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7.3. Programa de Controle de Poluição - PCP 

 

7.3.1. Justificativa 

O adequado gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, 

assim como do uso de recursos naturais, é essencial à sustentabilidade dos 

empreendimentos e das atividades humanas em geral. 

Neste sentido a implementação de um sistema de gestão ambiental é 

fundamental e indispensável aos processos potencialmente poluidores e para 

aqueles que utilizam recursos naturais de qualquer forma.   

Nesta orientação, um sistema de Gestão Ambiental certificado na Norma ISO 

14001 prevê o atendimento a todo requisito legal aplicável, como também a 

implementação de boas práticas de gestão, além do requisito legal, assim 

como prevê a necessidade do processo buscar a melhoria contínua. 

O presente Programa de controle de poluição insere-se no escopo do 

Programa geral de controle de poluição do empreendimento do TASSE como 

um todo, e da própria empresa TRANSPETRO como um todo, a qual possui 

sistema de gestão ambiental certificado na referida norma.  

Neste contexto, deve manter-se alinhada em seus novos empreendimentos às 

premissas e padrões deste Sistema para os quais assumiu compromisso 

público e formal de implementação e manutenção assim como de melhoria 

continua. 

 

7.3.2. Objetivos do Programa 

Objetivo Geral 

Implementar e manter ações e práticas para o efetivo controle da poluição nas 

atividades de instalação e operação do TASSE. 
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Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos estão de acordo com aqueles previstos no sistema de 

Gestão Ambiental da TRANSPETRO e no escopo das obrigações legais 

pertinentes, no que concerne a atingir: 

 

- minimização da produção de efluentes, emissões e resíduos; 

- minimização do consumo de energia e recursos naturais; 

- adequada coleta, tratamento e disposição de resíduos; 

- adequada recuperação e reciclagem de resíduos; 

- adequado tratamento e descarte de efluentes; 

- adequado controle de ruídos; 

- adequado controle de emissões atmosféricas. 

 

7.3.3. Indicadores Ambientais  

Os indicadores relacionados às metas na fase de implantação são 

apresentados no Quadro a seguir. 

O quadro abaixo relaciona os objetivos, as metas e os indicadores a serem 

alcançados, durante a fase de instalação: 
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Objetivos 
Específicos 

Metas Indicadores 

1.minimização da 

produção de 

efluentes, emissões e 

resíduos. 

1.1. Segregação de 100% dos 

resíduos sólidos; 

1.2. Utilização de 100% de 

sanitários químicos no canteiro 

de obras; 

1.3. Controle da fumaça preta em 

100% dos veículos e máquinas. 

1.1. Proporção de Resíduos 

Segregados em relação ao total 

gerado; 

1.2. Quantidade de efluentes de 

banheiro químico enviado para 

tratamento adequado; 

1.3. Proporção de veículos e 

máquinas inspecionados em 

relação ao total destes envolvidos 

na instalação. 

2.coleta, tratamento e 

disposição de 

resíduos. 

2.1.realizar coleta, tratamento e 

disposição de resíduos de forma 

adequada em 100 dos resíduos. 

2.1. Proporção dos Resíduos 

coletados, tratados e dispostos 

adequadamente em relação a 

quantidade total gerada. 

3.recuperação e 

reciclagem de 

resíduos. 

3.1. realizar a recuperação e 

reciclagem de resíduos em 100% 

dos resíduos com potencial para 

recuperação e reciclagem. 

3.1. Proporção dos Resíduos 

recuperados e reciclados em 

relação ao total dos resíduos 

gerados com potencial para 

recuperação e reciclagem. 

4.Tratamento e 

descarte de efluentes. 

4.1.Tratamento de 100% dos 

efluentes gerados em banheiros 

químicos. 

4.1.Proporção de efluente tratado 

em relação a quantidade total 

gerada. 

5.Controle de 

emissões. 

atmosféricas. 

5.1. Tratamento ou substituição 

de 100% dos veículos e 

máquinas com emissões de 

fumaça preta acima do permitido. 

5.1. Proporção de veículos e 

máquinas substituídos em relação 

ao total de veículos e máquinas 

identificados como não conformes. 

6.Controle de 

emissões de ruídos. 

6.1. Tratamento ou substituição 

de 100% dos veículos e 

máquinas com emissões de ruído 

acima do permitido. 

6.1. Proporção de veículos e 

máquinas substituídos em relação 

ao total de veículos e máquinas 

identificados como não conformes. 

 

 

7.3.4. Público Alvo 

O público alvo, na fase de instalação, será aquele formado pelos trabalhadores 

do canteiro de obras, os trabalhadores de apoio no TASSE, e os técnicos e 

marítimos das atividades com embarcações.  Na fase de operação serão todos 
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os trabalhadores relacionados à operação presentes nas instalações do 

TASSE, incluso píer e suas atividades marítimas. 

 

7.3.5. Metodologia e Descrição 

As práticas de controle de poluição para o empreendimento tanto na instalação 

como na operação serão aquelas já praticadas conforme o Sistema de Gestão 

Ambiental certificado na ISO 14001 da TRANSPETRO no empreendimento 

TASSE como um todo.  

Assim, para cada fase da atividade deverão ser seguidos os padrões do 

Sistema de Gestão para os gerenciamentos de: (i) resíduos; (ii) efluentes e; (iii) 

emissões atmosféricas, e (iv) ruídos, assim como para a (v) conservação de 

energia e água. 

Nos padrões de Gestão da TRANSPETRO, certificado nas normas ISO 14001, 

são especificadas as metodologias de controle de aspectos ambientais no 

sentido de prevenir a ocorrência de potenciais impactos pelo lançamento 

indevido de poluentes no meio. 

As formas de inventariado e registro dos poluentes são os sistemas eletrônicos 

na rede corporativa da TRANSPETRO, SCR para resíduos, e SIGEA para 

Emissões Atmosféricas, entre outros.  O controle de efluentes é realizado em 

planilhas localmente e todos os indicadores são registrados no sistema SIGER, 

também corporativo. 

O padrão de gerenciamento da TRANSPETRO prevê a segregação dos 

resíduos contemplando toda a tipologia Classe I e Classe II. Os resíduos são 

inventariados e classificados segundo a NBR 10.004. O armazenamento 

temporário é feito somente na unidade do TASSE em dois Armazéns 

Temporários de Resíduos, um Classe I e outro Classe II.  

 Os resíduos Classe I são enviados para tratamento por lotes, em contratos 

específicos de transporte, tratamento e disposição final, com empresas 

licenciadas, habilitadas e com práticas comprovadamente adequadas de 

gerenciamento de resíduos.  



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião  

Rev.: 00 

Página 7 de 12 

Data:15-09-2011  

Cap. 7.3. PCP 

 

_____________________________________________________________________ 

PCP                                                                                                        7 de 12 
 

A contratação de empresas habilitadas e licenciadas é realizada sempre que 

necessário. Os resíduos não perigosos e não recicláveis são enviados para o 

Aterro Sanitário licenciado mais próximo.  

Os resíduos recicláveis (papel, papelão, plásticos diversos, latas de alumínio 

são entregues a cooperativas de comunidades carentes para que estes os 

vendam às recicladoras.  

A madeira pode ser entregue para reuso para comunidades carentes com a 

condição de não ser utilizada para queima. 

A rastreabilidade dos resíduos em todo o seu ciclo de vida até o seu destino 

final é dada pela documentação interna de Permissões de Geração de 

Resíduos (PGRs) e de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTRs), 

inventários e relatório do SCR da TRANSPETRO, assim como pelos 

certificados de Destinação Final (principalmente para os resíduos Classe I e 

resíduos ambulatoriais esterilizados), e os relatórios anuais devidos no âmbito 

da CONAM 313 de 2002. 

Na fase da obra, nas atividades do canteiro de obras, os procedimentos de 

gestão deverão estar perfeitamente conformes com os procedimentos do 

Sistema de Gestão Ambiental da TRANSPETRO. 

 

7.3.6. Inter-relação com Outros Programas e Programas 

O PCP relaciona-se com o PAC, com o PTAT, com o PCS, com o PGR e com 

o PEI. 

 

7.3.7. Atendimento à Legislação e Outros Requisitos 

A legislação aplicável mais abrangente é citada de forma pormenorizada nos 

Padrões de Gestão da TRANSPETRO aplicáveis a obra e a operação futura do 

empreendimento, a legislação sucintamente apresentada a seguir é 

fundamental ao controle de poluição. 
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Lei Federal n° 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras 

providencias. 

Lei Federal n° 7.347/98 - Disciplina a Ação Civil Pública de 

Responsabilidade Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao 

Consumidor, a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, 

Turístico e Paisagístico (Vetado) e dá outras Providências. 

Lei Federal n° 9.966/00 - Dispõe sobre  a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providências. 

Lei Federal n° 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências (Lei de Crimes Ambientais). 

Resolução nº 357/05 do CONAMA, revoga a Resolução nº 020/86 - 

Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas, definindo 

ainda limites de contaminantes para os corpos d’água e os limites para 

lançamento de efluentes. 

 

7.3.8. Cronograma, Etapas e Locais  

O PCP deve ser implementado antes do início das obras de forma a poder ser 

evidenciado todas as medidas preventivas e de controle implementadas nos 

canteiros e frentes de trabalhos antes que estejam em operação. 

As etapas na fase de instalação incluirão como ações da TRANSPETRO:  

- Realização de Palestras de integração para dar treinamento para as 

empresas contratadas no sistema de gestão e nas práticas de controle de 

poluição exigidas para o empreendimento (ver Capitulo 7.1. PTAT);  
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- Realização de DDSMS para diariamente reforçar a necessidade de 

controle de poluição e rigor na implementação e manutenção dos 

procedimentos adequados para tal (ver Capitulo 7.1. PTAT); 

- Emissão de Permissões para Geração de Resíduos e Manifestos de 

Transporte de Resíduos sempre que necessário;  

 - Realização de Inspeções de veículos e máquinas para o teor de fumaça 

preta; 

- Realização de monitoramento de emissão de ruídos de veículos e 

máquinas; 

- Realiização de inspeções diárias de área para verificação da aderência 

da contratada aos procedimentos de controle de poluição; 

- Segregação e armazenamento temporário de resíduos; 

- Encaminhamento de resíduos para o adequado tratamento, reciclagem, 

ou disposição final. 

- Atualização dos sistemas eletrônicos de gestão de resíduos, efluentes e 

emissões, assim como o sistema de indicadores; 

- Realização dos inventários e relatórios de resíduos, efluentes emissões 

atmosféricas. 

 

As etapas na fase de instalação incluirão, entre outras especificadas nos 

padrões do sistema de Gestão, as seguintes ações específicas da empreiteira 

contratada para a obra:  

- Colocação de coletores de resíduos da coleta seletiva; 

- Contratação de empresa licenciada para fornecimento de banheiros 

químicos e sua limpeza; 

- Instalação de sistemas de geração de energia elétrica dimensionados 

adequadamente para a demanda de consumo para que não haja 

desperdício; 
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- Realização adequada segregação de resíduos; 

- Entregar à TRANSPETRO os resíduos segregados sempre que 

necessário; 

- Informar o consumo de Diesel nas máquinas e veículos para o cálculo 

de emissões atmosféricas; 

- Automonitorar os veículos e máquinas para o teor de fumaça preta 

(Escala de Ringelmann); 

- Automonitorar os veículos e máquinas para verificação da emissão de 

ruídos; 

- Regular e fazer as manutenções necessárias nos veículos e máquinas 

para que estes não emitam fumaça preta ou ruído; 

- Substituir veículos e máquinas que não atendam os padrões de 

emissões e ruídos; 

- Realização de DDSMS ressaltando as questões do controle de poluição 

e os programas ambientais da obra. 

 

7.3.8.1. PCP na Fase de Operação  

A gestão ambiental no que concerne aos objetivos deste PCP será a mesma 

para todo o empreendimento TASSE, não sendo possível separar objetivos 

metas e indicadores especificamente para atividade de ampliação do píer, que 

em essência será parte fundamental do sistema de Gestão Ambiental do 

TASSE juntamente com ETE como instrumento para o adequado tratamento e 

descarte de efluentes. 

 

7.3.9. Recursos Necessários 

Os recursos básicos a serem utilizados no gerenciamento são: 

Recursos Físicos: 
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- AT Classe I e AT Classe II; 

- veículos para o transporte de resíduos para os ATs; 

- veículos para o transporte dos técnicos da área ambiental; 

- coletores de resíduos e sacos plásticos de coleta de resíduos; 

- etiquetas específicas por tipologia de resíduo, para coletores e para 

transporte e armazenamento de resíduos; 

- equipamentos de proteção individual; 

- computadores e impressoras; 

- máquinas fotográficas; 

- sistemas eletrônicos SCR, SIGEA e SIGER; 

- materiais de escritórios; 

- cartões com a Escala Ringelmann; 

- equipamento para monitoramento de ruidos 

- CDs e DVDs; 

- material impresso de divulgação de boas práticas e atendimento ao 

requisito legal; 

- áreas disponíveis para reuniões da totalidade dos empregados da obra. 

  

Recursos Humanos específicos na área ambiental: 

- três técnicos de meio ambiente (um da TRANSPETRO, outro da 

Engenharia da PETROBRAS, e outro da contratada; 

- um engenheiro de meio ambiente (da TRANSPETRO); 

- um engenheiro de meio ambienta (da PETROBRAS). 
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7.3.10. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento da implementação do Programa por parte da 

TRANSPETRO será realizado inicialmente por auditorias e inspeções de área, 

emissão de documentação e registro nos sistemas SCR, SIGEA, e SIGER. 

Ao final deverá ser elaborado relatório final apresentando os inventários e a 

documentação de rastreabilidade do processo de gestão, evidenciando os 

aspectos positivos e os pontos de melhorias para futuros empreendimentos.  

No relatório final deverão estar anexados as evidências de MTRs, Declarações 

de comprometimento, Certificados de Destinação Final, relatórios fotográficos 

das inspeções e auditorias de campo, e todas as demais evidências para a 

medição quantitativa e qualitativa dos resultados. 

 

7.3.11. Responsabilidade Institucional pela 
Implementação do Programa 

A implantação do Programa será de responsabilidade da Coordenação de SMS 

da TRANSPETRO em São Paulo. 

 

7.3.12. Responsáveis Técnicos 

O responsáveis técnicos pelo Programa: 

-Coordenador de MA do TASSE da TRANSPETRO; 

-Gerente de Engenharia PETROBRAS em cargo da OBRA. 

 


