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ANEXO 3 (Este anexo será componente dos documentos do processo licitatório a ser realizado pela 

EMASA para contratar empresa para executar essa obra. A empresa contratada, a partir da homologação 

do processo licitatório, deverá elaborar Programa de Controle Ambiental (PCA) e apresentar profissional 

habilitado a emitir ART, além de realizar o acompanhamento das ações. O Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil estará contemplado neste documento). 

 

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

 

1. Introdução 

O Programa de Controle Ambiental visa estabelecer práticas e procedimentos a serem adotados 

com o intuito de minimizar os impactos ambientais negativos e atender os requisitos legais e normativos 

relacionados à obra de implantação do 4º. Decantador da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto Nova 

Esperança pertencente à EMASA no município de Balneário Camboriú/SC. 

O programa irá proporcionar o conhecimento e aplicação das diretrizes e orientações a serem 

seguidas pela EMASA e seus contratados durante as fases de implantação das obras que compõem o 

empreendimento. Este programa salienta os cuidados a serem adotados com vistas à manutenção da 

qualidade ambiental das áreas que sofrerão intervenção e à minimização dos impactos sobre as populações 

diretamente afetadas e, também, de forma especial, sobre os trabalhadores.  

Para a sua execução, serão acompanhadas todas as etapas do processo construtivo, assim como 

serão identificados as matérias-primas e insumos a serem utilizados para a realização das obras, os 

resíduos, efluentes e emissões gerados, bem como a destinação dos mesmos.  

 

2. Resolução 307 do CONAMA 

 

A urbanização e o desenvolvimento acelerados associados ao rápido crescimento do parque 

industrial brasileiro têm provocado vários problemas relativos à destinação do grande volume de resíduos 

gerados em obras e serviços, condicionando os gestores públicos a adotarem melhores soluções para a 

gestão destes resíduos. Assim, tornou-se comum encontrar nos grandes centros o resíduo de obras e 

construção civil depositado em bota-foras clandestinos, nas margens de rios, córregos ou em terrenos 

baldios, causando o entupimento ou assoreamento dos cursos d’água, assim como a degradação das áreas 

urbanas e da qualidade de vida da sociedade (JUNQUEIRA, 1998).  

De acordo com JOHN (2000), a cadeia produtiva de obras e construção civil é provavelmente uma 

das maiores da economia e, consequentemente, implica em grande impacto ambiental, sendo uma das 

principais consumidoras de matéria prima e energia, uma das maiores geradoras de resíduos, e também, 

colabora significativamente na poluição ambiental. Segundo esse autor não será possível um 

desenvolvimento sustentável sem que toda a cadeia produtiva da construção civil sofra transformações 

significativas.  

Observa-se que todas as atividades de obras civis são geradoras de resíduos. No processo 

construtivo, o alto e polêmico índice de perdas do setor é a principal causa do resíduo gerado. Embora nem 
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toda a perda se transforme efetivamente em resíduo, pois uma parte acaba ficando na própria obra, os 

índices médios de perdas fornecem uma noção clara do quanto se desperdiça em materiais de construção. 

Considerando que o resíduo gerado corresponde, em média, cerca de 50% do material desperdiçado, pode-

se ter uma idéia da porcentagem de resíduo produzido em função do material que entra na obra (ZORDAN, 

1997).  

A Resolução Nº 307 de 05 de junho de 2002 do CONAMA, no seu Art. 8º, determina que os 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e implementados pelos 

geradores não enquadrados como pequenos geradores. Terão como objetivo estabelecer os procedimentos 

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequado dos resíduos.  

A Resolução determina ainda no seu Art. 10º como os resíduos de construção civil deverão ser 

destinados:  

I. Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas 

de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura;  

II. Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

III. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas especificas.  

IV. Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas especificas.  

Ainda segundo a Resolução CONAMA Nº 307 de 05 de junho de 2002, no seu Art.4º, parágrafo 

primeiro, os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em 

áreas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, obedecidos os 

prazos definidos no Art. 13 desta Resolução.  

A Resolução CONAMA Nº 307/2002 é um dos parâmetros de referência do Programa de Controle 

Ambiental a ser adotado pela EMASA e suas contratadas para a realização das obras.  

 

3. Caracterização do Empreendimento  

 

A ETE Nova Esperança localiza-se no município de Balneário Camboriú, porção centro-norte do 

Estado de Santa Catarina, mais precisamente à rua José Cesário Pereira, 803, bairro Nova Esperança. 

O empreendimento localiza-se na região sul de Balneário Camboriú, em área limítrofe ao município 

de Camboriú. Como referência de localização cita-se que no entorno da ETE Nova Esperança, está o 

Parque Cyro Gevaerd – Zoológico, o qual situa-se às margens da BR 101, no km 137. 

Em relação aos limites fronteiriços de Balneário Camboriú, a oeste localiza-se Camboriú, ao norte 

Itajaí, ao sul Itapema e a leste o oceano Atlântico. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta 

a localização da ETE Nova Esperança. 

O objeto do presente trabalho faz parte da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

Nova Esperança da EMASA de Balneário Camboriú, através da implantação do 4º Decantador que nela 
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contribuirá para a melhoria da qualidade dos efluentes finais. 

A Rodovia BR-101 é o principal acesso rodoviário a Balneário Camboriú. O acesso à ETE é 

realizado por meio dessa rodovia e pelas Ruas São Miguel e José Cesário Pereira. O acesso aéreo é 

realizado através dos aeroportos de Navegantes e Florianópolis, que distam cerca de 20 km e 80 km de 

Balneário Camboriú, respectivamente. O acesso marítimo pode ser efetuado pelos portos de Itajaí e São 

Francisco do Sul, localizados em municípios vizinhos 

 
4. Canteiro de Obras  

O canteiro de obras será instalado no próprio terreno da ETE, localizado à rua José Cesário Pereira, 

1420, no bairro Nova Esperança no município de Balneário Camboriú, SC. 

Nas frentes de trabalho deverão ser instalados banheiros móveis portáteis tipo químico. 

Para a realização dos trabalhos, deverá ser empregada preferencialmente mão de obra local, 

ficando a empreiteira contratada, responsável pelo alojamento dos funcionários quando este se fizer 

necessário.  

O canteiro de obras será composto de refeitório, sanitários, almoxarifado e parque de 

estacionamento dos equipamentos 

Ressalta-se que os projetos e dimensões das instalações deverão estar de acordo com as Normas 

de Medicina e Segurança do Trabalho, da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e aprovadas pela Portaria 

3.214, de 8 de junho de 1978.  

 

4.1 Refeitório  

O refeitório deverá oferecer boas condições de conforto e higiene, e caso se utilize a prática dos 

trabalhadores se alimentarem nas frentes de serviço, deverá ser providenciado instalações móveis 

adequadas com mesas, bancos e toldos. As refeições serão produzidas por empresa terceirizada e servidas 

em embalagens descartáveis. Os resíduos serão segregados sendo que a coleta do resíduo orgânico será 

realizada pela companhia de coleta pública de resíduos e será encaminhado para o aterro sanitário do 

Município. Os resíduos recicláveis serão separados e encaminhados, semanalmente, para o sistema de 

coleta seletiva de lixo doméstico licenciado mais próximo da obra.  

A área a ser utilizada como refeitório deverá ser mantida limpa e higienizada diariamente a fim de 

impedir a proliferação ou atração de mosquitos e outros animais.  

 

4.2 Sanitários  

No canteiro de obra central serão instalados sanitários com capacidade para atender a quantidade 

de funcionários que atuarão no local conforme determinado em norma.  

Os efluentes sanitários deverão ser lançados em uma elevatória, a qual encaminhará à entrada do 

sistema de tratamento da ETE. 

 

4.3 Almoxarifado  

O almoxarifado servirá para armazenar os insumos construtivos considerados não perigosos. Todo 
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resíduo considerado perigoso ou de risco para o Meio Ambiente deverá ser segregado do lixo comum e terá 

destinação definida conforme especificado nestas normas.  

 

4.4 Área Segregada para Armazenamento de Resíduos Sólidos (Central de  

Resíduos)  

Será instalada uma estrutura para destinação de resíduos sólidos, denominada Central de 

Resíduos, para armazenar madeiras das caixarias, mourões para escoras, papéis, vidros, metais, plásticos, 

resíduos orgânicos e resíduos considerados perigosos. Tal área atenderá a demanda de geração de 

resíduos das atividades construtivas.  

 

4.5 Aspectos Gerais  

Serão realizadas inspeções semanais no canteiro de obras visando o cumprimento das 

determinações legais, o estado de conservação das máquinas, equipamentos, veículos, condições gerais 

de armazenamento de materiais, sistema de prevenção e combate a incêndios, sistemas de controle e 

tratamento de emissões, condições de recolhimento seletivo de resíduos sólidos e seu encaminhamento 

para disposição final dos mesmos, bem como aspectos relacionados à preservação de recursos naturais na 

área de intervenção, devendo ser emitidos relatórios mensais das atividades.  

 

5. Plano de Trabalho  

O plano de trabalho a ser adotado está diretamente ligado aos processos característicos a cada 

equipamento a ser utilizado, e as necessárias precauções preconizadas nos termos da licença ambiental.  

 

 

6. Plano de Segurança e Higiene  

A exemplo do que acontece em outros tipos de atividades, os acidentes profissionais também se 

verificam neste tipo de obra, trazendo prejuízos aos empregados, empregadores e, consequentemente, à 

população. 

A Empresa tem por norma básica proporcionar elevados padrões de segurança e higiene a seus 

colaboradores, oferecendo-lhes condições de trabalho que permitam maior produtividade e menor 

incidência de riscos de acidentes. 

A implantação de uma estrutura voltada à aplicação de um Plano de Segurança, Higiene e Medicina 

do Trabalho visa alcançar estes padrões no decorrer dos serviços, garantindo-se, desta forma, não somente 

a integridade dos trabalhadores, mas também a segurança de outras pessoas não envolvidas diretamente 

nos serviços. 

Para minimizar os acidentes que, porventura, possam ocorrer, faz-se necessário considerar os 

seguintes aspectos: 

 

Condições Inseguras de Trabalho 

São todas as condições físicas existentes nos equipamentos, maquinários, instalações e ambientes 
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de trabalho, que podem levar à ocorrência de acidentes. 

As principais condições inseguras de trabalho são: 

• Jornadas de trabalho excessivamente longas, causando a fadiga e indisciplina; 

• Carência de sinalização nas roupas dos trabalhadores, nos caminhões e equipamentos; 

• Estruturas físicas inadequadas ou deficientes; 

• Deficiência no transporte do pessoal. 

 

Atos Inseguros do Trabalhador 

Os atos inseguros do trabalhador resumem-se à violação de um procedimento aceito como seguro 

no desempenho de uma atividade. São os que decorrem da execução de tarefas de forma contrária às 

normas de segurança. 

Dentre os atos inseguros cometidos pelos trabalhadores, são frequentemente observados os 

seguintes: 

• Desatenção e negligência no trânsito e na operação de equipamentos; 

• Não utilização dos equipamentos de proteção individual (luvas, botas, capacete e outros); 

• Consumo de bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho; 

• Negligência e brincadeiras durante o desempenho das atividades; 

• Formas indevidas de levantamento de pesos. 

 

As primeiras atitudes a serem tomadas pelos representantes da segurança nestes serviços são a 

identificação e a constatação das condições e dos atos inseguros em cada tipo de atividade, que deverão 

ser realizadas através de inspeções periódicas dos locais de trabalho. As não conformidades serão 

fotografadas, relatadas e encaminhadas para tomada de providências através de formulários específicos, de 

acordo com os procedimentos internos e legais. 

Os problemas socioeconômicos vividos por grande parte dos trabalhadores, a ausência de repouso 

adequado durante os períodos de folgas e a execução de trabalhos extra empresa, levam estes indivíduos a 

um elevado grau de fadiga na 2ª feira. 

Após diagnosticadas as principais causas e os principais fatores que contribuem para a ocorrência 

de acidentes, a Empresa, através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), elabora 

normas nas quais constam procedimentos seguros para a realização das atividades, os quais deverão ser 

adotados por seus funcionários.  

 

Medidas Preventivas de Segurança 

A Empresa, através do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), será 

responsável pela implementação de medidas de controle de acordo com os procedimentos aplicados, de 

modo a neutralizar/eliminar e/ou atenuar quaisquer riscos existentes nos ambientes de trabalho e na 

execução das atividades, quer sejam por medidas administrativas, coletivas ou individuais. 

 
Medidas administrativas 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA 

 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo –  EMASA –  CNPJ 07.854.402/0001 -00  
Quar ta  Avenida,  nº  250 -  Cent ro -  CEP 88330-104 –  (47)  3261-0000  

 
 

Todos os trabalhadores passam por treinamento de integração de segurança e higiene no trabalho 

antes do início de suas atividades. Esses colaboradores são submetidos a exames admissionais, 

periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função, de acordo com Norma 

Regulamentadora (NR) 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  

Os trabalhadores de atividades especiais serão submetidos a exames clínicos e complementares 

quando necessário e apontados pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e 

PCMSO. 

Todos os exames são realizados através de médicos conveniados. 

 
Medidas coletivas 

São as medidas adotadas quando os riscos aos quais os trabalhadores são expostos podem ser 

eliminados, neutralizados e/ou atenuados por medidas de alcance coletivo, dentre as quais destacamos: 

• Equipamentos de proteção coletiva (EPC) nos veículos, máquinas e equipamentos; 

• Sistema de luzes de alerta nas instalações e em todos os locais de trabalho; 

• Controle das instalações de segurança. 

Os funcionários são instruídos a verificar, antes de iniciar os trabalhos, por meio de check-lists 

específicos, todos os veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas e dispositivos a fim de garantir o bom 

estado de funcionamento, uso e conservação dos mesmos. As não conformidades serão denunciadas ao 

superior imediato, para que sejam providenciados os serviços de manutenção cabíveis. As irregularidades 

encontradas nas instalações serão comunicadas imediatamente ao responsável geral. 

Será terminantemente proibido aos trabalhadores alterar, eliminar, tornar ineficaz ou danificar as 

instalações e os recursos de proteção. Os dispositivos de segurança e proteção só poderão ser retirados 

em casos extremos, depois de separadas as partes móveis, e serão repostos antes de entrar em operação. 

 

Uso de Máquinas e equipamentos 

Os operários deverão operar somente máquinas e equipamentos cuja responsabilidade, emprego 

ou manutenção sejam de sua incumbência, e tão somente após terem recebido treinamento específico. 

 
Ações perigosas 

Serão proibidos jogos, piadas, lutas ou outras atitudes maldosas que possam colocar em perigo o 

próprio autor ou terceiros. Será vedado carregar ou ingerir bebida alcóolica durante o serviço, inclusive 

durante o descanso.  

 
Medidas Individuais de Proteção 

As medidas de alcance individual consistem na utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), os quais têm como função proteger a integridade física dos trabalhadores e serão utilizados sempre 

que medidas de alcance administrativas e coletivas não forem satisfatórias à proteção do trabalhador, ou 

quando se esgotarem todas as medidas preventivas contra riscos de acidentes. Portanto, a função do EPI 

não é evitar o acontecimento de acidentes, mas evitar que esses eventos provoquem lesões. 

Para isto, são utilizados diversos tipos de EPIs, os quais oferecerão proteção a diversas partes do 
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corpo, de acordo com as diferentes atividades. Os EPIs que serão utilizados estarão de acordo com as 

planilhas de operação, manutenção e serviços especiais conforme especificado no Edital, e estarão 

certificados pelos órgãos competentes para a utilização no trabalho, conforme sua atividade. 

Todos os funcionários serão equipados com EPIs adequados e aprovados pelo Ministério do 

Trabalho. 

Abaixo descrevemos alguns dos EPIs que serão utilizados pelos colaboradores. 

• Uniforme padrão da empresa, composto de boné, camiseta, jaqueta, calça, bermuda e 

jaqueta para chuva; 

• Capacete; 

• Óculos de segurança; 

• Calçado adequado (sapato de segurança e bota de borracha). 

Uso esporádico geral, dependendo da necessidade de cada colaborador e do trabalho a ser 

realizado 

• Respirador facial; 

• Luvas diversas; 

• Capas protetoras em PVC, na cor amarela, para dias chuvosos; 

• Jaqueta impermeável ou conjunto impermeável; 

• Capacete de segurança para uso nas motocicletas; 

• Coletes refletivos, para uso noturno; 

• Protetor auricular; 

• Máscara com filtro químico; 

• Máscara com filtro mecânico; 

• Óculos protetor. 

 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

O PCMSO tem como objetivo avaliar e corrigir as agressividades no organismo do trabalhador 

causadas pelo ambiente laboral e/ou pelos riscos ocupacionais específicos a que estejam expostos, 

promovendo e preservando a saúde dos mesmos. 

Este programa é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativa da empresa no campo de 

saúde dos trabalhadores. Tem caráter preventivo, de rastreamento, de diagnóstico e de constatação de 

casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. 

O planejamento e a implantação do programa se darão com base nos riscos previsíveis e que 

poderão, de alguma forma, afetar a saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações 

do PPRA. 

A Empresa se preocupa com a saúde do trabalhador e orienta seus empregados a respeitarem as 

medidas adotadas para a melhoria da saúde e bem-estar na empresa. 

O PCMSO obedecerá a um planejamento no qual estão previstas ações de saúde a serem 

executadas durante o ano e que deverá ser objeto de relatórios, análises e procedimentos para averiguação 
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de problemas. 

O PCMSO obedece às seguintes etapas de elaboração: 

• Avaliação das condições ambientais e laborativas; 

• Análise das funções, atividades e processos de trabalho, in loco, através do mapa de risco e 

do PPRA; 

• Determinação dos procedimentos (exames complementares ocupacionais e de outras 

especialidades) a serem realizados para monitoramento da saúde dos trabalhadores, de 

acordo com os riscos ocupacionais específicos a que estão expostos e/ou segundo a 

função de exercem ou deverão exercer; 

• Realização de exames clínicos de saúde ocupacional, com prévia análise dos resultados 

dos exames complementares e posterior emissão de Atestado de Saúde Ocupacional 

(ASO); 

• Orientação quanto às medidas a serem adotadas para a diminuição ou neutralização dos 

riscos específicos à saúde do trabalhador; 

• Elaboração de relatório anual com os dados estatísticos dos resultados encontrados nos 

exames de saúde ocupacional. 

Todos os colaboradores da Empresa deverão seguir as orientações contidas nos cronogramas do 

PPRA, além de acatarem orientações e definições determinadas no programa pelo Médico Coordenador. 

Além do PPRA, algumas orientações devem ser seguidas, como: 

• Orientação quanto à elevação de peso manual e movimentos repetitivos; 

• Orientação sobre postura adequada; 

• A vacinação da SAT (antitetânica) deverá ser efetuada na admissão de todos os 

colaboradores operacionais, administrativos e supervisores. 

Campanhas programadas de outras vacinas. 

 

7. Geração de Resíduos Sólidos  

Em função das características das obras civis, ou seja, escavação, carga, transporte, descarga de 

material escavado e estruturas de concreto armado, deverão ser observadas as normas relativas à gestão 

de resíduos.  

Não será permitido o despejo da limpeza e lavagem de caminhões betoneira diretamente sob o 

solo, muito menos próximo a drenagens naturais e cursos d'água.  

Deve-se trabalhar com o conceito de aproveitamento máximo possível de materiais e insumos, 

evitando perdas. Caso haja sobras de agregados, principalmente, estas serão recolhidas e reutilizadas, ou 

então, encaminhados à Central de Resíduos para o destino final.  

Não será permitida a utilização de madeira nativa, para escoramento, forma ou qualquer outra 

utilização.  

Toda a embalagem de insumos será recolhida e encaminhada para a Central de Resíduos. As 

pontas de barras de aço resultantes da sobra do corte e dobra da ferragem também serão recolhidas e 

encaminhadas para a Central de Resíduos.  



ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA 

 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo –  EMASA –  CNPJ 07.854.402/0001 -00  
Quar ta  Avenida,  nº  250 -  Cent ro -  CEP 88330-104 –  (47)  3261-0000  

 
 

As betoneiras deverão estar em perfeito estado de funcionamento e, aquelas movidas por motor à 

combustão só poderão funcionar com sistema de escapamento em boas condições, minimizando as 

emissões de ruído.  

Deverão ser observados os dispositivos de segurança e medicina do trabalho previstos na Lei 

6.514, de 22 de dezembro de 1977, aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978.  

Para os equipamentos e máquinas envolvidos nestas atividades deverão ser observadas as normas 

relativas ao controle da manutenção.  

 

8. Normas de Controle de Emissões Atmosféricas  

A empresa contratada deverá ter um Programa de Controle de Emissões Atmosféricas cujo objetivo 

é garantir a qualidade do ar da área de abrangência nos padrões definidos pelas normas vigentes, gerando 

o menor impacto sobre as condições ambientais.  

As emissões de material particulado são geradas nos processos e equipamentos que manuseiam 

materiais sólidos pulverulentos e, principalmente, nas vias não pavimentadas, devido à movimentação de 

veículos.  

As emissões gasosas consistem nos fumos e gases produzidos na queima de combustíveis fósseis, 

basicamente o óleo diesel, requerido para os caminhões pesados, tratores e veículos em geral.  

As empresas contratadas deverão se comprometer com os objetivos desta norma de controle de 

emissões atmosféricas mantendo os padrões de emissão, conforme definido na Resolução CONAMA Nº 

003/90.  

As emissões de material particulado gerado pela movimentação de veículos e equipamentos de 

terraplenagem, bem como os efeitos da ação eólica sobre o terreno, serão controladas e minimizadas pela 

empresa contratada através do molhamento do solo por aspersão de água com caminhões pipa.  

O controle da poeira será considerado satisfatório quando o tráfego dos veículos não causar 

elevação de poeira a níveis visuais, sendo esta condição verificada pela equipe de supervisão ambiental.  

 

9. Normas Relativas ao Corte de Vegetação 

A instalação do canteiro assim como a obra, dar-se-ão em uma área desprovida de vegetação alta. 

Tal área foi escolhida, visando minimizar os impactos sobre a flora local, em área alterada, desprovida de 

vegetação e mata ciliar, a qual é ocupada somente com vegetação rasteira.  

Caso necessário, para cada caso deverá ser obtida autorização especial para a devida supressão. 

 

10. Gerenciamento de Águas e Efluentes Líquidos  

 

Sistemas de Tratamento e Disposição de Águas Residuárias  

Os efluentes líquidos gerados durante a fase de implantação do empreendimento serão 

basicamente os seguintes:  

• Efluentes sanitários provenientes do escritório e almoxarifado que utilizam instalações sanitárias, e 

do refeitório.  
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• Efluentes pluviais dos pátios de obras, acessos e ruas.  

A contratada em cuja área de trabalho tenha fontes de emissão de tais efluentes terá que adotar 

medidas de controle para que os mesmos sejam tratados previamente e descartados conforme padrão 

definido na Resolução CONAMA Nº 020/86. A seguir são apresentados os sistemas de controle definidos 

cujo conceito deve ser adotado também pelas contratadas:  

• Não será permitido descarte de águas residuárias que não seja previamente autorizado pelo 

EMASA.  

• Serão realizadas vistorias constantes nas áreas afetadas pelo empreendimento, durante a fase de 

construção, de forma a identificar eventuais conflitos com os procedimentos ambientais propostos, e 

buscar soluções para a situação gerada.  

• Periodicamente serão elaborados relatórios de supervisão das obras, apontando o cumprimento das 

proposições deste Programa, suas dificuldades e facilidades.  

• Serão também planejadas ações junto à comunidade proporcionando seu conhecimento sobre o 

empreendimento e quais as implicações da fase de construção no cotidiano das localidades 

próximas ao empreendimento.  

• As informações serão elaboradas de forma a se tornarem acessíveis para a comunidade e, 

posteriormente, serão elaborados os instrumentos de educação e orientação.  

 

11. Ações de Sensibilização e Treinamento  

Deverá ser adotada uma estratégia de intensa e constante sensibilização dos trabalhadores 

diretamente envolvidos com as obras, assim como aqueles vinculados as empresas terceirizadas 

(fornecedores de concreto, por exemplo), sobre os riscos ambientais e da segurança do trabalhador, de 

obras dessas características. Além disso, todos os objetivos e ações constantes do presente programa 

deverão ser constantemente apresentados aos trabalhadores sob a forma de palestras rápidas de 

sensibilização.  

Será ministrada uma palestra inicial enfocando todos os aspectos do Programa, anteriormente ao 

início das obras, e posteriormente, serão proferidas rápidas e eventuais apresentações de sensibilização 

previamente ao início de turnos de trabalho.  

 

12. Verificação e Avaliação do Desempenho dos Programas Ambientais  

O Programa de Controle Ambiental compreende a verificação da execução dos programas 

ambientais e emissão de relatórios de atividades mensais.  

Os relatórios deverão constar as não conformidades na execução de cada programa e a descrição 

resumida das atividades a ser apresentado em planilhas apresentando dados tais como:  

 

13. Produtos Gerados pelo Presente Programa  

Os produtos a serem gerados na implementação do Programa de Controle Ambiental e de Gestão 

de Resíduos Sólidos para as obras de construção civil da EMASA, são:  

• Identificação quali-quantitativa dos resíduos, efluentes e emissões gerados no processo construtivo;  



ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA 

 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo –  EMASA –  CNPJ 07.854.402/0001 -00  
Quar ta  Avenida,  nº  250 -  Cent ro -  CEP 88330-104 –  (47)  3261-0000  

 
 

• Identificação dos pontos de geração de resíduos recicláveis e/ou perigosos;  

• Planos de ação para mitigação dos impactos ambientais causados pelo processo construtivo;  

• Programa de Treinamento, Conscientização e Competência, dirigido aos trabalhadores diretamente 

envolvidos com as obras;  

• Relatórios que demonstrem os resultados obtidos através das ações de sensibilização e gestão 

ambiental de construção, expondo os resultados alcançados.  

A realização das atividades descritas anteriormente se dará conforme apresentado no cronograma a 

seguir.  

 

14. Cronograma de Atividades  

As atividades do Programa, quando do início das obras de instalação, porém, deverá ocorrer antes 

do início das atividades construtivas. Prevê-se sua conclusão concomitante às atividades construtivas da 

obra.  

 

ATIVIDADES MÊS  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 

 

Desenvolvimento das obras  

Programa de Sensibilização e Treinamento  

Monitoramento do Programa Ambiental  

Elaboração de Relatórios  


