 – Anexo B) foram ocorrendo
concomitantemente, daí o decréscimo no número de impactos constatados no
decorrer da fase de instalação.
A significância do impacto é condicionada ao tipo de atividade e ao meio
atingido, o que independe de estágio da obra. A maior incidência de impactos muito
significativos estabeleceu-se nos quatro períodos intermediários da fase de
construção, de setembro de 2000 a julho de 2002, mantendo-se constante o
porcentual de 18%. Nesses períodos foram realizadas as atividades mais impactantes
da obra, a escavação e concretagem definitiva dos túneis TD-1 a TD-3/4 e a
escavação das fundações dos pilares dos viadutos VD-1 a VD-3, em trechos
íngremes das encostas da Serra do Mar. É nesse intervalo em que também foram
feitas as intervenções no passivo S.in.2 (Figura 4.7). Em praticamente todos os
períodos, os impactos significativos corresponderam a 50% do total e os pouco
significativos, o porcentual inferior a 36% (com exceção do último período, 50%).
Pela Figura 5.2, observa-se que foram identificados 100 impactos ao longo
da fase de construção das obras, dos quais 32 foram classificados como pouco
significativos; 56, significativos e 12, muito significativos. Por meio da análise dos
Quadros 5.6 a 5.11, podem-se distinguir nove principais tipos de impactos sobre o
meio físico. A Tabela 5.1 destaca esses impactos e sua respectiva distribuição
porcentual quanto à significância.
Dos nove impactos observados, os processos erosivos e de escorregamento
respondem pelo porcentual isolado mais elevado, 24% (desses impactos, 19,1% são
pouco significativos e 70,9% significativos). Se considerar a alteração da qualidade
da água (e do solo, ainda que em menor proporção) por poluição e assoreamento,
conjuntamente, o valor alcançado é de 57% dos impactos constatados (35,1% pouco
significativos, 50,6% significativos e 12,3% muito significativos). A seguir, com
11% de presença está o impacto associado a soterramento de vegetação e
atulhamento e obstrução de curso d’água (27,3% pouco significativos, 45,4%
significativos e 27,3% muito significativos).

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
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Tabela 5.1 – Impactos sobre o meio físico quanto à sua significância.
pouco
muito
significativo
significativo
significativo

impacto ambiental
soterramento
de
vegetação
e
atulhamento e obstrução de talvegue –
Foto 5.1
processos
erosivos
e
de
escorregamento e/ou erosão linear e
ruptura de talude – Foto 5.2
alteração da geometria da encosta –
Foto 5.3
ruptura de contenção e obstrução de
talvegue – Foto 5.4
soterramento de áreas de mangue –
Foto 5.5
alteração na qualidade da água
(assoreamento) – Foto 5.6
alteração na qualidade da água
(poluição) – Foto 5.7 e Foto 5.8
alteração na qualidade da água
(assoreamento e poluição) – Foto 5.9
alteração na qualidade da água e do
solo1 (poluição) – Foto 5.10

total
1

total (%)

3

5

3

7

17

24

2

2
2

11

2

2

2

4

11

8

19

3

6

3

12

1

4

4

9

5

12

32

56

17
12

100

– predomina a alteração da qualidade da água, o solo é afetado, porém em menor proporção.

Foto 5.1 – Obstrução de talvegue no curso
d’água a jusante do passivo S.in.2.

Foto 5.2 – Ruptura nos taludes a montante
do viaduto VD-7.
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Foto 5.3 – Alteração da geometria da
encosta a jusante do pilar 3 – VD-3.

Foto 5.4 – Ruptura de contenção na região
do pilar 3 – VD-3, a montante de talvegue.

Foto 5.5 – Soterramento de áreas de
mangue no trecho em terrapleno do km 59
ao km 63.

Foto 5.6 – Curso d’água assoreado no
trecho em corte Planalto.

Foto 5.7 – Águas turvas na drenagem a
jusante da janela do TD-1.

Foto 5.8 – Águas turvas no rio Pilões.
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Foto 5.9 – Incrustação carbonática em
curso d’água afluente do rio Cubatão.

Foto 5.10 – Vazamento de calda de
cimento do tubo de PVC na região do
pilar 2 do VD-2.

Assim, considera-se, como o principal impacto sobre o meio físico da fase de
instalação da pista descendente, a alteração da qualidade da água (poluição e
assoreamento). Esse impacto foi decorrente, principalmente, das atividades de
escavação e concretagem dos túneis. As atividades de escavação e concretagem de
viadutos, uso de áreas de apoio e tráfego de máquinas pela estrada de serviço e vias
de acesso também contribuíram para a ocorrência desse impacto, embora em menor
proporção. Sua forma de manifestação deu-se por meio do escoamento das águas
superficiais, das áreas submetidas a escavações e concretagens extensas, nas quais
eram conduzidas calda ou nata de cimento, sedimentos e pó de pedra.
A deflagração de processos erosivos e de escorregamento pode ser
considerada como um dos impactos mais representativos quanto à freqüência de
ocorrência. Esse impacto foi ocasionado, sobretudo, nos períodos iniciais da
construção (atividades de desmatamento e abertura de frentes de obra) e durante a
escavação dos trechos em corte.
Entretanto, considera-se que o segundo impacto mais significativo deflagrado
pela obra refere-se ao soterramento de vegetação e atulhamento e obstrução de curso
d’água, pelo elevado porcentual conjunto de significativo a muito significativo. Esse
impacto esteve relacionado às atividades de escavação (fundações de viaduto,
recuperação de pontes e aproveitamento de bota-foras e bota-esperas) e correção de
passivo ambiental. A importância desse impacto está também assinalada pela
indução dos impactos indiretos, assoreamento, também com porcentual bastante
representativo.
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Se considerados apenas os impactos muito significativos, a alteração da
qualidade da água (poluição e assoreamento) e o soterramento de vegetação,
obstrução de talvegue e ruptura de contenção, respondem por 58,3% e 41,7%,
respectivamente, desse total. Esses dados corroboram a hipótese de que as atividades
de escavação dos túneis e de implantação de viadutos nos trechos íngremes da
encosta foram as mais impactantes de toda a fase de construção.
Desse modo, o componente ambiental mais afetado durante a fase de
construção foram os recursos hídricos, seguidos dos solos. No que tange à
distribuição espacial dos impactos, pode-se salientar que os locais mais suscetíveis a
danos foram os cursos d’água a jusante dos túneis, principalmente, e o trecho inicial
do setor Serra, do término do trecho em corte Planalto até o viaduto VD-3
(Figura 5.1 – Anexo B). Assim, a maior parte dos efeitos das obras de construção da
pista descendente manifestou-se no interior do PESM e, em bem menor proporção,
no bioma mangue.
Se comparados os ecossistemas afetados pela obra, pode-se considerar que
impactos decorrentes de atividades similares em ambientes distintos alcançaram,
pelos critérios de classificação empregados, significâncias equivalentes. Como por
exemplo, as atividades de terraplenagem no trecho Serra e em áreas adjacentes a
mangues resultaram em impactos significativos quanto a processos erosivos.
Dada a complexidade da obra e a sensibilidade do meio em que se inseriu,
pode-se considerar que o número total (100) de impactos sobre o meio físico
corresponde a um valor relativamente baixo para um período de cerca de três anos. O
fato de 68% desses impactos terem sido classificados como significativos e muito
significativos remete grande importância ao papel da eficácia das medidas de
mitigação dos seus efeitos.
5.2 Medidas Mitigadoras
As medidas mitigadoras compreendem todas as ações e os procedimentos
adotados na atenuação da significância dos impactos ambientais negativos. Nesse
sentido, correspondem a práticas para evitá-los e reduzi-los e até mesmo aquelas para
compensar e recuperar o ambiente degradado. Essa concepção está de acordo com o
sentido mais amplo para medida mitigadora considerado por GLASSON;
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THERIVEL, CHADWICK (1999), SOUZA (2000) e SÁNCHEZ (2003). Para este
último autor, há uma “ordem de preferência para as medidas mitigadoras: evitar
impactos e prevenir riscos; reduzir ou minimizar impactos negativos; compensar
impactos negativos que não podem ser evitados ou reduzidos; recuperar o ambiente
degradado ao final do ciclo de vida ou durante o funcionamento do
empreendimento”.
As medidas mitigadoras empregadas na minimização de impactos sobre o
meio físico, da fase de construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes,
podem ser agrupadas conforme consta no Quadro 5.12.
medidas mitigadoras
características principais
para evitar a geração de - alterações de traçado
impactos negativos
- características técnicas do projeto
- reutilização das áreas degradadas remanescentes da
construção da pista ascendente
para reduzir a significância - medidas e procedimentos que intervêm diretamente
de impactos negativos
na redução das conseqüências negativas associadas às
ações de construção do empreendimento (por
exemplo, bacias de retenção de sedimentos, proteção
de taludes, estações de tratamento de água, etc.)
para compensar impactos - recuperação de áreas degradadas
negativos não-mitigados
- plantios compensatórios de espécies nativas
Quadro 5.12 – Medidas mitigadoras utilizadas para atenuar os principais impactos
ambientais sobre os componentes e processos do meio físico.
As medidas para evitar impactos, discutidas nas etapas iniciais do processo de
AIA (Capítulo 4), foram de suma relevância na atenuação de impactos de elevada
significância. As medidas para compensar os impactos negativos da construção da
pista descendente extrapolam esta fase do ciclo de vida do empreendimento e não são
objeto dessa pesquisa, embora também sejam de extrema importância na
minimização de impactos ambientais. O foco da pesquisa refere-se exatamente à
análise das medidas utilizadas para reduzir a significância dos impactos associados à
construção das obras, cuja eficácia pôde ser constatada durante o acompanhamento
ambiental.
Essas medidas podem contemplar desde procedimentos simples até soluções
complexas (obras estruturais) envolvendo, ainda, a adoção de critérios de projeto. A
eficácia dessas medidas mitigadoras na atenuação dos impactos ambientais sobre os

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes 179

componentes do meio físico é avaliada em três níveis, conforme proposto no
Quadro 5.13.
medida mitigadora
eficaz
parcialmente eficaz
ineficaz

critérios
quando foi suficiente na minimização do impacto atendendo às
condições da licença ambiental e aos requisitos legais
quando foi praticamente suficiente na minimização do impacto,
porém constatou-se a necessidade de alguma outra medida
associada ou melhoria na prática adotada
quando foi insuficiente na minimização do impacto

Quadro 5.13 – Classificação das medidas mitigadoras quanto à sua eficácia na
atenuação de impactos ambientais.
5.2.1 Classificação das medidas mitigadoras
Algumas medidas mitigadoras para aspectos e impactos ambientais foram
apresentadas nos Quadros 4.10 a 4.14. As medidas mitigadoras para os impactos
sobre o meio físico associados à fase de construção, como ilustrado no Quadro 5.14,
foram avaliadas com base nas observações das inspeções de campo e de acordo com
os critérios propostos no Quadro 5.13. Em alguns casos, essa avaliação também foi
subsidiada pelos resultados do programa de monitoramento de qualidade da água,
como apontado no Quadro 5.14.
As Fotos 5.11 a 5.28 ilustram algumas das principais medidas mitigadoras
empregadas durante a construção das obras.
Nas seções seguintes deste capítulo, serão analisadas as razões que levaram à
classificação mostrada no Quadro 5.14.

Foto 5.11 – Bacia de retenção de
sedimentos em alvenaria a jusante da
central de britagem do Canteiro Dersa.

Foto 5.12 – Bacia de retenção de
sedimentos escavada no terreno a jusante
do viaduto VD-8.
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Medida mitigadora
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Observação

(continua)

ao impedir o avanço da supressão sobre área não
autorizada, contribui para não soterrar áreas
lindeiras

desde que com limpeza e posicionamento adequados

para escorregamentos e rupturas, eventualmente,
pode-se prescindir de uma ou mais dessas
atividades, no geral necessita-se de toda essa
seqüência
reduz a incidência de processos de escorregamento

dificulta eventual regeneração vegetal
para processos erosivos, geralmente deve ser
associada ao disciplinamento das
águas
superficiais

melhor eficácia se associados a bacias de retenção

desde que bem dimensionadas e com limpeza
freqüente

Quadro 5.14 – Classificação da eficácia das medidas mitigadoras empregadas na construção da pista descendente.

alteração na qualidade da As mesmas medidas são apresentadas e analisadas nas 2 próximas linhas.
água (assoreamento e
poluição)

fundações em área de mangue
delimitação com tela e/ou marcos superficiais no perímetro das áreas de
intervenção

controle da inclinação/altura dos taludes de aterro do bota-fora
alteração da geometria da solução padrão de perenização (dispositivos de drenagem, proteção do material
encosta
ensacado disposto na encosta com telas e revegetação dos taludes remanescentes)
retirada de material proveniente da escavação das fundações dos pilares dos
viadutos
ruptura de contenção e solução padrão de perenização (dispositivos de drenagem, proteção do material
obstrução de talvegue
ensacado disposto na encosta com telas e revegetação dos taludes remanescentes)
retirada de material (manualmente ou com auxílio de gruas e guindastes)
soterramento de áreas de bacias de retenção de sedimentos
mangue
bacias para contenção e reaproveitamento de lama bentonítica na escavação das

soterramento
de bacias de retenção de sedimentos
vegetação e atulhamento
e obstrução de talvegue
proteção superficial de taludes
barramentos, camalhões ou damas para reter sedimentos
remoção de blocos (retirada manual ou com auxílio de gruas e guindastes)
uso de gruas e guindastes para transporte de material construtivo
processos erosivos e de proteção superficial provisória de taludes (lonas plásticas)
escorregamento
e/ou proteção superficial definitiva de taludes (grama, concreto)
erosão linear e ruptura de
talude
disciplinamento das águas superficiais (sistema de drenagem)
estabilização de encostas (retirada de blocos soltos – limpeza, reconformação,
sistema de drenagem, proteção com grama e/ou concreto projetado)
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Impacto ambiental

Medida mitigadora
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Observação

apenas para casos extremos, associado ao controle
instrumentado de assoreamento
eficiência da medida com base nos resultados do
monitoramento de qualidade da água
não controla o parâmetro pH
resultados do monitoramento de qualidade da água

necessita outra medida associada, como bacia de
retenção de sedimentos, por exemplo

necessita estar associada à limpeza periódica dos
elementos do sistema de drenagem
necessita outra medida associada, como bacia de
retenção de sedimentos, por exemplo

a eficiência está condicionada ao aporte d’água e
de sedimentos, além da periodicidade da limpeza

c o nt i nua ç ã o : Quadro 5.14 – Classificação da eficácia das medidas mitigadoras empregadas na construção da pista descendente.

alteração na qualidade da bacias de retenção de sedimentos
água (poluição)
estação de tratamento de água – ETA
sistema de lavagem de betoneiras em circuito fechado
transporte e disposição dos lodos retidos na ETA e dos sedimentos retidos nas
bacias de retenção em bacias de contenção situadas nos bota-foras Planalto e
Bolsão 9
alteração na qualidade da uso de tubulações de transporte de concreto para concretagem de fundações de
água e do solo (poluição) pilares em encostas
(aqui somente são citadas dispositivos de contenção de vazamentos de óleo e/ou combustível em frentes de
as medidas para solo, as obra (caixas de serragem e/ou areia sob equipamentos)
de água foram descritas banheiros químicos
acima)
coleta de resíduos nas frentes de obra

estação de tratamento de água – ETA

construção de baias para armazenagem de agregados nas áreas de apoio
limpeza periódica de elementos do sistema de drenagem (manual ou mecanizada)
desassoreamento

delimitação e proteção com sacos de areia ou solo no perímetro dos bota-foras e
bota-esperas
proteção com sacos de areia ou solo no perímetro dos locais de armazenagem de
agregados
barramentos, camalhões ou damas

alteração na qualidade da bacias de retenção de sedimentos
água (assoreamento)
proteção de drenagens naturais (com sacos preenchidos por solo ou areia ou
muros de gabião – entre a obra e o curso d’água)
proteção com sacos de areia ou solo ao longo de sistema de drenagem da pista da
estrada de serviço)
proteção de pilha de agregados com lona plástica
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Foto 5.13 – Bacia de retenção executada
sobre balsa no rio Paranhos, na execução
das fundações da ponte.

Foto 5.14 – Barramentos e bacias de
retenção de sedimentos no trecho em corte
Planalto.

Foto 5.15 – Detalhe dos barramentos no
trecho em corte Planalto.

Foto 5.16 – Proteção de drenagem com
muro de gabião a jusante no pilar D do
VD-7.

Foto 5.17 – Proteção com lona plástica no
talude do emboque Santos do túnel TD3/4.

Foto 5.18 – Proteção com grama em
placas e instalação de sistema de
drenagem, no trecho em corte Planalto.
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Foto 5.19 – Proteção com cortina
atirantada no trecho em corte entre o VD-2
e VD-3.

Foto 5.20 – Uso de gruas e guindastes nos
pilares do viaduto VD-3 – para evitar a
abertura de vias de acesso para caminhões
e equipamentos.

Foto 5.21 – Solução padrão de
perenização – detalhe proteção com
concreto projetado e barbacãs – pilar 2 do
VD-2.

Foto 5.22 – Solução padrão de
perenização – detalhe cobertura vegetal e
sistema de drenagem instalados – pilar 2
do VD-2.

Foto 5.23 – Sistema fechado de lavagem
de betoneiras no Canteiro Cubatão.

Foto 5.24 – Uso de tubulações de
transporte de concreto para concretagem
no pilar 7 do VD-3.
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Foto 5.25 – Delimitação com tela e lona
plástica na região do emboque SP do TD2.

Foto 5.26 – Proteção com sacos de areia
no perímetro de depósito de agregado –
Canteiro Cubatão.

Foto 5.27 – Baias para armazenagem de
agregados no Canteiro Jararacuçu.

Foto 5.28 – Caixa de madeira sob
maquinário para contenção de vazamentos
de óleo, no trecho adjacente ao mangue.

5.3 Programas de Monitoramento
Durante a construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, foram
realizados programas de monitoramento de fauna, vegetação, ruídos, assoreamento e
qualidade da água (JGP, 1999a – Anexo A).
O monitoramento da fauna teve como objetivo registrar os indícios de
presença de fauna local e as interferências das obras sobre esta. Na realização desse
monitoramento, utilizaram-se as técnicas de contato visual, para amostragem de aves
e mamíferos; contato auditivo, para identificação de algumas espécies de aves e
contagem de vestígios, para mamíferos, aves terrestres e répteis. A área de
monitoramento compreendeu além da área na qual haveria supressão vegetal para
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realização das obras, até as áreas abrangidas pelas microbacias afetadas. Foram
realizadas 110 vistorias, totalizando 493 horas no campo.
O monitoramento do corte da vegetação teve como objetivo restringir a
supressão vegetal aos limites autorizados nas licenças pertinentes. Para tanto, eram
delimitadas, com serviços topográficos, essas áreas de intervenção. Inspeções
periódicas controlavam esses cortes e qualquer não-conformidade era registrada e
comunicada ao empreendedor e ao órgão ambiental.
O monitoramento de ruídos teve como objetivo realizar medições de ruído
pré-operacionais para identificar eventuais incrementos de ruído com a pista
descendente em operação. Foram realizadas duas campanhas, acompanhadas por
técnico da Cetesb, com utilização de medidores sonoros e técnicas padrão. As
medições ocorreram nos períodos diurno e noturno em 12 pontos pré-selecionados
localizados próximos a receptores críticos (residências, hospitais, escolas, igrejas,
etc...) adjacentes à nova pista.
O monitoramento da qualidade da água e do assoreamento, por se tratar de
aspectos do meio físico, será discutido em detalhe nos itens subseqüentes deste
Capítulo.
5.3.1 Monitoramento da Qualidade da Água
O programa de monitoramento da qualidade da água, apresentado na
solicitação de LI (JGP, 1999a – Anexo A), foi realizado entre novembro de 1999 e
dezembro de 2002. Esse programa foi idealizado com o propósito de identificar
eventual ocorrência de poluição e alteração dos corpos hídricos29, a montante das
captações da Sabesp (rio Pilões e rio Cubatão – Figura 5.1 – Anexo B). Essas
ocorrências poderiam estar associadas a processos erosivos, aumento de turbidez e de
assoreamento de drenagens, e ainda pela deterioração dos parâmetros de qualidade
por qualquer tipo de lançamento de efluentes sólidos, orgânicos ou químicos
provenientes da obra. Desse modo, foram estabelecidos, após consulta à Sabesp, os

29

Todos os cursos d’água afetados pela obra pertencem às sub-bacias dos rios Cubatão e Pilões. Essas
drenagens, quanto ao seu enquadramento legal, são Classe 1 (dados apresentados no relatório zero da
UGRHI 7 – Baixada Santista, SÃO PAULO, 2003b – Quadro 3.2).
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parâmetros a serem analisados e seus respectivos limites: cor (<200 mg Pt/L),
turbidez (< 150 UNT) e pH (6,5 a 7,5) 30.
Inicialmente, esse monitoramento foi proposto para quatro pontos, no rio
Cubatão. No decorrer do acompanhamento ambiental, o número de pontos foi
ampliado para 27, por sugestão do órgão ambiental e iniciativa do empreendedor
(Figura 5.1 – Anexo B), de modo a contemplar as demais drenagens afetadas pelas
obras. Desses pontos, nove situam-se em cursos d’água a montante e 18, a jusante
das obras. Na maior parte do tempo, foram realizadas amostragens quinzenais em 18
pontos (12, a jusante e seis, a montante), pois com a conclusão de algumas obras,
como reconstrução das pontes da estrada de serviço, alguns pontos foram sendo
paulatinamente desativados31.
Durante todo o período de monitoramento, foram coletadas e analisadas
1.220 amostras de água (JGP, 2002f e 2003a – Anexo A). Os resultados dos ensaios
realizados mostraram que, na maior parte do tempo, os padrões de qualidade da água
foram mantidos, com exceção ao parâmetro pH.
Das 1.220 amostras, 27 (2,21%) e 17 (1,39%) excederam os limites de cor e
turbidez, respectivamente, estabelecidos. Das 27 amostras que ultrapassaram o limite
para o parâmetro cor, três (0,24% ou 11,1% do subtotal) referem-se a pontos a
montante e 24 (1,97% ou 88,9% do subtotal), a jusante. Do total de pontos
discrepantes quanto ao parâmetro cor, as amostras dos pontos P-05 e P-06
correspondem a 40,7% desses valores e os outros pontos (P-01, P-02, P-03, P-04, P11, P-16, P-18, P-23, P-28) conjuntamente, a 59,3%. Das amostras que suplantaram o
limite para o parâmetro turbidez, duas (0,16% ou 11,8% do subtotal) referem-se a
pontos a montante e 15 (1,23 % ou 88,2% do subtotal), a jusante. Do total de pontos
discrepantes quanto ao parâmetro turbidez, as amostras dos pontos P-05 e P-06
correspondem a 41,2% dos valores discrepantes e os outros pontos (P-01, P-02, P-11,
P-16, P-18, P-28) conjuntamente, a 58,8%.

30

Alterações no pH e cor são decorrentes de sólidos dissolvidos e íons presentes na calda de cimento.
A turbidez das águas está associada a sólidos em suspensão provenientes das partículas carreadas pelo
sistema de drenagem da pista ou do pó de pedra originado na perfuração dos túneis em solo e rocha.
31
Para os pontos P-15 e P-27, ambos a jusante das obras e no rio Passareúva, nunca foram
apresentados resultados de análises de qualidade de água. No período de 02/03/00 a 08/03/00, foram
realizadas no mínimo duas coletas diárias, para os pontos localizados a jusante do escorregamento do
km 42 da Via Anchieta (Capítulo 3 – 3.2.1).
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Com relação ao pH, 475 (38,9%) amostras extrapolaram os limites
permitidos, sendo que 316 (25,9% ou 66,5% do total) estiveram abaixo do patamar
inferior (pH<6,5) e 159 (13% ou 33,5 do total), acima do limiar superior (pH>7,5).
Das 316 com pH ácido, 140 (11,47% ou 44,3% do subtotal) são de pontos a
montante das obras e 176 (14,43% ou 55,70% do subtotal), a jusante. Das 159 com
pH alcalino, 21 (1,72% ou 13,20% do subtotal) são de pontos a montante das obras e
138 (11,31% ou 86,8% do subtotal), a jusante.
As Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam a síntese desses resultados.
Tabela 5.2 – Principais resultados dos valores discrepantes quanto ao parâmetro cor.
valores em desacordo ao estabelecido
total

período úmido

período seco*

todos os pontos – 1.220 amostras

27

24

3

P-05 (montante) – 82 amostras

3

1

2

P-06 (jusante) – 83 amostras

9

8

1

P-16 (jusante do P-06) – 84 amostras

4

4

0

outros pontos – 461 amostras

11

11

0

*período seco refere-se aos meses de junho a agosto (médias de até 120 mm de chuvas), adotado após
consulta das médias mensais pluviométricas do período de 1944-97 (banco de dados DAAE) – JGP
(2002f – Anexo A).

Tabela 5.3 – Principais resultados dos valores discrepantes quanto ao parâmetro
turbidez.
valores em desacordo ao estabelecido
total

período úmido

período seco *

todos os pontos – 1.220 amostras

17

14

3

P-05 (montante) – 82 amostras

2

1

1

P-06 (jusante) – 83 amostras

5

4

1

P-16 (jusante do P-06) – 84 amostras

3

3

0

outros pontos – 294 amostras

7

6

1

*período seco refere-se aos meses de junho a agosto (médias de até 120 mm de chuvas), adotado após
consulta das médias mensais pluviométricas do período de 1944-97 (banco de dados DAAE) – JGP
(2002f – Anexo A).
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Tabela 5.4 – Principais resultados dos valores discrepantes quanto ao parâmetro pH.
valores em desacordo ao estabelecido
todos os pontos – 1.220 amostras
P-01 (jusante) – 67 amostras
P-02 (jusante) – 64 amostras
P-03 (jusante) – 64 amostras
P-04 (jusante) – 65 amostras
P-05 (montante) – 82 amostras
P-06 (jusante) – 83 amostras
P-07 (montante) – 35 amostras
P-08 (jusante) – 33 amostras
P-09 (montante) – 36 amostras
P-10 (jusante) – 36 amostras
P-11 (jusante) – 60 amostras
P-12 (montante) – 65 amostras
P-13 ( jusante) – 16 amostras
P-14 (montante) – 58 amostras
P-16 (jusante) – 84 amostras
P-17 (montante) – 66 amostras
P-18 (jusante) – 66 amostras
P-19/20 (jusante) – 5 amostras
P-21(jusante) – 42 amostras
P-22 (montante) – 45 amostras
P-23 (jusante) – 38 amostras
P-24 (montante) – 6 amostras
P-25 (jusante) – 29 amostras
P-26 (montante) – 38 amostras
P-28 (jusante) – 30 amostras

total
475
14
11
18
38
25
28
8
11
33
33
34
22
7
28
33
24
29
2
9
9
7
1
10
11
30

pH<6,5
316
13
6
10
2
22
17
7
9
33
33
28
20
3
28
23
20
18
2
6
7
4
1
2
2
0

pH>7,5
159
1
5
8
36
3
11
1
2
0
0
6
2
4
0
10
4
11
0
3
2
3
0
8
9
30

Nota: Os pontos P-04, P-22 e P-26 recebem também parte do escoamento das águas superficiais e do
esgoto proveniente do bairro-cota 200. Os dados referentes a esses pontos devem, portanto, ser
analisados com cautela.

5.3.2 Análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água
Nas Figura 5.3 e Figura 5.4 são ilustrados os gráficos de cor e turbidez para
os pontos P-05 e P-06, que, conjuntamente, responderam por 40,7% e 41,2% dos
valores discrepantes desses parâmetros, respectivamente. Adicionalmente, foram
plotados nos mesmos gráficos os resultados referentes ao ponto P-16, localizado a
jusante destes.
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turbidez - UNT

Figura 5.3 – Valores de cor obtidos para os pontos P-05, P-06 e P-16. A
linha vermelha representa o valor limítrofe.

Figura 5.4 – Valores de turbidez obtidos para os pontos P-05, P-06 e P-16.
A linha vermelha representa o valor limítrofe.
Pela análise dos gráficos apresentados nas Figuras 5.3 e 5.4 associados aos
resultados contidos nas Tabelas 5.2 e 5.3, algumas hipóteses podem ser postuladas:
• há influência das condições do ambiente local, Serra do Mar, nesses
resultados. Os processos de dinâmica superficial naturais atuantes nesse
ambiente contribuem para a alteração dos parâmetros cor e turbidez. Os
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valores alcançados nos pontos P-05, P-06, P-11 e P-16, situados a jusante
de feições de movimentos de massa corroboram essa assertiva;
• a influência da sazonalidade climática é evidente nesses parâmetros. Os
valores superiores ao estabelecido ocorrem mais freqüentemente no
período úmido do que no seco (88,9% dos valores discrepantes para cor e
82,3% para turbidez). Os maiores registros absolutos foram encontrados
no período úmido, sendo a época das chuvas a de maior de incidência de
escorregamentos. Assim, aos eventos pluviométricos intensos, associamse processos de movimento de massa e valores mais elevados de cor e
turbidez pelo carreamento de sedimentos e restos vegetais pelas águas;
• há correspondência entre os valores que extrapolam os limites
estabelecidos na licença ambiental observados em medições similares para
os parâmetros cor e turbidez32;
• as obras praticamente não exerceram influência nos parâmetros cor e
turbidez. Se comparados os resultados elevados obtidos nas amostragens
dos pontos P-05 (montante) e P-06 (jusante), observa-se que, apesar dos
valores a jusante serem mais freqüentes que os de montante, há uma nítida
tendência de acompanhamento entre as duas representações gráficas.
Algumas amostras coletadas no ponto P-06 ultrapassaram o limite
estabelecido, embora já apresentassem valor elevado, na mesma medição
no ponto a montante (P-05)33. Contudo, não se pode descartar que houve
alguma contribuição da obra, uma vez que o número de valores em
desacordo a jusante superam o de montante. Esses valores discrepantes
situam-se, principalmente, na fase inicial das obras coincidindo com as
atividades de desmatamento e escavação inicial das fundações do viaduto
VD-5/6 e emboque São Paulo do túnel TD-3/4. Salienta-se, ainda, que nos
meses chuvosos, em alguns locais, a influência da obra sobre a qualidade
da água é mais nítida, como nos pontos P-18 (a jusante do emboque São
32

Cor e turbidez de uma amostra de água são o grau de redução da intensidade que a luz sofre ao
atravessá-la, devido à presença de sólidos dissolvidos (principalmente colóides) e de sólidos em
suspensão (principalmente, sedimentos), respectivamente (PIVELI, 2001).
33
Esses pontos estão localizados a jusante da grande movimentação de massa ocorrida no km 42 da
Via Anchieta (Capítulo 3 – 3.2.1). Essa extensa superfície desprotegida contribui, nos meses
chuvosos, com o carreamento de partículas, como constatado pelo monitoramento.
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Paulo do TD-2 e do viaduto VD-4), P-28 (a jusante de bota-espera) e P-11
(a jusante de escorregamento na estrada de serviço);
• a capacidade natural do ambiente de absorver parte das alterações nesses
parâmetros de qualidade de água. O ponto P-16 está localizado no rio
Pilões, a jusante dos pontos P-05 e P-06, e acusou, no geral, valores
inferiores de turbidez e cor (Tabelas 5.2 e 5.3). Cabe destacar, entretanto,
que esse ponto recebe também a contribuição de outra sub-bacia, a do rio
Marcolino.
A partir da análise da Tabela 5.4, algumas hipóteses também podem ser
formuladas:
• há influência das condições do ambiente local, Serra do Mar, nesses
resultados. Apesar da faixa estreita estabelecida, as águas inseridas no
PESM mostram que, mesmo naturalmente, apresentam tendência a pH
ácido, vistos os resultados praticamente equivalentes entre amostras com
pH<6,5 a montante (44,3%) e a jusante (55,7%) das obras. Os pares de
pontos localizados, respectivamente, a montante e jusante das obras, como
P-12 e P-13; P-05 e P-06; P-9 e P-10; P-17 e P-18, dentre outros,
corroboram essa afirmativa;
• as obras exerceram forte influência no parâmetro pH. De um total de 475
(38,9%) amostras em desacordo à faixa de pH estabelecida, 66%
correspondem a coletas a jusante das obras e 34%, a montante das obras. É
nítida a evidência de que as águas foram alteradas pela presença de
cimento, visto o alto índice de amostras com pH>7,5 a jusante das obras
(86,8%). Essa alteração foi decorrente, principalmente, dos procedimentos
de escavação dos túneis, como atestam os pontos P-28, P-06, P-16, P-11 e
P-25 localizados a jusante dos pontos de lançamento dos efluentes dos
túneis. Esses pontos estão entre aqueles em que os valores de pH foram
mais discrepantes aos limites estabelecidos. Outros pontos, como o P-18 e
o P-04, que recebiam o aporte das águas superficiais em regiões onde era
grande o tráfego de máquinas na estrada de serviço e no uso de áreas de
apoio, também apresentaram alto porcentual de valores não-conformes;
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• a sazonalidade climática aparentemente não exerce influência sobre os
valores de pH obtidos. Diferente das extrapolações alcançadas para os
parâmetros cor e turbidez, no tratamento dos resultados de pH (aqui não
diferenciados dessa maneira, inclusive pela ausência de significado) não se
encontrou uma distribuição de dados que permitisse caracterizar a
influência dos períodos, chuvoso ou de estiagem, nos resultados de pH.
5.4 Resultados da Aplicação das Medidas Mitigadoras
A eficácia da aplicação das medidas mitigadoras para os impactos muito
significativos e significativos sobre o meio físico, com o suporte dos resultados do
monitoramento da qualidade da água, é analisada nesta seção deste Capítulo.
5.4.1 Mitigação do principal impacto ambiental
A alteração na qualidade das águas decorrente dos procedimentos de
escavação dos túneis consistiu no principal impacto ambiental da fase de construção
da rodovia dos Imigrantes (essas alterações correspondem a 58,3% dos impactos
muito significativos, conforme dados mostrados na Tabela 5.1). Esse impacto não
foi previsto no EIA. Embora tenham sido apontados “danos sobre qualidade de
nascentes”, não foi aventada a hipótese de que os efluentes gerados pelo túnel
infringiriam efeitos tão negativos aos corpos receptores. Esse impacto tampouco foi
ressaltado quando do detalhamento do projeto34, que culminou com incremento dos
segmentos subterrâneos do traçado.
Para compreender o aprimoramento das medidas empregadas na atenuação
desse impacto, é necessário conhecer como se desencadeou a alteração. Os
indicadores ambientais (Quadro 5.1), utilizados para conferir sua magnitude (pH,
enquadramento das águas presentes no PESM e tipo do efluente gerado) pelos
procedimentos de escavação dos túneis, auxiliam nesse entendimento.

34

O próprio programa de monitoramento da qualidade da água (JGP, 1999a – Anexo A) tinha como
enfoque principal identificar a contribuição de processos erosivos e de assoreamento sobre os corpos
hídricos afetados.
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Durante os procedimentos de realização do túnel, a água faz-se presente sob
duas maneiras. Na escavação dos segmentos em solo e rocha35, utiliza-se água na
execução dos furos de enfilagem e de colocação dos explosivos, respectivamente.
Além da água de perfuração, no maciço rochoso há o fluxo d’água que permeia as
descontinuidades (fraturas, zonas de cisalhamento). Essas águas são contaminadas
durante a escavação por grande quantidade de sólidos, principalmente pó de pedra,
resíduos de concreto projetado e calda de cimento, tornando-se efluentes. Essa fração
sólida dissolvida nas águas residuais das frentes de escavação dos túneis está
intimamente relacionada à constituição do concreto36 e da calda de cimento37,
alterando as características de pH, principalmente, além de cor e turbidez das águas
superficiais.
Para mitigar esse impacto, as bacias de retenção, medidas previstas na
solicitação da LI e utilizadas em outros locais do empreendimento, foram construídas
a jusante das frentes de escavação dos túneis (Fotos 5.29 e 5.30). Essa medida,
apesar de conceitualmente correta e eficaz para mitigar impactos como soterramento
de áreas de mangue, mostrou-se ineficiente para atenuar esse impacto, como
ilustrado no Quadro 5.14. Com o avanço da escavação nos emboques dos túneis,
esse impacto foi adquirindo maior dimensão, ratificando a insuficiência da medida
mitigadora inicial. A concepção de retenção do material dissolvido nas águas
servidas do túnel deveria ser melhorada. Esse aprimoramento da medida implicava a
adoção de algum tipo de tratamento de águas efluentes.
Entretanto, tanto o lançamento direto quanto o eventual tratamento dos
efluentes de escavação dos túneis nos cursos d’água do PESM encontravam
restrições legais. De acordo com a legislação referente a recursos hídricos
35

O equipamento de perfuração de rocha, movido à injeção de água, possuía vazão total de 10.800
L/hora. A vazão média de infiltração calculada para cada um dos túneis foi da ordem de
50 L/hora.metro (linear) de túnel e a vazão máxima, de 155.700 L/hora.metro (linear).
36
De acordo com MEHTA (1994), concreto é uma mistura de cimento Portland ou algum outro tipo
de cimento hidráulico, agregado miúdo, agregado graúdo e água com ou sem aditivos.
37
A composição química dos cimentos Portland anidros industriais é genericamente apresentada como
uma mistura preponderante de silicato tricálcico e silicato bicálcico, aluminato de cálcio e
ferroaluminato de cálcio, além de pequena adição de gesso. A calda de cimento é constituída
essencialmente de cimento anidro recém-misturado com água, mas já apresenta alguns dos seus
compostos químicos principais, acima referidos, hidratados e adicionalmente hidróxido de cálcio, que
é produto da hidratação das fases anidras do cimento. O pH da suspensão aquosa do cimento em água,
normalmente é superior a 12, e atribuída à presença de sódio, potássio e hidróxido de cálcio, conforme
indicado por QUARCIONI; CHOTOLI; ALEIXO (2003) ao caracterizarem extratos aquosos de
argamassas à base de cimento Portland.
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(Quadro 3.2), em nível estadual o Decreto 8.468/76, e em federal, a Resolução
Conama 20/86 dispõem sobre classificação das águas, com base em padrões de
qualidade e emissão, como exibido no Quadro 5.15.

Foto 5.29 – Bacia de retenção a jusante do
emboque São Paulo do TD-1.

Classe 1

Classificação das águas

Decreto
8.468/76

•

águas
destinadas
ao •
abastecimento doméstico,
sem tratamento prévio ou
com simples desinfecção –
art. 7o
•

Resolução
Conama
20/86

•

águas
destinadas
ao •
abastecimento
doméstico
após
tratamento
simplificado; à proteção de
comunidades aquáticas; à
recreação
de
contato
primário; à irrigação de
hortaliças e frutas cruas e à
criação de espécies para
alimentação humana– art. 1o

Foto 5.30 – Bacia de retenção a jusante do
emboque Santos do TD-3/4.

Padrões de qualidade
nas águas de Classe 1 não •
serão
tolerados
lançamentos de efluentes,
mesmo tratados – art. 10o
os efluentes de qualquer
fonte poluidora somente
poderão ser lançados,
desde que obedeçam a
essas condições: pH: 5 a
9, materiais sedimentáveis
até 1 mL/L e regime de
vazão máxima até 1,5
vezes a média da vazão
diária; dentre outras – art.
18o
para as águas da Classe 1, •
são
estabelecidos
os
seguintes
limites:
turbidez: 40 UNT; cor:
nível natural do corpo
d’água em mg Pt/L; pH: 6
a 9;
dentre outros
parâmetros – art. 4o.

Padrões de emissão
resguardados os padrões
de qualidade do corpo
receptor, a Cetesb poderá
autorizar o lançamento
com base em estudos de
impacto
ambiental,
realizados pela entidade
responsável
pela
emissão, fixando o tipo
de tratamento e as
condições de lançamento
art. 18o, par. 4o 1

nas águas das classes 1 a
8
serão
tolerados
lançamentos de despejos,
desde que, além de
atenderem ao disposto no
art. 21o 2, não venham a
fazer com que os limites
estabelecidos para as
respectivas classes sejam
ultrapassados.

Quadro 5.15 – Características das águas Classe 1 segundo a legislação.
1
2

– acrescentado pelo Decreto 15.425/80
– estabelece as condições de lançamento dos efluentes
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Quando constatada a alteração38 nos padrões de qualidade permitidos para
tais drenagens, apesar da controvérsia do ponto de vista da legislação39, o
empreendimento possuía as licenças ambientais pertinentes (LP e LI), os túneis
encontravam-se em execução e a medida mitigadora que vinha sendo adotada se
demonstrava totalmente ineficiente. Desse modo, o empreendedor e a Cetesb
entraram em acordo quanto à construção de Estações de Tratamento de Água
(ETAs) 40, com o objetivo de purificar as águas residuais da escavação dos túneis.
As quatro ETAs (Fotos 5.31 e 5.32, Figura 5.1 – Anexo B) foram
posicionadas de maneira a captar as águas oriundas dos emboques dos três túneis e
da janela do TD-1. O estudo para concepção do processo de tratamento e de sua
operação foi desenvolvido após o exame das características da água bruta
(SISTEMAS AMBIENTAIS ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO,
2001). Foram analisados mais de 30 parâmetros para eleger os indicadores (cor,
turbidez, pH e os sólidos totais) a serem monitorados. Um sistema físico-químico foi
definido, envolvendo etapas de coagulação, floculação e separação sólido-líquido,
com lay out adequado à fisiografia de cada local proposto para instalação das
ETAs41. As quatro ETAs apresentavam capacidade conjunta de processar 700 mil
L/hora, o que seria suficiente para atender a uma cidade com 350 mil habitantes.
A avaliação da eficácia dessa onerosa medida mitigadora deve ser realizada à
luz dos resultados do monitoramento da qualidade da água, sobretudo para o
parâmetro pH. Para tanto, devem ser relacionados os pontos de amostragem nos
cursos d’água que receberam os efluentes dos túneis, após o tratamento nas ETAs.
Os resultados de pH mostrados na Tabela 5.4 auxiliam esta análise.
38

A Cetesb autuou e o Ministério Público embargou, em 11/00, o empreendimento que permaneceu
paralisado apenas um dia, pois a Ecovias entrou com liminar, tendo sido firmado um termo de
ajustamento de conduta.
39
O valor de turbidez estabelecido pela Sabesp é menos restritivo que a legislação.
40
A possibilidade de condução de todas as águas servidas pela escavação dos túneis após captação da
Sabesp foi aventada e descartada, pois, segundo o empreendedor, seria inviável economicamente.
41
Esse sistema continha unidades de recebimento, com função de reduzir a velocidade da água bruta,
nas quais era adicionado um coagulante primário (sulfato de alumínio ou sulfato férrico ou cloreto
férrico), agente regulador de pH. Na unidade de pré-tratamento, eram removidos material sólido
grosseiro, sólidos decantáveis e óleos. Na etapa de coagulação e floculação, eram retidas as partículas
em suspensão, utilizando-se o sulfato de alumínio e o polímero catiônico (polietrólito Nalco 5642). A
seguir, tinha-se a etapa de decantação de alta taxa, para redução dos sólidos em suspensão ainda
presentes na água. A planta contava, ainda, com tratamento para fase sólida, onde havia um sistema de
adensamento do lodo de fundo, para o posterior transporte e descarte nas bacias de retenção
localizadas nos bota-foras.
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Foto 5.31 – Vista aérea – ETA Balança.

Foto 5.32 – Detalhe ETA Balança.

pH

ETA Pelicano

Figura 5.5 – Valores de pH obtidos para os pontos P-03, P-24 e P-25. As linhas
vermelhas representam os valores limítrofes.
As águas provenientes da escavação da Janela do túnel TD-1 foram tratadas
na ETA Pelicano (início da operação em 01/01). Pela Figura 5.5, pode-se dizer que
os valores de pH referentes às coletas dos pontos de jusante se mantiveram, na maior
parte do tempo, dentro do intervalo estabelecido de pH. Após o início da operação da
ETA, apesar dos poucos dados no período anterior (somente para o ponto P-03, o
localizado mais a jusante), pode-se considerar que houve controle razoável do pH.
Destaca-se, entretanto, que os pontos a jusante da ETA, P-25 e P-03, estavam
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situados muito distantes (superiores a 1,5 km) do ponto de lançamento das águas
tratadas, recebendo inclusive contribuição do fluxo d’água de outras sub-bacias.

pH

ETA Mirante

Figura 5.6 – Valores de pH obtidos para os pontos P-11 e P-19/20. As linhas
vermelhas representam os valores limítrofes.
As águas provenientes da escavação do emboque Santos do túnel TD-1 e
emboque São Paulo do TD-2 foram tratadas na ETA Mirante (início da operação em
05/03/01). Pela Figura 5.6, pode-se dizer que os valores de pH ficaram,
sistematicamente, situados abaixo do limite inferior estabelecido. Essas águas eram
naturais, valores de pH <6,5, até começarem a receber os efluentes com a operação
da ETA. As atividades na ETA, em 2001, foram marcadas por problemas
relacionados ao tratamento, dada a forte oscilação observada entre resultados de pH
ácidos e alcalinos. O ácido clorídrico, para pré-correção do pH, teve que ser
adicionado ao sistema na tentativa de equilibrar os níveis de pH alcançados. Essa
pode ser uma das razões para a obtenção de alguns valores de pH ácido. A partir de
2002, verificou-se que os valores de pH se mantiveram, na maior parte do tempo,
dentro dos limites definidos.
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ETA Balança

Figura 5.7 – Valores de pH obtidos para os pontos P-01 e P-28. As linhas
vermelhas representam os valores limítrofes.
As águas provenientes da escavação do emboque Santos do túnel TD-3/4
foram tratadas na ETA Balança (início da operação em 06/04/01). Pela Figura 5.7,
pode-se dizer que os valores de pH, sobretudo os referentes ao ponto P-28,
imediatamente a jusante do ponto de lançamento, se situaram, sistematicamente,
acima do limite estabelecido. No ano de 2001, os resultados de pH, embora acima,
ficaram muito próximos ao limite superior. Entretanto, no ano de 2002, vários
resultados foram bastante discrepantes quanto ao patamar estabelecido, denotando
claramente problemas relacionados ao método de tratamento empregado na ETA.
Antes do início da operação da ETA Balança, o curso d’água no qual se localizava o
ponto P-04 recebia as águas superficiais das frentes de obra. Se comparados os
resultados do ponto P-04 antes e após a operação da ETA, verifica-se que os valores
de pH nessa drenagem sofreram uma queda representativa após a operação da ETA.
Essa variação denota a forte influência da poluição dos efluentes dos túneis sobre a
qualidade da água.
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pH

ETA Pilões

Figura 5.8 – Valores de pH obtidos para os pontos P-05, P-06 e P-16. As linhas
vermelhas representam os valores limítrofes.
As águas provenientes da escavação do emboque Santos do túnel TD-2 e
emboque São Paulo do TD-3/4 foram tratadas na ETA Pilões (início da operação em
03/02/01). Os pontos P-05, P-06 e P-16, conforme ilustra a Figura 5.8, são os mais
representativos para uma análise integrada, dada a amostragem contínua durante todo
o período de construção das obras. Pela Figura 5.1 (Anexo B), observa-se que os
pontos P-05 e P-06 estão situados, imediatamente, a jusante e a montante das frentes
de intervenção, e o P-16 a cerca de 1 km de distância. Se considerados os valores
discrepantes para esses pontos (Tabela 5.4), têm-se P-05 (30,5%), P-06 (33,7%) e P16 (39,3%). A tendência esperada é que a qualidade das águas melhore ao se afastar
da fonte poluidora, o que não se verifica. Há que se considerar que o local de
amostragem referente ao P-16 também recebe o aporte d’água superficial do rio
Marcolino, por onde passa o trecho da estrada de serviço em que foi reconstruída a
ponte P5. Essas obras foram concluídas antes de dezembro de 2000, sendo encerrada
a amostragem dos pontos P-09 e P-10, cujos dados, eventualmente, poderiam
contribuir para a comprovação de eventual aporte de poluentes pela estrada de
serviço. Desse modo, considerando apenas os pontos P-05 e P-06, pode-se dizer que,
após o início da operação da ETA Pilões, os resultados de pH observados, bastante
restritos ao intervalo definido, apontam para um controle da qualidade da água.
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Problemas relacionados à operação da ETA ocorreram mais durante o término de
2002.
Com relação à eficiência das ETAs na mitigação desse impacto, sobretudo
quanto ao controle do parâmetro pH, uma análise mais pormenorizada somente pode
ser realizada para o ponto P-06, imediatamente a jusante da ETA Pilões. Os demais
pontos, P-28, P-25 e P-11, em posicionamento similar, não podem ser submetidos à
mesma

análise

pelas condições particulares

de

monitoramento

descritas.

A Tabela 5.5 mostra os resultados da amostragem do ponto P-06 antes e depois da
operação da ETA.
Tabela 5.5 – Principais resultados dos valores discrepantes quanto ao parâmetro pH
referentes ao ponto P-06.
antes de 03/02/2001
total P-06 – 38
5
5

P-05*
5
1

após 03/02/2001
total P-06 – 45
12
6

P-05*
9
0

pH<6,5
pH>7,5
* - valores correspondentes nas amostragens do ponto P-05, localizado a montante das intervenções.
Pela Tabela 5.5, se comparado o porcentual ponderado dos valores
discrepantes antes (26,3%) e depois (40%) do início das atividades da ETA, poderia
ser aventada a hipótese de que não houve um controle efetivo do parâmetro pH.
Contudo, algumas ressalvas devem ser tecidas.
Os valores de pH <6,5, antes e após a operação da ETA, podem ser
considerados equivalentes. Antes da operação, os registros absolutos são idênticos.
Após a operação da ETA, há três valores a mais para o ponto P-06. Esses valores não
correspondentes referem-se a uma amostragem não-executada e os outros dois a
valores limítrofes (6,44 e 6,42) ao patamar preconizado.
Assim, se considerados apenas os valores de pH > 7,5 como indicadores para
a avaliação da efetividade da ETA, pode-se inferir que houve um controle efetivo do
parâmetro pH após a operação da ETA. Se comparados os valores absolutos para os
pontos P-05 e P-06, foram mantidos os mesmos porcentuais (ordem de 13%) de
valores discrepantes antes e após o início das suas atividades para pontos a jusante e
a montante da ETA.
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Problemas de tratamento foram enfrentados durante a operação das ETAS.
Tais problemas decorreram, principalmente, da variação das características do
efluente e do aporte do fluxo d’água bastante variável, dependente das oscilações da
escavação (bombeamento intermitente das águas dos túneis) e das condições
climáticas (devido às águas que percolavam das descontinuidades dos maciços
escavados). Outro problema estava relacionado à grande quantidade de particulados
(pó de pedra e cimento) na água bruta, a depender do estágio de escavação dos
túneis, fazendo necessário o emprego de elevadas quantidades de sulfato de
alumínio, o que também causava certo desequilíbrio nos valores de pH. Essas
variações na quantidade de sulfato de alumínio, implicando o acréscimo de ácido
clorídrico ao sistema para equilíbrio do pH, podem ter ocasionado a formação dos
depósitos (sedimentos e incrustações42) no leito dos cursos d’água (Fotos 5.7 a 5.9),
a jusante das ETAs.
A despeito desses problemas, ainda assim se considera que houve um
controle sobre o parâmetro pH. A efetividade do tratamento da ETA pode ser
respaldada pela retenção de sedimentos durante o tratamento, conforme mostra a
Tabela 5.6.
Tabela 5.6 – Volume de sedimentos retidos nas ETAs.
ETA Balança

ETA Pelicano

ETA Pilões

ETA Mirante

4.781,60 m3

5.905,72 m3

10.070,17 m3

4.387,85 m3

Fonte: dados fornecidos pela Ecovias, referentes ao volume total retido durante a operação das ETAs.

Os dados exibidos na Tabela 5.6 apontam para um volume total superior a
25 mil m3 de sedimentos (pó de pedra, restos de concreto...) retidos como fração
sólida durante o tratamento empregado na ETA. Esse material foi transportado em
caminhões e disposto em grandes bacias de retenção nos bota-foras Planalto e
Bolsão 9.
Desse modo, o material retido nas ETAs minimizou a incidência de formação
de depósitos de assoreamento, no trechos a jusante das escavações dos túneis, e
42

De acordo com o Relatório de Ensaio IPT no 890 443, a amostra retirada das incrustações do leito
do rio Pilões, a jusante da ETA Pilões, submetida à análise mineralógica e difratometria de raios X,
era constituída predominantemente por calcita (CaCO3), comprovando sua relação com os efluentes
do túnel.
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contribuiu para o controle dos parâmetros de cor e turbidez nas águas. A baixa
incidência de pontos discrepantes quanto aos valores de cor e turbidez, após o início
da operação da ETA, verificada pelo monitoramento desses parâmetros (Figuras 5.3
e 5.4), confirma essa hipótese.
Assim, apesar de esse impacto ser classificado como muito significativo,
pode-se considerar que a medida mitigadora empregada, ETA, foi eficaz na
atenuação do impacto, como apontado no Quadro 5.14.
5.4.2 Impactos muito significativos e significativos
Da análise da significância dos impactos sobre o meio físico, o componente
ambiental mais afetado durante a fase de construção foi o de recursos hídricos
seguido dos solos. De acordo com a Tabela 5.1, sobre o compartimento solo,
incidiram impactos muito significativos (soterramento de vegetação, atulhamento e
obstrução de talvegue e ruptura de contenção) e significativos (alteração da
geometria da encosta e processos erosivos e de escorregamento e/ou erosão linear e
ruptura de talude). Desses impactos, aqueles referentes aos processos erosivos e de
escorregamento e/ou erosão linear e ruptura de talude tiveram sua significância
bastante atenuada pela aplicação das medidas mitigadoras. Para os demais impactos
sobre o compartimento solo, foram utilizadas medidas consideradas ineficazes
(Quadro 5.14), necessitando emprego de outras para mitigação da alteração. A
execução de viadutos nos trechos íngremes da encosta e a recuperação do passivo
ambiental S.in.2 para implantação de parte do trecho em corte Planalto foram as
atividades que deflagraram essas alterações.
Por outro lado, assim como a alteração da qualidade da água pela escavação
dos túneis, essas foram situações não-antecipadas durante a elaboração do EIA ou
mesmo no detalhamento do projeto. Esses casos, constatados nas inspeções de
campo, foram objeto de análises específicas dentro do processo de acompanhamento
ambiental. Nesse sentido, esses casos envolvem ações e impactos não-previstos que
implicaram nova tomada de decisão, revisão de projeto e estudos adicionais,
corroborando, assim, a importância do acompanhamento ambiental.
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5.4.2.1 Estabilização do passivo ambiental S.in.2
O ponto S.in.2 foi cadastrado como um passivo ambiental (Figura 4.7),
originado pelo lançamento das águas do sistema de drenagem da pista ascendente da
rodovia dos Imigrantes. Esse fluxo superficial ocasionou, na encosta íngreme e
também cabeceira de drenagem, um processo de escorregamento de grande
proporção, comprometendo parte da via da estrada de serviço neste trecho
(Foto 5.33). Como o traçado da pista descendente passaria por essa região, para a
execução desse segmento em terrapleno, eram inevitáveis a intervenção no
escorregamento e o remanejamento da estrada de serviço. No projeto básico, a
estabilização da área contemplava a correção do sistema de drenagem e proteção da
encosta remanescente por uma cortina atirantada, com cerca de 20 m de altura. Para
realizar tal obra de contenção, deveriam ser executados novos acessos nesse relevo
acidentado. Os movimentos de terra necessários a esses acessos poderiam induzir a
novos processos de dinâmica superficial. Esse projeto foi então abandonado.
No projeto executivo a diretriz de correção da drenagem (escada hidráulica)
foi mantida, modificando-se a forma de estabilização da cicatriz. Previu-se, então, a
execução de aterro em blocos de rocha (enrocamento, com volume da ordem de
7.650 m3), com berma de alívio. Na base da escada hidráulica e desse aterro, foi
proposto um muro de gabião e, no topo, um muro de contenção com estacas raiz. O
objetivo dessas intervenções era retirar o fluxo d’água superficial da cicatriz do
escorregamento e reconformar a superfície remanescente, de modo a estabilizá-la
para a construção da nova pista. A concepção desse projeto minimiza os impactos
decorrentes de eventuais instabilizações de encostas.
Entretanto, no início (novembro de 2000) da execução das intervenções
programadas, a seqüência de atividades do projeto não foi obedecida. A escada
hidráulica lateral ao aterro e a contenção da base não haviam sido construídas,
quando foi realizado o lançamento do enrocamento. Assim, a incidência de fortes
chuvas, características do período úmido, associadas ao aporte das águas superficiais
na cicatriz (Foto 5.34), fez com que o enrocamento extrapolasse a área autorizada de
intervenção. Esse enrocamento, constituído por blocos de várias dimensões e
também por fração fina, foi conduzido para jusante pelo talvegue de drenagem,
atingindo, inclusive, o rio Cubatão.
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Foto 5.33 – Escorregamento – ponto
S.in.2, contíguo à estrada de serviço
(fonte: JGP, 1998c – Anexo A).

Foto 5.34 – Lançamento do enrocamento
na cicatriz do ponto S.in.2 – no detalhe
início da execução da escada hidráulica
(janeiro/2001).

O procedimento para estabilização da feição, realizado em seqüência
discordante ao proposto no projeto executivo, foi constatado durante as inspeções de
campo. As conseqüências sobre os componentes afetados foram, por solicitação do
órgão ambiental, avaliadas pelos atores envolvidos no acompanhamento ambiental.
Em sobrevôo realizado em 09/04/2002 (IPT, 2002e – Anexo A), constatou-se
que a drenagem a jusante do passivo, afluente do rio Cubatão, se encontrava atulhada
pelos blocos oriundos desse lançamento. O material “deslizou” pela própria calha de
drenagem, porém não “estrangulou” sua seção. Como esses blocos não formaram
barramentos ou desvios no curso d’água, não estava ocorrendo comprometimento da
sua capacidade de vazão. Tal constatação permitiu rejeitar a possibilidade de
deflagração de novos processos de escorregamento de maior magnitude pela
remobilização desses blocos. Contudo, as condições de vôo, que impossibilitaram
maior aproximação da aeronave ao terreno, associadas ao porte da vegetação não
permitiram descartar eventuais alterações pontuais do curso d’água. Modificações
localizadas nas condições hidráulicas e geotécnicas da calha do rio, que pudessem
desencadear solapamento de margens, e evoluir para processos de movimentos de
massa de maior intensidade, somente poderiam ser constatadas por um levantamento
terrestre do local afetado.
O trajeto de 2 km, com 600 m de desnível, entre o passivo S.in.2 e o rio
Cubatão (Foto 5.35) foi percorrido em vistoria terrestre realizada em 13/08/2002.
Conforme apresentado em CONSÓRCIO IMIGRANTES (2002a – Anexo A), nesse
percurso não foram identificadas obstruções de drenagem, evidências de erosão de
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margens e indícios de supressão vegetal. Confirmou-se, assim, o diagnóstico
fornecido pelo sobrevôo, de deslizamento do material restrito à calha de drenagem.
Verificou-se grande acúmulo de blocos de grandes dimensões em três platôs
(Foto 5.35 – locais A, B, C) localizados nos primeiros 200 m após o ponto S.in.2, no
trecho de maior declividade do terreno (Foto 5.36). O volume médio de cada
depósito foi estimado em cerca de 1.300 m3. Blocos de menor dimensão
acomodaram-se em depósitos pequenos (áreas de 2 m2) nos trechos de inclinação
mais suave da encosta (Foto 5.37), mais próximos ao rio Cubatão.
Pela fisiografia do terreno, considerou-se que a área afetada não oferece
riscos ao desenvolvimento de novos processos de dinâmica superficial decorrentes
do lançamento dos blocos. A drenagem que os blocos percorreram se desenvolve em
vale bastante encaixado, com alguns platôs desenvolvidos nas “quebras” de relevo,
nos quais aportou a maior parte do enrocamento. Agrega-se, ainda, o fato de esses
platôs estarem situados muito próximos ao ponto S.in.2, onde ocorreu o lançamento,
o que conseqüentemente diminuiu a energia do transporte de material pela calha,
minimizando supressão e soterramento de vegetação, e eventuais solapamentos de
margens.

Foto 5.35 – Trajeto percorrido, na calha da drenagem afluente do rio Cubatão, pelos blocos
do lançamento de enrocamento do ponto S.in.2 ao rio Cubatão. (Fonte: CONSÓRCIO
IMIGRANTES, 2002a – Anexo A).
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Foto 5.36 – Maior acúmulo de blocos no
platô C, ilustrado na Foto 5.35.

Foto 5.37 – Menor acúmulo de blocos no
curso d’água nas proximidades do rio
Cubatão.

A obra de estabilização foi concluída em novembro de 2001 (Fotos 5.38 e
5.39). Sua configuração final demonstra-se eficiente na contenção da cicatriz, não se
verificando aporte de sedimentos para o afluente do rio Cubatão, conforme atestado
pelos resultados de monitoramento da qualidade das águas (pontos de controle por
avaliação visual p-02 e p-10 – Figura 5.1 – Anexo B).

Foto 5.38 – Ponto S.in.2 antes da
recuperação. Foto cedida por Marcos
Matiusso.

Foto 5.39 – Ponto S.in.2 recuperado. À
direta, em detalhe, vista frontal do aterro
em enrocamento e escada hidráulica.

Esse impacto, classificado como muito significativo (Quadro 5.7), infringiu
conseqüências mais graves quando da sua deflagração, afetando os parâmetros da
qualidade da água e a biota aquática, pela fração fina presente no enrocamento que
atingiu a drenagem. Quanto aos efeitos sobre o compartimento solo, embora o
impacto tenha sido classificado como de longa duração, entende-se que a
configuração atual da calha de drenagem prescinde da proposição de medidas
mitigadoras (recuperação ambiental). Dadas as características da obra e da
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vegetação, eventual retirada dos blocos da calha de drenagem afetada pode
representar maiores danos ao ambiente, não sendo recomendável esse procedimento.
5.4.2.2 Construção de viadutos em encostas íngremes
O segmento inicial do trecho Serra do traçado da pista descendente foi
transposto pelos viadutos VD-1, VD-2 e VD-3 intercalados por dois pequenos
segmentos em corte, como ilustra a Tabela 3.2 e a Figura 3.8 (Anexo B).
A seqüência construtiva desses viadutos, em encostas íngremes e com
vegetação em diferentes estágios sucessionais (até médio de regeneração), inicia-se
pela execução do acesso às fundações dos pilares a partir da estrada de serviço. O
projeto aprovado na concessão da LI previa a realização de acessos de veículos a
essas frentes de intervenção. De maneira a minimizar os impactos associados à
supressão de vegetação e à deflagração de processos do meio físico, o empreendedor
optou pela não-abertura de novas vias em vertentes naturais ou modificadas pela
construção da estrada de serviço. Assim, foi necessário estudar outras alternativas
para que os insumos chegassem às frentes de obra, em virtude da redução da área das
praças de trabalho. Foram construídas escadarias de madeira para que os
funcionários alcançassem os locais das fundações. O material construtivo foi
transportado por meio de gruas e guindastes. As concretagens foram realizadas com
auxílio de tubulação de PVC alimentada a partir da estrada de serviço. Esta última
medida impediu também a instalação de equipamentos (compressores, geradores,
bombas de concreto) nas imediações de áreas com cobertura vegetal representativa.
Essas novas decisões durante o acompanhamento ambiental foram importantes para
redução de impactos, como discutido no Capítulo 4 – 4.3.
Outra modificação, decorrente da supressão de vias de acesso, referia-se à
armazenagem de material escavado das fundações dos 12 pilares desses viadutos, na
própria área de intervenção. Esse excedente foi disposto à meia-encosta ou próximo a
drenagens naturais, de três maneiras:
1. parte do material escavado foi acondicionada em sacos e empilhados na
encosta – denominado “depósito ou sacaria”, de modo a conter o restante
do material escavado, não-ensacado disposto a montante (Foto 5.40);
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2. outra parte do material escavado também foi ensacada e disposta na
encosta, entretanto, sem a função de contenção – também, denominado
“depósito ou sacaria” (Foto 5.41);
3. “contenção” de material sob os blocos de fundação – disposição de

material escavado para cimbramento do bloco, armazenado entre os
apoios dos pilares, sustentado por toras de eucalipto– denominado
“contenção” (Foto 5.42 e 5.43).

Foto 5.40 – Sacarias a jusante do pilar 1 –
VD-2. Notar acúmulo de material
escavado no detalhe.

Foto 5.41 Sacarias a jusante do pilar 4 –
VD-3.

Foto 5.42 – Início da contenção sob o
bloco do pilar 2 – VD-2.

Foto 5.43 – Contenção sob o bloco do
pilar 3 – VD-3.

A primeira forma de armazenagem consistiu em uma medida mitigadora de
proteção de drenagens naturais, também talvegues e fragmentos florestais,
classificada como eficiente (Quadro 5.14). Ao isolar as frentes de obras durante a
escavação das fundações, esse procedimento atenuou o assoreamento e atulhamento
de corpos d’água e áreas com vegetação pelo aporte de sedimentos e materiais
construtivos.
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A segunda forma tinha função de disposição provisória desse excedente, até
que esse material pudesse ser transportado pelos guindastes e gruas, compatibilizada
ao cronograma de produção da obra.
O terceiro tipo de armazenagem tinha como objetivo diminuir o volume de
material a ser transportado. Assim, parte do material escavado permaneceu na frente
de trabalho, reduzindo tempo e custo com transporte, servindo também como base
para o escoramento das fôrmas do bloco. A solução mais apropriada seria a retirada
de todo o material excedente, reduzindo o potencial de instabilização de encostas por
sobrecarga. As características mais planas do terreno em que foram executadas essas
“contenções”, associadas à proteção com tela e concreto projetado, instalação de
barbacãs e sistema de drenagem, fizeram com que esse material adquirisse uma
configuração mais estável. Assim, eventual ruptura se daria de forma gradativa e
com menor energia, fazendo com que o material se acomode nas proximidades da
plataforma do pilar, não provocando o atulhamento de talvegues e drenagens.
As duas primeiras formas de armazenagem, em contraste a esta última,
situam-se à meia-encosta. Mesmo assim, o empreendedor também manifestou
intenção de que essas sacarias permanecessem nas encostas em que foram dispostas.
Esse posicionamento foi contestado pelo órgão ambiental visto que esses depósitos
em taludes íngremes consistem em sobrecarga à encosta, o que contribui para a
diminuição da estabilidade, especialmente em uma região de equilíbrio tênue como
são as escarpas da Serra do Mar, como discutido no Capítulo 3 – 3.2.1. Nas
inspeções de campo, foram constatadas rupturas em alguns desses depósitos
(Fotos 5.44 a 5.47), em períodos de chuva não-intensos, com obstrução de drenagens
e talvegues, corroborando essa oposição. Além disso, esses depósitos também podem
ser caracterizados como disposição de excedentes da obra em local com topografia
inadequada, e ainda que dentro da área de intervenção, sem autorização para essa
finalidade.
De modo a promover a manutenção dessas sacarias, o empreendedor
(CONSÓRCIO IMIGRANTES, 2001 – Anexo A) apresentou análise de estabilidade
geotécnica, pelo método Janbu, com parâmetros geotécnicos fornecidos pela
projetista. Foi proposta a retirada parcial da sobrecarga, apenas nos locais
considerados críticos por esta análise, e a implementação de solução padrão de
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perenização – SPP43, de modo a garantir a estabilidade dessas estruturas provisórias a
médio prazo. Com base nessa análise, foi realizada, ainda, uma avaliação de riscos e
impactos associados à ruptura dos depósitos (JGP, 2001a – Anexo A), resultando
que, somente para o pilar 1 do VD-1 e pilar 6 do VD-3, deveria ser feita a remoção
integral dessas sacarias.

Foto 5.44 – Ruptura das sacarias a jusante
do pilar 2 – VD-3.

Foto 5.45 – Detalhe da ruptura – Foto
5.44.

Foto 5.46 – Ruptura das sacarias do pilar 1
– VD-1.

Foto 5.47 – Ruptura das sacarias do pilar 3
– VD-3.

Algumas ressalvas podem ser tecidas às análises expostas. Quanto à
geotécnica, na obtenção do fator de segurança, não foram consideradas as condições
de saturação do terreno, as quais, aliadas à sobrecarga, exercem grande influência nas
condições de estabilidade das encostas (WOLLE; CARVALHO, 1994). A avaliação
de impactos e riscos foi conduzida conjuntamente, apontando oito tipos de risco
prováveis decorrentes de ruptura das sacarias. Essa última análise, entretanto, poderia
43

Termo dado pelo empreendedor para solução que contemplava: dispositivos de drenagem,
recobrimento de sacarias com telas, proteção da crista do depósito contra infiltrações e revegetação
dos taludes remanescentes.
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ter sido mais bem detalhada, visto que se dispunha de diversos dados de projeto. As
características fisiográficas da área, extensão provável de área a ser atingida no caso
de ruptura, presença de drenagem ou fragmento vegetal a jusante e os volumes
dispostos poderiam subsidiar uma análise particular para cada pilar e entorno
eventualmente afetado no caso de ruptura. Porém, a análise apresentada foi bastante
genérica (JGP, 2001a – Anexo A), assumindo hipóteses com conseqüências similares
para regiões com características diferenciadas, reafirmando que as SPP atenuariam os
riscos/impactos associados. Essa análise pouco contribuiu para uma abordagem
conclusiva, mesmo que qualitativa, dirigida à situação observada e provável. Outro
aspecto importante que refuta a permanência dessas sacarias nas encostas remete às
SPP propostas. Essas soluções, executadas sem o rigor técnico e procedimentos
adequados que requerem uma obra definitiva, como preparação da base para receber
uma estrutura final, apenas servem para retardar a ruptura, não atenuando os
impactos associados.
Esses impactos foram classificados como significativos e muito significativos
(Quadros 5.7 e 5.8), tanto pelas rupturas ocorridas, como pela mudança da
geometria da encosta em região com equilíbrio instável. A solução padrão de
perenização foi considerada ineficaz para a mitigação do impacto (Quadro 5.14).
Dessa forma, a remoção dessas sacarias, com uso de gruas e guindastes, conforme
preconizado pelo empreendedor na solicitação da LI, foi considerada a medida
(Quadro 5.14) mais indicada para minimizar impactos sobre o meio biofísico,
advindos de rupturas, bastante factíveis pela dinâmica da Serra do Mar.
Assim, até o término do acompanhamento ambiental da fase de construção
das obras, a maioria dessas contenções havia sido retirada, permanecendo apenas no
pilar 2 do VD-2 (Foto 5.48), pilar 7 do VD-3 (embora próximo a curso d’água, o
material foi redistribuído e está protegido na base por um muro de gabião –
Foto 5.49); no pilar 2 do VD-1 (o primeiro submetido às medidas de perenização das
contenções – Foto 5.50), e no pilar 6 do VD-3 (em que parte das sacarias rompidas
foi retirada e outra parte, em encosta bastante íngreme, permanecia acomodada sobre
base de muros de gabião – Foto 5.51). Para esses locais, de mais fácil acesso a partir
da estrada de serviço, foi recomendado o monitoramento periódico das condições de
estabilidade geotécnica.
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Foto 5.48 – Pilar 2 – VD-2.

Foto 5.49 – Pilar 7 – VD-3.

Foto 5.50 – Pilar 2 – VD-1.

Foto 5.51 – Pilar 6 – VD-3.

5.4.3 Eficácia das Medidas Mitigadoras
As medidas mitigadoras aplicadas aos impactos ocorridos na fase de
construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes envolveram desde
práticas simples até soluções complexas e onerosas.
A aplicação de medidas não-usuais em obras rodoviárias como as ETAs, e o
aprimoramento de medidas usualmente empregadas deram-se, em parte, do próprio
aprendizado adquirido no decorrer da obra, subsidiado pelas inspeções e pelos
resultados de monitoramento de qualidade da água.
As ETAs foram as medidas mais caras44 empregadas na obra. Muitas das
medidas simples referem-se a procedimentos especificamente propostos para atenuar
os impactos. As bacias de retenção de sedimentos, barramentos com sacos, proteção
com lona plástica de taludes e pilhas de agregados e sistema de drenagem provisório
são alguns exemplos dessas medidas. Algumas soluções mais sofisticadas, como
44

Custo global da construção e operação das ETAs – R$ 8.362.860,19 – valor fornecido pela Ecovias
em fevereiro de 2004.
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obras de contenção (cortinas atirantadas, linhas de estaca raiz, muros de proteção de
base e muros de conteção, dentre outros), estavam previstas em projeto para reforço
de maciços e proteção de taludes. Essas medidas associadas aos próprios aspectos
constituintes do projeto, instalação de sistema de drenagem e proteção de taludes
definitivos, também contribuíram para a atenuação de impactos.
A adoção de medidas simples, como proteção com lonas plásticas de taludes
escavados nos trechos em corte ou nas frentes de intervenção dos viadutos,
contribuiu para redução do aporte de sedimentos para a

drenagem e

desencadeamento de fenômenos localizados do meio físico.
A funcionalidade e criatividade da adequação das medidas correntes, em
obras rodoviárias, para ambientes protegidos também se fizeram presente. Algumas
soluções para redução dos impactos partiram do uso de materiais gerados pela
própria obra, como blocos de rocha e/ou solo preenchendo sacos na execução de
barramentos e de muros de gabião para proteção de cursos d’água, mangues e
maciços florestais. A bacia de retenção sobre balsas é um exemplo da adaptação de
medidas para atenuação de impactos em ambientes sensíveis. As dificuldades
relacionadas à restrição de espaço (áreas protegidas) foram utilizadas como elemento
favorável no caso do uso de gruas e guindastes reduzindo a apropriação de novas
áreas no PESM.
O principal exemplo de aperfeiçoamento das medidas mitigadoras refere-se
ao impacto da alteração da qualidade da água. A quantidade e qualidade de efluentes
(nata de cimento, pó de pedra, sedimentos) gerados pela escavação dos túneis,
lavagem de caminhões betoneiras e atividades de concretagem não eram
adequadamente tratados pelas bacias de retenção para o retorno das águas servidas
aos mananciais Classe 1. Para mitigação do impacto, foram desenvolvidos sistemas
fechados de lavagem de betoneiras e estações de tratamento de água, em substituição
ao uso de bacias de retenção com essa finalidade.
Para minimizar os nove principais impactos sobre o meio físico (Tabela 5.1),
foram empregadas 36 medidas mitigadoras, como ilustrado no Quadro 5.14.
Destaca-se que a mesma medida foi adotada para impactos distintos e que uma
mesma “medida” podia englobar, ainda, um conjunto de procedimentos associados.
A maior parte (72,2%) das medidas mitigadoras foi classificada como eficaz,
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seguidas de práticas parcialmente eficazes (19,5%). Apenas 8,3% das medidas
utilizadas foram consideradas ineficazes.
Grande

parte

dos

impactos,

inclusive

aqueles

classificados

como

significativos e muito significativos, foi atenuada de maneira eficaz, pelo emprego
dessas medidas mitigadoras. As medidas classificadas como parcialmente eficazes
foram redimensionadas ou associadas a outras práticas durante o acompanhamento
ambiental, quando observados resultados não-desejáveis. As medidas consideradas
ineficazes resumem-se a duas práticas, a solução padrão de perenização e algumas
bacias de retenção. A SPP, conforme discutido no Capítulo 5 – 5.4.2.2, foi assumida
como ineficaz na atenuação de impactos decorrentes de modificações da geometria
da encosta e sua conseqüente estabilidade. As bacias de retenção foram consideradas
práticas ineficientes para controle do parâmetro pH e retenção dos sedimentos
provenientes da escavação dos túneis, conforme apresentado no Capítulo 5 – 5.4.1.
Entretanto, a mesma medida, bacia de retenção, foi classificada como eficaz
na atenuação de impactos associados a soterramento de vegetação, atulhamento e
obstrução de talvegue, bem como no soterramento de áreas de mangue. Nos locais
em que o aporte de água superficial possuía vazão menor ou mais controlada, essas
bacias apresentavam-se eficientes, como por exemplo nas frentes de obra dos
viadutos VD-1 a VD-3, VD-7, VD-8 e VD-9 e na ponte sobre o rio Paranhos.
Outras medidas classificadas como eficazes, como proteção superficial de
taludes, disciplinamento das águas superficiais, estabilização de encostas e até
mesmo a limpeza das calhas com remoção de blocos, contribuíram, além da
atenuação dos impactos diretos, também para a minimização de assoreamento, como
atestado pelo controle instrumentado desse processo45. Agrega-se à eficiência dessas
medidas a periodicidade bastante freqüente na limpeza de pequenas bacias de
retenção na frente da obra e do sistema de drenagem da estrada de serviço. Durante
as obras, foram realizados desassoreamentos (JGP, 2003a – Anexo A) apenas no
dreno superficial adjacente à rodovia Padre Manoel da Nóbrega – ponto 3 (Figura
5.1 – Anexo B) a jusante dos pilares do viaduto VD-10. Esses procedimentos

45

O monitoramento instrumentado foi realizado em três pontos a jusante das obras (Figura 5.1 –
Anexo B). Foram instaladas estacas graduadas sobre o leito, amarradas topograficamente a elemento
da paisagem adjacente, admitindo como tolerância a sobrelevação do rio sedimentação de até 0,30 m.

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes 215

confirmam também a não-eficiência desejada das bacias de retenção (medida
classificada como parcialmente eficaz) no controle do assoreamento.
O uso de caixas de madeira com serragem ou areia sob maquinários para
proteção contra vazamentos de óleo e combustível nas frentes de intervenção,
medida bastante simples e barata, foi considerado eficaz na minimização da poluição
do solo e água por esses tipos de efluentes. Há procedimentos menores, mais
localizados, que resultaram em controle ambiental. O uso de tubulações de transporte
de concreto por gravidade, para concretagem de fundações de pilares de viadutos em
encostas, também foi um procedimento que permitiu reduzir a presença de
maquinários em porções com vegetação mais preservada na encosta e,
conseqüentemente, a poluição do solo.
Segundo CANTER (1996), o monitoramento também pode ser usado para
determinar a efetividade individual dos vários tipos de medidas mitigadoras. A
efetividade das medidas simples e econômicas, como barramentos nos sistemas de
drenagem da estrada de serviço, sacos nos perímetros de áreas de apoio e proteção
com lona e/ou em baias dos agregados, pôde ser atestada pelos resultados de
monitoramento de qualidade da água. Os poucos resultados discrepantes nos
parâmetros cor e turbidez confirmam a eficácia na atenuação de soterramento de
vegetação e atulhamento de talvegue.
Duas situações podem ilustrar como os resultados do monitoramento da
qualidade das águas puderam ser confrontados às observações de campo para
detecção de impactos e redimensionamento da medida mitigadora empregada.
Na região situada a jusante do viaduto VD-4 e do emboque São Paulo do
túnel TD-2, local com intenso tráfego de veículos e grande quantidade de nata de
cimento e finos, havia uma bacia de retenção e barramentos junto ao sistema de
drenagem da estrada de serviço. Nas vistorias de campo, essas medidas eram
sistematicamente classificadas como insatisfatórias na retenção de sedimentos
provenientes da obra. Os resultados discrepantes dos parâmetros cor, turbidez e pH
para o ponto P-18, a jusante dessa frente de obra, corroboraram a hipótese da
ineficiência dessa medida na atenuação desses problemas. A solução adotada foi
intensificar a limpeza da bacia e dos elementos do sistema de drenagem no trecho.
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O segundo caso foi um pouco mais complexo. As águas provenientes da
região do bota-espera 10 eram conduzidas para o mesmo afluente do rio Cubatão,
que recebia o aporte d’água da ETA Balança. Os elevados valores de pH, alcançados
no ponto P-28 nas medições de fevereiro de 2002, foram objeto de investigação mais
detalhada. Constatou-se, ao se comparar o pH das águas nesse ponto de amostragem
ao pH da água tratada na ETA Balança, que estava ocorrendo, conforme apontado
nas vistorias de campo, contribuição das águas servidas do bota-espera 10 na
alteração da qualidade da água nessa drenagem46. Assim, diagnosticou-se que o
procedimento de lavagem da pista com caminhão pipa não era o mais adequado para
o trecho, dado o acúmulo de lama pelo tráfego de máquinas. Porém, para evitar
acidentes, devido a derrapagens, nesse trecho estreito e íngreme da estrada de serviço
e com elevado volume de tráfego, era necessária a manutenção da limpeza periódica
do local. A lavagem foi, então, substituída pela raspagem e varredura da lama, o que
contribuiu para a regularização dos valores obtidos para o parâmetro pH no ponto de
amostragem.
Do conjunto de 15 medidas utilizadas na minimização dos impactos
relacionados à alteração da qualidade de água (assoreamento e poluição), dez foram
consideradas eficazes, quatro parcialmente eficazes e uma ineficaz. A avaliação
dessas medidas, além dos dados das inspeções, foi fortemente condicionada pelos
resultados de monitoramento da qualidade da água. As bacias de retenção foram
consideradas medidas parcialmente ineficazes, no caso do controle de assoreamento,
e ineficazes, no controle do pH, principalmente, se comparadas com o desempenho
das ETAs no controle dessas alterações.
Por outro lado, embora os valores de pH tenham sofrido grande variação,
mesmo após a operação das ETAs, considera-se essa medida eficaz. Conforme
salientado pela Figura 5.7, o confronto entre os resultados de pH dos pontos P-04 e
P-28 e o início da operação da ETA demonstram claramente que a calda de cimento
foi um contaminante efetivo das águas a jusante das obras. Assim, não obstante os

46

Na Carta CIPDE – 0082/02, do Consórcio Imigrantes à Ecovias, foram apresentados e comparados
os valores de pH do ponto P-28 aos da água tratada na ETA Balança, no período de 04/2001 a
02/2002.À exceção de três amostragens, os resultados de pH do P-28 foram sistematicamente mais
elevados que os coletados na ETA.
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problemas de tratamento nas ETAs47, caso não-executadas, esses impactos muito
significativos sobre os cursos d’água Classe 1 não seriam reduzidos. Agrega-se o
efetivo controle sobre o assoreamento promovido pelas ETAs na retirada de
sedimentos provenientes da obra.
Alguns problemas referentes ao programa de monitoramento da qualidade da
água podem ser levantados. A despeito da dificuldade inerente à fisiografia da Serra
do Mar para definição dos pontos de coleta d’água, considera-se que para alguns
locais essa amostragem ficou prejudicada. O ponto de amostragem (P-23) da região a
jusante dos pilares dos viadutos VD-1 a VD-3, considerada uma das mais afetadas
por impactos significativos da obra, estava localizado a pelos menos 1,5 km das
intervenções no VD-3 e mais de 3 km do VD-2 e VD-1. Essas distâncias são muito
expressivas para o diagnóstico de parâmetros da qualidade da água em discordância
ao estabelecido. O próprio ponto de amostragem (P-25) a jusante da ETA Pelicano
estava posicionado a 2 km desta. A partir dessas distâncias, as alterações são
“diluídas” ou “absorvidas” pelos recursos hídricos no caso do pH, propiciando
inclusive a sedimentação das partículas carreadas, formando depósitos de
assoreamento ao longo dos cursos d’água.
Os dados de inspeção e do monitoramento de qualidade de água também
permitem inferir as áreas mais afetadas, quanto à distribuição espacial de impactos e
eficácia das medidas mitigadoras.
Com relação ao compartimento solo, os locais mais afetados são as encostas a
jusante do passivo ambiental S.in.2 e dos pilares dos viadutos VD-1, VD-2 e VD-3.
Na encosta do passivo S.in.2, os impactos alcançaram até o rio Cubatão, e nas
encostas dos viadutos em trecho íngreme, distância não superior a 500 m.
Quanto ao compartimento água, as drenagens mais afetadas foram aquelas
situadas a jusante das ETAs e das áreas de apoio no Parque ou frentes de obra com
intensa concentração de finos na estrada de serviço (região do VD-4, Canteiro
Jararacuçu e bota-espera 10).

47

Problemas operacionais nas ETAs, decorrentes principalmente da inconstância da vazão advinda
das frentes de escavação dos túneis, ante as distintas atividades envolvidas no método construtivo,
foram diagnosticados durante o acompanhamento e subsidiaram a revisão nos procedimentos de
tratamento empregado.
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Nessas drenagens afetadas, cujos reflexos foram sentidos até no rio Cubatão,
como ilustrado pelo monitoramento das águas, o parâmetro pH desses recursos
hídricos foi o principal modificado. Como não houve monitoramento da qualidade da
água fora do PESM, eventuais efeitos na qualidade das águas nos córregos que
drenam para o mangue não puderam ser mensurados. A correção do passivo
ambiental S.in.2 e da construção dos viadutos VD-1 a VD-3 também causou
alterações sobre os cursos d’água.
Entretanto, considera-se que todos esses impactos sobre os cursos d’água
cessaram com o término das intervenções ou foram mitigados pelas medidas
empregadas durante a construção das obras. Nesse aspecto, as alterações no
compartimento solo contrapõem-se. Eventuais remobilizações, principalmente nos
locais em que permanecem as soluções padrão de perenização a jusante dos pilares
dos viadutos VD-1 a VD-3, podem ser deflagradas após o final da construção. Por
essa razão, essas medidas foram classificadas como ineficazes.
Outras medidas mitigadoras (Quadros 4.10 a 4.14) não diretamente
relacionadas aos aspectos que foram objeto do acompanhamento ambiental também
resultaram em minimização de impactos e travam relações diretas com a gestão do
empreendimento. Nesse escopo destacam-se o reaproveitamento de material de
escavação dos túneis na britagem para o concreto, muros de gabião e pavimentação
de vias de acesso; o reaproveitamento dos finos gerados pela britagem no subleito do
pavimento; e o uso de material de empréstimo proveniente dos rebaixamentos do
greide de traçado para aterros de encontros de viadutos e ajustes de greide (balanço
de materiais). Medidas como umectação de vias, proteção com lona das caçambas
dos caminhões que transportavam agregados, e a utilização de técnicas de controle da
ressuspensão de poeiras nas unidades de apoio, embora não-mensuradas,
contribuíram para a redução dos particulados, como atestado somente pelas
observações de campo.
5.5 Acompanhamento Ambiental e Minimização de Impactos
O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes demonstra que a interação dos aspectos tecnológicos e
organizacionais associados à sua prática garantiu o êxito da sua aplicação. Essa
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integração contribuiu para a minimização de impactos ambientais e para o bom
desempenho ambiental durante a construção.
No plano da organização das atividades, destacam-se as inspeções de campo,
a documentação dos dados coletados e as reuniões periódicas entre os atores do
processo. Nesse sentido, destaca-se a organização externa que consistiu no arranjo
institucional (a SMA coordenou a atuação do IF, IPT, além da Cetesb e Sabesp),
formado para a realização do acompanhamento ambiental (GALLARDO;
SÁNCHEZ, 2004). Por outro lado, foi de igual importância a organização interna da
empresa, que consistiu nas práticas de gestão ambiental adotadas pela empresa e pelo
consórcio construtor, esse último supervisionado pela empresa de consultoria (JGP)
contratada pelo empreendedor (SÁNCHEZ; GALLARDO, 2004).
No âmbito tecnológico, aliou-se a percepção empírica ao conhecimento
científico. O uso de atributos consagrados na literatura para classificação da
significância de impactos foi resultado da aplicação da pesquisa às observações de
campo. O estabelecimento de critérios para avaliação da eficácia de medidas
mitigadoras norteou a coleta de dados de campo, garantindo precisão na atenuação de
impactos. Somaram-se, às observações de especialistas, os resultados de programas
de monitoramento de indicadores ambientais, no caso do meio físico, da água.
O contato com o empreendimento durante a sua realização, que possibilitou
conhecer as inter-relações entre atividades e impactos ambientais decorrentes, foi
materializado pelas inspeções de campo, por meio de vistorias periódicas. Essas
vistorias permitiram reconhecer as particularidades inerentes às diversas atividades
construtivas da obra que, associadas à significância dos impactos, contribuíram para
o aperfeiçoamento das medidas mitigadoras utilizadas.
No caso da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, revisões de
procedimentos para atenuação de impactos, e até alguns ajustes de projeto, somente
puderam ser viabilizados porque as observações dessas vistorias apontaram essa
necessidade.
A complexidade da fase de instalação de uma obra de grande porte representa
uma condição propícia ao aparecimento de situações não antecipadas durante a
elaboração do EIA ou mesmo no detalhamento do projeto após a aprovação. As
inspeções permitiram identificar impactos não-conjeturados. A estabilização do
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passivo ambiental S.in.2 e a construção de viadutos em encostas íngremes
envolveram ações e alterações ambientais não-previstas que implicaram nova tomada
de decisão, revisão de projeto e estudos adicionais.
As vistorias periódicas e o monitoramento realizados por equipes
multidisciplinares foram responsáveis pela constatação do principal impacto
ambiental da fase de construção, a alteração da qualidade da água pelos
procedimentos de escavação dos túneis, corroborada pelos resultados de
monitoramento da qualidade da água.
Pelas vistorias, pôde ser determinada a distribuição dos impactos sobre o
meio físico, de acordo com sua significância, por períodos da fase de construção das
obras. Desse modo, foi possível identificar as atividades e as etapas do
empreendimento que foram responsáveis pela deflagração dos impactos mais
significativos e os compartimentos ambientais mais afetados.
Além da observação da intensidade do impacto, à luz da sua ocorrência, a
avaliação da eficácia das medidas mitigadoras empregadas é outro aspecto
indissolúvel. Nesse sentido, a periodicidade das vistorias confere o controle
necessário à avaliação da intensificação de um determinado impacto. Por exemplo, o
impacto associado à alteração da geometria da encosta (risco potencial de ruptura),
classificado como significativo, poderia evoluir para um muito significativo (ruptura
de contenção e obstrução de talvegue), caso não adotada nenhuma medida
mitigadora que o atenuasse.
Outro exemplo da importância das atividades de inspeção de caráter periódico
refere-se à manutenção das atividades das ETAs até a fase final de concretagem do
pavimento do túnel. Inicialmente, acreditava-se que os impactos eram decorrentes
apenas da escavação dos túneis. No entanto, observou-se que o procedimento de
concretagem do pavimento, que envolve uma etapa de “lavagem” das camadas do
leito da pista, também gera efluentes. Quando o primeiro túnel (TD-1) começou a ser
pavimentado, a operação da ETA que captava os seus efluentes havia sido encerrada.
Constatada a alteração, durante o acompanhamento ambiental, foi tomada a decisão
de continuidade das atividades das ETAs para os demais túneis até o término da
concretagem. No túnel TD-1, em que a ETA havia sido desativada, foi
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disponibilizado um caminhão a vácuo para succionar o efluente gerado até o término
dos procedimentos de pavimentação em concreto.
Decorre do acompanhamento ambiental, a constatação que uma mesma
medida demonstra ser eficiente em determinadas situações e insuficiente ou
inapropriada para outras. As bacias de retenção nos trechos a jusante de movimentos
de terra, com periodicidade de limpeza adequada e associadas a barramentos,
consistiram em procedimento razoável para a retenção de sedimentos e manutenção
dos parâmetros da qualidade das águas (cor e turbidez), em trechos mais planos e
com pouco volume de água. Contudo, foram ineficazes para o mesmo controle
(principalmente do parâmetro pH) nas frentes de escavação dos túneis, resultando na
construção de ETAs.
As vistorias, embora sem o rigor e o formato de um protocolo de auditoria
ambiental, preencheram alguns dos objetivos da aplicação desse instrumento de
gestão. As observações coletadas de modo pragmático tiveram caráter de averiguar e
checar as condições previstas nas licenças ambientais, quanto aos condicionantes de
projeto, impactos previstos e medidas propostas. As vistorias permitiram, ainda,
identificar as situações inesperadas citadas, algumas com conseqüências graves ao
ambiente que puderam ser atenuadas.
A integração dos resultados do programa de monitoramento da qualidade
da água aos dados das observações de campo, durante o acompanhamento ambiental,
possibilitou reduzir impactos e subsidiou a determinação da significância dos
impactos ambientais relacionados à qualidade da água (assoreamento e poluição). Os
dados dos parâmetros de qualidade de água poderiam ser apenas avaliados quanto
aos limites legais estabelecidos, tornando-se uma prática pró-forma prevista na
concessão da licença ambiental. Porém, com o acompanhamento, esses resultados
integrados aos de campo possibilitaram identificar a área fonte do problema e
contribuir para a definição da solução de atenuação de impacto mais eficaz. Pôde ser
constatado que, apesar de os efluentes dos túneis serem os principais responsáveis
pela alteração da qualidade da água, outros fatores também contribuíram, como
taludes e áreas desprotegidas, procedimentos de lavagem da pista e resíduos deixados
no transporte de caminhões ou nas frentes de obra. Os parâmetros selecionados (cor,
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turbidez e pH) possibilitaram identificar a origem do impacto e sua intensidade e
distinguir medidas mais eficazes para cada caso.
Assim, o conhecimento das atividades envolvidas na obra, o entendimento
das relações impacto e meio afetado subsidiado por dados de vistorias e resultados de
monitoramento permitiram identificar impactos não-previstos (alteração da qualidade
da água – poluição), colaborar com o melhoramento contínuo (aprimoramento e
reflexão acerca da eficiência das medidas mitigadoras empregadas) e a proposição de
novas medidas mitigadoras (ETAs, sistema de lavagem de betoneiras em circuito
fechado).
A documentação de todos os dados coletados pelos agentes participantes do
acompanhamento, principalmente a consultora ambiental do empreendedor e o IPT,
possibilitou criar um registro das informações, os relatórios técnicos. Esse registro
subsidiou as reuniões e também orientava a condução das atividades de controle no
campo.
As reuniões periódicas entre os diversos atores do processo, prática essa
advinda do acompanhamento ambiental, também contribuiu para redução de
impactos ambientais. Nas reuniões mensais, que congregavam o empreendedor, o
consórcio construtor e o órgão ambiental (e seus parceiros, IF e IPT), eram
analisados os dados observados nas vistorias e consolidados nos documentos
técnicos gerados pela consultora ambiental e pelo IPT. Essas reuniões permitiram
que esses documentos não fossem sendo acumulados, servindo apenas como um
registro da fase de instalação de obras. Nessas reuniões foram realizadas deliberações
acerca de ajustes e pequenas alterações de projeto, solicitados estudos adicionais e
revistos vários aspectos da instalação do empreendimento que garantiram a
atenuação de impactos ambientais.
Do ponto de vista tecnológico, o acompanhamento ambiental possibilitou
caracterizar a intensidade dos impactos ambientais associados às diversas atividades
e as soluções mais eficazes para sua atenuação. A constatação da significância dos
impactos e daqueles não-previstos e a verificação da eficácia das medidas
mitigadoras, seu aprimoramento, revisão e proposição de outras corroboram a
importância do acompanhamento ambiental.
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5.6 Custos Relativos ao Acompanhamento Ambiental
O acompanhamento ambiental, segundo vários pesquisadores (WESTMAN,
1985; SÁNCHEZ, 1995, 1998a; ARTS, 1998; ARTS; CALDWELL; TACHÉ, 2000;
DIAS, 2001), ainda é uma ferramenta pouco explorada e difundida. Dentre as várias
razões atribuídas à sua pouca utilização, uma remete exclusivamente ao tema custos.
De acordo com ARTS (1998) e ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000), os benefícios
esperados de um acompanhamento ambiental e seu valor agregado com relação a
custos não são claros.
Para elucidar esta questão, foram levantados os valores gastos pelo
empreendedor e pela SMA durante o acompanhamento ambiental. A composição dos
custos do acompanhamento da construção da pista ascendente da rodovia dos
Imigrantes não foi uma tarefa fácil, devido ao número de atividades diversificadas e
distintos atores participantes.
Nos gastos do empreendedor, foram englobados, além dos próprios, aqueles
relativos ao consórcio construtor (Consórcio Imigrantes) e à consultoria ambiental
(JGP).
O Consórcio Imigrantes dispôs de equipe permanente de dois ou três técnicos,
especialistas em meio ambiente, durante toda a construção das obras. A JGP possuía
equipe multidisciplinar que realizava vistorias periódicas, monitoramento da
qualidade das águas e emitia relatórios periódicos. A Ecovias contava em seu quadro
de pessoal com dois funcionários responsáveis pela área de meio ambiente da
empresa durante a construção das obras.
Os gastos realizados pela Ecovias foram passados em valores globais,
referentes a todos de responsabilidade de contratação da empresa, consórcio
construtor – Consórcio Imigrantes e consultoria ambiental – JGP (Tabela 5.7).
Nos gastos da SMA, estão alocados aqueles referentes ao GTR, Instituto
Florestal (IF) e IPT.
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Tabela 5.7 – Principais valores gastos com a rubrica meio ambiente pela Ecovias
(dados fornecidos pela Ecovias, em fevereiro de 2004).
Discriminação

Empresa responsável

recuperação da estrada de
serviço – gastos globais

Consórcio Imigrantes

19.442.864,82

acompanhamento – gastos
com medidas mitigadoras

Consórcio Imigrantes

4.146.704,23

acompanhamento
com pessoal

Consórcio Imigrantes

valor aproximado de
2.160.000,00

–

gastos

Valor (R$)

acompanhamento e subsídio
ao licenciamento ambiental –
gastos totais

JGP

4.256.232,65

construção e operação das
ETAs

Ecovias

8.362.860,19

acompanhamento
com pessoal

gastos

Ecovias

815.000,00

sistema de ventilação dos
túneis

Ecovias

9.410.683,37

sistema de
incêndio

a

Ecovias

2.904.092,93

construção das caixas de
meio ambiente e estanques

Ecovias

1.547.906,35

–

combate

Custo total dos gastos com meio ambiente

53.046.344,54

Custo total das medidas mitigadoras

12.509.564,42

Custo total do acompanhamento ambiental

7.231.232,65

Nota: os dados dos convênios ambientais e da verba de 4% destinada à compensação não estão
inseridos nesses valores.
Nota: conforme informações da Ecovias, esses são os principais gastos realizados com meio
ambiente.

Pelo GTR 48, um técnico realizou vistorias periódicas, analisou os documentos
encaminhados pelo empreendedor, coordenou as reuniões e preparou pareceres
técnicos. Esse técnico consumiu 1.312 horas nessas atividades.
48

Dada a grande demanda de projetos proporcionada pelo programa de concessões de rodovias
estadual, em 1999, foi criado pela SMA o Grupo Técnico de Licenciamento de Rodovias – GTR
(SILVEIRA; HOCH; RESENDE, 2002). Esse grupo tinha atribuição de licenciamento e fiscalização
das fases de construção e operação de rodovias no Estado de São Paulo. Para avaliar a eficácia das
medidas mitigadoras, eram realizadas vistorias periódicas aos empreendimentos, bem como verificado
o atendimento das exigências ambientais para obtenção de licenças. Tais funções, desde a extinção do
grupo em 17/01/2002 (Resolução SMA 002/2003), voltaram a ser conduzidas pelo DATR, divisão
vinculada ao Daia, da SMA. A formação desse grupo deu grande impulso às atividades de
acompanhamento ambiental no setor rodoviário estadual.
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O IF alocou dois técnicos nas atividades de acompanhamento ambiental que
envolveram análises de projetos, vistorias e preparação de pareceres técnicos, com
relação aos aspectos da biota no Parque Estadual da Serra do Mar. Por esses técnicos,
foram consumidas nessas atividades 4.880 horas.
Técnicos do IPT realizavam vistorias semanais a quinzenais e emitiram 38
relatórios mensais sobre o acompanhamento ambiental da fase de construção da pista
descendente, no tocante aos aspectos do meio físico.
Os gastos do IF e GTR, órgãos pertencentes ao Sisnama, foram
contabilizados com base nas horas consumidas pelos técnicos durante o
acompanhamento ambiental. O valor dessas horas foi calculado pelo preço da hora
técnica cobrada na emissão e renovação das licenças ambientais, a partir de 2003,
conforme estabelecido no Decreto Estadual 47.400/02 e Resolução SMA 12/04 49.
Os gastos do IPT, empresa estatal de administração indireta que não pertence
ao Sisnama, foram obtidos a partir dos custos dos relatórios emitidos, com base no
valor do contrato celebrado entre as partes. Cada relatório teve um custo médio de
R$ 12.001,80 (valor referente a março de 2003). A correção desse valor pelo índice
de inflação IPC-Fipe (www.fipe.com.br), acumulado no período entre março de 2003
a fevereiro de 2004, é de 4,94%. Assim, o custo de cada relatório, aplicando-se esse
fator de correção, é de R$ 12.594,69.
A Tabela 5.8 ilustra os custos do acompanhamento ambiental realizados pelo
órgão ambiental e parceiros técnicos.
Tabela 5.8 – Principais valores gastos com acompanhamento ambiental pelo poder
público.
Órgão ou Instituição

número de horas ou custo
unitário de relatório

GTR
IF

R$ 46,66 x 1312 horas
R$ 46,66 x 4880 horas

61.217,92
227.700,80

IPT

R$ 12.594,69 x 38 relatórios

478.598,22

Custo total do acompanhamento ambiental – SMA

Valor (RS$)

767.516,94

Nota: valor da hora técnica em fevereiro de 2004 – R$ 46,66, conforme Resolução SMA 12/04.
49

O Decreto Estadual 47.400/02 estabelece, dentre outros dispositivos, o recolhimento de valor
referente ao preço da análise do licenciamento ambiental. A Resolução SMA 12/04 altera o valor dos
custos das horas técnicas despendidas em análises para expedição de licenças, autorizações, pareceres
técnicos e outros documentos, na forma do Decreto Estadual 47.400/02 para R$ 46,66.
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Com relação aos custos do acompanhamento ambiental (Tabela 5.9),
ressalta-se que são aproximados, visto que alguns valores não puderam ser
detalhados. Considera-se, porém, que esses valores exprimem, com boa precisão, a
ordem de grandeza desses gastos.
Tabela 5.9 – Custos do acompanhamento ambiental da pista descendente
Empresa e Poder Público
Ecovias
SMA
Custo total

Valor (RS$)

Valor (US$)

7.231.232,65

2.442.984,00

767.516,94

259.296,26

7.998.749,59

2.702.280,26

Nota: cotação máxima do dólar comercial no mês de fevereiro de 2004 – US$ 2,96 (19 a 24/02/04).
Fonte: www.invertia.com

O custo total do empreendimento, fornecido pela Ecovias, foi da ordem de
US$ 300 milhões ou R$ 703.732.558,17. Assim, os gastos alocados com o
acompanhamento ambiental representam 1,14% do valor total do empreendimento,
dos quais 1,03% (90,4%) foram consumidos pela Ecovias e 0,11% (9,6%) pelo poder
público.
O custo das medidas mitigadoras empregadas foi de R$ 12.509.564,42
(1,78% do custo total do empreendimento), do qual somente o custo das ETAs
(construção e operação) correspondeu a 66,85% desse total. O custo das medidas
mitigadoras superou em 56,34% o custo do acompanhamento ambiental (somente o
custo das ETAs superou em 4,55% o do acompanhamento).
A simples relação entre o custo do acompanhamento ambiental e o total do
empreendimento pode revelar pouco sobre a representatividade desses gastos para a
empresa e para o poder público.
Em MOURA (2000), são apresentados vários aspectos da economia com o
meio ambiente, destacando a importância de as empresas conhecerem suas
externalidades50 e seus custos ambientais para uma gestão mais eficiente. Entretanto,
eventual análise custo-benefício do acompanhamento ambiental para empresa estaria
50

Externalidade, em economia, refere-se à ação que um determinado sistema de produção causa em
outros sistemas externos. A poluição das águas de superfície por sólidos em suspensão provocando,
além da contaminação, o assoreamento de rios e lagos é um exemplo de externalidade negativa
(MOURA, 2000).
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condicionada ao conhecimento dos demais fatores de ordem econômica da empresa,
dos quais não se dispõe. Além disso, não se pretende entrar em um campo do
conhecimento, economia ambiental, do qual não se tem o domínio técnico.
Para o poder público, uma análise dos gastos despendidos também seria
complexa. Conforme salientado por MOURA (2000), um dos grandes problemas, ao
se estudar economia ambiental, é a dificuldade em se estabelecer valor para um bem
ambiental, como qualidade da água e dos recursos naturais, por exemplo.
5.7 Aspectos Relevantes do Acompanhamento Ambiental
Os mecanismos próprios à etapa de pré-aprovação do processo de AIA, por
meio da discussão que conduziu à concepção final do projeto, contribuíram para a
redução de impactos ambientais. O potencial de deflagração de processos de
dinâmica superficial induzidos pelas intervenções foi substancialmente reduzido pela
transposição do trecho Serra quase que exclusivamente por túneis, dentre outros
aspectos relacionados ao meio biótico.
Se o processo de AIA fosse finalizado até a fase de aprovação desse projeto, a
impressão seria de que essa fase foi suficiente para minimizar impactos ambientais.
Encerrar o processo na fase decisória é conduta na maioria das jurisdições que
adotam o processo de AIA, quer por falta de recursos ou desconhecimento dos
ganhos advindos do acompanhamento ambiental.
O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes demonstrou que todo o esforço e empenho dedicados na fase prévia
não foram exclusivamente suficientes para a atenuação dos impactos desse
empreendimento.
Grande esforço, via de regra, é empreendido para identificação e avaliação de
impactos ambientais nas fases prévias do processo de AIA. Depreende-se por esse
estudo de caso que a constatação da significância dos impactos e da eficácia das
medidas mitigadoras em tempo real somente se viabiliza pelas atividades de
acompanhamento ambiental.
São vários os aspectos positivos relevantes do acompanhamento ambiental.
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O conhecimento do projeto, antes da sua execução, e o acompanhamento das
obras proporcionaram determinar as etapas em que se associam as atividades mais
impactantes sobre os componentes ambientais.
Os métodos e procedimentos empregados nas vistorias regulares (observação
e monitoramento de indicadores – documentação contínua e reuniões periódicas com
atores do processo) permitiram estabelecer um programa efetivo de acompanhamento
ambiental. Esse programa possibilitou confirmar, descobrir e atenuar os principais
impactos ambientais e avaliar a eficácia das medidas mitigadoras empregadas.
O aparecimento de situações novas e inesperadas (armazenagem de
excedentes em plataformas de viadutos) e de revisão de métodos construtivos após a
definição do projeto executivo (estabilização do passivo ambiental S.in.2) e de
impactos não-previstos (como alteração da qualidade das águas pelos procedimentos
de escavação dos túneis) reforçam a premissa inicial que o processo de AIA não se
encerra com a concessão da licença ambiental, devendo abranger a fase pós-decisão.
Esses casos ilustram a necessidade de realizar estudos adicionais de tomada de
decisão posteriores à definição do projeto e da revisão de procedimentos e medidas
mitigadoras usualmente empregadas para impactos.
O uso de indicadores ambientais demonstrou que, mais que controlar os
resultados dos parâmetros de qualidade coletados aos preestabelecidos na legislação,
serviu para aprimorar medidas mitigadoras usuais e propor novas soluções, cujo
controle também se deu com base nesses indicadores. Assim, a avaliação da eficácia
das medidas mitigadoras, com o subsídio dos dados do monitoramento, propiciou o
reconhecimento de problemas e adoção de soluções em tempo real, ou seja, em
tempo hábil para proposição de mudanças em torno da medida mais eficaz.
Esse cenário é profícuo para a avaliação de medidas usuais comumente
empregadas na minimização de impactos ambientais,

da

capacidade

do

empreendedor no equacionamento da atenuação de impactos adversos não-previstos,
e do desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções para os problemas verificados.
É certo que ocorreram limitações e problemas associados aos procedimentos
do acompanhamento decorrentes da própria inexperiência dos envolvidos na sua
prática e das dificuldades do meio. A localização dos pontos de monitoramento da
qualidade da água pode ilustrar isso.
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Como inexperiência, destaca-se a proposição de somente quatro pontos de
monitoramento no início da construção do empreendimento. Além disso, o
monitoramento de alguns pontos de amostragem (P-08, P-10, P-13) foi encerrado
após a finalização das frentes de obra a montante dessas drenagens. Como o aporte
de cimento pelo tráfego dos caminhões só cessou no final da construção, esses
pontos deveriam ser mantidos até o final para avaliação dessas alterações.
Como dificuldade do meio, destaca-se a localização de alguns pontos de
monitoramento de qualidade da água (P-23 e P-25), que não foi a ideal para
identificar de modo preciso as alterações na qualidade da água. Esses pontos
situavam-se a distâncias superiores a 1,5 km da fonte geradora de impacto.
Independente desses problemas e limitações intrínsecos ao desenvolvimento
de qualquer atividade que seja nova ou que não se tenha a experiência requerida, há
potencialidades no acompanhamento ambiental que são imprescindíveis na
atenuação de impactos.
Embora o ritmo de produção de uma grande obra seja ágil e diversificado, um
programa de acompanhamento ambiental bem-estruturado e organizado interna e
externamente pode ser eficiente no equacionamento dos problemas previstos e novos
diagnosticados.
O esquema de acompanhamento ambiental, coordenado pelo poder público,
mostrou que é necessário contar com equipe multidisciplinar envolvida diretamente
na observação dos aspectos ambientais, requerendo intensa supervisão e relato de
resultados. O empreendedor, ao manter profissionais especialistas em meio ambiente
em período integral participando da execução do projeto, permitiu a inserção da
variável ambiental durante a construção de uma obra de grande porte. A vivência
direta dessa equipe junto à obra conferiu um caráter de participação e coresponsabilidade nas decisões tomadas no decorrer da fase de sua instalação. Essas
decisões refletiram positivamente sobre as condicionantes ambientais, garantindo a
execução das medidas atenuadoras de impactos previstos e contribuindo para
definição, adequação e aprimoramento de medidas adicionais.
Os papéis desempenhados pelas partes responsáveis pelo empreendimento e
pelo licenciamento ambiental são fundamentais e complementares para a manutenção
da qualidade ambiental. Ao órgão licenciador, coube avaliar os resultados
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apresentados nos documentos gerados pelo proponente àqueles produzidos e às
observações efetuadas pelos parceiros (IF e IPT), participando do processo de modo
atuante e interativo. Esse arranjo, além do objetivo principal de controle dos
impactos, refletiu em aprendizado e aquisição de experiência nessa prática, que
podem ser revertidos na avaliação e no acompanhamento de novos empreendimentos
similares, a todos os participantes do processo.
Do ponto de vista tecnológico, o acompanhamento demonstrou que a equipe
que o executa deve conhecer detalhadamente o projeto que está sendo implementado.
Nessa fase a integração entre técnicos das áreas de produção e do controle do meio
ambiente é fundamental. Conhecer os diversos aspectos que ocorrem nas frentes de
obra é de suma importância. Durante as obras, muitas informações, que nem sempre
são requeridas ou passíveis de serem apresentadas na fase prévia do processo de
AIA, são relevantes para a atenuação de impactos. Conhecer a profundidade dos
pilares é extrair informações sobre o tipo e volume de material escavado, o que
determina onde e como será disposto. No caso dos túneis, a quantificação e
qualificação do material escavado são informações necessárias para saber o que pode
ser usado na britagem para fabricação de concreto, assim também como conhecer o
porcentual de finos que será gerado. Correlações similares podem ser tecidas aos
segmentos em terrapleno. Esses dados, por sua vez, são importantes para o
dimensionamento das atividades nas áreas de apoio e das medidas que devem ser
empregadas.
A apresentação do projeto executivo, mais do que uma condição de
atendimento ao preconizado na licença para concessão da LI, é a diretriz para o
planejamento das atividades de acompanhamento ambiental. Ajustes no projeto
executivo demonstraram que o acompanhamento desempenha relevante papel
técnico. Não apenas para averiguar uma condição de atendimento à legislação
ambiental, mas por poder influenciar nessa decisão, com suporte das condicionantes
ambientais.
As tomadas de decisão nesses ajustes decorrentes de problemas inesperados
implicaram a integração entre as equipes de produção da obra e de meio ambiente,
colocando as questões ambientais no foco decisivo, aliadas às de caráter técnico e
econômico (exemplo: correção do passivo ambiental S.in.2).
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Análises de casos particulares durante o acompanhamento ambiental, no qual
se dispõe de dados mais detalhados do projeto, são oportunidades ímpares para uma
abordagem mais quantitativa na avaliação de impactos ambientais (exemplo:
execução de pilares de viadutos em relevos íngremes).
Todas as atividades do acompanhamento ambiental (vistorias periódicas –
programa de monitoramento – documentação – reuniões periódicas) foram relevantes
e não se pode prescindir de nenhuma delas.
Certamente todas as atividades que encerram as vistorias periódicas são de
extrema relevância para atenuação de impactos, porém, pouco adiantariam se não
houvesse reuniões. Nessas reuniões eram realizadas deliberações, em cima das
observações das vistorias, firmando-se o compromisso entre as partes. Da mesma
forma, um programa de monitoramento ambiental cujos resultados fossem apenas
apresentados em relatórios não subsidiariam a proposição de medidas eficazes para
controle de impactos significativos, em tempo hábil. Apenas a realização de reuniões
entre partes interessadas, sem o apoio de material técnico embasado em dados reais
dos aspectos ambientais da efetivação do projeto, nada mais seria do que uma
atividade pró-forma sem ganhos ambientais associados.
DIAS (2001) aponta, como um caminho para aperfeiçoamento da etapa de
acompanhamento, a criação de um “documento de aprovação” do projeto. Esse
“documento de aprovação”, elaborado pela equipe técnica do Daia e apresentado ao
Consema, conhecido e aceito pelo proponente, seria constituído além da
caracterização do projeto, da descrição de todas as medidas ambientais e dos órgãos
responsáveis pela sua fiscalização. Esse documento representaria um “contrato”
firmado entre órgão ambiental e proponente que poderia facilitar as atividades de
supervisão ambiental.
Em um contexto de fase de instalação de obras de engenharia e talvez para a
fase de projetos industriais ou até mesmo minerações, qualquer outro programa de
acompanhamento ambiental que prescinda desse conjunto ou ciclo de atividades
pode não repetir o mesmo êxito alcançado no acompanhamento ambiental da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes.
A fase de acompanhamento ambiental foi imprescindível para a minimização
de impactos ambientais, associados a um projeto do porte da pista descendente da
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rodovia dos Imigrantes, inserido em ecossistemas sensíveis como a Mata Atlântica e
os manguezais.
Uma

razão

freqüentemente

apontada

para

a

não-execução

do

acompanhamento ambiental remete aos custos atribuídos à sua realização.
Uma resposta bem-fundamentada a esta questão engloba vários aspectos e
requer uma análise de custo-benefício embasada em conceitos de economia
ambiental que vão além do escopo desta pesquisa. A análise dos custos ambientais é
muito mais abrangente do que a aproximação simplista de comparação entre o custo
do acompanhamento e o valor total consumido na realização do empreendimento. O
enfoque da tese não é realizar análises de custo-benefício esperado com o
acompanhamento ambiental. Entretanto, um aspecto a ser considerado nessa análise
consiste na expectativa de cada um dos atores do processo de AIA com relação ao
acompanhamento da pista descendente da rodovia dos Imigrantes. Nesse sentido,
alguns comentários podem ser tecidos.
Sob a ótica do empreendedor, o que pode ter representado esse gasto de
1,14% do valor total do empreendimento? Algumas pistas podem conduzir à resposta
se o custo do acompanhamento é elevado ou não; o cumprimento das condicionantes
das licenças ambientais ao órgão licenciador, facilitando a obtenção das licenças; a
demonstração ao BID da aderência aos termos de contrato; a paralisação das obras
por apenas um dia; o respaldo da mídia (revistas e jornais de grande circulação
publicaram matérias com conteúdo positivo acerca das obras respeitando o meio
ambiente51), o que confere credibilidade à obra por parte da população na aceitação
de um empreendimento no PESM; a não-oposição de organizações nãogovernamentais

52

; o conhecimento dos aspectos ambientais que podem alimentar o

próprio SGA que a empresa possui para a malha viária em operação.
Quanto ao poder público, o valor consumido poderia parecer elevado em uma
primeira análise. É sabido que os recursos financeiros e humanos nos órgãos públicos
são escassos, mesmo assim, foram deslocados técnicos desses órgãos apenas para
esse empreendimento, quando há pilhas de processos de licenciamento de outros para
51

Revista Veja São Paulo (18/12/2002); Folha de São Paulo (24/09/2001; 09/04/2002); O Estado de
São Paulo (30/04/2000; 27/01/2002; 29/11/2002); Diário de São Paulo (01/12/2002); Revista CREASP (nov/dez 2002, no 7).
52
Em reportagem do Estado de São Paulo, em 27/01/02, o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica
destaca que a construção a pista descendente “É um projeto nota 10”.
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serem analisados. Entretanto, há vários pontos positivos a serem destacados. A
experiência com esse caso possibilitou treinamento e capacitação dos técnicos que
pode ser aplicada para análise de outros projetos na fase prévia. A quantidade de
dados armazenados permitiu a transparência de resultados na execução de uma obra
de grande porte em ecossistemas sensíveis. A emissão da licença de operação para
uma obra que encerrou tantas e tão diversificadas atividades também foi facilitada
para esse ator, pelos dados adquiridos nesse acompanhamento.
Não há que se esquecer que o benefício (ou economia de recursos) decorrente
da aplicação das medidas mitigadoras não foi computado nesses gastos. Medidas
simples como proteção de taludes e bacias de retenção, mais próximas a boas
práticas de obras de engenharia com baixo custo agregado, reduziram impactos.
Como calcular o valor das economias causadas pelo não-assoreamento de cursos
d´água, pela não-paralisação das captações d´água a montante das obras? Eventuais
paralisações da obra decorrentes dos impactos causados deveriam ser comparadas
aos custos de construção das ETAs.
Na literatura referente ao acompanhamento ambiental, são citados vários
objetivos que se almejam com a sua realização. ARTS (1998) cita como principais:
verificar conformidade das condições estabelecidas nas permissões para construção;
avaliar impactos previstos para propor gerenciamento de riscos e incertezas;
modificar a atividade ou medidas mitigadoras no caso de efeitos prejudiciais nãoprognosticados; verificar precisão dos impactos previstos e a eficiência das medidas
de mitigação para aplicação dessa experiência para atividades futuras similares; e
analisar a eficácia do controle ambiental para a atividade. Considera-se que, em
linhas gerais, esses objetivos foram atingidos no acompanhamento ambiental da
construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes.
Alguns dos caminhos promissores a serem considerados para a eficácia do
acompanhamento ambiental, destacados por ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000),
também foram alcançados, como: critérios para scoping na preparação de EIAs;
programa de acompanhamento confeccionado sob medida para o projeto e o
contexto; uso de caminhos pragmáticos pela integração a outras ferramentas de
gestão, como o monitoramento; caminho pró-ativo pelo uso de planos de ação e de
contingência se requerido pelos resultados do acompanhamento; ligação entre os
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resultados do acompanhamento com o projeto de gerenciamento de modo a orientar
novas tomadas de decisão e de ações; definição de responsabilidades e tarefas das
partes envolvidas com abertura dos resultados para partes interessadas (proponente,
autoridade).
Considera-se, assim, que a experiência acumulada com o acompanhamento
ambiental da pista descendente da rodovia dos Imigrantes deve ser revertida para
outros casos tanto para empreendedores, na confecção de novos estudos ambientais,
quanto ao órgão ambiental, na análise de novos empreendimentos.
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Capítulo 6
PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DA
PISTA
DESCENDENTE:
CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
APRIMORAMENTO DA AIA

O acompanhamento ambiental da construção da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes foi conduzido em um arranjo institucional em que as atribuições
(deveres e responsabilidades) de cada ator envolvido nesse processo foram
claramente determinadas e cumpridas.
O êxito alcançado na implementação das medidas de mitigação e na efetiva
proteção do meio ambiente pode ser atribuído à plena integração entre os aspectos de
organização e tecnológicos no arranjo de acompanhamento adotado.
Os resultados atingidos também demonstram os vínculos estreitos que o
acompanhamento trava com o instrumento de SGA. Essa afirmativa vai ao encontro
do salientado por MORRISON-SAUNDERS et al. (2001), MARSHALL; SMITH;
WRIGHT (2001) e LAMOEN; ARTS (2002), que o acompanhamento ambiental
fornece a ligação entre Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e Sistemas de Gestão
Ambiental (SGA).
Nesse sentido, essa experiência pode ser aproveitada para aprimorar o próprio
processo de AIA, para alimentar a etapa pré-decisão, e pode clarificar as estratégias
para promover uma aproximação com outros instrumentos de gestão, sobretudo SGA
e auditorias ambientais.
6.1 Estudos Ambientais Prévios
Os estudos ambientais prévios, geralmente, são realizados quando se dispõe
dos dados do projeto em nível básico e não do projeto detalhado ou executivo. O
diagnóstico do meio que irá suportar a inserção desse projeto é realizado com base
em dados secundários e primários (inventários, amostragens e indicadores
ambientais). Da integração entre projeto e o meio, é realizada a identificação de
impactos ambientais a partir de técnicas específicas (checklists, matrizes, redes de
interação, overlay, dentre outros). A avaliação de impactos ambientais e a proposição
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das medidas para sua mitigação visam a demonstrar que o empreendimento é
ambientalmente viável.
Todo esse processo, por mais bem embasado cientificamente e desenvolvido,
sempre resultará em incertezas. As dúvidas acerca da veracidade das previsões
crescem nos casos em que são complexas e intrincadas as relações entre o meio e o
projeto (da complexidade da obra), como na construção da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes.
Em um simples paralelo, pode-se dizer que na elaboração do EIA estão sendo
simuladas as condições em “laboratório” do que irá ocorrer no campo de prova. E
qual seria a melhor maneira para comprovar o experimento teórico senão
acompanhar a sua ocorrência na realidade?
Observar os acertos e tentar compreender a essência dos erros pode contribuir
para o processo de AIA na sua etapa prévia. Conforme salientado por
BEANLANDS; DUINKER (1983), “sem alguma tentativa de monitorar os efeitos
ambientais reais de um projeto, nós nunca seremos capazes para melhorar
habilidades de predição e avaliação”.
O acompanhamento ambiental da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes mostra que é importante retroalimentar o processo de AIA com a
experiência pós-decisão. Essa é a maneira mais adequada para testar e comprovar as
previsões levantadas na etapa pré-decisão.
6.1.1 Comparação entre impactos previstos e ocorridos
Os estudos de acompanhamento dos impactos ambientais pós-projeto,
segundo WESTMAN (1985), representam uma oportunidade não explorada para
melhorar as práticas de previsão.
A construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes demonstrou que
o acompanhamento ambiental durante a realização do empreendimento pode ser
fundamental para comprovar a significância dos impactos ambientais identificados e
a aderência das medidas propostas no EIA na mitigação dos impactos.
Esse caso foi atípico, pelo tempo transcorrido entre a apresentação do EIA,
em 1988, e efetivo início da implantação do projeto, em 1998. Embora nesse
intervalo o projeto tenha sido submetido a algumas mudanças quanto aos aspectos
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locacionais e tecnológicos, é inevitável comparar os impactos previstos aos
ocorridos. Análise similar pode ser feita para as medidas mitigadoras. Apesar da
prática de AIA ser ainda incipiente no país quando da elaboração do EIA, a discussão
acerca da veracidade dos prognósticos realizados pode contribuir para a elaboração
de novos estudos ambientais em projetos e áreas com características similares.
Assim, não se tem aqui como objetivo realizar uma análise de sistemas de
AIA (BISSET, 1984; BUCKLEY, 1991a,b, dentre outros autores), pretende-se, com
essa análise, formular algumas contribuições à etapa prévia do processo de AIA.
No Quadro 6.1 são comparados os impactos previstos no EIA (TTC, 1988),
com os termos e o conteúdo explicativo exatamente utilizados nesse documento, e os
impactos constatados durante o acompanhamento ambiental da fase de construção da
pista descendente, tal como apresentados no Capítulo 5.
No Quadro 6.2 são cotejadas as medidas propostas no EIA (TTC, 1988) e na
Deliberação Consema 038/89, também com termos e o conteúdo explicativo
exatamente utilizados nesses documentos, às medidas utilizadas durante a fase de
construção da pista descendente.
Pela análise do Quadro 6.1 com relação aos impactos previstos e os
ocorridos sobre o meio físico para a fase de construção, depreende-se que:
•

impactos previstos no EIA não se confirmaram, pois foram atenuados
devido às modificações a que o projeto foi submetido (exemplos: áreas de
bota-fora; instabilização de massas de tálus e problemas de escavação dos
túneis);

•

impactos descritos no EIA (exemplos: estabilidade de encostas em cortes
e danos sobre a qualidade das nascentes, córregos e áreas de bota-fora)
manifestaram-se de maneira diferente do que foi previsto;

•

impactos ocorridos na construção do empreendimento não foram
previstos no EIA, apesar de as atividades que os causaram terem sido
descritas (exemplo: alteração da qualidade da água – poluição, decorrente
das escavações dos túneis);
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“problemas de escavação dos túneis”
“erodibilidade”

3.
4.
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observações

1. processos erosivos e de escorregamento e/ou correlacionado no EIA apenas ao desmatamento e efeito da
erosão linear e ruptura de talude
poluição sobre as encostas na Serra do Mar
atenuado por alteração de projeto e critérios técnicos (anéis de
proteção, que protegem a fundação dos viadutos de
instabilizações de massas de tálus – Capítulo 4 – 4.2)
atenuado por alteração de projeto
1. processos erosivos e de escorregamento e/ou impacto correlacionado no EIA apenas para os trechos com
erosão linear e ruptura de talude
movimentos de terra
previsto no EIA para a operação – não avaliado nesta pesquisa
previsto no EIA para a operação – não avaliado nesta pesquisa
previsto no EIA para a operação – não avaliado nesta pesquisa
impacto sobre o meio biótico, provavelmente atenuado pelas
características de projeto, trechos em túneis
impacto sobre o meio biótico. No EIA consta que não ocorreria
significativa alteração da dinâmica estuarina, impacto não
avaliado nesta pesquisa
impacto sobre o meio biótico – não avaliado nesta pesquisa
2. alteração da qualidade da água (assoreamento)
previsto o incremento da turbidez das águas pelos movimentos
de terra; e nos canteiros aumento no nível de coliformes fecais
e de óleos e graxas. Também previsto para a operação.
atenuado pela escolha das áreas de bota-fora. Os impactos 1 e 3
ocorreram nessas áreas, porém não foram previstos no EIA
3. soterramento de vegetação e atulhamento e impacto não previsto no EIA
obstrução de talvegue
4. alteração da geometria da encosta
impacto não previsto no EIA, porém a atividade que o
deflagrou também não estava prevista
5. ruptura de contenção e obstrução de talvegue
idem observações para impacto 4 ocorrido
6. soterramento de áreas de mangue
não se previa no EIA apropriação de novas áreas no mangue
7. alteração da qualidade da água (poluição)
impacto não previsto no EIA
8. alteração da qualidade da água (assoreamento e poluição) impacto não previsto no EIA
9. alteração da qualidade da água e do solo (poluição) impacto não previsto no EIA

Impactos Ocorridos – Meio Físico

Nota: os termos utilizados para a descrição dos impactos previstos são os que constam no EIA (TTC, 1998) e os impactos ocorridos são os apresentados na Tabela 5.1.

Quadro 6.1 – Comparação entre os impactos previstos e os impactos ocorridos na fase de construção da pista descendente.

12. “áreas de bota-fora”

“poluição atmosférica”
“poluição sonora”
“poluição do ar no interior dos túneis”
“barreiras ao deslocamento de espécies
móveis”
9. “quebra de continuidade dos substratos
aquáticos e ruptura dos fluxos de
alimentos e água salgada”
10. “desmatamentos”
11. “danos sobre a qualidade das nascentes,
córregos e rios e áreas de bota-fora”

“instabilização de massas de tálus”

2.

5.
6.
7.
8.

“estabilidade de encostas em cortes”

1.

Impactos Previstos – Meio Biofísico
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Medidas Mitigadoras Propostas

medida a ser empregada após o término da fase de construção
medida para o meio antrópico, não avaliada nesta pesquisa
Deliberação Consema 028/99 revogou essa proibição e a
área do bota-fora Bolsão 9 foi nivelada com excedente das
obras para uso futuro como urbanização
na Deliberação Consema 038/89 foi proposta apenas
sistema superficial adequado
o empreendedor e a SMA fizeram acordos com Sabesp
medida adotada nos trechos em terrapleno
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Nota: as medidas propostas foram transcritas do EIA (TTC, 1998) e da Deliberação Consema 038/89 e as medidas empregadas são apresentadas em detalhe no Quadro 5.14.

Quadro 6.2 – Comparação entre as medidas mitigadoras previstas e as empregadas na fase de construção da pista descendente.

remoção de blocos, solução padrão de perenização, bacias medidas mais específicas não correlacionadas ao que foi
para reaproveitamento de lama bentonítica, uso de previsto no EIA e na Deliberação Consema 038/89 e/ou
tubulações para concretagem de fundações, dispositivos de relacionadas a impactos não-previstos
contenção em frentes de obra, banheiros químicos e coleta
de resíduos, construção de baias nos locais de armazenagem
de agregados, proteção de pilha de agregados

11. “proteção contra erosão dos taludes da idem medidas descritas para os itens 4 e 7
rodovia e encostas, dentre outras”
12. “convênio com a Sabesp”
13. “escolher os períodos me nos chuvosos
para movime ntos de solo”

8. “desativação dos canteiros”
9. “elaborar plano para o fluxo dos caminhões”
10. “as obras de infra-estrutura fora do
PESM; material de descarte para aterro”

7.

betoneiras em circuito fechado

“restrição de desmatamentos”
delimitação com tela e/ou marcos superficiais
recomposição da vegetação e reposição do
medida para o meio biótico, não avaliada nesta pesquisa,
solo orgânico
apesar de verificado durante a obra, esses procedimentos
bacias de retenção, proteção de drenagens naturais, proteção ETAs e sistema de lavagem de betoneiras em circuito
“conservação da qualidade das águas”
com sacos no sistema de drenagem, barramentos, camalhões fechado não previstas no EIA. Na Deliberação
ou damas, limpeza periódica dos elementos do sistema de Consema 038/89 foi proposta apenas sistema superficial
drenagem, desassoreamento, ETAs, sistema de lavagem de adequado e instalação de estruturas retardadoras

4.

3.

2.

5.
6.

medida adotada pelo uso da infra-estrutura e áreas
degradadas da construção da primeira pista
foi realizado o aproveitamento da infra-estrutura existente
(locação das unidades de apoio e estrada de serviço)
medida adotada pelo balanço de massas – aproveitamento
dos excedentes para aterros, britagem e no bota-fora Bolsão 9

observações

“redução de interferência na circulação do
Sistema Anchieta-Imigrantes”
“aproveitamento
de
infra-estrutura
existente”
“áreas de empréstimo e bota-foras de
materiais”
proteção superficial de taludes provisória e definitiva,
“proteção de encostas”
disciplinamento das águas superficiais, estabilização

Medidas Mitigadoras Empregadas

1.

EIA – 1 a 8 e Deliberação Consema 038/89 – 9 a 13
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•

impactos ocorridos na construção do empreendimento não foram
previstos no EIA, pois as atividades que o deflagraram foram decorrentes
de ajustes de projeto posteriores à sua aprovação (exemplos: alteração da
geometria da encosta, ruptura de contenção e obstrução de talvegue).

Pela análise do Quadro 6.2 com relação às medidas propostas e as
empregadas para atenuação dos impactos, considera-se que:
•

algumas medidas propostas no EIA referem-se a critérios de projeto (uso
de infra-estrutura e áreas degradadas da primeira pista e balanço de
massas, que atenuaram impactos relacionados ao uso de áreas de apoio e à
exploração de novas jazidas para aterro);

•

algumas medidas não foram propostas no EIA, pois os impactos também
não haviam sido previstos (ETAs e sistema de lavagem de betoneiras em
circuito fechado; bacias para reaproveitamento de lama bentonítica; e
outras);

•

algumas medidas não foram propostas, apesar de os impactos terem sido
previstos (como exemplo, desassoreamento e limpeza periódica dos
elementos do sistema de drenagem da estrada de serviço para o impacto
relacionado a assoreamento);

•

algumas medidas foram propostas no EIA, porém sem o nível de
detalhamento empregado durante a fase de construção (por exemplo,
foram previstas na Deliberação Consema 038/89 estruturas retardadoras e,
durante a construção das obras, foram empregadas na retenção de
sedimentos bacias de retenção, barramentos, camalhões, dentre outras);

•

algumas medidas foram propostas para impactos que não se configuraram
(usina de asfalto deveria ser localizada no planalto, entretanto, não foi
necessária a instalação desse tipo de unidade industrial, pois o pavimento
da pista foi em concreto).

Muitas das deficiências de conteúdo do EIA (previsões que não se
confirmaram, impactos significativos não-previstos, medidas mitigadoras genéricas e
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insuficientes, dentre outras), provavelmente, estão associadas a uma análise simplista
da relação do projeto com o meio. Agregam-se, também, algumas mudanças de
traçado ocorridas desde a aprovação do projeto até sua efetiva realização.
Apesar dessas falhas, a análise dos Quadros 6.1 e 6.2 reforça a premissa
inicial da importância da etapa de acompanhamento ambiental. Sem essa etapa,
seguramente impactos significativos não seriam minimizados, medidas apropriadas
para redução de impactos não seriam detalhadas e ações e impactos não-previstos
não seriam verificados.
Essas constatações corroboram o esperado, que as previsões são falíveis.
Assim, para melhoria do processo de AIA, na etapa de pré-aprovação, é essencial
que seja comprovado e testado o conteúdo das previsões, o que só pode ser realizado
com o acompanhamento ambiental. Essa prática abona o processo de AIA e contribui
para a análise de outros casos similares.
6.1.2 Contribuições para roteiros de elaboração de EIA
O acompanhamento ambiental da fase de construção da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes envolveu vários aspectos que podem ser revertidos em
contribuições à etapa prévia do processo de AIA.
Assim, na condução de estudos ambientais para obras lineares, em particular
rodovias, em contexto similar (relevos serranos, ecossistemas protegidos, recursos
hídricos) podem ser tecidas considerações aos tópicos previstos para elaboração de
um EIA.
A definição do traçado que minimize impactos ambientais deve contemplar
o conhecimento das características geológicas, geomorfológicas e hidrogeotécnicas
do ambiente. Nesse sentido, devem ser elaboradas cartas de suscetibilidade a
processos de dinâmica superficial e do modelo geológico-estrutural, em escalas
apropriadas (não inferior a 1:10.000, melhor 1:5.000). Se essas cartas fossem
preparadas antes dos estudos de traçado da pista descendente, algumas mudanças
(retirada de traçado de trechos em tálus e junção dos túneis TD-3 e TD-4) poderiam
ter sido propostas desde o EIA, no estudo de alternativas de traçado, o que
contribuiria para uma avaliação de impactos mais precisa e direcionada ao
empreendimento proposto.
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Com relação ao diagnóstico do meio físico das áreas de influência, a
compilação exaustiva de informações sobre geologia e geomorfologia em contexto
regional pouco subsidiam a compreensão da inserção do empreendimento no
ambiente. Esses dados, apresentados em menor escala, apenas orientam como deve
ser procedido o detalhamento das informações. Assim, o diagnóstico, sobretudo da
área diretamente afetada pelo empreendimento, deve ser realizado com base em
dados primários coletados, tratados e representados em escala de trabalho adequada
(não inferior a 1:10.000, melhor 1:5.000).
Além disso, o diagnóstico deve focalizar os parâmetros e dados relacionados
à caracterização do ambiente não somente visando à previsão de impactos, como
também para definir os indicadores e identificar locais que devem ser monitorados na
etapa pós-aprovação. O monitoramento dos parâmetros de qualidade da água não
foi previsto no EIA. Tal deficiência foi superada na solicitação de LI, entretanto,
dado o diagnóstico superficial do EIA, no que tange aos recursos hídricos, a
quantidade e a localização dos pontos de amostragem não foram bem estabelecidas
desde o início do monitoramento, sendo corrigida ao longo da realização do
acompanhamento ambiental.
A seqüência construtiva de obras deve ser estabelecida, indicada e
relacionada às informações básicas do projeto (quantitativos do balanço de materiais,
critérios para exploração de áreas de apoio). A seqüência a ser adotada para a
identificação de impactos e proposição de medidas é: recuperação de passivos
ambientais e estruturas civis; execução de desmatamento e acessos; fundações de
pilares/escavação de túneis em solo/disposição de excedentes; escavação de túneis
em rocha/execução de pilares e superestrutura de viadutos/disposição de excedentes
e pavimentação em concreto.
Os procedimentos para atenuação de impactos devem estar vinculados a cada
tipo de intervenção proposta, subsidiado pelo diagnóstico (que deve apontar, de
acordo com o projeto, os locais mais suscetíveis à ocorrência de impactos e os
compartimentos mais afetados). Essa associação contribui para definir as medidas
mitigadoras, de modo mais apropriado e, eventualmente, para antever situações
inesperadas. Esse conhecimento permite prever, de modo mais direcionado,
problemas possíveis e auxiliar na tomada de decisão.
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Assim, o conhecimento das atividades construtivas permite identificar os
impactos associados a cada etapa e apontar a medida mitigadora correspondente
mais adequada. No caso da execução de viadutos, devem ser disponibilizados dados
como necessidade de abertura de acessos; profundidade estimada das fundações;
quantitativos de volume escavado; modo de transporte de insumos; locais onde serão
dispostos os excedentes; e como serão realizadas a escavação e a concretagem para a
proposição de medidas mitigadoras (proteção de drenagens e áreas do entorno, uso
de tubulações para a concretagem, uso de gruas e guindastes, dentre outras). Para a
realização dos túneis, devem ser apresentados a locação do emboque, em planta, de
preferência em áreas não suscetíveis a processos de dinâmica superficial;
quantitativos e tipo de material escavado; e previsão de britagem desses materiais,
tratamento e destino dos efluentes gerados na escavação. Para a realização de trechos
em corte e aterro, devem ser previstas medidas para atenuação dos problemas na
fonte (proteção superficial provisória de áreas escavadas), sempre associadas à
proteção das drenagens a jusante do trecho de intervenção (por meio de execução de
bacias de retenção e barramentos de sedimentos).
Túneis, principalmente longos, são soluções de traçado que minimizam
impactos ambientais sobre o meio físico (redução de processos de dinâmica
superficial) e biótico (diminuição de supressão de fragmentos florestais e menor
perturbação à fauna). Entretanto, o acompanhamento ambiental revelou que sua
execução causa significativos impactos ambientais sobre os recursos hídricos. Assim,
para empreendimentos que contemplem essa solução, devem ser previstas medidas
para atenuação, como as empregadas (Estações de Tratamento de Água – ETAs) ou
outras.
A recuperação de passivos ambientais, no caso de ampliações de
empreendimentos, deve ser prevista desde o EIA. Áreas degradadas devem ser
preferencialmente utilizadas na construção do empreendimento, de modo a corrigir
os problemas do passado.
Os programas de gestão ambiental ou simplesmente programas ambientais
propostos no EIA devem articular as medidas mitigadoras, e compensatórias, aos
impactos e também os programas de monitoramento de indicadores ambientais
selecionados. Esses programas devem ser organizados de modo a possuir como
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tópicos essenciais à sua realização: os objetivos, as atividades, os responsáveis, os
executores, os locais, a periodicidade das vistorias, os procedimentos, os
equipamentos e as medidas.
O programa de acompanhamento ambiental pode centralizar a execução
desses programas ambientais. Para melhor efetividade na sua aplicação, deve ser
elaborado ainda na etapa de estudos prévios respaldado pelo conhecimento detalhado
do projeto em relação ao meio de inserção.
Em um empreendimento tão complexo como a construção da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes, foram constatados nove impactos sobre o
meio físico. Esses impactos, por sua vez, poderiam ainda ter sido reagrupados.
Porém, mesmo em empreendimentos que causam muitos impactos ambientais,
somente alguns tendem a ser significativos. Assim, o programa de acompanhamento
ambiental deve focalizar, preferencialmente, esses impactos de maior importância.
6.2 Sistemas de Gestão Ambiental – SGA
A etapa de acompanhamento do processo de AIA tem alguns pontos em
comum com outros

instrumentos de

gestão

ambiental,

como

auditoria,

monitoramento e SGA. Dentre os quais, o SGA é um dos mais divulgados,
conhecidos e aplicados na atualidade.
A AIA é um instrumento de gestão de cunho obrigatório no país, e em outras
jurisdições, na etapa de aprovação de um empreendimento. No entanto, é na fase de
pós-aprovação, de acompanhamento ambiental, que é realizado o controle dos
impactos decorrentes do projeto. Diferente da AIA, o SGA possui caráter voluntário.
A opção pelo SGA está fundamentada no desejo de melhoria do desempenho
ambiental pela organização que o adota. Porém, o compromisso de cumprir todos
os requisitos legais, inclusive as obrigações impostas pelas licenças ambientais, é
obrigatório em um SGA que atenda às diretrizes da norma ISO 14.001.
O termo ou propósito principal de melhoria do desempenho ambiental,
embora com conotação sempre associada ao SGA, também pode ser correlacionado à
etapa de acompanhamento ambiental da AIA. Nesta última, a expectativa é que seja
reduzida a significância dos impactos identificados e que seja possível mitigar
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impactos não-previstos. Essa preocupação nada mais é do que uma tentativa de
melhorar os resultados do empreendimento no tocante a aspectos ambientais.
Assim, a despeito das finalidades a que se destinam, há várias semelhanças
entre o instrumento SGA, mais de caráter organizacional, e a etapa de
acompanhamento do instrumento AIA, mais de cunho analítico. Esses vínculos
podem ser explorados para mostrar que o acompanhamento, além do papel
imprescindível na atenuação de impactos ambientais, também demonstra ser possível
a inserção das práticas ambientais na estrutura gerencial do empreendimento.
O modelo preconizado pelas normas ISO 14.000 pode ser aplicado a qualquer
organização e qualquer atividade, inclusive a construção de empreendimentos. A
própria Ecovias certificou a operação do seu sistema viário (SAI) com o selo NBR
ISO 14.001, em 2001.
6.2.1 SGA e acompanhamento ambiental
Boa parte da experiência sobre implantação de SGA e seus resultados
concentra exemplos na indústria (SANCHES, 1997; JASCH, 2000; MOURA, 2002;
SÁNCHEZ, 1994; 1998b; CAVALCANTE, 2003).
A realização de uma obra de engenharia de grande porte em ecossistemas
sensíveis envolve atividades e procedimentos diversificados e complexos. Pelo
caráter dinâmico no qual se desenvolve, muitas vezes atividades inesperadas ou nãoprogramadas são agregadas em seu processo produtivo, ou seja, o processo
“produtivo” da fase de construção de uma obra de engenharia civil é bem mais
“aberto” do que o processo de operação de uma indústria.
A escavação dos túneis exemplifica o componente dinâmico dessas
atividades. A qualidade dos efluentes gerados não foi prevista, seu volume também
não era constante. Assim, tiveram que ser construídas ETAs, medidas não-propostas,
que por sua vez foram submetidas a adaptações durante a sua operação, de modo a
alcançar o controle desejado da qualidade da água. Dispunha-se apenas de
estimativas dos volumes escavados em solo e rocha. Como os volumes destinados à
britagem e ao balanço de massas foram variáveis, houve necessidade de uma nova
área de bota-fora no decorrer da fase de construção, o bota-fora Planalto. O aumento
dos volumes de material escavado refere-se também à alteração final do projeto
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executivo (da qual resultou o túnel TD-3/4, da junção de outros dois). Esses
exemplos reforçam a premissa postulada de processo “produtivo” dinâmico na
construção da pista descendente.
Essa diversidade de situações decorrentes de uma mesma atividade requer
programas de gestão adaptados e que possam também ser modificados e ajustados
conforme o projeto e suas atividades sofram modificações. Da mesma forma, os
demais elementos do sistema de gestão ambiental, como as auditorias, devem ser
adaptados.
As práticas da etapa de acompanhamento ambiental da fase de construção da
pista descendente da rodovia dos Imigrantes podem ser analisadas como o
planejamento de uma eventual consolidação de um SGA. Os procedimentos e
programas de gestão adotados nessa fase do empreendimento poderiam ser
organizados em um SGA, embora sem o detalhamento formal que um caso real
implicaria. Desse modo, demonstra-se que essa ferramenta pode ser aplicada nessa
fase e nesse tipo de empreendimento e que a etapa de pós-aprovação do instrumento
AIA mantém estreitas relações com o instrumento SGA.
Sem que tenha havido a adoção de um sistema formal de gestão ambiental, na
construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, foram empregados
diversos elementos de um SGA, que também contribuíram para os bons resultados de
proteção ambiental.
O ciclo PDCA (Plan – planejar; Do – realizar; Check – verificar; e Act –
atuar para corrigir), composto por esses quatro grandes passos, é considerado, como
destacado por MOURA (2002), a ferramenta mais importante e que resume todo o
estabelecimento do processo do SGA. De acordo com JASCH (2000), esse ciclo é
particularmente importante para avaliação de desempenho ambiental, conforme
enfatizado na norma da série ISO 14.000 específica para o assunto (ISO 14.031).
Os passos para a instituição de um acompanhamento ambiental propostos por
ARTS (1998) e ARTS; CALDWELL; TACHÉ (2000) podem ser comparados, de
maneira bastante simplificada, àqueles previstos nas normas ISO 14.000
apresentados em SÁNCHEZ (2001) e MOURA (2002), conforme ilustrado no
Quadro 6.3.
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Ciclo
PDCA

Acompanhamento ambiental

SGA

(ARTS, 1998 e ARTS; CALDWELL;
TACHÉ, 2000)

(SÁNCHEZ, 2001 e MOURA, 2002)
1. Comprometimento e Política –
estabelecimento da política ambiental

P

1. Definição do escopo – objetivos e 2. Planejamento – identificar aspectos e
questões relevantes
impactos ambientais, estabelecimento
2. Operacionalidade – escolha dos de objetivos e metas e de um programa
de gestão ambiental
indicadores, métodos, responsáveis.

D

3. Coleta de
observações

dados,

monitoramento, 3. Implementação do SGA

C

4. Avaliação
resultados

e

A

5. Tomada de decisão sobre ajustes e 5. Revisão do SGA
providências

gerenciamento

de 4. Medição e avaliação

Quadro 6.3 – Etapas para implantação do acompanhamento ambiental e de SGA, à
luz do ciclo PDCA.
Com relação à ferramenta gerencial, o ciclo PDCA, pelo Quadro 6.3,
observa-se que os passos que compõem um programa de acompanhamento ambiental
se ajustam àqueles previstos para um SGA, à exceção do estabelecimento da política
ambiental da empresa deste último. Assim, quanto à estrutura e organização, pode-se
dizer que há similaridades entre esses instrumentos de gestão.
Com base no Quadro 6.3, aos passos para a implantação de um SGA,
apresentados por SÁNCHEZ (2001) e MOURA (2002), são associadas as práticas de
gestão ambiental empregadas durante a etapa de acompanhamento da construção da
pista descendente da rodovia dos Imigrantes.
Quanto ao passo 1 – Estabelecimento da Política Ambiental, sua análise não
foi escopo dessa pesquisa. Não houve, formalmente, a elaboração da política
ambiental da empresa visando à duplicação da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes.

Entretanto,

pode-se

considerar

que

houve

envolvimento

e

comprometimento neste sentido por parte da alta direção da empresa, haja vista a
certificação ambiental do sistema operacional. Ademais, no quadro de pessoal da
Ecovias, dois profissionais ficaram responsáveis pela área de meio ambiente durante
todo o período da construção. Os passos 2 a 5 são apresentados no Quadro 6.4.
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e O cumprimento dos requisitos legais aplicáveis foi parte da obtenção da LI. No Quadro 3.2, constam os principais
diplomas legais que incidem na área. Em outros requisitos, poderiam ser considerados aqueles resultantes de acordos com
a Sabesp para controle sobre a qualidade da água a montante das captações.

Foram envolvidos recursos humanos (técnicos alocados no acompanhamento), físicos (uso das medidas mitigadoras) e
financeiros (foram consumidos para manutenção da equipe técnica e execução das medidas mitigadoras).

A comunicação entre os atores do processo foi, principalmente, por meio de reuniões técnicas periódicas.

Os dados adquiridos durante o acompanhamento ambiental foram armazenados em relatórios pelos atores do processo.
Esses documentos eram a base para as atividades de comunicação. O empreendedor utilizou um sistema de registros
ambientais para armazenar todos os dados coletados pela consultora ambiental, todas as atividades e os procedimentos
propostos foram documentados. A SMA dispõe do registro de toda essa fase, assim como o empreendedor.

Os controles eram exercidos pelas atividades de supervisão ambiental pelos diversos atores do acompanhamento.

Um exemplo de resposta à emergência refere-se à proposição das ETAs para controle da qualidade da água.

Comunicação

Documentação

Controle operacional

Planos de emergência

(continua)

Programas de educação ambiental, para conscientização e treinamento dos profissionais desde o nível gerencial até
operacional, foram conduzidos pelos técnicos do Consórcio Imigrantes, que utilizaram palestras, cursos, publicações
didáticas e sinalização, dentre outros.

Treinamento

Outros instrumentos Os instrumentos de monitoramento ambiental e auditoria ambiental, não-formal, foram associados.
de gestão

Alocação de recursos

Programas de gestão A estrutura desse programa remete, em parte, ao formato do acompanhamento ambiental: vistorias periódicas nos locais
ambiental ou Planos determinados realizadas por especialistas com responsabilidades pré-definidas e prazos preestabelecidos. Assim,
de Ação
cumpriram-se os objetivos e metas ambientais estabelecidos.

metas O principal objetivo foi reduzir impactos ambientais. Nesse escopo, a atenuação de cada impacto constitui as metas.
Assim, as metas correspondem às medidas mitigadoras aos impactos constatados (Quadro 5.14). O principal indicador
ambiental foi a qualidade da água.

legais

Objetivos e
ambientais

Requisitos
outros

Impactos e aspectos Foram identificados os aspectos ambientais (Quadros 5.6 a 5.11) e avaliados os impactos ambientais (Tabela 5.1), no
ambientais
Capítulo 5.
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Quadro 6.4 – Etapas de SGA e as atividades do acompanhamento ambiental da fase de construção da pista descendente.

3 – Implementação do SGA

Etapas SGA
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4 – Medição e Avaliação

e A verificação deu-se por meio da avaliação dos dados das observações periódicas nas frentes de obra e nas unidades de
apoio, subsidiados pelos resultados do monitoramento do indicador ambiental de condição ambiental – qualidade de água.
No Capítulo 5 são apresentados esses dados.

Os dados adquiridos durante o acompanhamento ambiental foram armazenados em relatórios pelos atores do processo. O
empreendedor utilizou um sistema de registros ambientais para armazenar todos os dados coletados pela consultora
ambiental, todas as atividades e os procedimentos propostos foram documentados. A SMA dispõe do registro de toda essa
fase, assim como o empreendedor.

Não foram realizadas auditorias formais durante o acompanhamento ambiental. Entretanto, procedimentos de verificação
sistemática, periódica e documentada do controle ambiental, sem protocolo de auditoria pré-definido, consistiram em
prática constante pelos vários atores do projeto. Nesse sentido, destacam-se as vistorias periódicas realizadas pelo IPT, IF,
JGP e BID durante a construção do empreendimento.

A realimentação das atividades e a revisão crítica do acompanhamento deram-se, principalmente, nas reuniões periódicas.
Falhas diagnosticadas eram revistas e propostas outras medidas. Como exemplo de revisão, cita-se a ampliação do
número de pontos de monitoramento da qualidade da água, pois o número inicial previsto não era suficiente para o
controle e avaliação pretendidos.

Registros do SGA

Auditorias do SGA

Revisão do SGA

Documentação
dos Os resultados de monitoramento e de inspeções eram discutidos nas reuniões periódicas. Os documentos que
resultados
de consolidavam esses dados destacavam as não-conformidades e propunham ações corretivas para os problemas
monitoramento, ações diagnosticados e preventivas para a sua não-ocorrência no futuro. Destacam-se alguns documentos específicos solicitados
corretivas
e durante o acompanhamento ambiental, como avaliação da correção do passivo ambiental S.in.2 e da disposição de
preventivas
material nos viadutos em encostas íngremes.

Monitoramento
medição
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continuação: Quadro 6.4 – Etapas de SGA e as atividades do acompanhamento ambiental da fase de construção da pista descendente.
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Etapas SGA
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O acompanhamento ambiental (JGP, 1999a – Anexo A) conduzido pelo
empreendedor concentrou-se nos seguintes aspectos: controle de todas as áreas de
intervenção, com ênfase nos pontos críticos de vulnerabilidade a impactos
ambientais; verificação constante da correta execução das ações preventivas e de
mitigação de impactos preconizados no EIA, no requerimento da LI e nos demais
documentos integrantes do processo de licenciamento; e verificação das ações
corretivas para as situações de impactos indesejáveis, seguindo também a orientação
do consórcio construtor responsável pela execução das obras.
Esse programa de acompanhamento contemplou: controle de ruído; controle
de emissão de poluentes atmosféricos; controle de potenciais contaminação de solo e
água; sinalização e divulgação da obra; procedimentos de remoção da vegetação;
controle de erosão e assoreamento e controle instrumentado de pontos de
assoreamento.
A equipe multidisciplinar da empresa de consultoria (JGP) contratada pela
Ecovias realizou, durante toda a fase de construção das obras, inspeções periódicas
(semanais) em locais denominados “pontos de controle” (unidade de análise para
efeitos de acompanhamento, na qual cada ponto se constituiu por uma área de
intervenção em que havia sido prevista a ocorrência de impactos de maior
intensidade). Os dados dessas vistorias foram armazenados em diferentes formatos
de fichas denominados: cadastro geral dos pontos de controle; lista de situação do
monitoramento do ponto de controle; laudo de vistoria; laudo de recomendação de
ação corretiva; notificação de não-conformidade; registro de ocorrência; ficha de
caracterização hidrográfica; relatório prévio de identificação da fauna; laudo de
monitoramento da fauna; e laudo de desativação de ponto de controle.
Os resultados do programa de acompanhamento foram consolidados em seis
relatórios semestrais (JGP, 2000c; JGP, 2001b, e; JGP, 2002d, e; JGP, 2003a –
Anexo A) submetidos à apreciação do órgão ambiental. A Tabela 6.1 apresenta
esses resultados.
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Tabela 6.1 – Número de documentos de inspeção emitidos pela JGP, durante o
acompanhamento ambiental.
Indicadores de desempenho ambiental
Relatórios de
Consolidação

nãoconformidades

recomendações
de ações
corretivas

incidentes e
acidentes

documentação
de ações
corretivas

documentação
de ações
preventivas

1º Relatório

22

336

12

125

153

10

204

9

205

247

4

128

7

177

144

7

89

10

152

263

16

138

27

179

319

10

121

30

164

248

69

1016

95

1002

1374

abril/99-abril/00

2º Relatório
maio/00-dez/00

3º Relatório
jan/01-jun/01

4º Relatório
jul/01-dez/01

5º Relatório
jan/02-jun/02

6º Relatório
jul/02-fev/03

Total

Fonte: JGP, 2000c; JGP, 2001b,e; JGP, 2002d,e; JGP, 2003a – Anexo A.
Pela análise da Tabela 6.1, nenhum padrão regular se destaca desses
resultados. Exceto pelo primeiro período em que há um elevado número de ações
corretivas, provavelmente decorrente das atividades mais diversificadas empregadas
na fase inicial de construção do empreendimento. O decréscimo nesse indicador nos
períodos subseqüentes pode ser devido à melhoria das práticas de gestão ambiental
adotadas pelo empreendedor, após esse período inicial. A redução da significância
dos impactos sobre o meio físico, ilustrada na Figura 5.2, corrobora essa afirmativa.
6.2.2 Práticas de gestão ambiental – contribuições
A implantação de um SGA, independentemente se visando à certificação
pelas normas da série ISO 14.000, prevê uma série de procedimentos e práticas, em
um arranjo organizacional bem-definido e estabelecido. Durante o acompanhamento
ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, constatouse que o conjunto das práticas empregadas para minimização de impactos e sua
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estrutura se assemelham ao conteúdo técnico e às etapas previstas na proposição de
um SGA, como ilustrado nos Quadros 6.3 e 6.4.
Considera-se também que as atividades da fase construtiva foram submetidas
à análise objetiva, sistemática, periódica e documentada, que são os pilares da
auditoria ambiental (SÁNCHEZ, 2002), como exemplificado na Tabela 6.1.
Princípios de

auditoria

dessas atividades foram utilizados

pelos

órgãos

subministrados pelo poder público no controle das variáveis ambientais e pela
consultora ambiental sobre os procedimentos adotados pela construtora. Desse modo,
ainda que sem um protocolo de auditoria preestabelecido, os procedimentos de
verificação e retroalimentação de resultados adotados podem ser considerados como
auditorias ambientais não-formais da fase de instalação desse empreendimento. Os
mecanismos intrínsecos a esse instrumento que permitem destacar e apontar
problemas foram empregados, informalmente, para a busca de soluções.
O acompanhamento ambiental da fase de instalação das obras, se comparado
à implantação de um programa de gestão ambiental, revela vários pontos
semelhantes, do ponto de vista organizacional e de desenvolvimento. Na
implementação do acompanhamento ambiental, houve disponibilização de recursos
humanos e financeiros, treinamento de pessoal, inter-relação a outros instrumentos
de gestão, documentação de dados e procedimentos e intenso controle de atividades.
Na fase de construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes, foram
adotados cuidados ambientais que abrangeram toda a hierarquia da empresa,
constatados no acompanhamento ambiental.
O gerenciamento das atividades e as decisões tomadas no decorrer da obra
estiveram voltados à minimização de impactos como, por exemplo, a britagem das
rochas escavadas dos túneis para uso de pavimentação de acessos, no concreto e em
muros de gabião; reaproveitamento dos finos gerados a partir dessa britagem na
composição do subleito do pavimento definitivo da pista; uso de áreas degradadas
para abrigar as áreas de apoio, dentre outros exemplos.
Considera-se que as práticas de gestão ambiental, fundamentadas na sincronia
entre as equipes de produção e de meio ambiente, utilizadas no acompanhamento
ambiental da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes,
contribuíram para a minimização de impactos ambientais. Essas práticas, focalizadas
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no controle das atividades, são passíveis de organização em programas de gestão
ambiental para essa fase do ciclo de vida de um empreendimento de grande porte.
A conexão entre instrumentos de gestão (AIA, SGA e auditoria ambiental)
reforça a premissa de que suas finalidades podem se sobrepor para o propósito
comum de inserção da variável ambiental em todos os níveis gerenciais e no
processo decisório.
MAGRINI (2001), ao discutir o uso de instrumentos de gestão ambiental,
enfatiza a necessidade de novas formas de gestão direcionadas para a busca de
práticas e instrumentos cooperativos de gestão envolvendo os diferentes agentes.
Assim, os papéis dos atores comprometidos e suas formas de articulação devem ser
rediscutidos, constituindo esse o grande desafio da gestão ambiental na atualidade.
Nesse sentido, a aproximação entre os instrumentos de AIA e SGA pode
resultar em aspectos positivos à proteção do meio ambiente.
Os instrumentos de gestão têm como propósito intrínseco conciliar as
necessidades e atividades humanas à capacidade de suporte do meio ambiente. Desse
modo, poderia ser considerado que muitas vezes ocorre sobrecarga de tarefas e
duplicidade de funções. Para quantos empreendimentos são propostos SGA, sem
resgatar os impactos e medidas previstos no EIA? SÁNCHEZ; HACKING (2002)
ponderam, como solução para superar tal deficiência, a aproximação entre os
conteúdos desses dois instrumentos, com sugestões para a elaboração de um EIA que
contemple esse contexto.
BITAR (2001) também salienta a necessidade do emprego otimizado dos
instrumentos, implicando a aplicação conjunta e integrada, ante a crescente
diversidade e complexidade do quadro de requisitos ambientais.
Desse modo, é evidente a impressão que o instrumento de AIA não conversa
perfeitamente com o SGA. Assim, reforça-se, em consonância ao destacado por
MORRISON-SAUNDERS et al. (2001), MARSHALL; SMITH; WRIGHT (2001) e
LAMOEN; ARTS (2002), que o acompanhamento ambiental é a chave que pode
propiciar a ligação entre AIA e SGA.
Não se preconiza o uso do acompanhamento ambiental do processo de AIA
em detrimento do SGA e vice-versa, na fase de construção de uma obra de
engenharia de grande porte. Resguardadas as atribuições e finalidades de cada
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instrumento, apesar das semelhanças, há várias particularidades inerentes a cada
instrumento que resultam em aspectos positivos da sua aplicação. Salienta-se,
apenas, que o potencial de cada instrumento pode ser valorizado e deve-se, sempre
quando possível, associar o uso de um ao outro, resultando em controle das ações
mais efetivo sobre o meio ambiente.
A dificuldade na proposição de um SGA, para a fase de construção de um
empreendimento rodoviário atravessando a Serra do Mar, residiria principalmente
nas características dinâmicas e complexas que envolvem uma obra de grande porte.
Talvez a definição do protocolo de auditoria fosse, inclusive, a etapa de mais difícil
elaboração.
De modo a superar tais dificuldades e contribuir para estudos futuros acerca
do tema, consideram-se alguns caminhos relevantes para a aproximação entre os
instrumentos de AIA e SGA.
Um próximo passo seria a proposição de modelos de protocolo de auditoria
ambiental para acompanhamento da fase de construção de empreendimentos
ambientais. A experiência adquirida nesse estudo de caso poderia consistir no ponto
de partida. Os aspectos e impactos ambientais e as medidas mitigadoras apresentadas
e discutidas no Capítulo 5 poderiam ser o referencial técnico para o conteúdo desse
protocolo. Nesse sentido, a determinação da ocorrência e freqüência das auditorias
durante a construção de uma rodovia, que tende a ser bastante longa, deve ter seu
planejamento vinculado às etapas que mais podem vir a causar impactos
significativos, também destacadas no Capítulo 5.
A auditoria ambiental associada ao acompanhamento ambiental deve
focalizar os aspectos previstos nos programas ambientais, além das exigências
preconizadas nas licenças ambientais. Assim, essa auditoria seria concentrada na
constatação dos impactos, na avaliação da eficácia das medidas empregadas na sua
atenuação e na identificação de situações novas, principalmente. Embora sem um
formato de protocolo de auditoria, o controle dos documentos de inspeção emitidos
pelo empreendedor, apresentado na Tabela 6.1, compreendeu essa finalidade.
A adoção desse instrumento no contexto de acompanhamento ambiental pode
representar benefícios aos atores envolvidos no processo.
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Ao órgão ambiental, seus resultados poderiam subsidiar: a avaliação dos
impactos ambientais e medidas mitigadoras implementadas durante a fase de
instalação, confrontando-os ao indicado no EIA e nos documentos de Licença Prévia
(LP) e Licença de Instalação (LI); o reconhecimento de impactos não-previstos e
como o empreendedor está procedendo no equacionamento da sua mitigação; e a
identificação de não-conformidades. Assim, sua função de fiscalização seria exercida
de modo mais efetivo, permitindo maior respaldo na emissão dos documentos
subseqüentes do processo de licenciamento, referentes à Licença de Operação (LO),
e no encaminhamento da solicitação de eventuais medidas adicionais. Esses
benefícios foram atingidos no acompanhamento ambiental da pista descendente da
rodovia dos Imigrantes.
Ao empreendedor, tais resultados poderiam representar vantagens, como
verificação ao atendimento das exigências legais e facilitar e agilizar a obtenção da
LO, pelo cumprimento do estabelecido na LI. Há outras vantagens inerentes
associadas, como poder avaliar, a partir da lista de impactos previstos no EIA,
aqueles que realmente ocorreram e sua verdadeira magnitude, tendo a oportunidade
para reformulação e/ou adequação de medidas de mitigação e de critérios de
monitoramento que estejam maldimensionados. No caso de diagnóstico de impactos
não-previstos, indicar a capacidade da empresa em mitigá-los de forma adequada,
minimizando os riscos ambientais associados. Alguns benefícios futuros podem advir
da utilização dos resultados gerados pela auditoria ambiental, como ser aproveitados
em um contexto de implementação de SGA e de possível certificação para a fase de
operação; e ser apresentados aos órgãos internacionais de financiamento, como o
Banco Mundial, e também como elemento de defesa em eventuais ações legais
contra o proponente.
Os empreendedores poderiam encarar como desvantajoso que o conteúdo da
auditoria ambiental da fase de construção de um empreendimento seja de domínio
dos órgãos ambientais ou do público em geral. Por esse instrumento, poderiam
transparecer eventuais falhas existentes em seus procedimentos, impactos ambientais
de magnitudes maiores que as presumidas, medidas mitigadoras insuficientes ou
incapacidade de resolver de forma adequada novos impactos ocasionados. O
conhecimento de tais resultados pelo órgão ambiental poderia ser utilizado na
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adequação de exigências para LO. Se os resultados da auditoria apontassem esses
problemas, em um primeiro momento, poderia parecer realmente desinteressante ao
empreendedor. Esses problemas poderiam requerer a alocação de recursos adicionais
para atendimento das não-conformidades, adequação de medidas mitigadoras
empregadas ou adoção de medidas adicionais para os impactos não-previstos.
Entretanto, a oportunidade de exercer controle e conhecer os aspectos ambientais de
suas atividades pode

representar

os benefícios salientados atingidos

no

acompanhamento ambiental da pista descendente da rodovia dos Imigrantes,
discutidos no Capítulo 5.
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Capítulo 7
CONCLUSÕES

A análise do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do projeto
da pista descendente da rodovia dos Imigrantes demonstrou o potencial que possui
este instrumento na minimização de impactos ambientais adversos, desde a sua etapa
prévia até a de pós-aprovação.
A etapa prévia do processo de AIA foi de extrema importância para que o
desenvolvimento desse grande projeto de engenharia civil que afeta ecossistemas
sensíveis (Mata Atlântica e mangues) se tornasse ambientalmente viável.
O caso da pista descendente da rodovia dos Imigrantes é atípico, pelo lapso
de tempo entre aprovação (1989) e início da execução do projeto (1998). Em 1988,
época da submissão do Estudo de Impacto ambiental (EIA) do empreendimento,
apenas se davam os primeiros passos com a adoção da AIA no país. No momento de
retomada do projeto pela Ecovias, em 1998, o cenário era distinto tanto com respeito
às técnicas de engenharia quanto ao tratamento das questões ambientais. Alguns
fatos contribuíram para que a concepção final do projeto se adequasse às
características do meio de suporte, a saber:
•

a influência do entendimento mais profundo da dinâmica atuante na Serra
do Mar, adquirido com a construção da primeira pista. A diretriz do
traçado foi transferida para a porção mais interna do maciço rochoso,
transpondo a serra em apenas cinco túneis, em contraposição aos 11 de
menor comprimento previstos no projeto original do final da década de
1960. Essas mudanças propiciaram a preservação dos recursos naturais
(redução no corte de vegetação e da probabilidade de desencadeamento de
processos de movimentos de massa);

•

novas alterações no projeto e localização das áreas de apoio fizeram-se
necessárias devido ao aprimoramento tecnológico no setor da construção
civil, bem como a problemas inerentes ao traçado do EIA e à logística da
obra. A Deliberação Consema 028/99 reconsiderou as proibições
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expressas na Deliberação Consema 038/89, que concedeu a LP ao
empreendimento, com base na atenuação de impactos ambientais, o que
ilustra a existência de mecanismos, no processo de licenciamento, que
permitem reformular o exigido, sem que se perca qualidade ambiental.
Assim, no balanço entre as condicionantes técnicas, econômicas e ambientais,
estas últimas foram decisivas na definição do projeto executivo e sua articulação com
as áreas de apoio, possibilitando, sobremaneira, a redução da significância dos
impactos ambientais potenciais associados à fase de construção da pista descendente,
quanto à supressão vegetal, incidência de processos de dinâmica superficial e
sobrecarga de tráfego nas vias adjacentes. Cabe salientar que as duas últimas revisões
desse projeto ocorreram durante a solicitação da licença de instalação (LI), ou seja,
no início da etapa de pós-decisão, devido à história peculiar desse projeto. Para
empreendimentos analisados atualmente, a expectativa é que todas as questões
locacionais e tecnológicas sejam avaliadas e deliberadas na etapa prévia do processo
de AIA.
Se porventura o processo de AIA desse empreendimento fosse encerrado na
etapa prévia, a perspectiva otimista seria de que os principais impactos significativos
tivessem sido mitigados pelas decisões tomadas e os restantes seriam atenuados pelas
medidas mitigadoras propostas. Mas tal otimismo não se concretizaria.
Esse caso de estudo demonstrou que a etapa prévia, embora represente papel
irrepreensível na atenuação dos impactos ambientais durante o processo decisório,
não é suficiente para a manutenção da qualidade ambiental nas fases subseqüentes do
ciclo de vida de um empreendimento. Nesse sentido, a continuidade do uso do
instrumento de AIA na etapa pós-aprovação durante a construção da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes comprovou exatamente a hipótese inicial da
pesquisa: impactos não previstos no EIA ocorreram e algumas medidas mitigadoras
propostas não foram eficientes.
O acompanhamento ambiental deste empreendimento confirmou aspectos que
vêm sendo destacados há tempos por pesquisadores que realizam análise do sistema
de AIA: as previsões são falhas, há mudanças ou ajustes de projeto após a aprovação,
que podem desencadear novos impactos, impactos imprevistos ocorrem e nem
sempre as medidas propostas são suficientes.
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Dos impactos sobre o meio físico constatados durante a construção, 68%
foram classificados como significativos ou muito significativos. Dos nove tipos de
impactos, sete não haviam sido previstos no EIA, dentre estes, encontra-se o
principal impacto ambiental, a alteração da qualidade da água decorrente dos
procedimentos de escavação dos túneis. A execução dos viadutos em encostas
íngremes e a recuperação da área degradada (passivo ambiental) denominada S.in.2,
para implantação de parte do traçado, envolveram ações e impactos, também
significativos, não-previstos que implicaram novas tomadas de decisão, revisão do
projeto e demandaram estudos adicionais.
O acompanhamento ambiental possibilitou manter aceitáveis os níveis de
perturbação do meio físico nos ecossistemas afetados, no tocante aos compartimentos
água, o mais atingido, e solo. Das 36 medidas mitigadoras empregadas, 72,2% foram
classificadas com eficazes, 19,5% como parcialmente eficazes e 8,3% como
ineficazes. Apesar desses porcentuais e do número elevado de impactos classificados
como muito significativos ou significativos, pode-se considerar que as alterações do
meio físico foram atenuadas de maneira eficiente. As medidas vistas como eficazes
foram objeto de intenso e periódico controle, que contribuiu para sua aplicação de
modo satisfatório. As medidas tidas como parcialmente eficazes e ineficazes
puderam ser redimensionadas ou associadas a outras práticas, quando observados
resultados não-desejáveis. A instalação de estações de tratamento de água (ETA), a
jusante dos túneis, é o exemplo mais elucidativo.
Os programas ambientais propostos no EIA contemplam um elenco de
medidas que deve ser adotado como preconizado na licença ambiental e assumido
como compromisso do proponente. Parte do mérito da etapa pós-aprovação de AIA
deve ser creditada aos mecanismos de controle inerentes ao processo de avaliação de
impacto ambiental.
Desse modo, o acompanhamento ambiental da pista descendente da rodovia
dos Imigrantes permitiu que forças externas (órgãos ambientais) impusessem a
necessidade de controles internos (empreendedor) organizados de modo a atingir
conformidade. Nesse arranjo, todos os atores envolvidos (órgão ambiental e seus
parceiros IF e IPT; empreendedor, construtor e consultoria ambiental; população,
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com o respaldado do Ministério Público) puderam exercer seus papéis para um
efetivo controle do ambiente.
O principal valor agregado do acompanhamento, ao lado do controle
ambiental das atividades, reside na incorporação da variável meio ambiente na
estrutura gerencial da empresa. Ante o atendimento das demandas da contraparte –
órgão licenciador – no acompanhamento ambiental, é imperativo que isso ocorra.
Somente assim a componente ambiental co-participa das tomadas de decisão
posteriores à aprovação do projeto e não vem a reboque das decisões técnicofinanceiras, que podem ser muitas e diversificadas e causar impactos significativos.
A estrutura organizacional do acompanhamento ambiental da pista
descendente da rodovia dos Imigrantes permitiu que as atividades técnicas
encontrassem espaço para serem realizadas, verificadas e avaliadas.
Da experiência com esse estudo de caso, destacam-se os principais fatores
que concorreram para seu êxito e que o consolidaram como um programa, com as
seguintes características:
•

estruturado por vistorias periódicas, subsidiado por programas de
monitoramento

de

indicadores

ambientais,

cujos

procedimentos

permitiram detectar e corrigir adequadamente impactos não-previstos;
•

coordenado pelo poder público, que exerceu papel decisivo como controle
externo para garantir o êxito da implementação das medidas mitigadoras;

•

constituído por equipes técnicas multidisplinares,

mantidas pelo

proponente e pelo órgão ambiental, com atribuições e responsabilidades
bem-determinadas. Essas equipes tiveram presença freqüente no
empreendimento, com integração constante;
•

com práticas de gestão que garantiram a minimização de impactos
ambientais (reaproveitamento

de

áreas

degradadas;

desmatamento e de movimentos de terra; reuso de materiais);
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•

com documentação dos dados de vistorias e resultados de monitoramento
em relatórios técnicos periódicos, dando legitimidade e transparência às
decisões tomadas;

•

com reuniões periódicas entre os atores do processo, para deliberações
acerca de revisão de medidas mitigadoras e proposição de medidas
adicionais, com base nos resultados de vistorias conjuntas e relatórios
técnicos.

Os resultados dessa pesquisa permitem demonstrar que esse acompanhamento
atingiu os principais objetivos citados na literatura acerca do tema: proteção do meio
ambiente; comunicação dos resultados; legitimidade das decisões; integração da
informação ambiental; desenvolvimento de uma estrutura de gerenciamento;
conformidade com requisitos legais e aprendizado.
As contribuições dessa pesquisa,

decursivas do

exercício

com o

acompanhamento ambiental, remetem à melhoria do próprio processo de AIA, na
etapa prévia, e aproximações a outros instrumentos de gestão, como sistema de
gestão ambiental (SGA) e auditorias ambientais.
As contribuições à etapa prévia abrangem a maioria das etapas técnicas para a
elaboração de um EIA, do estudo de alternativas de traçado à proposição dos
programas ambientais.
As práticas de gestão empregadas no acompanhamento foram semelhantes às
de um SGA, assim como as etapas do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) mostram
similaridades às etapas de um programa de acompanhamento ambiental. As
atividades da fase construtiva da pista descendente foram submetidas à análise
objetiva, sistemática, periódica e documentada, que são os pilares da auditoria. A
integração entre acompanhamento e outros instrumentos de gestão aponta para a
proposição de modelos de protocolo de auditoria ambiental e divulgação das práticas
de controle ambiental desenvolvidas.
Os custos do acompanhamento da construção da pista descendente
representaram cerca de 1,14% do custo total do empreendimento, considerando-se os
gastos do proponente (1,03%) e do poder público (0,11%).
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Uma das razões que inibe a rotina do acompanhamento remete aos custos,
geralmente atribuídos como elevados.
Dispendioso ou não, o acompanhamento da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes, por afetar ecossistemas frágeis, demonstrou que sua realização foi
imprescindível e atingiu os objetivos esperados pelas partes interessadas.
Ao empreendedor, reverteu em vantagens expressivas. Um projeto com essa
visibilidade poderia, eventualmente, sofrer embargos longos, caso as fragilidades do
ambiente não fossem respeitadas. Quanto poderia custar mais dias de obras
paralisadas se as ETAs não fossem construídas? Esse é apenas um dos aspectos
econômicos mais evidentes a ser computado no balanço dos gastos. Para o órgão
licenciador, também não foi diferente; o conhecimento adquirido com essa
experiência, além de promover maior respaldo técnico à concessão da licença
ambiental subseqüente (licença de operação – LO), também pode ser reaplicado na
análise técnica de outros projetos similares.
Cabe pontuar, à exceção das ETAs (1,19%

do

custo

total do

empreendimento), que a maioria das medidas mitigadoras empregadas na atenuação
de impactos consistiu na aplicação de boas práticas de engenharia, representando
baixos custos ao empreendimento (o restante das medidas correspondeu a 0,59% do
custo total) ou, inclusive, gerando economia de aporte financeiro. Por exemplo,
adotar procedimentos para impedir que os sedimentos atinjam cursos d’água pode
representar a não-realização de desassoreamentos e o não-comprometimento da
qualidade de recursos hídricos para abastecimento público.
Para outros casos de acompanhamento ambiental, quando da composição da
relação custo-benefício da execução das medidas mitigadoras, sugere-se que sejam
consideradas as vantagens decorrentes da sua utilização e os gastos associados à sua
não-execução.
Para a reprodução de um programa de acompanhamento ambiental para
projetos similares, recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos:
•

preparação do programa desde a etapa prévia do processo de AIA, com
previsão de recursos;
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•

preparação de listas de verificação ou protocolos de auditoria para
orientação dos trabalhos de campo;

•

proposição de estrutura gerencial preestabelecida, com atividades de
vistorias periódicas – programa de monitoramento – documentação –
reuniões periódicas – para as quais sejam definidos responsáveis, deveres
e cronograma de execução;

•

consulta a casos similares – este estudo de caso pode ilustrar as atividades
que geram impactos significativos e quais as medidas mais apropriadas
para mitigá-los;

•

integração a outros instrumentos de gestão ambiental.

O acompanhamento ambiental da pista descendente da rodovia dos
Imigrantes consistiu em uma experiência inédita e bem-sucedida da inserção da
variável ambiental no setor da construção rodoviária paulista. A etapa pós-aprovação
do processo de AIA revelou ser uma ferramenta poderosa de gestão. O
acompanhamento demonstrou que, embora gere custos e possa evidenciar problemas
e eventuais fragilidades no tratamento das questões ambientais pelo empreendedor, o
que poderia desestimular sua adoção, pode também trazer ganhos, não somente para
a sociedade em geral, como para o próprio proponente.
O emprego do acompanhamento ambiental contribui para a melhoria da
prática da AIA em um sentido mais amplo, sem o qual o processo, como
demonstrado, perde força e pode ter sua eficácia e objetivos comprometidos.
Por fim, espera-se que os resultados obtidos com esta pesquisa contribuam
para incrementar a prática da gestão ambiental na realização de obras de engenharia.
O cenário da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes foi bastante
especial, resultando em riqueza de dados de diversas áreas do conhecimento. Desse
modo, outras pesquisas poderão ser desenvolvidas, enfocando outros aspectos sobre
manutenção da qualidade ambiental não discutidos aqui, quiçá não menos relevantes,
contribuindo para a adoção dos instrumentos de gestão ambiental em sua plenitude e
potencial.
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Anexo A
Relação dos Relatórios e Parecer Técnicos contidos no Processo de
Licenciamento Ambiental
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Anexo B
Figura 4.2 e Figura 5.1
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