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O presente estudo insere-se na temática ambiental internacional, abordando a busca da
conformidade ambiental em eventos públicos. Descreve o levantamento dos principais
impactos ambientais objetos do estudo – Perturbações Sonoras, implicações quanto ao
aumento de Volume de Tráfego e volume de Resíduos Sólidos gerados no entorno do
evento. A metodologia empregada constitui no relato do estudo de caso da festividade
denominada Carnatal, realizada em Natal/RN, em dezembro de 2001. Como método de
trabalho foi utilizada avaliação quantitativa de nível de intensidade sonora, conforme a
legislação vigente, contagem eletrônica de volume de tráfego, e avaliação da performance
produtiva dos meios de produção de limpeza pública urbana utilizados no evento. Os
resultados apontam para o reconhecimento dos impactos gerados pelo evento e a
proposição de um Programa de Gestão Ambiental, buscando além da definição dos
instrumentos e metas de mitigação dos impactos, do papel dos atores sociais na busca da
conformidade ambiental de festividades.
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Capítulo 1

Introdução

Este trabalho apresenta contribuição para a definição de estratégias para Gestão

Ambiental de eventos públicos.

A finalidade deste capítulo é a de apresentar a contextualização do problema que

justifica o Programa de Gestão Ambiental, seus objetivos, relevância e organização de tese.

1.1 Contextualização do problema – A necessidade de minimização de

impactos ambientais das atividades produtivas e serviços.

A criação de marcos conceituais para o balizamento de parâmetros ambientais emerge

como uma discussão para a formação de um novo paradigma de Desenvolvimento Sustentável.

Segundo Macedo (1994), qualquer reflexão sobre a sustentabilidade necessita de marcos

conceituais para a discussão.

Carson (1962) com a sua obra conseguiu focar a atenção dos governantes para os graves

desequilíbrios ecológicos, assim presenteando os conservacionistas com um dos mais sagrados

testamentos sobre a natureza, tornando-se a criadora do movimento ecológico.

Desde os anos 80, toma corpo no país uma legislação ambiental sintonizada com a

tendência mundial de conciliar o exercício das atividades empresariais e a preservação do meio

ambiente. Desenvolveu-se assim um movimento ambientalista de características globais, que

busca soluções conjuntas para a problemática relativa ao tema – os impactos ambientais

causados pelos sistemas produtivos, sejam de manufatura ou de prestação de serviços.
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Neste cenário surgem as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) como elemento de

catálise de ações de conscientização e Responsabilidade Social, exercendo um legítimo papel de

vanguarda nos movimentos populares em busca da conformidade ambiental. Kisil (2001) as

caracteriza como molas propulsoras de trabalho, funcionando como verdadeiras escolas de

cidadania em busca das transformações que a sociedade exige.

Entende-se oportuno citar as afirmações de Davis (2000), no sentido de formar uma

consciência nas organizações do papel crescente da conformidade ambiental como instrumento

de diferenciação competitiva.

Neste contexto, enquadram-se os denominados eventos públicos, características da

tradição de um povo. Há séculos convive-se com manifestações culturais das mais diversas

ordens, tais como festas religiosas, podendo ser citadas a Festa do Divino, as Festas Juninas, a

até o próprio Carnaval, que tem suas origens religiosas. Entende-se que estas manifestações

fazem parte de um patrimônio cultural de uma população e surgem espontaneamente através de

uma ação desencadeadora – uma idéia.

Nesta conjuntura, tem-se como uma realidade inserida no cotidiano Brasileiro o

fenômeno referente ao denominado Carnaval Fora de Época, genericamente cognominado

Micareta, passível de várias denominações locais, sendo o denominado Carnatal foco deste

trabalho. Esta manifestação popular se caracteriza pela organização popular em agremiações,

animadas por veículos sonorizados denominados Trios Elétricos, que durante um período de

quatro dias por ano arregimentam multidões para o evento, e conseqüentemente geram impactos

ambientais.

É sobre esta temática que se procurou desenvolver este trabalho, buscando a discussão

em torno da realização destes eventos e dos pressupostos impactos ambientais por eles

originados. As supostas não-conformidades ambientais suscitam uma crescente contenda,

situando-se em um pólo as associações de moradores e do outro os promotores do evento,

intermediados pela Justiça Estadual atuando como instrumento de mediação.

Entende-se oportuno definir evento público como qualquer manifestação popular que se

caracterize pela aglomeração de pessoas, passível de causar impacto no meio antrópico.
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Enquadram-se nesta definição festividades periódicas ou não, tais como a do objeto de análise,

comícios, eventos esportivos, religiosos e culturais.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma Estratégia de Gestão Ambiental a ser utilizada

quando da realização de eventos públicos, visando inseri-los dentro dos princípios do

desenvolvimento sustentável e da cidadania corporativa.

1.3 Justificativa do Trabalho

Discernir sobre a problemática referente aos impactos ambientais gerados por uma festa

popular em uma cidade do Brasil privilegia a discussão dos seguintes aspectos em destaque:

Identificar os impactos ambientais decorrentes da realização desta manifestação

popular;

Investigar os instrumentos de mitigação para estas não conformidades;

Balizar o processo de tomada de decisão para o processo de regulamentação de eventos

desta natureza, em face da pouca discussão de estudos de caráter técnico-científico

sobre o tema;

Fornecer um instrumento de apoio a formulação de uma política de avaliação e

implementação de um processo de licenciamento de eventos desta natureza;

Fornecer base técnica-científica para a elaboração de um roteiro de recomendações com

vistas a realização de eventos desta natureza, de forma a unir o bem estar da população,

o desenvolvimento econômico, dentro dos princípios da responsabilidade social e do

desenvolvimento sustentável;

Fornecer a base para a discussão sobre a necessidade de se conciliar um evento desta

natureza com os princípios do Desenvolvimento Sustentável.
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1.4 Organização da Tese

O capítulo em curso discorre sobre o fato gerador da demanda do trabalho, os objetivos,

a relevância e sua estrutura. As informações dispostas no mesmo têm como objetivo evidenciar

a natureza do estudo, seus elementos motivadores, e o mérito da implementação do mesmo.

O segundo capítulo apresenta um referencial teórico onde se busca o conhecimento dos

fatores concernentes a temática em questão. A pesquisa contempla a discussão sobre a

importância da implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. A legislação pertinente ao tema

nas esferas Federal, Estadual, e Municipal é foco de pesquisa e discussão como instrumento

balizador de conceitos. Discute-se também neste tópico os métodos de avaliação ambiental aos

impactos ambientais focos deste trabalho. A busca de base conceitual para o levantamento dos

impactos ambientais, igualmente é discutida como item. A discussão sobre gestão de resíduos

sólidos e sistemas de gestão ambiental encerra a discussão teórica referente a este instrumento

dissertativo, com vistas ao suporte para tomada de decisão referente a adequação do evento aos

princípios da conformidade ambiental.

O objeto do terceiro capítulo é apresentar a metodologia do trabalho, informando o tipo

de pesquisa, a abrangência do estudo, as técnicas e procedimentos de coleta e interpretação dos

dados utilizados na implementação do mesmo, referentes a problemática apresentada.

A apropriação de resultados e sua discussão é parte integrante do capítulo quarto,

objetivando a descrição dos parâmetros encontrados, sua interpretação e discussão como forma

de busca de definição de um modelo de realização de um evento público ambientalmente

conforme.

A conclusão do trabalho constante do capítulo cinco busca adequar os resultados da

pesquisa a realidade da sociedade, tratando-se o tema com foco nos princípios da

Responsabilidade Social e do Desenvolvimento Sustentável. Discorre ainda quanto as

limitações do trabalho, apontando tópicos complementares ao estudo do problema, finalizando

com as recomendações do autor.
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Capítulo 2

Referencial Teórico

Este capítulo representa a compilação dos conceitos relevantes à temática deste

instrumento dissertativo, destacando tópicos relevantes colhidos em vasta bibliografia, com

o objetivo constituir elemento formador de opinião necessário a consistência da tese.

O capítulo inicia-se abordando os aspectos conceituais dos diagnósticos ambientais.

Posteriormente abordam-se os métodos de avaliação ambiental. O terceiro tópico discute a

questão relativa aos Sistemas de Gestão Ambiental, concluindo esta revisão teórica com

aspectos referentes a experiências nacionais e internacionais em gestão ambiental urbana.

Finalmente, a conclusão do capítulo sintetiza os tópicos anteriores, estabelecendo uma

relação entre eles.

2.1 Diagnósticos ambientais: Aspectos conceituais

A Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA,2002), conceitua

diagnóstico ambiental como um processo sistemático para identificar, analisar e avaliar os

efeitos ambientais de projetos propostos. Sua importância resulta da possibilidade de

envolvimento do público de forma participatória, permitindo a sua efetiva integração no

processo decisório, concluindo pelo seu reconhecimento como uma ferramenta poderosa na

busca pelo desenvolvimento sustentável.

No início dos anos 80 o diagnóstico de risco se tornou o paradigma vigente em

torno de uma política regulatória, sendo o uso da informação ecológica como um elemento

formador de decisão expandido lentamente durante esta década (EPA, 2002).

Em 1980, nos Estados Unidos, com a lei "Comprehensive Environmental Response,

Compensation and Liability Act”, introduziu-se pela primeira vez, a noção de

responsabilidade global perante o ambiente. Uma análise de índole ambiental, não podia
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cingir-se a apenas um aspecto (técnico ou jurídico / normativo) ou sector (água, ar,

resíduos, ruído). Teria de abranger todos os aspectos e sectores do Ambiente de uma forma

integrada e toda a globalidade da empresa, nas suas componentes internas e

externas.(CERCLA, 1980).

Conseqüentemente, várias instituições internacionais publicaram documentos

dedicados à realização de auditorias ambientais. A Câmara de Comércio Internacional

(CCI, 1989) publicou um documento intitulado "Auditoria Ambiental", com vista a

sensibilizar as indústrias para os problemas ambientais e fornecer as linhas diretrizes que

permitem a execução de uma auditoria ambiental.

No Canadá, o Governo da Província de Labrador outorga a comunidade o

Environmental Protection Act, legislação que ratifica o propósito do diagnóstico ambiental

como ferramenta de proteção do meio ambiente a da qualidade de vida da população. (EPA,

2002).

Conclui-se que os termos Diagnóstico e Auditoria Ambiental são também utilizados

frequentemente com o mesmo significado.  Entende-se pertinente ressaltar a distinção -

Diagnóstico ambiental cinge-se à avaliação pontual, técnica e regulamentar da incidência

ambiental de uma empresa nos seus vários sectores: água, ar, ruído e resíduos. Auditoria

ambiental é uma ferramenta de gestão, que comporta uma avaliação sistemática,

documentada, periódica, objetivando o funcionamento de uma organização, sistema de

gestão e dos processos. Pode-se citar adicionalmente os seguintes objetivos destas

ferramentas de conformidade ambiental:

Facilitar o controle operacional das práticas susceptíveis de ter uma influência

sobre o ambiente;

Avaliar a conformidade com as políticas ambientais da empresa. Uma Auditoria

ambiental engloba a realização de um diagnóstico, no ato da avaliação inicial de situação.

No entanto, uma Auditoria deverá comportar também um julgamento de conformidade,

acompanhado de um plano de ação fundamentado e objetivado com os processos e

modalidades para atingir as metas estabelecidas. O plano deverá conter, não apenas uma

análise técnica/econômica das soluções propostas, mas também a avaliação de potenciais

impactos na política de marketing e comercial da empresa, no relacionamento da
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administração com os trabalhadores, na imagem da empresa perante a comunidade, as

entidades oficiais e a comunicação social.

Neste contexto, emerge a discussão relativa aos Estudos de Impacto Ambientais /

Relatórios de Impacto Sobre o Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente

através de sua Resolução Nº01/86 traça diretrizes para sua realização, definindo inclusive a

sua esfera de implementação (CONAMA, 1986).

2.2 Métodos de avaliação ambiental

O objetivo deste tópico é o de detalhar os métodos de avaliação ambiental referentes

aos aspectos abordados no escopo deste trabalho, com vistas a formação do modelo de

avaliação a ser adotado no presente estudo de caso.

Promove-se a distinção de conceitos referentes a aspectos e impactos ambientais em

atividades. Para tal, busca-se as definições no contexto da Norma NBR ISO 14004:

Aspecto ambiental é o elemento das atividades, produtos e serviços de uma

organização que pode interagir com o meio ambiente;

Impacto Ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou

benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou

serviços de uma organização. (NBR ISO 14001, 1996).

2.2.1 Perturbações Sonoras

O decibel (dB) é uma unidade logarítmica usada para descrever uma razão. Esta

razão pode ser usada para exprimir potência, voltagem, intensidade ou várias outras

grandezas. Ao se referir a intensidade sonora, pode-se exprimir a diferença em decibéis

entre dois referenciais a partir da Equação 2-1, proposta pelo Instituto de Matemática e da

Ciência da Computação da Universidade de São Paulo (IMCC, 2002), disposta a seguir:

10 X Log (P2 / P1)   [dB]

eq 2-1

em que a função logarítmica está expressa sobre base 10.
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A equação 2-1 também pode ser expressa graficamente a partir da figura 2-1 abaixo

Figura 2-1 Expressão gráfica da função logarítmica Decibel

Fonte: The University of New South Wales, Au

Von Gierke e Eldred (1993) afirmam que os níveis de ruído ambiente, os quais são

supostos interferentes na atividade humana, dependem da atividade e do estado de espírito

contextual da pessoa. O efeito cumulativo de interferência na atividade pelo ruído foi

considerado como a melhor medida em termos de incômodo.

Consideram-se ainda duas abordagens na busca na elaboração de normas

reguladoras de ruído ambiental:

Determinação dos níveis básicos que se compatibilizam com as atividades

humanas;
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Avaliação da qualidade intrusiva relativa ao ruído e a reação causada pelo

mesmo.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U. S. Environmental

Protection Agency - EPA), adota a primeira abordagem. Para descrever o ruído ambiental, a

EPA definiu parâmetros "nível médio sonoro dia-noite”, "nível requerido para proteção da

saúde pública e bem estar com adequada margem de segurança". Deve-se notar que ao

identificar o nível dia-noite de 55 dB, não se trata de regulamentação, mas ao contrário,

uma meta ideal de longo prazo. Em 1974 mais do que 50% da população americana estava

vivendo no ruído ambiente externo excedendo este nível (EPA, 2002).

A Occupational Safety and Health Act - órgão de saúde ocupacional do governo dos

Estados Unidos, estabeleceu critérios de exposição a ruídos baseados, sobretudo em 8 horas

de exposição a 90 dBA de ruído contínuo. Observou-se que esse critério protegeria

aproximadamente 90% das pessoas expostas a níveis 90 dBA por um tempo significativo

de horas diárias. Para durações menores à exposição, níveis de ruído mais altos são

permitidos sob esse controle. (OSHA, 2001).

O nível de exposição permissível por este critério, está disposto na Tabela 2-1, a

seguir disposta:

Tabela 2-1 Nível de ruído diário permissível em decibéis

Duração por dia (h) Nível de ruído (dBA)
8 90
6 92
4 95
3 97
2 100

1 1/2 102
1 105

3/4 107
1/2 110
1/4 115

Fonte: OSHA, 2002.

É relevante afirmar-se que os critérios levados em consideração para elaboração

destes modelos formativos basearam-se nas experiências e bancos de dados formatados na
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segurança do trabalho. A partir deste modelo extrapolou-se esta assertiva para outras

populações. A literatura especializada relata impactos do ruído na população. A tabela 2-2

apresenta alguns destes efeitos, pode ser analisada na página seguinte.

Tabela 2-2 Impacto de ruídos na saúde - volume reação efeitos negativos exemplos de exposição

VOLUME REAÇÃO EFEITOS NEGATIVOS EXEMPLOS DE LOCAIS

Até 50 dB
Confortável (limite da

OMS)
Nenhum Rua sem tráfego.

Acima de 50 dB O ORGANISMO HUMANO COMEÇA A SOFRER IMPACTOS DO RUÍDO.

De 55 a 65 dB
A pessoa fica em estado

de alerta, não relaxa

Diminui o poder de concentração e

prejudica a produtividade no trabalho

intelectual.

Agência bancária

De 65 a 70 dB

(início das epidemias

de ruído)

O organismo reage para

tentar se adequar ao

ambiente, minando as

defesas.

Aumenta o nível de cortisona no

sangue, diminuindo a resistência

imunológica. Induz a liberação de

endorfina, tornando o organismo

dependente. É por isso que muitas

pessoas só conseguem dormir em

locais silenciosos com o rádio ou TV

ligados. Aumenta a concentração de

colesterol no sangue.

Bar ou restaurante lotado

Acima de 70

O organismo fica sujeito

a estresse degenerativo

além de abalar a saúde

mental

Aumentam os riscos de enfarte,

infecções, entre outras doenças sérias.

Praça de alimentação em

shopping centers

Ruas de tráfego intenso.

Fonte: (Maia, 2001).
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2.2.1.1 A problemática do ruído urbano

O trabalho de Pimentel e Souza (1997) oferece uma larga base de dados ao tratar

dos aspectos e impactos do ruído urbano na cidade de Belo Horizonte, dentre os quais

citam-se os seguintes:

A situação externa nas vias urbanas - O nível médio (Leq) diurno de ruído

externo do tráfego de veículos em Belo Horizonte (BH), sem barulhos industriais e

outros ocasionais mais elevados, após um amplo diagnóstico (Álvares e Pimentel-

Souza, 1992), por todas zonas Residenciais, Comerciais e Industriais, foi de 69,5

dB(A).

O ruído interno em escolas da UFMG - A Lei Ambiental Municipal, que

rege o controle da Poluição Sonora em BH, é a de número 4034/85. O decreto

5893/88, estabelece níveis máximos de ruído internos para cada um dos três

períodos: diurno (7-19 horas), vespertino (19-22h) e noturno (22-7h), de acordo

com a Lei atual do Uso e Ocupação dos Solos (Álvares e Pimentel-Souza, 1992). As

medições internas no período diurno nas Bibliotecas mostraram um Leq variando de

53,4 a 68,2 dB(A) e nos Auditórios, Leq entre 51,1 dB(A) e 66,5 dB(A);

Ruído interno no Hospital das Clínicas da UFMG – Medição realizada em

1991 em diferentes andares do Hospital das Clínicas da UFMG, localizado na zona

central da cidade, no horário das 9 às 11h fora do pico do trânsito, descreve Leq de

63,2 a 68,4 dB(A), atingindo valores instantâneos de 79,7 dB(A).

Ruído interno em uma residência da zona sul – Relatos de medições

realizadas no ano de 1991, exprimem um largo espectro de intensidade sonora,

variando de 67 dB(A) a 95 dB(A) em uma situação extrema.(Pimentel e Souza,

1997).

Relações sinal/ruído de fundo como as acima descritas são mais do que suficiente

para acordar a maioria das pessoas nos sonos profundos, cujos limiares nos estágios IV e no

dos sonhos, são de 35 e 31 dB(A) respectivamente. (Lukas, 1971).

O Centro de Estudos de Perturbações e de Energia (CERNE,1979), na França,

reconhece que o ruído de baixos níveis permite adaptação. Mas, após vários anos, os
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déficits no sono, sob níveis de ruído de até 55 dB(A) internos, são cumulativos, mudando a

estrutura do sono como fossem de pessoas envelhecidas precocemente. Pessoas de 35 anos

estudadas estavam dormindo como se fossem de 55-60 anos não expostas ao barulho.

Enfim, dormir e desempenhar mal não é necessariamente causado pela idade. (Vallet et al,

1975).

2.2.1.2 Fontes de ruído e sugestões para a mitigação

Os veículos automotores são a mais evidente causa de poluição sonora. Devem-se

inspecionar eficazmente os escapamentos dos veículos usados, sua fluidez e

congestionamento no trânsito. Centrais de carga devem ser criadas na periferia das

metrópoles. Na Cidade só circulariam caminhões leves, mais silenciosos e em horas

adequadas. A pavimentação das ruas e estradas poderia produzir menos ruído (Rapin,

1992).

O atraso no urbanismo e construção civil e o ônus, muitas vezes excessivo, ou a

impossibilidade de remanejar prédios e cidades constituem grandes obstáculos para a

obtenção da conformidade relativa ao ruído urbano (IPT, 1988).

Os países avançados desestimulam há muito o crescimento desordenado da

aglomeração urbana, em particular nas grandes cidades, fixando rígido controle de

equipamentos, e aumentado a fiscalização das atividades públicas e privadas. As paredes

paralelas de residências e prédios, muito comuns em nossas cidades, aprisionam o ruído e

constituem verdadeiras caixas de ressonância (Gerges, 1991). Pisos flutuantes nos prédios

evitam a propagação do som para os outros andares (Silva, 1991; Stortini y Giullano,

1992). Pena (1991) recomenda janelas especiais para melhor vedação do ruído.

Não há um plano diretor para as metrópoles do Brasil, exceto Curitiba, para ordenar

os futuros crescimentos urbano e arquitetônico descentralizados, de forma preventiva e

eficaz.

Em Dusseldorf, e em outras cidades da Alemanha, implantou-se pequenas áreas

urbanas homogêneas, os "biótopos" refletindo a micro fauna e flora, para definir e

conservar a sua vocação local, aperfeiçoando a qualidade de vida humana

(Landeshauptstadt, 1987).
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No Brasil, as principais normas pertinentes ao tema acatadas por todas as esferas do

poder público são as seguintes:

NBR 10151, que fixa as condições exigíveis para a medição de ruído, além

do método de avaliação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibéis

ponderados, comumente denominados dB(A);

NBR 10152, que fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico

em ambientes diversos.

2.2.2 Perturbações no tráfego

O transporte é uma necessidade à vitalidade das áreas centrais das cidades. De fato,

uma cidade combina uma mistura de funções que não são somente culturais, mas

igualmente mercantis. Na maior parte das cidades, as populações têm uma tendência a

deixar os centros para se instalar em áreas periféricas, em residências unifamiliares. Em

todas as cidades, o crescimento de transportes públicos estagnou, enquanto que o uso do

automóvel não para de crescer. Há, portanto, necessariamente uma concorrência pelo uso

do sistema viário entre o veículo individual e o transporte urbano de mercadorias. Este fato

resulta do uso crescente do automóvel, criando situações de picos de volumes de tráfego

que se estendem no tempo, e um congestionamento que afeta o transporte utilitário urbano,

(Denatran, FGV, 2001).

Contagens de tráfego objetivam estudos sistemáticos em engenharia de tráfego com

finalidade de conhecimento de parâmetros necessários para a solução de problemas

inerentes ao próprio (Silveira, 1991).

Bielli; Carotenuto; Delle Site, (1998) discorrem sobre a sua importância na

sociedade industrial pós-moderna, e prevêem aumentos no seu fluxo para índices em torno

de 150% em 2025.

Para que a contagem de tráfego seja revestida de consistência, deve-se planejar e

executar com precisão, de forma a criar instrumentos de avaliação sob a forma de modelos

e políticas de abordagem ao problema.

Soares (1975) relata três tipos básicos de contagens de tráfego, a saber:
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Contagem por volume de veículos;

Contagem por volume de pedestres;

Contagens relacionadas, de natureza multiparamétrica.

Relatos de Ming at al (1998), referem-se as contagens volumétricas realizadas com

o objetivo de verificar os padrões de volume em cada dia de pesquisa, bem como para

poder estabelecer os Índices de Permanência. Como veículo de coleta de dados utilizou-se

semáforos eletrônicos aptos a apuração de avaliações quantitativas. Os resultados das

contagens estão expressos em veículos simples e não em veículos equivalentes.  A análise

do estudo aponta para a conclusão que a melhoria do desempenho do tráfego é efetiva com

a introdução desta ferramenta da tecnologia da informação.

2.2.2.1 Pólos Geradores de Tráfego

Denatran (2001) conceitua Pólos Geradores de Tráfego como empreendimentos de

grande porte que atraem ou produzem um grande número de deslocamentos, causando

reflexos negativos na circulação viária no seu entorno imediato, ou eventualmente causando

distúrbios na acessibilidade do local, ou agravo nas condições de segurança de veículos e

pedestres.

A análise de Pólos Geradores de Tráfego é uma atividade de rotina, realizada com o

objetivo de diminuir o impacto que empreendimentos de grande porte geram sobre o

tráfego das vias que lhes dão acesso.

Esta atribuição foi estabelecida pela legislação vigente, que evoluiu e se aperfeiçoou

ao longo dos anos como decorrência do crescimento das cidades, do aumento da frota de

veículos, do surgimento de novos usos do solo e do adensamento verificado em todas as

cidades.

A avaliação do impacto de Pólos Geradores de Tráfego é complementar às Leis de

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), ou seja, apenas determina as condições

de acesso a um empreendimento, sem poder questionar a viabilidade de sua instalação, que

é definida pelo zoneamento. A legislação federal é omissa quando a regulamentação do

tema, remetendo aos municípios a competência do estabelecimento da Legislação

específica quanto ao licenciamento do empreendimento impactante, (DENATRAN, 2001).
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Experiências efetivadas em cidades como São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte

levaram conforme relatos de Pimentel e Souza (1997) levaram ao estabelecimento de uma

legislação municipal que considera o município como um todo, não fazendo distinção a

jurisdições geográficas. Os parâmetros de análise para classificação do empreendimento

como Pólo Gerador de Tráfego são estabelecidos por critérios arbitrários, segundo a ótica

da visualização do problema local. Os principais critérios levados em consideração para o

seu enquadramento estão a seguir dispostos:

Delimitação da área de influência direta do empreendimento;

Identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento Nas

fases de planejamento, implantação, operação e desativação;

Sugestão de medidas de controle ambiental / compensatória a serem

adotadas visando a eliminação ou mitigação dos conflitos gerados.

2.2.2.2 Contagens de Tráfego

Estudos sobre congestionamento de tráfego se originaram nos Estados Unidos,

respaldados pelo fato deste país ser detentor da maior frota de veículos automotores do

mundo. Formalizado o primeiro estudo em 1986 pelo US Department of Transportation,  o

mesmo objetivou estimar o nível de congestionamento presente e futuros nas vias expressas

e urbanas deste país. O objetivo maior deste trabalho foi o de traduzir os dados físicos e de

tráfego em indicadores de qualidade. Sua importância credita-se significativa como

elemento formador dos citados índices, a ponto de se estabelecer como elemento balizador

a partir do qual se considera o trecho em análise congestionado, (USA-TRB, 1985). Sua

metodologia exprime a relação entre o volume e capacidade é de cerca de 0,77, com um

limite máximo de 1550 veiculos/hora/faixa. Os trechos acima deste paramento, segundo

este estudo consideram-se congestionados.

A afirmação da referencia acima citada obtém consistência a partir do relato de

Soares (1975), onde o autor igualmente utiliza este patamar como limite para a definição de

congestionamento de uma artéria urbana.

Relatos de Vasconcelos e Lima (1998), referem-se a estudos Ingleses realizados

com objetivos sistêmicos pelo Transport and Road Research Laboratories, nos anos de
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1963 a 1976. Os estudos objetivaram o estabelecimento de relações entre velocidade e

fluxo de tráfego, com vistas ao estabelecimento de estimativas de desempenho. A

abordagem estatística inserida por este estudo foi uma importante contribuição para o

estabelecimento de referenciais de pesquisa aos pesquisadores do tema.

Taché (1978) foi um dos pesquisadores Franceses a contribuir para a formulação

desta área de conhecimento. Sua abordagem de coeficiente de congestionamento exprime a

diferença entre a velocidade real e a ideal, sendo esta última expressa pela Equação 2-2,

como a máxima possível a ser alcançada, ou seja:

C = 1 / (Vr – Vi)

eq. 2-2

Em que

“C” corresponde ao Coeficiente de congestionamento entre 0 (Vr=Vi) e 1 (Vr=0);

“Vr:” equivale a Velocidade real do tráfego, e

“Vi” a Velocidade ideal do tráfego.

O fluxo de tráfego que circula em uma rede urbana é o resultado de várias decisões

individuais: Realizar ou não a viagem num determinado momento, qual o destino, qual o

meio de transporte, a rota a utilizar, etc. Estas decisões estão sempre condicionadas pelo

nível de congestionamento da rede. O desenvolvimento de modelos matemáticos que

incorporem todas estas dimensões, e que permitam descrever o fluxo de tráfego numa rede

urbana, constitui ferramentas indispensáveis no processo de planejamento e gestão de

sistemas de transportes. (Carvalho, 1999).
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2.2.2.3 A teoria do fluxo de tráfego

A teoria do fluxo de tráfego, conforme descrito por Silva (2001), consiste na

aplicação das leis da matemática, da teoria da probabilidade e da física à descrição do

comportamento do tráfego veicular rodoviário. Esta teoria propõe-se a traduzir o

comportamento das correntes de tráfego no sistema viário através de 03 abordagens

básicas, estudadas desde as correntes de tráfego vistas como meios indivisíveis, até os

menores elementos que a compõem vistos individualmente.

Abordagens básicas:

Análise macroscópica, que considera tráfego como meio contínuo e fluido;

Análise microscópica, estudando interações entre os vários elementos formadores

de fluxo (veículos);

Análise mesoscópica, cujas unidades analisadas são os grupamentos de veículos que

se formam no sistema viário.

Por suas características e considerações, as análises macroscópicas aplicam-se com

sucesso ao estudo de tráfego com grande densidade, mas não se prestam para situações de

tráfego rarefeito (Silva, 2001).

Vandaele, Van Woensel, e Verbruggen (2000) salientam as características empíricas

as quais são revestidas as avaliações de tráfego. Enfocam também a importância destas

formas de parametrização na estruturação de diagnóstico de impacto em ambientes

populosos.

A abordagem de Hasan, Jha, e Bem-Akiva (2001) reforça esta assertiva no seu

trabalho, onde a atribuição empírica dos parâmetros é elemento formador do modelo

proposto.

Contrariamente à maior parte da contribuição da Ciência da Computação à área de

transportes, onde se enfatiza quase que exclusivamente aspectos econômicos e/ou de

planejamento como logística, este projeto propõe o uso de ferramentas da tecnologia da

informação para a criação de um modelo simplificado de simulação de tráfego, que abranja
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desde uma interface amigável até uma modelagem distribuída do problema, permitindo

assim o usuário montar seu ambiente a partir dos parâmetros disponíveis.

Duarte e Lima (2000) formataram um modelo de medição do fluxo de veículos via

tratamento de imagens, consolidando uma tendência de construção de modelos

computacionais para análise do problema, se configurando em um método promissor para a

determinação do volume de tráfego de veículos. Agregue-se ainda o baixo custo da

avaliação, caso seja utilizada uma estratégia de avaliação de longo prazo, e a confiabilidade

dos resultados pela eliminação do fator humano como instrumento de geração de erro.

Entende-se este o caminho do desenvolvimento tecnológico neste setor de conhecimento.

2.2.3 Geração de Resíduos Sólidos

Um grande desafio com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento

da questão do lixo urbano. Além do expressivo crescimento da geração de resíduos sólidos,

sobretudo nos países em desenvolvimento, observam-se, ainda, ao longo dos últimos anos,

mudanças significativas em suas características. Essas mudanças são decorrentes

principalmente dos modelos de desenvolvimento adotados e da mudança nos padrões de

consumo. O crescimento populacional aliado à intensa urbanização acarreta a concentração

da produção de imensas quantidades de resíduos e a existência cada vez menor de áreas

disponíveis para a disposição desses materiais. Acrescido a esses fatos, as questões

institucionais, que tornam cada vez mais difíceis para os municípios dar um destino

adequado ao lixo produzido (LIMA, 2001).

Pinheiro (2001) relata que a Agenda 21 (ONU, 1992) discorre que

aproximadamente 5,2 milhões - incluindo 4 milhões de crianças - morrem por ano de

doenças relacionadas com o lixo. Metade da população urbana nos países em

desenvolvimento não tem serviços de despejo de lixo sólido. Globalmente, o volume de

lixo municipal produzido deve dobrar até o final do século e dobrar novamente antes do

ano 2025.

Segundo Calderonni (1998), o Brasil perde anualmente US$ 13,6 bilhões por não

realizar a reciclagem de seu lixo. Desse total, US$ 4,6 bilhões referem-se a lixo não

orgânico (reciclável), e US$ 9 bilhões a lixo orgânico (restos de alimentos) que poderiam

ser destinados à geração de energia elétrica e compostagem.
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2.2.3.1 Contextualização do problema dos resíduos sólidos urbanos

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da norma NBR 10004

(ABNT, 1987), define resíduos sólidos como resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos,

que resultam de atividades da comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e outros

(perigosos e/ou tóxicos). Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções

técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível.

A produção de lixo tem sido diretamente associada ao estágio de desenvolvimento

de uma região; em geral, quanto mais evoluída, maior o volume e peso de resíduos e

dejetos. Todavia, há outros fatores que influenciam a geração de lixo como variações

sazonais e climáticas, hábitos e costumes da população, densidade demográfica, leis e

regulamentações específicas, entre outros. No Brasil são produzidas diariamente, segundo o

IPT (IPT/CEMPRE, 1995), cerca de 241 mil toneladas de lixo, dos quais 90 mil são de

origem domiciliar. Dessa forma, a média nacional de produção de resíduos por habitante,

estaria em torno de 600 g/dia. Uma cidade como São Paulo, no entanto, produz em média 1

kg/dia de lixo por habitante.

O código do meio ambiente da cidade do Natal, através da Lei Nº 4.100 de 19 de

junho de 1992 no seu capítulo III – Da higiene das vias públicas, no seu artigo 116º,

regulamenta e confere aos municípios a competência para organizar e prestar os serviços

públicos de interesse local, inserindo-se nestes as tarefas de limpeza pública: coleta,

transporte e disposição de lixo municipal. A prestação dos serviços pode ser executada pela

própria prefeitura ou por terceiros. A participação da iniciativa privada aumenta de acordo

com o tamanho da população dos municípios.

Nas cidades médias e pequenas prevalece a administração direta. Nas cidades

grandes existe a tendência de se criarem entidades autônomas - empresas públicas,

autarquias ou sociedades de economia mista. Em ambos os casos observa-se na parte
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operacional uma tendência crescente de terceirização dos serviços. A maioria das capitais

tem seu serviço de coleta de lixo terceirizado.

A prefeitura é responsável pelo pagamento às empresas prestadoras do serviço, com

base no número de toneladas coletadas. A inexistência de uma política brasileira de limpeza

pública, a falta de capacitação técnico-profissional, a descontinuidade política e

administrativa e, em especial, a limitação financeira decorrente, entre outros fatores, da

cobrança pelos serviços ser feita, em geral, sob forma de impostos ou taxas, dificultam

ainda mais a atribuição da prefeitura de gerenciar de forma eficaz a prestação dos serviços.

– sistema de outorga Lei Nº 4100 do código do meio ambiente.

Santos apud IPT/CEMPRE (2002) apresenta na Tabela 2-3, uma composição

percentual, média do lixo domiciliar em alguns países, destacando o contraste de valores

obtidos entre países de primeiro mundo – Estados Unidos, Alemanha, Holanda – e países

de terceiro mundo, como Brasil.

Vê-se, na geração per capita, que existe uma relação entre a quantidade de lixo

gerado e aspectos antropológicos, sociológicos e ambientais. Segundo Fehr (1999), em

países industrializados a média de geração de resíduos é de 1,6 Kg/habitante/dia, enquanto

que em países subdesenvolvidos se alcança 0,8 Kg/habitantes/dia.

Tabela 2-3 Composição do lixo domiciliar em alguns países

Países

Materiais

Brasil Malásia Turquia EUA Holanda Alemanha

Vidro 3,0 3,18 1,70 8,20 14,50 10,40

Metal 4,0 4,22 1,70 8,70 6,70 3,80

Plástico 3,0 11,22 4,30 6,50 6,00 5,80

Papel 25,00 23,73 11,00 41,00 22,50 18,80
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Outros 65,0 57,65 81,30 35,60 50,30 61,20

Fonte: IPT/CEMPRE (1995)

As pesquisas de Santos (2002) corroboram para o estabelecimento de um referencial

quantitativo do volume de resíduos sólidos gerados pela sociedade urbana Brasileira

No Brasil, em particular, os valores encontram-se em torno de 0,7 Kg/habitante/dia.

Alguns autores, afirmam que são gerados diariamente no país 0,9 Kg/habitante/dia e a

coleta dos resíduos gerados se dá em 0,6 Kg/habitante/dia, a diferença é destinada a

terrenos baldios ou aterros clandestinos. (SANTOS, 2002)

2.2.3.2 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos

Caracterizar os resíduos sólidos urbanos de um município, ou determinar a

composição física dos resíduos produzidos por uma população é tarefa árdua, mas de

primordial importância para qualquer projeto na área de resíduos sólidos (Gomes, 1989).

Silva Jardim et al (1995) citam que as características dos resíduos sólidos urbanos

são influenciadas por vários fatores como: número de habitantes, poder aquisitivo, nível

educacional, hábitos e costumes da população, condições climáticas e sazonais, as

mudanças na política econômica de um país também são causas que influenciam na

composição dos resíduos sólidos de uma comunidade.

De acordo com a norma NBR 10004 – (ABNT, 1987), os resíduos sólidos são

classificados em três categorias:

Resíduos Classe I - Perigosos: resíduos sólidos ou mistura de resíduos que,

em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade

e patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo

para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos

ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;

Resíduos Classe II - Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos

sólidos que não se enquadram na Classe I (perigosos), ou na Classe III (inertes). Estes
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resíduos podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade, ou

solubilidade em água;

Resíduos Classe III - Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos

que, submetidos a testes de solubilização não tenham nenhum de seus constituintes

solubilizados, em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de águas,

excetuando-se os padrões: aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo destes materiais

podemos citar, rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são

decompostos prontamente.

Conforme Gomes (1989), os resíduos sólidos urbanos são, também, classificados de

acordo com seus diferentes graus de biodegrabilidade, em:

Facilmente degradáveis: materiais de origem biogênica;

Moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros produtos celulósicos;

Dificilmente degradáveis: trapos, couro (tratado), borracha e madeira;

Não - degradáveis: vidros, metal, plástico.

Gomes (1989) e Silva Jardim et al. (1995) classificam ainda os resíduos sólidos

urbanos, em função de sua origem, como:

Residencial ou doméstico: constituído de restos de alimentação, invólucros

diversos, varreduras, folhagens, ciscos e outros materiais descartados pela população

diariamente;

Comercial: proveniente de diversos estabelecimentos comerciais, como

escritórios, lojas, hotéis, restaurantes, supermercados, quitandas e outros, apresentando

mais ou menos os mesmos componentes que os resíduos sólidos domésticos, como papéis,

papelão, plásticos, caixas, restos de lavagem, etc;

Industrial: proveniente de diferentes áreas do setor industrial, de constituição

muito variada, conforme as matérias-primas empregadas e o processo industrial utilizado;

Resíduos de serviços de saúde ou hospitalar: constituído de resíduos das

mais diferentes áreas dos estabelecimentos hospitalares: refeitório, cozinha, área de
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patogênicos, administração, limpeza; e resíduos provenientes de farmácias, laboratórios, de

postos de saúde, de consultórios dentários e clínicas veterinárias;

Especiais: constituído por resíduos e materiais produzidos esporadicamente

como: folhagens de limpeza de jardins, restos de podação, animais mortos, mobiliários e

entulhos;

Feiras, varrição e outros: proveniente de varrição regular de ruas,

conservação da limpeza de núcleos comerciais, limpeza de feiras, constituindo-se

principalmente de papéis, tocos de cigarros, invólucros, restos de capinas, areia, cisco e

folhas;

De aeroportos, portos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem os

resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou podem conter germes patogênicos,

trazidos aos portos, terminais rodoviários e aeroportos; basicamente, originam-se de

materiais de higiene, restos de alimentação, que podem veicular doenças provenientes de

outras cidades, estados ou países. Porém, os resíduos assépticos, nestes locais, são

considerados como domiciliares.

Na cidade do Natal, conforme relatos de Pinheiro (2000), apud Santos (2002), a

Companhia de Limpeza Urbana realizou alguns estudos de caracterização em 1999. Esta

caracterização é apresentada na Figura 2-2, a seguir disposta:

Figura 2-2 Caracterização dos resíduos sólidos de Natal / RN

Fonte: Pinheiro e Lopes, 1999.
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2.2.3.3 Impactos Ambientais gerados pelos resíduos sólidos urbanos

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT através da norma NBR ISO

14001 (1996), conceitua impacto ambiental como qualquer modificação do meio ambiente,

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços

de uma organização.

Os resíduos quando não dispostos e tratados convenientemente, atendendo a pré-

requisitos adequados a sua classificação e biodegrabilidade, terminam por poluir o solo, o

ar e a água, contribuindo para proliferação de vetores e doenças aos próprios geradores,

independente de qualquer que seja o seu nível sócio cultural.

Mato (1998), destaca os riscos à saúde como um problema de falta de

gerenciamento dos resíduos gerados e incorretamente dispostos.

Sakai et al. (1996) relata que fatores como a topografia, densidade populacional,

infra-estrutura de transportes, normas socioeconômicas e ambientais, são aspectos que

interferem diretamente na gestão dos resíduos sólidos municipais.

No Brasil, além desses fatores que contribuem para proliferação de lixões e de um

sistema de limpeza pública deficiente, existe a carência de uma Política Nacional de

Resíduos Sólidos (IPT/CEMPRE, 1995). Isto resulta com que não sejam avaliados os

impactos ao meio ambiente causados pela produção, gerenciamento e disposição

inadequada de resíduos sólidos urbanos que, direta ou indiretamente, afetam os recursos

hídricos e a qualidade do ar e o solo.

Tais impactos são avaliados por autores como Read (1997); Wang et al. (1996) e

Kaseva e Gupta (1996), quando afirmam que o problema de contaminação causado pela

produção de resíduos sólidos é um acontecimento mundial, sendo considerado altamente

impactante por produzirem gás metano, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, entre

outros. Lima (1995), por exemplo, considera que todos os efluentes gasosos e particulados

emitidos para a atmosfera, oriundos das diversas atividades do homem podem ser

considerados lixo.

O autor nos estudos de verificação identificou os gases poluentes que estão mais

presentes nas concentrações de lixo, dentre eles o monóxido de carbono (CO), partículas de



25

óxido de enxofre (SOX), óxido de nitrogênio (NOX) e hidrocarbonetos (HC).Estes gases

são de grande impacto para o meio ambiente, dependendo dos volumes lançados, fato que

ocorre com freqüência nos aterros clandestinos ou sem infra-estrutura.

Santos (2002) destaca a importância do impacto causado pela poluição da água por

resíduos sólidos como uma das mais preocupantes, pois se sabe que a poluição pelo

lançamento direto de resíduos e carreamento do chorume até as águas superficiais, bem

como pela infiltração do chorume e por falhas no gerenciamento, termina por atingir os

aqüíferos e, por conseguinte a saúde da população. As diversas formas de contaminação são

apresentadas na tabela 2-4.

Tabela 2-4 Formas de poluição provocadas pelo lixo na água

Impacto Causas Conseqüências

Físico
A poluição física consiste no lançamento

indiscriminado de resíduos nos cursos d’água.

Aumento da

temperatura da água, aumento

da turbidez, formação de

bancos de sedimentos e

alteração da cor.

Químico

Despejo de resíduos, principalmente industriais,

através do lançamento de detergentes não degradáveis e

resíduos tóxicos, além da exploração de jazidas minerais é um

agente potencial de poluição das águas, como é o caso do

ouro, do petróleo e da extração de pirita (Fonseca, 1999).

Envenenamento de

peixes, aves e outras espécies

da fauna e flora local.

Biológico

Contagem de uma quantidade elevada de elementos

do grupo coliforme e pela presença de resíduos que possam

produzir transformações biológicas consideráveis

Influencia

diretamente a qualidade de

vida dos seres vivos existentes

na água

Fonte: Adaptado de Pinheiro, 1999.

Não menos importante, a contaminação do solo também se torna um impacto

relevante pela quantidade de vetores presente em concentrações de lixo. Segundo Lima
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(1995), por conter substâncias de alto teor energético e por oferecer disponibilidade

simultânea de água, alimento e abrigo, o lixo é preferido por inúmeros organismos vivos, a

ponto de algumas espécies o utilizarem como nicho ecológico.

Conclui-se assim que em uma gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos

urbanos, seja em nível federal, estadual ou municipal, a avaliação de impactos ambiental é

um componente essencial para a minimização e, conseqüentemente, do saneamento

ambiental dos centros urbanos, que se complementa com o esgotamento sanitário.

2.2.3.4 Gestão de Resíduos Sólidos

Campos (1991) diagnosticando a situação dos resíduos sólidos no Brasil, alerta para

a situação agravante que se encontra os cerca de 4000 lixões espalhados por todo o País,

causando uma série de prejuízos ambientais, sociais e para a saúde pública.

São 241614 toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente no Brasil,

onde cerca de 90000 toneladas por dia equivalem a de resíduos sólidos domésticos (algo em

torno de 32 milhões de toneladas por ano) dispostos, a maioria, a céu aberto (Silva Jardim

et al, 1995). A disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil,

detalha-se como 76% em céu aberto (lixão); 13% aterro controlado (lixão controlado); 10%

aterro sanitário; 0,9% usina de compostagem; 0,1% usina de incineração.

Ferreira (1994) cita que a taxa média de geração dos resíduos sólidos domiciliares

em áreas urbanas é de aproximadamente, 0,5 kg/pessoa/dia em países subdesenvolvidos,

atingindo na cidade de São Paulo a média é de 1,0 kg/pessoa/dia. Em países desenvolvidos

este volume pode chegar a 2,0 kg/pessoa por dia. Nos Estados Unidos o total gerado é cerca

de 1,8 kg por pessoa por dia.

Campos (1991) fez uma abordagem geral de estudos preliminares para a seleção de

alternativas de disposição de resíduos sólidos de um município, que depende de fatores da

política municipal, e esclarecimento ao poder público das implicações de cada tipo de

solução a ser adotada - Plano Diretor Municipal.

O autor recomenda como forma de desenvolver os estudos de tratamento e

disposição final dos resíduos, deve-se procurar realizar as atividades de acordo com vários

fatores, como: conhecimento do problema (visitas técnicas de inspeção nos locais de
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disposição final); levantamento de dados dos municípios (lei de uso e ocupação do solo,

população urbana, comércio de recicláveis e utilização do composto na região, orçamento

municipal, áreas disponíveis para tratamento e disposição dos resíduos, etc.); levantamento

dos dados históricos e atuais da limpeza urbana; entre outros. A definição da melhor

alternativa para o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos, será aquela mais

viável em termos técnicos, econômicos e ambientais.

A U.S.EPA - United States Environmental Protection Agency - Agência Americana

de Proteção Ambiental (EPA, 1989), cita que um gerenciamento integrado de resíduos

sólidos urbanos eficaz consiste naquele que contempla o uso de práticas administrativas

com manejo seguro e efetivo fluxo de resíduos sólidos urbanos, observando o menor

impacto sobre a saúde pública e o meio ambiente. Este sistema de gerenciamento integrado

de resíduos deverá conter alguns ou todos os seguintes componentes:

Santos (2002), afirma que o gerenciamento pode ser definido como a ação associada

ao controle da geração, armazenamento, coleta, transferência, transporte, processamento e

disposição dos resíduos sólidos, de forma que se enquadre dentro dos princípios de saúde

pública, econômicos, de engenharia, conservação, estética e outras considerações

ambientais, sendo responsáveis também pelas transformações nas atitudes da população.

A norma NBR 12980 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1993),

define os diferentes tipos de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos:

Coleta domiciliar (regular ou convencional), que consiste na coleta dos

resíduos sólidos de residências, estabelecimentos comerciais, e industriais cujo volume não

ultrapasse o previsto em legislação municipal;

Coleta de feiras, praias, calçadas e demais logradouros públicos;

Coleta de resíduos de serviços de saúde, englobando hospitais, ambulatórios,

postos de saúde, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, etc. Esta coleta e transporte é

de responsabilidade do gerador, conforme Resolução Conama No05 de 05/08/93, porém na

prática, a prefeitura acaba tendo que fazer ou orientar e fiscalizar.

A coleta especial consiste nos resíduos não recolhidos pela coleta regular ou

convencional, tais como entulhos civis, mobiliários (móveis e utensílios velhos) animais
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mortos e podas de jardins; pode ser regular ou programada para onde e quando houver

resíduos a serem removidos. Os entulhos podem ser reciclados para a construção civil.

A coleta seletiva tem por objetivo a separação, na própria fonte geradora,

dos materiais que podem ser recuperados, com um acondicionamento diferenciado para

cada material ou grupo de materiais.

Os requisitos para haver coleta seletiva, são: existir um mercado para os recicláveis,

e o cidadão deve estar consciente das vantagens e deve querer cooperar (educação

ambiental). A operação da coleta seletiva pode ser: domiciliar (realizada por caminhão de

carroceria passando semanalmente coletando os materiais) ou através de Postos de Entrega

Voluntária (PEVs), que são caçambas e contêineres de diferentes cores, instalados,

geralmente, em pontos estratégicos onde a população possa levar os materiais previamente

separados, conforme Silva Jardim et al. (1995).

Os autores citam que o custo médio desses programas é cerca de US$ 240 por

tonelada coletada (algo em torno de dez vezes maior que o custo da coleta regular), e a

receita média por tonelada vendida é de US$ 30; nestes dados não foram considerados os

benefícios de educação ambiental e mudança de comportamento pelos consumidores, estes

retornos, em curto prazo, não são mensuráveis em termos econômicos.

Portanto, a coleta seletiva não é uma prática que garanta benefícios econômicos,

porém, seu princípio fundamental é desenvolver uma consciência à população que resulte

em mudanças nas práticas cotidianas e aponte novas formas de sociabilidade, de ética e

qualidade de vida.

Ainda citando Silva Jardim et al. (1995), a educação ambiental é uma peça

fundamental para o sucesso de qualquer programa de coleta seletiva. Esta forma de

educação, que neste caso visa ensinar o cidadão sobre o papel como gerador de resíduos

sólidos urbanos, é principalmente dirigida às escolas, abrangendo, também a comunidade

inteira. Quando a população fica ciente do seu poder ou dever de separar os resíduos

sólidos, passará a contribuir mais ativamente ao programa, com isto os programas de coleta

seletiva têm menores custos. Um dos princípios básicos da educação ambiental sobre

resíduos sólidos urbanos é o conceito dos três "Rs": Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
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Neste cenário, surge a coleta seletiva como instrumento de alavancagem de um

processo de ação comunitária, onde atitudes integradas do governo e de entidades não

governamentais podem além de proporcionar um aumento da eficiência na gestão urbana de

resíduos sólidos, pode contribuir com uma significativa geração de emprego e renda,

através de ações de incentivo ao associativismo.

Santos (2002) afirma que a coleta seletiva de resíduos, depende também de

mudanças estruturais e de atendimento das exigências da população que resultem em uma

redução do volume de resíduos gerados, o que aumenta ainda mais a importância dos

programas de coleta seletiva de resíduos. Aparentemente, o Brasil encontra-se nesta etapa

de estruturação, que pode ser adquirida com a implantação da uma Política de Resíduos

Sólidos na localidade.

2.3 Sistema de Gestão Ambiental

Conceitua-se Sistema de Gestão Ambiental como a parte do sistema de gestão

global que inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades,

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir,

analisar criticamente e manter a política ambiental (NBR ISO 14001, 1996).

Raines (1999) conceitua como uma tentativa para criar um padrão de gerenciamento

ambiental capaz de atender as organizações nas suas especificações para exportação –

conformidade de processo na visão ambiental. O autor disserta sobre as motivações para a

certificação das organizações:

Busca de economias potenciais;

Adequação a legislação vigente;

Busca de vantagem competitiva em relação a concorrência;

Benefícios do Marketing verde;

Incentivos e/ou pressões regulatórias governamentais;

Busca de incentivos governamentais;

Busca de instrumento de qualificação comercial para exportação;
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Redução de taxas de seguros.

Ao ato da edição das normas da série ISO 14000, observou-se uma grande

movimentação do mercado para a implantação de um sistema de gestão ambiental. Vale

destacar que não obstante a validade do processo, o mesmo deverá estar calcado num

profundo conhecimento de como se implantar, suas implicações e dificuldades.

A norma NBR ISO 14001 especifica os requisitos do sistema de gestão ambiental,

tendo sido redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes de organizações, a para

adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais (NBR ISO 14001, 1996).

A base desta abordagem é a observância ao modelo proposto, baseado nos seguintes

princípios:

Implementação de uma política ambiental;

Planejamento das ações;

Implementação e operação;

Verificação e implementação das ações corretivas;

Realização de uma análise crítica pela organização, com vistas a abordar as 

eventuais necessidades de alteração na política e objetivos;

Retroalimentação do sistema, através como instrumento de melhoria 

contínua para o sistema analisado.

Saliente-se que a forma de abordagem desta metodologia esta baseada está baseada

no ciclo PDCA, um dos legados de Deming (1986) a gestão das organizações.

Existe uma grande diferença entre implantar um sistema de qualidade baseado na

ISO 9000 e um sistema ambiental baseado na ISO 14000. Este último exige um cuidado

maior face a falta de cultura e ações ambientais nos diversos processos e nas pessoas de

cada empresa. São poucas as que incorporam a variável ambiental em seu planejamento

estratégico (Macedo, 1994).

Relatos de Ofori, Gang e Briffett (2001), destacam como benefícios de implantação

de um Sistema de Gestão Ambiental a redução dos custos operacionais, o aumento da
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performance competitiva, e a melhoria da imagem da organização junto ao mercado e a

coletividade.

A adoção e implantação de um Sistema de Gestão Ambiental é evidenciada como

um qualificador de pedidos pela União Européia, segundo observações de Quazi at al

(2000).

Deve-se trabalhar no sentido de efetuar o deslocamento do paradigma vigente de

que apenas empresas que tenham atividades impactantes e que vendam seus produtos no

mercado externo deverão se preocupar com a ISO 14000. Este é um erro capaz de num

futuro próximo fadar empresas ao insucesso. A questão ambiental trata diretamente a

relação empresa, acionista, cliente, fornecedor, empregado e comunidade. A pressão interna

deverá crescer e se tornar mais intensa. A empresa que não estiver consciente dessa nova

realidade - que não seja uma empresa-cidadã estará comprometendo o seu futuro. A

comunidade é parte integrante de qualquer sistema que busca a qualidade total.

Vislumbra-se um crescimento organizado e fundamentado tecnicamente das

Organizações Não Governamentais e dos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente. A

fiscalização deverá ser descentralizada. Em nível empresarial, será necessária uma grande

transformação. Há uma profunda necessidade de se conscientizar os empresários da nova

realidade ambiental mundial. Não adianta discorrer sobre implantação de um sistema de

gestão ambiental baseado na ISO 14000, se o sistema gestor da empresa não estiver

realmente comprometido e contemplado com as ações. Há uma necessidade de se conhecer

profundamente os investimentos necessários e as normas a serem seguidas para a

implantação deste.

Entretanto, a busca da certificação não deverá ser, de forma alguma, a meta

principal, mas sim uma conseqüência do processo de conquista da excelência ambiental.

Não adianta ter um diploma afixado na parede, se o sistema implantado é falho. As

empresas que adotarem esta postura enfrentarão a incredibilidade da comunidade e órgãos

fiscalizadores. A variável ambiental deverá, obrigatoriamente, fazer parte do planejamento

estratégico de qualquer empresa.
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2.4 Experiências nacionais e internacionais em gestão ambiental

urbana

Em 1992 o Rio de Janeiro sediou a Conferencia Mundial para as Nações Unidas

para o meio ambiente e o desenvolvimento. Esta conferencia caracterizou-se por gerar

documentos mais sistematizados e prescritivos para o desenvolvimento sustentável, focados

sobretudo na atuação governamental. Dentre os documentos gerados nesta conferencia,

destaca-se a Agenda 21, com foco no desenvolvimento sustentável, cujo conceito básico é a

participação de todas as partes, visando o desenvolvimento do todo. Sua estratégia pode ser

resumida pelo lema: “Agir local, pensar global”(ONU, 1992).

Continuando a citar o autor acima, “Agir local” refere-se a inclusão da questão

ambiental na gestão e execução das políticas públicas, caracterizando-se esta conceituação

como práticas utilizadas pelos governos para minimizar os impactos ambientais de cidades.

No âmbito das possibilidades de gestão e planejamento sócio-econômico, onde a

questão ambiental se inclui, o poder público no Brasil possui três esferas de atuação: A

Federal, a Estadual e a Municipal. Uma boa maneira de compreender estas diferentes

esferas de atuação do poder é a da classificação das vias de atuação proposta por Barbieri

(1997), reproduzida na Tabela 2-5 a seguir disposta:

Tabela 2-5 Principais instrumentos de política ambiental pública

Gênero Espécie

Comando e controle Padrão de emissão e desempenho;

Proibições e restrições sobre produção, comercialização e uso de produtos;

Licenciamento ambiental.

Econômico Tributação sobre poluição e uso de recursos naturais;

Incentivos fiscais;

Criação e sustentação de mercados;

Financiamentos em condições especiais;

Licenças negociáveis.

Diversos Educação ambiental;

Reservas ecológicas e outra áreas de proteção ambiental;

Informações ao público;

Mecanismos administrativos e jurídicos de defesa do meio ambiente.
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Fonte: Barbieri, 1997.

Sinclair-Desgagné e Landis Gabel (1997), relatam experiências no Canadá na

adoção de novos padrões internacionais de auditoria ambiental que surgem de demandas

públicas para adoção e implementação de empresas privadas. Uma de suas características

mais importantes segundo os autores, é a ênfase aos sistemas gerenciais e incentivos, fato

que resulta em uma abordagem inteligente dos recursos ambientais.

Relatos de Seder, Weinkauf, e Neumann (2000), discorrem sobre a importância da

formação de bases de dados com vista a elaboração de modelos de planejamento regional

da questão ambiental na Alemanha. Esta ferramenta é reconhecida na sua eficácia como de

suporte a tomada de decisão de questões ambientais.

No Brasil, podemos destacar o inventário nacional de resíduos industriais, gestão

regulamentada pela resolução Nº 6 de 1988, do Conama visando elaborar um quadro

atualizado da geração e disposição dos resíduos industriais e sua conseqüente ação

formadora de política ambiental pública para o trato da questão (CONAMA, 1988).

2.5 Conclusões do capítulo

O desenvolvimento dos centros urbanos gera contínuas modificações no meio

antrópico, e estas devem ser monitoradas e avaliadas com uma efetiva ferramenta de

melhoria contínua que forneça o melhor direcionamento para a sua gestão.

Neste cenário, o levantamento dos impactos ambientais referentes a festividades tem

grande importância no sentido de fornecer os parâmetros de avaliação com vista a

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental Urbana que contribua para a

manutenção do paradigma do desenvolvimento sustentável.

As perturbações sonoras são um problema real e a metodologia de análise

quantitativa de atendimento as Normas NBR ISO 10151 (ABNT, 1987) e NBR ISO 10152

(ABNT, 2000), constituem-se em ferramentas de aplicabilidade difundida e de efetividade

reconhecida.

Perturbações referentes ao aumento de volume de tráfego recebem uma crescente

abordagem de uso da tecnologia da informação como um instrumento facilitador para o
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levantamento das bases de dados para a análise do problema. Os trabalhos de Duarte e

Lima (2000), e Ming et al (1998) reforçam esta assertiva, porém deve-se buscar soluções de

avaliação de aplicabilidade reconhecida sob o ponto de vista acadêmico, baixo custo, e fácil

implementação. Os conceitos de Soares (1975), referendados pelo trabalho do

Transportation Research Board (1985), reforçam esta afirmativa.

Santos (2002), discorre que para se solucionar o problema dos resíduos sólidos

urbanos se faz necessário uma mudança na concepção de modelo econômico, voltada para

o desenvolvimento sustentável. Afirma ainda o autor, que uma proposta para o

gerenciamento integrado de resíduos sólidos deve estimular o envolvimento da comunidade

na discussão de propostas de planejamento e gestão de soluções a serem implementadas.

Boiral e Sala (1998) alertam que a adoção de um Sistema de Gestão Ambiental

baseado no sistema de Normas ISO 14000 deve ser considerada uma ferramenta de gestão e

não o fim por si próprio. Citam ainda os autores que o sistema de gestão deve ser formatado

de modo exeqüível em termos operacionais, para que o mesmo resulte proativo para o meio

ambiente, benefício da população e das futuras gerações a provir.
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Capítulo 3

Metodologia da Pesquisa

Este capítulo apresenta o modelo metodológico adotado neste trabalho, envolvendo

a descrição das fases de implementação do mesmo, tais como o delineamento da pesquisa, a

classificação do estudo, os componentes da pesquisa, como também os critérios e os

procedimentos de coleta, análise e interpretação dos dados obtidos.

3.1 Tipo da pesquisa

Esta pesquisa é um estudo de caso, com propósitos exploratórios e descritivos. Yin

(2002) recomenda adoção desta técnica quando o foco temporal está em fenômenos

contemporâneos dentro do contexto de vida real, e a necessidade de se utilizar esta

estratégia de pesquisa nasce do desejo de entender um fenômeno social complexo.

Segundo o autor, estudo de caso é uma pesquisa empírica que:

Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real;

As fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes;

Múltiplas fontes de evidências são utilizadas.
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3.2 A escolha do caso

O objeto de pesquisa foi a festa popular denominada Carnatal, que se realiza há

treze anos nas vias públicas da cidade do Natal. Nos últimos oito anos a mesma se realiza

no bairro de Lagoa Nova, no entorno do largo do Estádio Municipal João Machado,

característica que tem como maior diferencial a infra-estrutura de logística no que diz

respeito aos órgãos que interagem direta ou indiretamente com o evento, tais como

Empresa Promotora, Polícias Militar e de Trânsito, além do Corpo de Bombeiros. O Anexo

1 apresenta o memorial descritivo do evento analisado.

A necessidade de busca da conformidade ambiental para balizar a realização de

eventos desta natureza leva ao pesquisador buscar os instrumentos formadores do modelo a

ser concebido para a análise do problema.

A análise dos resultados constantes da Pesquisa de Opinião – Consult, denominada

Carnatal 2001, revela que os fatores perturbações sonoras, implicações quanto ao

congestionamento de tráfego, e geração de resíduos sólidos como relevantes e prioritários

pela população que interage direta ou indiretamente com o evento, notadamente a que

reside em seu entorno (CONSULT, 2001). Com base nos resultados constantes nesta

pesquisa, consideram-se estes os aspectos ambientais significativos, alvos deste trabalho.

Para maior consistência, realizou-se busca de referencial teórico que balize o

processo construtivo caracterizado por esta tipologia de pesquisa. A literatura analisada

corrobora para a eleição destes três parâmetros como objetos prioritários de estudo. Os

termos do item 2.5 do referencial teórico pesquisado suportam esta assertiva, fornecendo

assim a consistência teórica para o trabalho.

3.3 Obtenção dos dados

O item em detalhe é um instrumento que contém o conjunto de procedimentos e

regras a serem cumpridas no decorrer da pesquisa, e cujo seguimento tem importância na

medida de aumentar a confiabilidade do processo, como também serviu de guia do

investigador ao longo das atividades do estudo.
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Fases de elaboração do Protocolo:

3.3.1 Visão geral do projeto

Define-se como uma proposta para estabelecimento de estratégia para Gestão

Ambiental de eventos públicos o objeto do presente instrumento dissertativo.

Como instrumento para implementação do mesmo, realizou-se um Diagnóstico

Ambiental, nos termos do Art. 6º da Resolução Nº 01/86 do CONAMA, específica aos

pressupostos impactos ambientais no entorno do evento a seguir listados, (CONAMA,

1986).

Perturbações sonoras;

Implicações no trânsito;

Geração de resíduos sólidos.

3.3.2  O método de análise

Como o objeto de pesquisa remonta a três impactos ambientais distintos, os

instrumentos de coleta de dados foram igualmente diversos:

3.3.2.1 Coleta de informações sobre perturbações sonoras

Para a análise da problemática de perturbações sonoras, o pressuposto impacto foi

analisado à luz das normas NBR 10151 e NBR 10152 da ABNT – Associação Brasileira de

Normas Técnicas. Como instrumento de medição foi utilizado um decibelímetro digital de

fabricação Instrutherm, modelo 4011, envolvendo as medições do nível de pressão sonora

equivalente (LAeq), em decibéis ponderados, comumente chamado dB(A). Os resultados

apresentados representaram a média aritmética de 06 ensaios. As medições foram feitas

tanto no exterior como no interior das edificações. Nos ensaios efetuados no exterior de

edificações, com a finalidade de prevenir o efeito dos ventos sobre o microfone, foi usado

protetor, conforme instruções do fabricante.

No exterior das edificações, as medições foram efetuadas em pontos afastados

aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m de quaisquer outras superfícies

refletoras, tais como muros e paredes As medições em ambientes internos foram realizadas
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a uma distância de no mínimo 1m de quaisquer superfícies como paredes, teto, pisos e

móveis. Os níveis de pressão sonora nestes ambientes representaram o resultado da média

aritmética de 06 medições realizadas em posições distintas, sempre que possível afastada

entre si de pelo menos 0,5 m, e efetuadas nas condições de utilização normal do ambiente,

isto é, com janelas abertas e fechadas, como detalhado no modelo adotado para registro.

3.3.2.1.1 Dados necessários à compreensão da metodologia da avaliação:

Os dados foram colhidos entre os dias 07 e 08 de dezembro, respectivamente sexta e

sábado da realização do evento e no dia 14 de dezembro de 2001, o sábado subseqüente,

com a finalidade da efetivação da prova em branco.

Como instrumento de medição, utilizou-se um decibelímetro digital de fabricação

Instrutherm, modelo 4011, envolvendo as medições do nível de pressão sonora equivalente

(LAeq), em decibéis ponderados, comumente chamado dB(A), As técnicas utilizadas para

medição estão descritas em detalhes no item 3.2.2 deste Capítulo.

3.3.2.1.2 Relatório dos Ensaios

Dados do equipamento utilizado:

Tipo de equipamento: Medidor de Intensidade de Pressão Sonora (Decibelímetro)

Marca: Instrutherm

Modelo: 4011

Número de Série:25123

Certificado de calibração: CA 562 emitido em 12/11/2001.

3.3.2.2. Coleta de informações sobre volume de tráfego

A avaliação do volume de tráfego durante o evento, consistiu em apresentar dados

com os quais se possa abordar ou prevenir os problemas relacionados com aumento de seu

fluxo. Para o evento em questão optou-se pela forma de contagem por volume de veículos,
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pois a mesma, retrata de maneira mais abrangente e específica o eventual impacto do

evento em relação ao trânsito da cidade. A metodologia empregada foi a da contagem

eletrônica, tendo como base de dados os relatórios dos sistemas registradores de tráfego,

formalmente solicitados ao órgão estadual gestor de transito DETRAN / RN, servindo

como parâmetro de análise o mês de Dezembro de 2001. A utilização dos referidos

relatórios contribuiu para inserir maior credibilidade e consistência a natureza da análise.

Crê-se importante ressaltar que a metodologia acima descrita para a análise do problema

em questão encontra respaldo nos trabalhos de Soares (1975), do Transportation Research

Board (1985) e Ming et al (1998).

3.3.2.3 Coleta de informações sobre a geração de resíduos sólidos

A implementação dos serviços de limpeza em um evento desta natureza transcorre,

tendo como fonte de operacionalização duas formas básicas de geração de prestadores de

serviço, a saber:

Utilização dos meios de produção da Companhia de Infra-estrutura

Municipal – URBANA - Companhia de Serviços Urbanos de Natal, e de sua

infra-estrutura de prestação de serviços terceirizada;

Participação de Cooperativas como a Associações de catadores de

Recicláveis sediadas em Natal.

O escopo da análise deste item foi a pesquisa documental referente aos indicadores

de desempenho desta autarquia municipal e a pertinente comparação destes com os

disponíveis na literatura especializada levantados no Capítulo 2 deste trabalho.

Com base nas pesquisas geradas pela análise dos documentos acima descritos,

realizou-se uma análise crítica dos impactos gerados pelos volumes adicionais de resíduos

sólidos originados pelo evento. São critérios relevantes de análise além do volume

quantitativo de resíduos, a eficiência dos meios de produção utilizados na coleta e

destinação final dos mesmos.
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3.4 Análise e discussão

O Programa de Gestão Ambiental proposto atenderá ao disposto nas Normas NBR

ISO 14001 (1996) Sistema de Gestão Ambiental - Especificação e diretrizes para uso, e

NBR ISO 14004 (1996) Sistema de Gestão Ambiental - Diretrizes gerais sobre princípios,

sistemas e técnicas de apoio.
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Capítulo 4

Resultados e Discussão

A finalidade deste capítulo é a de descrever os resultados e promover a

discussão dos objetos da pesquisa referentes ao estudo de caso proposto. Na apropriação dos

mesmos remete-se ao trabalho de Lima (2001) intitulado Diagnóstico Ambiental: Um estudo

de caso referente ao Carnatal 2001.

O capítulo discorre sobre o processo de obtenção de dados referentes aos

impactos ambientais avaliados, e discute os seus resultados com a finalidade de a partir dos

mesmos propor um modelo de sistema de gestão ambiental regulatório da realização de

eventos públicos

4.1 O evento Carnatal

O Carnatal é uma festa popular realizada na cidade do Natal tendo como data usual a

primeira semana do mês de dezembro.

Em 2001 a festa foi realizada entre os dias 06 e 09 de dezembro.

É destacadamente a maior festa popular do Estado do Rio Grande do Norte, tendo

forte impacto na economia local, gerando um grande número de empregos diretos e

indiretos, movimenta o turismo gerando recursos financeiros.

O evento caracteriza-se pela montagem de uma estrutura que é denominada de

Corredor da Folia, composto de camarotes e arquibancadas, onde um determinado número

de blocos animados por trios elétricos e suas respectivas bandas se apresentam e circulam
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pelos logradouros públicos da redondeza. A descrição detalhada do evento está disposta no

Anexo 1.

4.2 Aspectos e Impactos Ambientais

4.2.1 Avaliação Quantitativa do Nível de Intensidade Sonora

4.2.1.1 Aspectos da Avaliação Quantitativa do nível de intensidade sonora

A medições ocorreram em quarenta pontos ao longo do roteiro do evento e nas suas

cercanias sendo os pontos de 01 a 32 medidos no decorrer do evento (07 e 08 de 12/2001) e

os 33 a 40 no fim de semana subseqüente como forma de efetuar uma prova em branco.

No dia 07 de dezembro, realizaram-se medições referentes à aproximação do veículo

de som da agremiação Chiclete com Banana, com a finalidade de formar um perfil de

intensidade sonora em relação a um observador fixo. O resultado desta avaliação está

relatado na Figura 4-1 abaixo.

Figura 4-1 – Perfil da intensidade sonora referente a aproximação do veículo de som do grupo

Chiclete com Banana em 07/12/2001

Fonte: Pesquisa de campo, 2001
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Paralelamente, foram realizadas medições, com a finalidade de avaliar o efeito da

distância do observador em relação ao nível de intensidade sonora. Os resultados da

pesquisa em questão são os seguintes dispostos na Figura 4-2, abaixo:

Figura 4-2 – Relação entre a distância do observador e o nível de intensidade sonora referente a

agremiação Chiclete com Banana em 07/12/2001

Fonte: Pesquisa de campo

O processo avaliativo que originou as duas Figuras anteriormente dispostas foi

reproduzido em cinco outras agremiações e os resultados obtidos estão dispostos na Tabela

4-1, a seguir disposta:

Tabela 4-1 Intensidade sonora medida em função da distância da fonte geradora

Fonte: Pesquisa de campo, 2001
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Tabela 4-2 – Máxima exposição ao ruído relativo a um observador fixo durante o evento

Fontes: Promotora do evento, Pesquisa de campo, 2001

A partir dos resultados obtidos na análise da Figura 4-1, e das Tabelas 4-1 e 4-2

anteriormente dispostas, pode-se inferir que um participante do evento na condição de

assistente ao nível do solo, está submetido a um nível de intensidade sonora superior a 90

dB(A) por um período de tempo não inferior a 262 minutos no período de realização do

evento, representando desta forma um efetivo impacto ambiental sobre a população

residente no entorno da realização da festividade.

Data Nome da Agremiação Número de passagens
Máxima exposição

(min)
Total de exposição

(min)
7/12/2001 Sou Careta, Drogas BAH 1 3 3

7/12/2001 Nana Banana 2 5 10

7/12/2001 Acordo Doido 1 3 3

7/12/2001 A Barca 2 5 10

7/12/2001 Burro Elétrico 2 3 6

8/12/2001 Bakana 2 5 10

8/12/2001 Bicho Papão 2 5 10

8/12/2001 Caju com Sal 2 5 10

8/12/2001 Cocobambu 2 5 10

8/12/2001 Nana Banana 2 5 10

8/12/2001 Jerimum 2 5 10

8/12/2001 A Barca 2 5 10

8/12/2001 Galo do Sol 2 5 10

9/12/2001 Nana Banana 2 5 10

9/12/2001 Galo do Sol 2 5 10

9/12/2001 A Barca 2 5 10

9/12/2001 Cocobambu 2 5 10

9/12/2001 Caju com Sal 2 5 10

9/12/2001 Jerimum 2 5 10

9/12/2001 Bicho Papão 2 5 10

9/12/2001 Bakana 2 5 10

10/12/2001 Galo do Sol 2 5 10

10/12/2001 Jerimum 2 5 10

10/12/2001 Caju com Sal 2 5 10

10/12/2001 Cocobambu 2 5 10

10/12/2001 Bicho Papão 2 5 10

10/12/2001 A Barca 2 5 10

10/12/2001 Bakana 2 5 10

262Tempo total de exposição a máxima intensidade sonora (min)
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A seguir desenrolou-se todo o processo de avaliação quantitativa de acordo com a

metodologia disposta nos termos do item 3.3.2.1 deste trabalho. O relatório das medições se

encontra detalhado em Diagnóstico emitido por Lima (2001), devidamente formatado de

acordo com os requisitos das normas NBR 10151 e NBR 10152.

4.2.1.2 Discussão dos resultados da avaliação quantitativa do nível de

intensidade sonora

A análise dos resultados dispostos a partir da Figura 4-1 sugere que um observador

fixo está submetido ao nível de intensidade sonora máxima, durante a passagem da

agremiação por um período não superior a cinco minutos.

Resultados dispostos a análise a partir da Figura 4-2 revelam que a partir de uma

distância de 30 metros da fonte geradora do ruído em questão, a intensidade sonora decai

para níveis em torno de 95 dB(A), atingindo 90 dB(A) a uma distância de 50 metros da fonte

geradora, fato este tomado como referencia para as considerações posteriores como ruído de

fundo do evento.

Através da análise da Tabela 4-2, podemos concluir que o tempo de máxima

exposição sonora para uma pessoa na condição de observador fixo nas ruas próximas ao

evento é de estimados 262 minutos.

Sequencialmente, foi desencadeado o processo avaliativo de intensidade acústica,

levando-se em consideração para o estabelecimento dos pontos de localização aos seguintes

referenciais lógicos:

Sentido dos ventos predominantes;

Localização em relação ao evento.

Evidências resultantes do processo investigativo:

Os valores de intensidade sonora medidos durante todo o processo avaliativo,

inclusive os referentes a prova em branco realizada no fim-de-semana subseqüente

ao evento, revelam valores superiores ao dispostos nas normas usadas na

implementação deste instrumento avaliativo, representado um efetivo impacto

ambiental para o meio antrópico;
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O padrão de construção e acabamento das edificações analisadas tem um efeito

mitigador importante no resultado final da avaliação. Itens como cortinas

influenciam o resultado final da avaliação sonora, exercendo um importante efeito na

diminuição do ruído;

Pontos avaliados situados na seqüência no sentido preferencial dos ventos

predominantes, evidenciaram que na segunda quadra posterior a realização do

evento, os valores de intensidade sonora medidos correspondem ao do ruído de

fundo do meio urbano definidos pela prova em branco, sendo inclusive influenciados

sobremaneira pela eventualidade do deslocamento de um veículo no instante medido;

Pontos analisados no sentido contrario aos ventos predominantes mostram que este

exerce um importante efeito mitigador a ponto tal de na segunda quadra posterior ao

fluxo do evento a intensidade sonora medida no processo avaliativo se confundir

com o ruído de findo urbano medido na prova em branco;

Medições realizadas nas cercanias da realização do evento, no fim de semana

subseqüente a realização do mesmo (prova em branco), revelam valores da ordem de

75 a 80 dB(A), portanto superiores ao máximo nível de ruído legalmente permitido

de 55 dB(A), no período noturno (NBR 10151, 2000);

Contatos realizados com os proprietários das residências utilizadas no processo de

avaliação, não revelam situações de especial desconforto aos moradores que

merecessem referencia.

O relatório descritivo das medições faz parte do relatório intitulado Diagnóstico

Ambiental: Um estudo de caso referente ao Carnatal 2001 (Lima, 2001).

4.2.2. Avaliação quantitativa do tráfego nas vias de circulação localizadas no

entorno do evento

A finalidade da avaliação do volume de tráfego durante o evento, consistiu em

apresentar dados com os quais se possa prevenir ou mitigar os problemas relacionados com

aumento de seu fluxo. De modo geral, as contagens de volume de tráfego recaem em uma

das seguintes categorias: por volume de veículos, por volume de pedestres e contagens

relacionadas com um fim específico.
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Para o evento em questão optou-se pela forma de Contagem por Volume de

Veículos, pois a mesma retrata de maneira mais abrangente e específica o eventual impacto

do evento em relação ao trânsito da cidade.

A metodologia empregada foi a da contagem eletrônica. Para tanto, foram utilizados

os relatórios dos sistemas registradores de tráfego, formalmente solicitados ao órgão

estadual gestor de trânsito, servindo como parâmetro de análise o mês de Dezembro de

2001. A utilização dos referidos relatórios contribuiu para inserir maior confiabilidade e

credibilidade a natureza da análise.

Os sistemas registradores de tráfego utilizados para realização da análise, são os

abaixo descritos, todos situados no entorno da realização do evento, ou em vias utilizadas

como escoamento alternativo.

Rua Jaguarari, Sentido Centro, na altura do condomínio Green Woods;

Rua Jaguarari, Sentido Bairro, na altura do condomínio Green Woods;

Av. Prudente de Morais, Sentido Centro, no bairro da Candelária;

Av. Sen. Salgado Filho, Sentido Centro, nas imediações do Complexo Viário

Cidade de Natal;

Av. Sen. Salgado Filho, Sentido Bairro, nas imediações do Complexo Viário

Cidade de Natal.

A base de dados utilizada para elaboração das figuras e tabelas constantes neste tópico foi

fornecida pelo órgão estadual gestor do tráfego urbano – DETRAN/RN.

4.2.2.1 Aspectos da avaliação Quantitativa.de tráfego

Segundo Soares (1975), a avaliação quantitativa de volume de tráfego pode ser

expressa pela modelagem matemática abaixo citada:

Q = 52.800 X ( V / S)

Eq. 4-1

Onde
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Q = Intensidade de tráfego, medida em veículos por hora;

V = Velocidade em Quilometros por hora;

e

S = Espacamento médio de centro a centro dos veículos em circulação em metros,

exprimindo-se o resultado da avaliação em Veículos / Hora / Pista.

Ainda citando Soares(1975), utiliza-se como referencia de nível máximo de

utilização para uma via o valor de 1.550 Veículos/Hora/Pista, fator a partir deste momento

tomado como parâmetro para as conclusões a serem inferidas neste tópico
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4.2.2.2 Descrição do processo avaliativo

A seguir, detalha-se os valores quantitativos de volume de tráfego diário, com a

finalidade de formar o modelo de avaliação quantitativa e apropriação dos resultados:

Figura 4-3 Quantitativo diário de veículos

trecho Salgado Fº sentido centro no mês de dezembro

Fonte: DETRAN / RN, 2001

A análise do trecho acima descrito revela o volume máximo de veículos ocorrido no

período de realização do evento (destacado) de 14.333 veículos no dia 07/12.

Este valor suplanta a média mensal de circulação de 12367 veículos em 16%.
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Figura 4-4 Quantitativo diário de veículos

trecho Salgado Fº sentido Parnamirim no mês de dezembro

Fonte: DETRAN / RN, 2001

Verifica-se ao analisar a Figura 4-4 acima um volume máximo registrado de 16.071

veiculos, valor que suplanta a média mensal do mês de dezembro 12.976 em

aproximadamente 24%
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Figura 4-5 Quantitativo diário de veículos

trecho Prudente de Morais sentido centro no mês de dezembro

Fonte: DETRAN / RN, 2001

No trecho correspondente a Figura 4-5 verificamos um fluxo máximo de circulação

no dia 07/12 equivalente a 17.027 veículos, valor superior em 1,8% a média registrada no

período analisado de 16.723 veículos.
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Figura 4-6 Quantitativo diário de veículos

trecho Jaguarari Sentido centro no mês de dezembro

Fonte: DETRAN / RN, 2001

A análise deste trecho resulta em um acrescimo quantitativo da ordem de 67% em

relação a média mensal registrada de 2.756 veículos / dia.
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Figura 4-7 Quantitativo diário de veículos

trecho Jaguarari Sentido bairro no mês de dezembro

Fonte: DETRAN / RN, 2001

A Figura 4-7 acima disposta revela um acréscimo de 76% em relação a média

mensal verificada no período.
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Figura 4-8 Quantitativo horário de veículos no mês de dezembro

no trecho Salgado Fº sentido Parnamirim

Fonte: DETRAN, 2001

A Figura 4-8 representa a média horária de fluxo de veículos durante o mês de

dezembro do trecho que corresponde ao maior fluxo de veículos Salgado Fº Sentido

Parnamirim.

Expurgando-se os valores de fluxo de tráfego correspondente ao meio-dia deslocado

da realização do evento da Figura 4-8, verifica-se que no horário de realização do evento

este trecho atinge o seu nível máximo de utilização entre 18 e 19 horas, com valores da

ordem de 746 veículos / hora.

Utilizando-se o Banco de Dados gerador da Figura 4-4 – Quantitativo de veículos

por hora no mês de Dezembro de 2001, referente ao trecho de maior volume quantitativo de
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tráfego na Av. Salgado Filho - Sentido Parnamirim e o valor médio de veículos por dia

equivalente a 11.354, obtido no banco de dados gerador da figura, obteve-se o valor máximo

de 6,6 % dos veículos que trafegam por hora nas cercanias do evento no horário da sua

realização, como pode ser inferido pela Tabela 4-3 abaixo:

Tabela 4-3 – Cálculo da porcentagem média de veículos que trafegam no trecho

Av. Sen. Salgado Filho – sentido Parnamirim

Fonte: DETRAN/RN

Ao utilizarmos este índice sobre o total de veículos nas datas equivalente a realização

do evento junto as Figuras 4-03 a 4-07, projetaremos os valores máximos de fluxo de tráfego

horário nas datas em questão, a saber:

A Tabela 4-4 a seguir formatada aplica o maior fluxo percentual de tráfego originado

na Tabela 4-3, ao maior fluxo de veículos nas datas de realização do evento, dados obtidos a

partir dos valores das Figuras 4-3 a 4-7.

Tabela Nº 4-4 – Fluxo máximo de veículo por pista nos trechos analisados

no período de realização do evento

Fonte: Pesquisa de campo

Hora Veículos %  Total

17:01-18:00 739 6,5

18:01-19:00 746 6,6

19:01-20:00 719 6,3

Total do Dia 11.354

Trecho Veículos / Dia % Período Veículos / Hora Nº Pistas Fluxo Máximo / Pista

Jaguarari Sentido Centro 4607 6,6 304 2 152

Jaguarari Sentido Bairro 5916 6,6 390 2 195,2

Prudente Sentido Centro 17027 6,6 1124 2 561,9

Salgado Fº Sentido Centro 14333 6,6 946 2 473

Salgado Fº Sentido Parnamirim 16071 6,6 1061 2 530,3



55

Através da Tabela 4-4 anteriormente disposta, verifica-se que o volume máximo de

trafego nas vias de circulação no entorno do evento atingiu pico de 561,9 veículos por hora

no dia 07/12 no trecho Prudente de Morais Sentido centro, revelando neste trecho um

pequeno aumento do fluxo de tráfego de 1,8%, situação distante da configuração de

congestionamento relatada por Soares (1975). As Figuras 4-9 e 4-10 dispostas na página

seguinte, ilustram o fluxo de tráfego na principal via de escoamento no entorno do evento,

onde pode ser facilmente constatada uma situação de normalidade em relação a este

parâmetro avaliativo.

Figuras 4-9 e 4-10  Fluxo de tráfego no anel viário da entrada da cidade

trechos Salgado Fº durante a realização do evento

(Registro de 07/12 às 17:30 Hs)

Fonte: Pesquisa de campo, 2001

4.2.2.3 Atividades do Batalhão de Polícia de Trânsito

A descrição a seguir fornece um perfil das atividades exercidas pelo destacamento

policial acima citado, e suas interferências no processo de organização do evento.

Nos dias de realização do evento o dispositivo policial foi disponibilizado à

comunidade a partir das 12h, e o isolamento das cercanias a partir das 13h.

Para o policiamento de trânsito do evento foi utilizado um efetivo de 98 policiais a

pé, e 65 policiais motorizados em 23 viaturas e 22 motocicletas, perfazendo um total de 163
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Policiais Militares disponibilizados a manutenção da ordem do trânsito nas proximidades do

evento.

Analisando-se os dados comparativos da Figura 4-11, verifica-se uma sensível

redução de ocorrências caracterizadas como de trânsito A ação preventiva é responsável

pelo ainda elevado índice de ocorrências, em face do significativo valor do item “Veículos

Apreendidos”.

Figura 4-11 Relatório de ocorrências do Batalhão de polícia de trânsito de Natal

FONTE: Batalhão da Polícia de Trânsito de Natal, 2001

4.2.2.4 Discussão dos resultados da avaliação quantitativa do fluxo de tráfego nas vias

de Circulação localizadas no entorno do evento

A metodologia adotada pelo órgão estadual gestor do trânsito – DETRAN/RN e pelo

Batalhão da Polícia de Trânsito de Natal para abordar o problema foi o de deslocar o fluxo

adicional de veículos para vias de circulação alternativas, logrando êxito parcial, conforme

parâmetros a serem destacados a seguir:
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A Tabela 4-5 a seguir descreve o aumento do fluxo de tráfego nos trechos analisados.

Tabela 4-5 Aumento do fluxo de tráfego nos trechos analisados no mês de dezembro

Fonte: DETRAN/RN

Discernindo-se sobre os resultados detalhados na Tabela 4-5 acima, constata-se um

efetivo aumento no fluxo de tráfego nas vias de circulação analisadas, representando um

efetivo impacto ao meio antrópico situado no entorno do evento.

A despeito da afirmativa constante no parágrafo anterior, o volume máximo de fluxo

de tráfego obtido pela análise da Tabela 4-4 desconfigura qualquer situação de

congestionamento, ou seja, o nível máximo de utilização das vias em questão durante a

realização do evento em nenhum momento foi atingido, e o seu patamar máximo atingiu

561,9 Veículos por pista, correspondendo a 37,46 % do valor máximo admissível para esta

via de circulação urbana.

Crer-se importante destacar que o patamar acima descrito conforme relato de Soares

(1975), corresponde ao limite acima do qual considera-se uma situação de congestionamento

de uma via urbana.

4.2.3 Avaliação quantitativa do serviço de infra-estrutura de limpeza urbana

realizada no entorno do evento

A implementação dos serviços de limpeza do evento transcorreu tendo como fonte

de operacionalização duas organizações de prestação de serviço, a saber:

Utilização dos meios de produção próprios e terceirizados da empresa de

infra-estrutura Municipal – URBANA - Companhia de Serviços Urbanos de Natal;

Trecho Volume Máx Veículos/dia Média Diária Aumento Percentual

Salgado Fº Sentido Centro Fig 4-3 13.333 12.367 7,8

Salgado Fº Sentido Parnamirim Fig 4-4 16.071 12.976 23,9

Prudente Sentido Centro Fig 4-5 17.027 16.723 1,8

Jaguarari Sentido Centro Fig 4-6 4.607 2.756 67,2

Jaguarari Sentido Bairro Fig 4-7 5.916 3.342 77
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Participação de grupamentos organizados da sociedade, como a Associação

de Catadores de Recicláveis.

Com a finalidade de fornecer instrumentos para discussão sobre o papel da

implementação desses serviços, a seguir discorre-se sobre as ações realizadas, à luz de

informações coletadas nos setores envolvidos e informações coletadas no intercurso do

evento.

4.2.3.1 Atuação da URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal.

A URBANA, autarquia responsável pela operacionalização da infra-estrutura urbana

da cidade, atuou como órgão de suporte a produção de serviços de limpeza do evento, tendo

no período de realização do evento intensificados os serviços de limpeza diária e noturna,

garantindo a execução e manutenção das operações durante todo o período, notadamente no

percurso das agremiações, setores de arquibancadas e camarotes, como também nas áreas

adjacentes ao evento.

Para tal, foi criado um pelotão de limpeza noturna, objetivando a intensificação das

atividades durante o evento, onde igualmente realizaram-se atividades de limpeza antes e

após o encerramento diário das festividades.

A estrutura de Recursos Humanos disponibilizada para a implementação das ações

foi a seguinte:

01 Coordenador Geral;

04 Supervisores;

12 Encarregados de setores;

09 Motoristas;

180 Garis.

4.2.3.1.1 Logística da Operação.

As atividades de limpeza da área de influência do evento transcorreram antes,

durante e depois a realização do mesmo a partir da seguinte infra-estrutura de equipamentos

e pessoal assim especificados:
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12 caixas estacionadas distribuídas na parte posterior dos camarotes e

arquibancadas;

Os colaboradores foram disponibilizados ao evento em turnos, conforme o

calendário de serviços, a saber:

40 colaboradores no corredor;

20 colaboradores no percurso;

80 colaboradores durante o dia, responsáveis pela limpeza geral;

40 colaboradores realizando o “repasse”, operação realizada diariamente, a

partir das 12 horas.

A cada passagem de três agremiações observou-se a ação o pelotão de limpeza no

corredor da folia. Nas arquibancadas e no percurso ficaram distribuídos os catadores de

recicláveis que participaram ativamente do evento.

4.2.3.1.2 Custos.

A Tabela 4-6 descreve os custos da prestação de serviços referentes ao evento:

Tabela 4-6 Custos da

operação

Fonte: URBANA, 2001

Categoria R$
Pessoal 87660,00

Veículos 6193,58
Materiais e equipamentos 5688,00
Caixas estacionárias e guindastes 6975,00

Total 106516,58
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4.2.3.1.3 Produção consolidada.

De acordo com informações colhidas junto a Direção da autarquia responsável pela

implementação dos serviços acima descritos, detalha-se abaixo o quadro de produção

consolidada de resíduos sólidos e materiais gerados pelo evento:

Tabela 4-7 Produção consolidada da URBANA no evento

Fonte: URBANA, 2001

Ao se confrontar os dados dispostos na tabela acima fornecidos pela URBANA no

seu relatório consolidado com a Tabela 4-8 disposta a seguir, temos:

Tabela 4-8 Produção consolidada de resíduos sólidos em 2001 -Valores expressos em Toneladas

Item Quant. Recolhida (Ton)

Recicláveis 19,73

Recolhidos pelos compactadores 35

Recolhidos em caçambas 65

Total Geral 119,7

Meses Total Média Diária

Janeiro 37.996 1.226

Fevereiro 30.175 1.078

Março 39.627 1.278

Abril 36.343 1.211

Maio 39.404 1.271

Junho 38.858 1.295

Julho 39.517 1.275

Agosto 37.051 1.195

Setembro 32.386 1.080

Outubro 34.823 1.123

Novembro 36.355 1.212

Dezembro 38.839 1.295

Total 443.442

Média Mensal 36.954 1.215

Média Diária 1.421
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Fonte: URBANA, 2001

Ao se cruzar a produção consolidada da URBANA, referente ao evento disposta na

Tabela 4-7, com a produção anual de serviço desta autarquia municipal, disposta na Tabela

4-8, verifica-se que a produção consolidada do evento acresce o volume de resíduos sólidos

coletados anualmente na cidade do Natal em 0,027%

Inferindo-se resultados encontrados nas duas Tabelas citadas no parágrafo anterior,

verifica-se ainda que nos dias de realização do evento, a média de 29,9 toneladas diárias de

resíduos sólidos gerados pelo mesmo, acresce aos meios de produção da autarquia

responsável pela implementação dos serviços em questão, uma quantidade equivalente a

2,46% sobre os valores históricos do período.

Verifica-se ainda que o volume de resíduos sólidos gerados pelo evento de estimadas

119 toneladas, se confrontadas com a população estimada que interagiu com o evento de

100.000 pessoas/dia, equivalem a uma produção de resíduos inferior a 0,3

Kg/participante/dia, quantia inferior aos relatos de Macedo (1994), referentes ao volume de

estimados 0,7 Kg/habitante/dia quantitativo do volume de resíduos sólidos gerados pela

sociedade urbana Brasileira.

4.2.3.2 Atuação das Cooperativas e Associações de Catadores organizadas na

cidade.

Para a realização da coleta de recicláveis, a estrutura organizadora do evento

disponibilizou um espaço para a ASCAMAT – Associação de Catadores de Materiais e

Recicláveis na Av. Lima e Silva ao lado do Machadão. Desta forma, esta organização dispôs

de espaço para praticar os princípios de gestão ambiental no que diz respeito a realização de

coleta seletiva e prensagem dos recicláveis, tais como embalagens plásticas, latas de

alumínio e artefatos de papelão.

As Figuras 4-12 e 4-13 a seguir dispostas, evidenciam a atuação desta cooperativa,

seus recursos produtivos, e a localização da sua base no evento, situada ao lado do estádio

municipal João Machado.
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Figuras 4-12 e 4-13 Aspectos de atuação da ASCAMAT no evento

Fonte: Pesquisa de campo, 2001

Estimativas da URBANA com base nas realizações anteriores remetem que em um

evento desta dimensão gera uma quantia em torno de um milhão de latas de cervejas e

refrigerantes, que descontadas as não contabilizadas pela URBANA representam uma

quantidade de recicláveis estimada em 15 Ton de alumínio.

Segundo informações colhidas junto a Associacão de Catadores de Materiais

Recicláveis - ASCAMAT, esta organização recolheu uma quantidade da ordem de 10 Ton,

restando 5 Ton adicionais referentes a ações espontâneas de membros da coletividade. Os

valores fornecidos pela ASCAMAT são consistentes com os dispostos pela URBANA.

4.3 Análise das evidências

A fase seguinte do trabalho conclui o processo investigativo da coleta das

Evidências. A busca deste tópico foi a de formar a partir da cadeia de Evidências coletadas

um instrumento de suporte a tomada de decisão com vistas a formação de um modelo de

avaliação do impacto ambiental de eventos desta natureza.
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Pontos a destacar:

4.3.1 Perturbações sonoras

É fato que os níveis de intensidade sonora medidos em nosso processo investigativo

são significativamente superiores 55 dB(A), dispostos nas Normas 10151 e 10152, utilizadas

como instrumento referencial.

Em relação ao nível de intensidade sonora ao qual são submetidos os moradores no

interior de suas residências, conclui-se que o padrão de construção e acabamento influencia

significativamente os resultados.

A análise dos pontos situados na sua seqüência no sentido preferencial dos ventos

predominantes mostra que na segunda quadra posterior a realização do evento os valores de

intensidade sonora medidos aproximam-se ao do ruído de fundo do meio urbano, em torno

de 65 dB(A), inferido pela prova em branco realizada no dia 14 de dezembro.

Os efeitos inerentes a uma exposição a ruído, tais como relatado por Gonçalves

(1996), se referem a doenças profissionais, e se manifestam via processo degenerativo, não

se aplicando a eventos de natureza periódica, cuja exposição dos envolvidos ocorre de forma

eventual e por um espaço de tempo curto. Não obstante a tal, não pode-se ignorar o impacto

ambiental denotado pelos próprios termos da Norma NBR ISO 14001 (ABNT-ISO,1996)

4.3.2 Perturbações no Trânsito

Citando Soares (1975), utiliza-se como referencia de nível máximo de utilização  de

tráfego para uma via urbana o valor de 1.550 Veículos/Hora/Pista, fator tomado como

parâmetro para as conclusões a serem inferidas neste tópico

A análise dos dados compilados na Tabela 4-4 aponta para significativos aumentos no

volume de tráfego das vias de escoamento analisadas no entorno do evento, notadamente no

sentido centro-bairro. Ainda tomando como referencia a mesma tabela, verifica-se o sucesso

da estratégia de deslocamento do fluxo de tráfego para vias alternativas, como pode ser

evidenciado pelo aumento significativo no fluxo no trecho Jaguarari – sentido Bairro.

A despeito das afirmações do parágrafo anterior, o nível máximo de utilização das

vias em questão durante a realização do evento em nenhum momento foi atingido, e o seu
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patamar máximo atingiu 561,9 Veículos por pista, correspondendo a 37,46 % do valor

máximo admissível para uma via de circulação urbana, desconfigurando uma situação de

possível congestionamento.

A significância do resumo comparativo detalhado na Figura 4-9 das atividades de

fiscalização do batalhão de trânsito, em comparação com o ano anterior. No mesmo pode ser

visto de forma clara a diminuição do número de ocorrências, fruto evidente de uma melhor

eficiência por parte deste órgão fiscalizador, e da profissionalização por parte dos

organizadores do evento no manejo dos meios de produção necessários a realização do

mesmo.

A ação preventiva, traduzida em número de veículos apreendidos reflete-se no

descritivo de ocorrências de 2001, sendo fator de alavancagem do número de ocorrências

registradas.

4.3.3 Avaliação do Serviço de Infra-Estrutura de Limpeza Urbana Realizada no

Entorno do Evento

De acordo com informações colhidas junto a Direção da autarquia responsável pela

implementação dos serviços acima descritos, e o quadro de produção consolidada de

resíduos sólidos e materiais gerados pelo evento, conclui-se que o manejo dos resíduos

sólidos gerados durante do intercurso do mesmo é compatível com a estrutura produtiva da

empresa, e os impactos ambientais oriundos desta geração adicional de resíduos são de

pouca monta para a coletividade.

Os cruzamentos das Tabelas 4-7 e 4-8, descritos no item 4.3.1.3 deste instrumento

dissertativo, ressaltam o pequeno impacto que o evento causa na eficiência sistema de coleta

sistemático da cidade, e o volume de resíduos sólidos adicionais (0,027%), não constitui

elemento de impacto relevante.

O volume de resíduos sólidos gerados pelo evento de estimadas 119 toneladas se

confrontadas com a população estimada que interagiu com o evento de 100.000 pessoas/dia,

equivalem a uma produção de resíduos inferior a 0,3 Kg/participante/dia, quantia inferior

aos relatos de Santos (2002), referentes ao volume de estimados 0,7 Kg/habitante/dia

quantitativo do volume de resíduos sólidos gerados pela sociedade urbana Brasileira.
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O estímulo a coleta seletiva além de se tornar um fato gerador de receita adicional

junto aos economicamente excluídos, contribui para criar na comunidade uma consciência e

responsabilidade em relação a Conformidade Ambiental, tema de importância crescente no

nosso contexto social, além de se constituir em um elemento de catálise para diminuir o

volume de resíduos dispostos no aterro sanitário da cidade.

4.3.4 Considerações Finais sobre os resultados da pesquisa de campo

No intercurso de realização do evento foi realizada uma pesquisa de opinião junto a

população da cidade do Natal. A pesquisa foi realizada com o objetivo de além de aferir o

grau de satisfação da população com a realização do evento, inferir sobre aspectos

assessórios, como os destacados a seguir:

66% dos entrevistados que residem nas cercanias do evento declaram não

existir nenhum transtorno na sua vida diária com a realização do Carnatal;

57,1% dos entrevistados aprovam a realização no local em que ele é

atualmente realizado, sendo que nas proximidades do evento este índice cresce para o

patamar de 59%.

Os principais pontos negativos relatados pelos entrevistados são os descritos a

seguir:

Transtornos gerados no trânsito, citado por apenas, 4,9% dos entrevistados,

índice que sobe ao patamar de 9,5% em relação aos entrevistados que residem no entorno do

evento;

Barulho gerado pelo evento, item relatado por apenas, 2,5% dos entrevistados

nos termos globais e 11% da população situada no entorno do evento (Consult, 2001).

4.4 Proposta de um Sistema de Gestão Ambiental como forma de regular a

conformidade ambiental do evento

As bases de implementação do Sistema de Gestão Ambiental proposto formam-se a

partir da adoção deste trabalho como balizador do processo avaliativo e decisório à luz do

atendimento às normas NBR ISO 14001 Sistemas de gestão ambiental – Especificações e
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diretrizes para uso, e NBR ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental – Diretrizes gerais

sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio.

A seguir discorre-se sobre os temas principais a serem abordados na formação do

instrumento de conformidade ambiental. As normas NBR supracitadas contém o escopo

integral de implementação do Sistema de Gestão Ambiental. A seguir destacam-se os pontos

principais a serem abordados na implementação do sistema proposto, entendendo-se a partir

deste ponto como Promotora a Organização proponente a realização do evento.

4.4.1 Planejamento

4.4.1.1 Aspectos ambientais

Os aspectos ambientais perturbações sonoras, fluxo de tráfego, e manejo de resíduos

sólidos declarados impactantes ou passíveis de controle e monitoramento periódico de que

trata este instrumento dissertativo, deverão ser os parâmetros objetos de controle do Sistema

de Gestão Ambiental proposto. Estes impactos devem ser considerados na definição dos

objetivos ambientais da Promotora do evento.

4.4.1.2 Requisitos legais.

A pesquisa bibliográfica constante no Anexo 2 deste instrumento dissertativo remete

as legislações pertinentes ao tema nos âmbitos federal, estadual e municipal, e deve servir de

instrumento balizador para a implementação do Sistema de Gestão Ambiental proposto.

4.4.1.3 Objetivos e metas.

À luz do conhecimento das atividades impactantes e da legislação pertinente, a

Promotora deve fazer uma declaração de compromisso com objetivos e metas de forma

clara, buscando indicadores de desempenho de fácil adoção e compreensão por parte dos

atores sociais que interagem com o evento.

A titulo de exemplo, destaca-se uma proposição de objetivos ambientais a serem

declarados no Sistema de Gestão Ambiental proposto:
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Objetivo: Reduzir as horas limite de término do evento;

Meta: reduzir a duração do evento em trinta minutos por dia, na próxima realização.

Objetivo: Controlar o fluxo de tráfego no entorno da realização do evento;

Meta: Manter as vias de circulação de tráfego no entorno da realização do evento

abaixo do limite de 1550 veículos/hora/pista definido como impactante nos termos

dispostos pelo Transportation Research Board (1985);

Objetivo: Controlar o volume de resíduos sólidos gerados pelo evento;

Meta: Reduzir em cinco por cento a geração de resíduos sólidos na próxima edição

do evento.

4.4.1.4 Programa de gestão ambiental.

A Promotora deve estabelecer programas com vistas a atingir os seus objetivos e

metas, incluindo a atribuição de responsabilidades, além dos meios e os prazos necessários

parta atingir os alvos declarados. Uma proposta para comprometimento em um programa de

gestão ambiental para o sistema proposto está descrita em detalhes na página seguinte:
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Comprometimento e
política

Planejamento Proposto

Política ambiental 1 Reduzir as perturbações Sonoras

Objetivo 1.1 Reduzir o tempo diário de duração do evento

Meta 1.1
Reduzir em trinta minutos diários a duração do evento na próxima
edição do mesmo

Objetivo 1.2 Controlar as emissões sonoras, após o término do evento.

Meta 1.2
Buscar o cumprimento da legislação específica (Lei Nº 4.100 de
19 de junho de 1992 - Capítulo VII Da Poluição Sonora -Art.
84º).

Objetivo 1.3 Controlar o nível de emissões sonoras no decorrer do evento

Meta 1.3
Implementar o controle anual de emissões sonoras, conforme
modelo proposto no escopo deste trabalho.

Política ambiental 2 Manter a conformidade ambiental do fluxo de tráfego

Objetivo 2.1
Controlar o fluxo de tráfego nas vias de circulação no entorno do
evento

Meta 2.1
Implementar o controle anual do fluxo de tráfego, conforme a
metodologia constante neste instrumento dissertativo.

Política ambiental 3 Manter a conformidade ambiental do manejo de resíduos sólidos

Objetivo 3.1 Controlar o volume de resíduos sólidos gerados pelo evento

Meta 3.1
Manter a relação quantitativa constante nos resultados descritos
no item 4.3.1.4 deste instrumento dissertativo

4.4.2 Implementação e operação

4.4.2.1 Estrutura e responsabilidades

As funções de responsabilidade e autoridade devem ser definidas, documentadas e

comunicadas, buscando uma gestão ambiental eficaz.

O fornecimento dos recursos necessários a implementação do Sistema de Gestão

Ambiental proposto são da responsabilidade da Promotora.

A Promotora deve nomear representantes específicos com autoridade definida para

as seguintes atribuições:

Assegurar o cumprimento das proposições do item 4.4.1.4;
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Relatar os resultados colhidos à alta administração da Promotora, buscando-se

instrumentos formadores da análise crítica, e a aprimoramento deste sistema

proposto de gestão.

4.4.2.2 Treinamento, conscientização e competência.

A promotora do evento deve implementar para os seus dirigentes e colaboradores

treinamento com foco na temática de conscientização ambiental, com vistas a obtenção de

conscientização por parte dos seus colaboradores, e disponibilização aos mesmos dos

princípios básicos que regem a discussão da temática ambiental. Estas ações deverão ser

estendidas aos representantes das agremiações participantes do evento, com vistas a

obtenção de uma harmonização dos procedimentos relativos ao tema.

Entende-se como relevante a edição de uma Cartilha de Boas Práticas de

Procedimentos Ambientais a ser distribuída aos participantes do evento, com vistas a busca

da sensibilização dos mesmos com relação ao trabalho implementado, buscando-se com isto

a responsabilidade solidária da coletividade na implementação das ações.

É recomendado que a Promotora desenvolva a capacitação e os mecanismos de apoio

necessários para atender a sua política, seus objetivos e as suas metas ambientais.

4.4.2.3 Comunicação

O Sistema de Gestão Ambiental proposto deve prever instrumentos de comunicação

com vistas a divulgação dos resultados obtidos junto aos seus colaboradores, bem como a

coletividade que interage direta ou indiretamente como mesmo. Para tal sugere-se a

utilização da mídia estabelecida na cidade como instrumento de divulgação, de forma que os

resultados constantes do processo avaliativo proposto sejam de fácil obtenção e consulta por

parte da sociedade interessada, e transforme-se assim num instrumento de transparência e

responsabilidade social veiculado pela empresa Promotora do evento.

4.4.2.4 Controle de documentos

O controle dos documentos referentes a implementação do Sistema de Gestão

Ambiental proposto será centralizado e armazenado pela Promotora do evento. Propõe-se

ainda que os mesmos sejam de domínio público a população e entidades interessadas, acesso
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condicionado a uma solicitação prévia autorizada, e preservando-se o sigilo de informações

consideradas segredo empresarial por parte da Promotora.

4.4.2.5 Controle operacional

A Promotora deverá realizar o controle operacional das atividades impactantes no

intercurso da realização do evento com o seu entorno, com vistas ao monitoramento destas

atividades. As metodologias utilizadas para análises dos impactos devem ser observadas

visando a obtenção da consistência do Sistema de Gestão Ambiental proposto

4.4.2.6 Preparação e atendimento a emergências

É responsabilidade da empresa Promotora do evento a proposição de procedimentos

de plano de contingência acidentes, privilegiando no mesmo ao atendimento não somente

das atividades reconhecidas como impactantes, como também de atendimento a outras

possíveis emergências que eventualmente ocorram durante o intercurso do evento.

4.4.3 Verificação e ação corretiva

4.4.3.1 Monitoramento e medição

O monitoramento e medição das atividades impactantes deve ser realizado através de

procedimentos documentados, e a organização deve manter procedimentos documentados

visando a avaliação periódica com vistas ao atendimento dos instrumentos de conformidade.

4.4.3.2 Não conformidade e ações corretiva e preventiva

As não-conformidades devem-se definir procedimentos com vistas a atribuição de

responsabilidades, buscar medidas corretivas e mitigadoras.

4.4.3.3 Registros

A organização deve manter procedimentos de identificação, manutenção e descarte

dos seus registros ambientais por um período não inferior a dez anos, observando-se as

técnicas convencionais de armazenagem de documentos, enfatizando-se o meio digital como

uma alternativa simples e econômica para a manutenção do mesmo.
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4.4.3.4 Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental

Sugere-se a Promotora do evento o estabelecimento de procedimentos de auditoria

para o Sistema de Gestão Ambiental proposto, ressaltando-se que além de um processo de

auditagem interna a ser realizado pelos colaboradores da organização, desde que

formalmente designados e qualificados para a realização deste trabalho, um processo de

auditagem externa pode ser implementado via processo de certificação formal de

conformidade ambiental, atingindo-se assim um patamar por parte da organização de

idoneidade ambiental reconhecida, tornando-se assim um instrumento de diferenciação

competitiva e de responsabilidade social, junto a coletividade.

4.4.4 Análise crítica pela organização

A Diretoria da empresa promotora do evento deve analisar criticamente o Sistema de

Gestão Ambiental vigente com vistas a assegurar a sua consistência, adequação e eficácia

contínuas. Esta análise crítica deve ser documentada. É função ainda desta análise crítica o

discernimento a respeito de uma eventual alteração de políticas e objetivos à luz dos

resultados obtidos com vistas a torná-lo instrumento de melhoria contínua na organização

4.5 O papel do Poder Público

Crê-se relevante a este estágio do processo dissertativo, sugerir critérios de

responsabilidade ao poder público, com vistas a efetivar um instrumento regulatório para

eventos desta natureza.

4.5.1 Situação da primeira ocorrência do evento

Na primeira ocorrência do evento a Organização Promotora deve requerer o

licenciamento prévio do mesmo ao órgão municipal de meio ambiente. A solicitação deve

constar ainda das seguintes informações, conforme o abaixo disposto:

Nome do evento;

Organização responsável pela sua realização;

Memorial descritivo (proposto);
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Local, data de realização e duração estimada;

Área prevista de influência;

Número de participantes estimados;

Termo de solicitação aos órgãos gestores de segurança pública, limpeza urbana, de

trânsito, e corpo de bombeiros da cidade do apoio logístico necessário para a

realização do evento;

Referencias telefônicas dos responsáveis pela sua realização.

A partir do cumprimento do acima disposto e da anuência formal destes órgãos

intervenientes para com a realização do evento, serão fornecidos pelos mesmos orçamentos

dos custos dos meios de produção necessários ao seu suporte.

Segue-se a esta ação a emissão de faturas prévias referentes a prestação dos serviços

a serem realizados no intercurso e após o evento.

Após o cumprimento do acima disposto, e a apresentação das quitações referentes as

faturas de prestação de serviços dos órgãos intervenientes, será emitida a licença para a

realização do evento, na sua primeira edição.

4.5.2 Situação da segunda ocorrência do evento

Na eventualidade da segunda ocorrência além das exigências regulamentares

propostas em 4.5.1, a organização promotora deve realizar um levantamento dos aspectos e

impactos ambientais do evento ao meio antrópico. O levantamento proposto deve ser

realizado no intercurso do evento, e o seu relatório conclusivo deve ser entregue ao órgão

municipal de meio ambiente num prazo máximo de trinta dias após o término do mesmo,

sendo os impactos ambientais analisados de acordo com a metodologia proposta no item 3.3

deste instrumento dissertativo.

4.5.3 Situação após a segunda ocorrência do evento

Após a segunda ocorrência do evento, agrega-se ao elenco de exigências para a sua

realização periódica, o estabelecimento de um Sistema de Gestão Ambiental que tome como



73

base os aspectos e impactos ambientais identificados na sua edição anterior, estabelecendo

assim mecanismos de conformidade ambiental para o mesmo.

A entrega formal do Sistema de Gestão Ambiental proposto ao órgão de Meio

ambiente Municipal, deve ser formalizada em um prazo máximo de 60 dias após o término

do evento, sendo o cumprimento do acima disposto um instrumento qualificador para a sua

realização em edições posteriores.
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Capítulo 5

Conclusões, Limitações do Trabalho, Recomendações

O contexto deste capítulo privilegia o relato final do presente estudo de caso à luz

das evidências analisadas. É objeto também do argumento deste tópico a análise das

limitações encontradas na operacionalização do mesmo, bem como propõe o

direcionamento para futuras pesquisas relativas a temática abordada.

5.1 Conclusões

Uma análise sobre o trabalho de Yin (1994) aponta para a resposta das questões

investigativas explicitadas nos termos desta presente Tese, utilizadas neste tópico com o

objetivo de consolidar o processo formativo do modelo ora proposto de Diagnóstico

Ambiental de Festividades em centros urbanos:

Questão 1: As perturbações referentes a ruído e alterações no fluxo do tráfego de

veículos no entorno da realização da festividade, e os resíduos gerados pela população

ao interagir com o evento causam impacto ambiental?

Questão 2: Em caso afirmativo, quais os possíveis elementos mitigadores para a(s) não-

conformidade(s)?

Questão 3: Em caso da impossibilidade da eliminação da não-conformidade, este

impacto ambiental é restritivo a realização do evento?

É relevante destacar que uma conclusão negativa a qualquer dos tópicos analisados é

restritiva a sua análise posterior pelas questões subseqüentes.
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5.1.1 Comentários conclusivos em relação a temática abordada pela Questão 1

É relevante no atual estágio da análise deste trabalho, recorrer a definição de

impacto ambiental da NBR ISO 14001.

Impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que

resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.

(NBR ISO 14001, 1996).

5.1.1.1 Perturbações sonoras

Como anteriormente citado na análise das evidências, a observância dos termos

estritos das normas NBR’s 10151 e 10152, se traduz na impossibilidade real de

cumprimento da legislação que estabelece níveis máximos de ruído incompatíveis com a

realidade atual.

O cotidiano da nossa sociedade lida com fatos concretos cuja veracidade suplantam

documentos formatados, e a realidade dos acontecimentos rompem sistematicamente

paradigmas estabelecidos em contextos pouco compatíveis com a nossa realidade urbana.

Os níveis de intensidade sonora relatados em ruas tranqüilas à noite, bem como

veículos de transporte coletivo em movimento suplantam em muito ao disposto nestas

normas, ou seja, conclui-se que a temática analisada nesse item representa um impacto

ambiental para o meio antrópico.

5.1.1.2 Perturbações no trânsito

A cidade do Natal tem um traçado arquitetônico singular, composto de vias de

escoamento planejadas, largas e bem conservadas. Este fato contribuiu sobremaneira para

um fácil escoamento do tráfego no entorno da realização do evento.

De forma acessória, foi disponibilizada pelo Poder Público Municipal infra-

estrutura de vias de acesso adjacentes tais como Rua São José, Rua Jaguarari, Av. Norton

Chaves, e Av. Rui Barbosa, que se tornaram importantes opções alternativas de escoamento

nos dias de realização do evento, como no caso das Av. Salgado Filho e Prudente de

Morais.
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Os fatos acima citados contribuíram decisivamente para os resultados quantitativos

encontrados na análise de fluxo de tráfego.

Os conceitos de Soares (1975), utilizados na avaliação quantitativa objeto do item

4.2.1, parte integrante deste instrumento dissertativo corroboram para uma afirmação

negativa. Em nenhum momento os fluxos de tráfego medidos no entorno da realização do

evento apontaram para uma situação de possível congestionamento.

A análise dos dados compilados na Tabela 4-4 aponta para significativos aumentos

no volume de tráfego das vias de escoamento analisadas no entorno do evento, notadamente

no sentido centro-bairro. Ainda tomando como referencia a mesma tabela, verifica-se que o

aumento significativo no fluxo no trecho Jaguarari – sentido Bairro, que evidencia o

sucesso da estratégia do desvio do trânsito para esta via alternativa de escoamento

A despeito dos valores expressos no parágrafo anterior, o nível máximo de

utilização das vias em questão durante a realização do evento em nenhum momento foi

atingido, e o seu patamar máximo atingiu 561,9 Veículos por pista, correspondendo a 37,46

% do valor máximo admissível para uma via de circulação urbana, desconfigurando uma

situação de possível congestionamento.

É significativo o relato do resumo comparativo das atividades de fiscalização do

batalhão de trânsito, em comparação com o ano anterior. No mesmo pode ser visto de

forma clara a diminuição do número de ocorrências, fruto evidente de uma maior eficiência

por parte deste órgão fiscalizador, e da profissionalização por parte dos promotores do

evento quanto aos meios de produção necessários a sua realização.

Desta forma, reitera-se o disposto na análise das evidências constante do item 4.3 do

presente relatório, se caracterizando desta forma impacto sobre o meio ambiente e a

população que interage com o seu entorno.

5.1.1.3 Impacto referente aos resíduos sólidos gerados.

De acordo com informações colhidas junto a Direção da autarquia responsável pela

implementação dos serviços acima descritos, e o quadro de produção consolidada de

resíduos sólidos e materiais gerados pelo evento conclui-se que o manejo dos resíduos

sólidos gerados durante do intercurso do evento é compatível com a estrutura produtiva da
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mesma, e os impactos ambientais oriundos desta geração adicional de resíduos são de

pouca monta para a coletividade.

Sendo as festas populares manifestações culturais vinculadas a ações de prática de

cidadania, a Prefeitura da Cidade do Natal atuou de forma proativa junto à empresa

promotora do evento, e disponibilizou os seus recursos humanos e materiais no

atendimento ao mesmo. O resultado desta iniciativa foi um eficiente serviço de limpeza

pública, assegurando o bem-estar dos participantes do evento e da população residente no

seu entorno.

Durante o intercurso do evento pode ser visto os batalhões de limpeza atuando num

processo contínuo. Ao encerramento da festividade diária, o processo de limpeza foi

intensificado, de forma que por volta das 08h do dia subseqüente o aspecto das ruas

situadas no entorno da realização do evento alcançava a normalidade, como pode ser visto

pelas Figuras 5-1 e 5-2 dispostas na página seguinte, a situação do dia 09 de dezembro de

2001, às 08 horas da manhã.

Os cruzamentos das Tabelas 4-7 e 4-8, descritos no item 4.3.2 deste instrumento

dissertativo, ressaltam o pequeno impacto que o evento causa na eficiência sistema de

coleta sistemático da cidade. O volume de resíduos sólidos adicionais (0,027%), caracteriza

o seu relevo pouco significante.

Adicionalmente conclui-se que o volume agregado de resíduos estimado em 0,3

Kg/dia/participante do evento, nos dias correpondentes a sua realização não, agrega

impacto ambiental significativo, estando consistente com as pesquisas relatadas por

Macedo (1994).
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Figuras 5-1 e 5-2 Detalhes da operação de limpeza em uma manhã subseqüente ao evento

Fonte: Pesquisa de Campo, 2001

Conclui-se afirmando que o volume de resíduos sólidos gerado pelo evento foi

compatível com a magnitude do mesmo, e o seu processamento foi realizado de maneira

rápida e eficiente. Em face ao seu manejo adequado não constituiu transtorno a população

residente nas cercanias do evento, fato este ressaltado pela constatação de que apenas 7%

dos entrevistados pela pesquisa de satisfação residentes no entorno do evento o denotam

como ponto negativo (CONSULT, 2001).

Desta forma, os impactos ambientais no que diz respeito aos resíduos sólidos

gerados pelo evento são pequenos, porém reconhecíveis.

5.1.2 Comentários conclusivos relativos a temática abordada pela Questão 2

A Saúde Ocupacional é o ramo da ciência que trata das não conformidades

referentes a alteração da saúde, em relação entre as atividades produtivas e os seus recursos

humanos. A busca natural do processo é a eliminação do agente impactante. Na

impossibilidade da realização desta meta, a metodologia de abordagem do problema busca

a viabilização de instrumentos de mitigação do seu impacto sobre o trabalhador. Crê-se que

esta assertiva pode ser projetada para o nosso processo investigativo, pois além de

trabalhadores formais e informais, temos uma multidão interagindo com o evento nos mais

variados níveis.

Os elementos mitigadores a saber, são classificados como o seguinte disposto:
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Equipamentos de proteção coletiva;

Equipamentos de proteção individual.

Diante da impossibilidade prática da viabilização de instrumentos de proteção

coletiva para a população que interage de forma direta ou indireta com o evento, a

utilização de um protetor auricular descartável se torna uma solução de fácil

operacionalização, custo baixo, e aplicabilidade imediata. Existem produtos disponíveis no

mercado fabricados em espuma de polietileno expandida, descartáveis, de baixo custo,

certificados pelo órgão competente, que se adequam ao uso em eventos desta natureza. O

protetor auditivo de espuma moldável se ajusta de acordo com o canal auditivo de cada

usuário proporcionando excelente proteção e conforto. Seu uso é recomendado para

situações de ruído elevado (acima de 100 dB).

Este dispositivo além de descartável tem como vantagem a sua discrição, não sendo

passível de criar nenhuma situação jocosa ou vexatória ao seu usuário. Na figura 5-3 abaixo

pode ser visto um exemplo destes equipamentos.

Figura 5-3 Protetor auricular sugerido para utilização no evento.

Fonte: FUNDACENTRO, 2002

Como instrumento de mitigação em relação ao item perturbações de trânsito,

sugere-se a intensificação da pesquisa de vias de escoamento alternativas, além do

monitoramento sistemático e crescente das vias de circulação no entorno do evento,

proposta inclusa no modelo de Sistema de Gestão Ambiental proposto por este instrumento

dissertativo.
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O processo de coleta seletiva de resíduos sólidos além de se constituir em um

instrumento de conformidade ambiental é fato gerador de emprego e renda, e está inserido

nos objetivos de desenvolvimento sustentável, assim devendo ser incentivado, nos termos

dispostos no Sistema de Gestão Ambiental proposto no item 4.4 deste instrumento

dissertativo.

Como instrumento de mitigação em relação ao tópico de geração de resíduos sólidos

sugere-se a adoção das metas inseridas no item 4.4.1.4 do Sistema de Gestão Ambiental

proposto

5.1.3 Comentários conclusivos relativos a temática abordada pela Questão 3

Dando seguimento a linha análoga ao item anterior, novamente buscou-se respaldo

nas assertivas utilizadas na Saúde Ocupacional para a conformidade em atividades

produtivas. Mesmo em relação as não conformidades comprovadamente insalubres ou

perigosas em ambientes produtivos, ocorre um processo de coexistência das atividades,

buscando-se permanentemente a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores,

observando-se o paradigma vigente do desenvolvimento sustentável.

Remeto a discussão ao respaldo aos termos do Código do Meio Ambiente de Natal,

no seu Capítulo VII, em que regulamenta o tema em discussão.

Art. 84 – Fica proibida a emissão de ruídos e vibrações em zonas predominantes ou

exclusivamente residenciais após as vinte e duas horas até seis horas do dia seguinte

§ 2º - As festas tradicionais, folclóricas e populares, bem como às manifestações culturais,

não será aplicada a proibição do caput, assegurando-se a sua realização, mediante prévio

comunicado a Fundação Capitania das artes – FUNCART .

Desta forma conclui-se que embora detectadas as não conformidades no que diz

respeito aos parâmetros analisados, as mesmas além de serem passíveis de mitigação não

oferecem instrumentos que justifiquem a remoção do evento do local habitualmente

utilizado, ou a impossibilidade da sua realização.

5.1.4 O Sistema de Gestão Ambiental proposto
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Pretende-se disponibilizar a sociedade uma proposta de Sistema de Gestão

Ambiental não apenas como um instrumento regulatório para a realização de eventos

públicos, mais ainda como forma de inserir um instrumento da prática da responsabilidade

social acessível e interativo às várias camadas da sociedade. A observância aos termos

propostos neste instrumento cria uma cadeia de responsabilidades, de forma que a

regulamentação da realização de eventos de natureza pública ocorra de forma natural e

transparente, dispensando questionamentos jurídicos comuns ao cotidiano da realização

destas manifestações populares. A figura 5-4 disposta na página seguinte, descreve a rede

de relacionamento criada pelo modelo proposto, resumindo e simplificando o seu

entendimento.

Figura 5-4 Cadeia de relacionamentos proposta para a realização do evento

Fonte: Pesquisa de campo

Promotora

Órgão gestor de Meio Ambiente Municipal

Policias civil, militar e de trânsito

Autarquia de limpeza pública

Corpo de bombeiros

E
V
E
N
T
O
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5.2 Limitações do trabalho

A discussão em torno de uma temática ambiental aplicando-se a metodologia de

estudo de caso apresenta algumas limitações, que não prejudicam a essência da formatação

do modelo proposto, a destacar:

O controle do investigador sobre o seu objeto de pesquisa é reduzido, visto que o

mesmo imerge no seu objeto de estudo. As condições de ambiente não controlado forçam

ao investigador a alterar o seu plano de coleta de dados em face de situações não previstas.

Como em certos aspectos a coleta e a interpretação dos dados ocorrem ao mesmo

tempo, o processo investigativo toma forma através de evidências convergentes e

inferências, afetando com este componente subjetivo os componentes cartesianos adotados

buscados para a formatação do instrumento dissertativo.

Por fim citando Yin (1994), a abordagem empírica característica do estudo de Caso

com enfoque qualitativo não diminui o mérito do processo investigativo, pois além do uso

de técnicas quantitativas como ferramenta de suporte à tomada de decisão, o que se busca é

a obtenção de um modelo e não a inferência sobre populações e situações específicas.

5.3 Recomendações

A análise de impacto ambiental em festividades constitui-se em uma temática

recente, o que pode ser evidenciado pela parca quantidade de referencias acadêmicas

relevantes ao tema disponíveis na literatura especializada nacional e internacional. Não

obstante ao alcance dos objetivos propostos, a atualidade e a relevância do tema sugere o

seu aprofundamento. Neste sentido sugere-se as seguintes recomendações:

Para o meio acadêmico:

O estudo de ambientes ruidosos vinculados a manifestações sociais tais como festas

populares, bares e boates, e os seus impactos nas alterações do nível de percepção

acústica das populações que interagem nos ambientes, e o seu efeito cumulativo;
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A formatação de modelo específico para análise de perturbações de trânsito com a

utilização de sistemas registradores de tráfego. Um sistema portátil já disponível

contribuiria sobremaneira para a aplicabilidade e difusão deste método.

Para a Empresa Promotora do Evento

Agir de forma proativa junto a esfera Municipal de forma que ao fim do período

diário da festividade seja observado o termo da Lei Nº 4100 de 19 de junho de 1992

- Capítulo VII Da Poluição Sonora;

“Art. 84 – Fica proibida a emissão de ruídos e vibrações em zonas predominantes ou

exclusivamente residenciais após as vinte e duas horas até seis horas do dia seguinte”.

Disponibilizar a instituir a obrigatoriedade do uso dos protetores auriculares citados

no item 5.1.2 aos colaboradores que atuam numa área de 30 (trinta) metros do

entorno do veículo de sonorização;

Instituir a obrigatoriedade da disponibilização aos participantes do evento por parte

das agremiações dos protetores acima citados;

Disponibilizar as agremiações um instrumento explicativo quanto aos objetivos e a

forma de utilização do equipamento de proteção individual proposto.

Ao Poder Público Federal

Adoção de um modelo para avaliação de impacto ambiental em festividades que

concilie as boas práticas ambientais com os princípios de responsabilidade social e

de cidadania corporativa da nossa sociedade.

Ao Poderes Público Estadual e Municipal

Inserção do tema na legislação específica;

Adoção do modelo proposto para análise do tema;

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental como qualificador a obtenção e

manutenção da autorização de realização do evento, de que trata o código do meio

ambiente de Natal no seu Artigo 84.
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Anexo 1

CARNATAL – MEMORIAL DESCRITIVO

O Evento.

O Carnatal é uma festa popular realizada na cidade do Natal tendo como data a primeira

semana do mês de dezembro.

Em 2001 a festa foi realizada entre os dias 06 e 09 de dezembro.

É destacadamente a maior festa popular do Estado do Rio Grande do Norte, tendo forte

impacto na economia local, gerando um grande número de empregos diretos e indiretos,

movimenta o turismo e gera recursos financeiros.

O evento tem como características a montagem de uma estrutura que é denominada de

CORREDOR DA FOLIA, composto de camarotes e arquibancadas, onde um determinado número

de blocos animados por trios elétricos e suas respectivas bandas se apresentam e circulam pelos

logradouros públicos da redondeza fazendo um percurso que detalharemos mais adiante.

Para o ano de 2.001 foi celebrado Termo de Ajuste de Conduta onde foram definidos os

horários de apresentação dos blocos, que determinou horário máximo para encerramento da festa,

conforme pode ser conferido na cópia anexa.

O Corredor da Folia.

O Corredor da Folia com 800m de extensão, foi montado no largo do Estádio de Futebol

João Machado, conhecido como Machadão, repetindo a mesma localização dos anos anteriores.

O Corredor era delimitado por dois pórticos que marcavam a entrada e saída. Do lado

direito, foram montados 359 (trezentos e cinqüenta e nove) camarotes, em dois níveis, distribuídos
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em cinco setores enquanto que, do lado esquerdo ficavam as arquibancadas com capacidade para

aproximadamente 10.000 (dez mil) participantes/dia.

A empresa Engrenagem de Produção Ltda, especializada em montagem de estruturas, foi a

responsável pela parte de engenharia do empreendimento, sendo que o Corredor da Folia é

inteiramente montado em estrutura tubular metálica com fechamentos em madeira e coberturas

com lonas night and day com proteção antichama.

Antes do início dos trabalhos de montagem, o projeto arquitetônico e de engenharia foi

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do

Norte CREA/RN.

Toda a obra foi previamente examinada pelos membros da Fiscalização Preventiva

Integrada – FPI e, pelo Corpo de Bombeiros, somente sendo liberada após vistoria e aprovação

pelos órgãos técnicos supramencionados.

Ao longo do Corredor foram instalados 06 (seis) túneis de acesso, sendo três de cada lado,

que permitiram a passagem do folião de um lado para o outro do corredor. Saliente-se que, além

dos túneis, a infra-estrutura disponibilizou inúmeras saídas de emergência, cuja localização foi

determinada pelo corpo de bombeiros, estando estas saídas, devidamente sinalizadas.

Dos Banheiros Químicos

O Corredor da folia, foi adequadamente dotado de banheiros químicos para uso do público

das arquibancadas e dos camarotes. Foram também instalados banheiros, em quantidade suficiente,

para atender especialmente, o folião do corredor.

Em 2001 instalou-se ao longo do percurso, 200 (duzentos) banheiros químicos (masculino

e feminino) para atender a população que interagia com o evento, como pode ser visto através da

Figura A-1, disposta na página seguinte.
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Figura A-1 – Sanitários químicos à disposição dos foliões

Fonte: Pesquisa de campo

Os banheiros químicos, que foram instalados são dotados de coletores que eram esvaziados

sistematicamente, de forma a evitar a contaminação dos detritos com o Meio Ambiente.

Figura A-2 Toaletes químicos sendo higienizados e esvaziados

Fonte: Pesquisa de campo

Do Atendimento Médico

Na parte de traz dos camarotes do denominado Setor “E”, montou-se um posto médico

(Figura A-3) para atendimento de primeiros socorros, além de ambulância tipo UTI para efetuar

eventual transporte de pacientes feridos com maior gravidade.
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Figura A-3 Posto médico instalado ao lado do Machadão

Fonte: Pesquisa de campo

Da Iluminação

Mesmo com o racionamento de energia elétrica, o evento não foi prejudicado. Para

iluminação do Corredor da Folia, em complemento a energia fornecida pela COSERN, foram

instalados geradores que garantiram a luminosidade suficiente para a realização da festa popular,

sem interrupções e com o conforto e a segurança necessários.

Em conjunto com a Prefeitura de Natal, foram instalados 10.000m (dez mil metros) de

gambiarras além de 200 (duzentos) refletores no corredor popular que, compreende o trecho entre

a Prudente de Morais, a Amintas Barros e a rótula do Machadão, aumentando consideravelmente a

luminosidade do local e proporcionando ao folião mais segurança.
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Da Segurança

Nos setores de camarotes e nas arquibancadas, foram contratados e disponibilizados

serviços de limpeza e segurança que funcionaram adequadamente durante todo o evento.

O acesso para os camarotes e para as arquibancadas era controlado por portarias

corretamente dimensionadas para o porte do evento. Não foram verificados tumultos nos horários

de entrada ou mesmo de saída do público.

Existiam saídas regulares, e de emergência de forma que, na eventualidade de uma situação

excepcional, poderia ser facilmente evacuado o Corredor da Folia.

Nos dois pórticos delimitadores do Corredor existiam seguranças devidamente equipados

com rádios transmissores, que informavam a polícia qualquer ato passível de expor a risco a

segurança da população, especialmente nas áreas de maior concentração.

A segurança do evento contou ainda com a monitoração pela vigilância eletrônica através

de câmeras que foram espalhadas por todo o percurso, que observavam em tempo integral, a

movimentação dos foliões durante os quatro dias do evento, conforme pode ser verificado no

demonstrativo da operação policial que integra o presente estudo.

Da Limpeza do Corredor

Após a passagem de 03 (três) blocos, o Corredor era varrido por garis que o mantinham

sempre limpo e pronto para a passagem de novos blocos. O lixo encontrado era logo

acondicionado corretamente em carros coletores, de forma que não restaram resíduos sólidos no

local.

Além de varrido, o Corredor, era diariamente lavado, retirando-se assim, todos os detritos

no local. Ë importante ressaltar, que o equipamento utilizado para a lavagem, reduz

significativamente o volume de água gasto, de forma que, não compromete o lençol freático ou

mesmo as vias públicas da Cidade.
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Da Manutenção e Prevenção de Acidentes

Durante os quatro dias do evento, se manteve plantão das seguintes atividades: equipes de

montagem da estrutura metálica do Corredor da Folia, com eletricistas, carpinteiros, montadores,

encanadores e seus respectivos auxiliares; bombeiros; polícia militar e pessoal de segurança.

O plantão tinha como finalidade principal, a garantia das condições iniciais do evento, bem

como, a sua manutenção, e era composto de pessoas aptas a reparar qualquer eventualidade.

A promotora do evento proibiu, nos camarotes, o uso de possíveis aparelhos emissores de

calor, como churrasqueiras, fogareiros, ou mesmo qualquer outro equipamento capaz de provocar

incêndio e foi mais além, procurou supervisionar o uso indevido da corrente elétrica, somente

admitindo o uso da tensão dimensionada para o evento.

Do Cronograma da Obra

A montagem de toda a infra-estrutura do Carnatal teve início em 18 de outubro, sendo

concluída em 30 de novembro.

A desmontagem começou no dia seguinte ao final do evento, ou seja, em 10 de dezembro,

tendo terminado no dia 29 de dezembro, quando todo o Largo do Machadão foi devidamente

restaurado à sua condição inicial.

A liberação integral da obra importa na completa ausência de equipamentos e sinais do

evento. Efetivamente após a conclusão da desmontagem não ficam quaisquer resíduos que possam

ser apontados como lesivos ao meio ambiente.



97

Percurso e ações desenvolvidas durante o evento

O CARNATAL manteve inalterado o seu percurso desde que se mudou para o largo do

machadão, sendo: Prudente de Morais / Largo do machadão (corredor de folia) / Lima e Silva /

Romualdo Galvão / Amintas Barros / Prudente de Morais.

O evento Carnatal tem momentos bem definidos, compreendendo: Concentração; Passagem

no Corredor da Folia; Apresentação nas vias públicas; Passagem no corredor e Dispersão.

A Concentração é o momento onde os blocos e seus integrantes ficam condicionados antes

da apresentação das bandas contratadas. No ano de 2.001 os blocos ficaram concentrados ao longo

da Avenida Prudente de Morais.

A primeira passagem pelo Corredor da Folia é um dos momentos de maior repercussão

do bloco, é a oportunidade onde os foliões entram no Corredor da Folia, permanecem

aproximadamente 30 (trinta) minutos dentro do corredor.

Apresentação em via pública - saindo do Corredor, os blocos seguem pela rua Lima e

Silva até a Avenida Romualdo Galvão, quando entram e seguem até a altura da Avenida Amintas

Barros onde retornam e entram na Avenida Prudente de Morais para novamente entrar no Corredor

da Folia, para a segunda e última apresentação também de aproximadamente 30 minutos.

Após a última passagem pelo Corredor o bloco vai para a dispersão que ocorre na Rua

Castro Navarro, onde os trios elétricos são desligados. Após a dispersão os veículos (Trio Elétrico

e Carro de Apoio) ficam estacionados nas ruas Miguel Castro, Romualdo Galvão, Amintas Barros

e a na própria Castro Navarro.

É importante destacar que todo o percurso é devidamente monitorado pela Polícia Militar e

nas vias de acesso são montadas barreiras de controle do trânsito, inclusive nos viadutos foram

instaladas várias equipes de segurança e policiais para garantir uma maior segurança ao público.

Especificamente na área da BR 101 esta fiscalização foi coordenada pela Polícia Rodoviária

Federal
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Infra-Estrutura Disponibilizada ao Público

Na rótula do Estádio Machadão foram disponibilizadas barracas padronizadas medindo 6m

x 6m ou 3m x 3m, que ofereciam à população serviços de comida e bebida, bem como ambulantes

credenciados mediante os critérios da SEMSUR.

Localização de Serviços Importantes

O comando da polícia ficou instalado na escola estadual Regulo Tinoco, no ginásio

Machadinho, e em dois trailers estrategicamente posicionados dando o apoio necessário ao

trabalho dos policiais.

Ao longo do percurso, conjuntamente com a polícia militar, montaram-se torres de

observação, especialmente nos locais de maior concentração popular, facilitando o trabalho dos

policiais que, estiveram durante todo o evento, adequadamente munidos de rádio transmissor e

apontador laser. Esse serviço foi complementado com o uso de pelotões policiais que ficavam

circulando nas ruas próximas ao percurso.

A Polícia Militar utilizou serviço de vigilância eletrônica ativa, onde era feito o

monitoramento do público, instrumento que facilitou muito o trabalho de policiamento do evento.

No Machadinho, além do escritório central da produção do CARNATAL, funcionou o

juizado da infância e adolescência, a Polícia Civil e a Delegacia do Turista.

Previamente realizado feito o cadastramento e credenciamento das pessoas que trabalharam

durante o Carnatal. Esse credenciamento foi efetuado juntamente com a SEMSUR e visava

ampliar a segurança dos foliões identificando todas as pessoas que trabalhariam no evento.

Na rótula do machadão, foram instalados dois pontos de serviço: o Posto Médico

operacionalizado pela secretaria municipal de saúde, e a tenda da SENSUR que, foi destinada a

FPI.
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Para atender a população em geral, as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde

disponibilizou o serviço de ambulâncias que assim estiveram localizadas: Posto Médico da rótula /

esquina do SEBRAE / esquina da Romualdo com Amintas Barros / esquina da Prudente com

Amintas Barros / esquina da Miguel Castro com Prudente de Morais / Machadinho / vicinal do

Machadinho com Lima e Silva / entrada do corredor sentido Prudente de Morais centro.

Na Avenida Romualdo Galvão, na altura do colégio COC, montou-se uma estrutura de

escoamento dos carros de apoio e trios elétricos, utilizando-se para tanto de inúmeras viaturas

devidamente equipadas com bombas de aspersão. Salienta-se que, todos os veículos utilizados

pelos blocos foram diariamente lavados e higienizados. Essa obrigação foi imposta a todos os

blocos e esse serviço foi fiscalizado pela equipe de produção do evento.

Foi autorizada a instalação de duas grandes praças de táxis no cruzamento da Rua Padre

João Damasceno e na marginal da BR 101 sentido Centro/Natal Shopping.

Programa de Reciclagem

Durante os quatro dias de festa, foram consumidas mais de 1.000.000 (um milhão) de latas

de cerveja e refrigerante. Para dar vazão ao material foi firmada parceria com a ASCAMAT para

que todas as latas consumidas fossem recolhidas por catadores credenciados e identificados. O

material coletado era imediatamente transportado para a prensagem e retirado do local já no dia

seguinte, de forma que não ficaram resíduos sólidos no meio ambiente.



100

Figura A-4 Campanhas de incentivo a reciclagem

Fonte: Pesquisa de campo

Fechamento das Ruas e Credenciamento da População

O quadrante principal interditado para o CARNATAL, foi o seguinte: Cruzamento da

Prudente de Morais com a Nascimento de Castro; cruzamento da Miguel Castro com a Salgado

Filho e Jaguarari; cruzamento da Romualdo Galvão com a Nascimento de Castro; cruzamento da

Prudente de Morais com a Capitão Mor Gouveia; viadutos do complexo viário e marginal no

sentido Natal Shopping.

Os moradores, comerciantes e prestadores de serviços que interagem na área acima citada,

receberam um adesivo de MORADOR para seus veículos. A utilização desse adesivo permitiu o

acesso aos seus respectivos ambientes, a qualquer hora. Evitou-se, contudo, o estacionamento

destes veículos nas ruas, devido ao grande número de pessoas circulando no local.
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Trios e Carros de Apoio

Os trios elétricos e carros de apoio que desfilaram com os blocos, em sua grande maioria,

chegaram a Natal, em média, oito dias antes do evento e ficaram estacionados em locais

apropriados, previamente estabelecidos pela diretoria de cada bloco.

Nesse período, além da pintura, os carros passam por uma minuciosa vistoria técnica por

engenheiros mecânicos especialmente contratados pela Promotora e pela Fiscalização Preventiva

Integrada - FPI.

Anualmente, a DESTAQUE repassa aos proprietários desses veículos as normas técnicas

exigidas para a participação no evento, em tempo hábil para a conclusão das adaptações

necessárias. Exige-se também dos proprietários a apresentação da documentação atualizada e

regular desses veículos.

Todos os trios e carros de apoio que participam do CARNATAL entram em nossa cidade

devidamente acompanhados de batedores e de preferência, durante a madrugada, evitando assim a

ocorrência transtornos no trânsito local.

Orientações ao Folião / Divulgação

Constituiu regra da empresa promotora, prestar ao folião informações úteis sobre o evento.

Em 2001, foi confeccionado um folder contendo além do horário de saída dos blocos, e o mapa do

evento, incentivo à campanha carona amiga, localização dos principais pontos de ônibus e de táxi,

algumas recomendações da COVISA, e ainda a regulamentação do juizado de menores para a

participação de adolescentes na festa. O folder ainda continha impresso uma Autorização para o

menor, que deveria ser preenchida pelos pais, obedecendo rigorosamente, o que foi determinado

pelo juizado da infância e da adolescência.

Como em anos anteriores, realizou-se previamente ao evento a tradicional reunião publica,

onde foram discutidas as principais ações a serem adotadas durante o CARNATAL. Contando com

a indispensável presença da imprensa no local, todas as instituições que direta ou indiretamente
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estão envolvidas, apresentaram seus respectivos planos de ação que seriam operacionalizados

durante o evento.

Escritório Central / Comunicação

O escritório central de produção do CARNATAL foi instalado, no ginásio Machadinho,

com 40 dias de antecedência, funcionando diariamente a partir das 09h encerrando sempre, após as

22h. Nesse período realizaram-se reuniões sistemáticas de produção geral e de blocos, treinamento

de seguranças, patrulhas e cordeiros, treinamento de recepcionistas, distribuição de adesivo,

credenciamentos, fiscalização de obras, e outras atividades operacionais. Também é nesse espaço

que durante o evento centralizaram-se todas as ações de produção e coordenação.

A comunicação durante o CARNATAL foi feita principalmente através de radio

transmissor, existindo canais diretos de ligação entre a produção e os prestadores de serviços

essenciais: saúde, polícia, corpo de bombeiros, segurança e montagem.

Avaliação

Diariamente, após o recolhimento dos trios e carros de apoio são feitas avaliações, pela

equipe central de produção, de todos os setores envolvidos com o CARNATAL. Esses dados são

fundamentais para a elaboração do relatório final que subsidia a avaliação geral do evento. Essa

avaliação é feita, juntamente com a diretoria dos blocos, diretoria da Promotora e a equipe da

central de produção em janeiro do ano subseqüente a festa. Daí nascem às correções e

aprimoramentos para o CARNATAL seguinte. Um bom exemplo da utilidade dessa avaliação foi o

crescimento das arquibancadas, o que permitiu a popularização da festa.
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Anexo 2

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE

Com a finalidade de fornecer o amparo legal a assertiva constante neste

instrumento dissertativo, detalha-se a seguir o contexto da pesquisa bibliográfica

concernente ao tema corrente, aa luz das legislações federal, estadual e municipal.

2.1 Legislação Federal

A nível federal, vislumbra-se a seguinte legislação como pertinentes ao estudo em

tela, dispostas abaixo pela ordem cronológica de sua edição:

2.1.1Legislação Básica

Regimento Interno proposto pelo Plenário do CONAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

REGIMENTO INTERNO (Em substituição à Portaria nº 326/94).

Aprovado na 57ª Reunião Ordinária do Conselho, no dia 30.03.2000.

CAPÍTULO I

CATEGORIA E FINALIDADE

Definição
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Art. 1º O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão colegiado de

caráter deliberativo e consultivo do Ministério do Meio Ambiente - MMA, instituído pela

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de

junho de 1990, integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e tem por

finalidade:

II - promover, no âmbito de sua competência, a regulamentação da legislação e

implementação da Política Nacional do Meio Ambiente;

Competência Instrumental

Art. 2º Para a consecução de suas finalidades o CONAMA deverá, dentre outras

ações:

III - estabelecer diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos ao controle

da poluição, à manutenção da qualidade do meio ambiente e à proteção ambiental, visando

ao desenvolvimento sustentável.

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de

formulação e aplicação, e dá outras providências.

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 9° - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

III - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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DECRETO N° 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990.

Regulamenta a Lei n° 6.902, de 27 de Abril de 1981, e a Lei n° 6.938, de 31 de

Agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e

Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras

providências.

CAPÍTULO IV

DO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

Artigo 17 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou

potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma,

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual

competente integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1° - Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão

exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros,

os seguintes itens:

a) diagnóstico ambiental da área;

b) descrição de ação proposta e suas alternativas;

c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e

negativos.

§ 2° - O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados e

constituirá o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, correndo as despesas à conta do

proponente do projeto.
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§ 3° - Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a

pedido do interessado, o RIMA, devidamente fundamentado, será acessível ao público.

§ 4° - Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer das

suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão de licença serão objeto de

publicação resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do Estado e em um periódico

de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONAMA.

Artigo 18 - O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter

supletivo, sem prejuízo das atividades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que

necessário, a redução das atividades geradoras de poluição para manter as emissões gasosas

ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no

licenciamento concedido.

Artigo 19 - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá

as seguintes licenças:

I - Licença Prévia - L.P., na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo

requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação,

observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II - Licença de Instalação - LI, autorizando o início da implantação, de acordo com

as especificações constantes de Projeto Executivo aprovado;

III - Licença de Operação - L.O, autorizando, após as verificações necessárias, o

início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de

poluição, de acordo com previsto nas Licenças Prévias e de Instalação.

Artigo 21 - Compete à SEMEM/PR propor ao CONAMA a expedição de normas

gerais para implantação e fiscalização do licenciamento previsto neste Decreto.
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§ 1° - A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de

qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo à atuação dos

Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais.

§ 2° - Inclui-se na competência supletiva do IBAMA a análise prévia de projetos, de

entidades públicas ou privadas, que interessem à conservação ou a recuperação dos

recursos ambientais.

§ 3° - O proprietário de estabelecimento ou o seu proposto responsável permitirá,

sob as penas da lei, o ingresso da fiscalização no local das entidades potencialmente

poluidoras para a inspeção de todas as suas áreas.

§ 4° - As autoridades policiais, quando necessário, deverão prestar auxílio aos

agentes fiscalizadores no exercício de suas atribuições.

Artigo 22 - O IBAMA, na análise dos projetos submetidos ao seu exame, exigirá,

para efeito de aprovação, que sejam adotadas, pelo interessado, medidas capazes de

assegurar que as matérias-primas, insumos e bens produzidos tenham padrão de qualidade

que elimine ou reduza, o efeito poluente de seu emprego e utilização.

2.1.2 Resoluções CONAMA

RESOLUÇÃO Nº 001, de 23 de janeiro de 1986.

Publicado no D O U de 17 /2/86.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para

efetivo exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo

decreto, e Considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da
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Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio

Ambiente, RESOLVE:

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou

indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual

competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades

modificadoras do meio ambiente, tais como:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

II - Ferrovias;

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32,

de 18.11.66;
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V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos

sanitários;

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem

para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais

para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e

embocaduras, transposição de bacias, diques;

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de

Mineração;

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou

perigosos;

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia

primária, acima de 10MW;

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos,

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos

hídricos);

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de

importância do ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante

interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
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XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez

toneladas por dia.

Artigo 3º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo

RIMA, a serem submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por

lei, seja de competência federal.

RESOLUÇÃO N.º 001 de 08 de março de 1990

Publicada no D.O.U, de 02/04/90, Seção I, Pág. 6.408

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das

atribuições que lhe confere o Inciso I, do § 2º, do Art 8º do seu Regimento Interno, o Art 1º

da Lei 7.804 de I5 de julho de 1989,

Considerando que os problemas dos níveis excessivos de ruído estão incluídos entre

os sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente;

Considerando que a deterioração da qualidade de vida, causada pela poluição, está

sendo continuamente agravada nos grandes centros urbanos;

Considerando que os critérios e padrões deverão ser abrangentes e de forma a

permitir fácil aplicação em todo o Território Nacional, RESOLVE:

I - A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais,

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. obedecerá, no

interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos

nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior aos

ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 -
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Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes,

no uso do respectivo poder de política, disporão de acordo com o estabelecido nesta

Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer

meios ou de qualquer espécie, considerando sempre os local, horários e a natureza das

atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a

preservação da saúde e do sossego público.

VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de acordo

com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da

comunidade, da ABNT.

VII - Todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir da presente

data, deverão ser compatibilizadas com a presente Resolução.

RETIFICAÇÃO

. No D.O.U, de 02.04.90, pág. 6.408, Seção I, no item II, da

Resolução/CONAMA/Nº 001 de 08.03.90, onde se lê: NBR 10.152, LEIA-SE: NBR

10,151.

. No D.O.U. de 02.04.90, pág. 6.408, Seção I, no item III, da

Resolução/CONAMA/Nº 001 de 08.03.90, onde se lê: ... Avaliação do Ruído em Áreas

Habitadas visando o conforto da comunidade..., LEIA - SE: ...níveis de Ruído para conforto

acústico...

RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das

atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
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1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em vista o

disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do

Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas

aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar

degradação ambiental.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade

ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais

como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental

preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área

degradada e análise preliminar de risco.
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III – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete

diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois

ou mais Estados.

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma,

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental

competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades

relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.

§ 2º – Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o

detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou

atividade.

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas

efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de

prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio

ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências

públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

2.2Legislação Estadual

LEI Nº 6.621, DE 12 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o controle da poluição sonora e condicionantes do meio ambiente no

Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.
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Art. 1º.  É vedado perturbar a tranqüilidade e o bem estar da comunidade norte-rio-

grandense com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza

emitidos por qualquer forma em que contrariem os níveis máximos fixados nesta Lei.

Art. 2º.  Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e as associações

comunitárias, poderão colaborar no controle da poluição sonora, denunciando a emissão de

sons e ruídos acima dos níveis fixados nesta Lei.

Art. 5º.  A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais,

comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, bem como, sociais e

recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º. Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de ruídos:

I - O nível de som proveniente de fonte poluidora, medido dentro dos limites reais

da propriedade, não poderá exceder dos 10 dBA o nível de ruído de fundo existente no

local.

II - Independentemente do ruído de fundo, o nível de som proveniente da fonte

poluidora, medida dentro dos limites reais da propriedade, não poderá exceder aos níveis

fixados na tabela que é parte integrante desta Lei.

Art. 7º. A medição do nível de som será feita utilizando-se a curva de ponderação A

com circuito de resposta rápida, e, o microfone deverá estar afastado, no mínimo, 1,50 m

(um metro e cinqüenta centímetros) do solo.

Art. 9º. Os equipamentos e o método utilizado para a medição e avaliação dos níveis

de som e ruído, obedecerão às recomendações da norma NBR - 7731 da ABNT, ou às que

lhe sucederem.

TABELA
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PERÍODO DO DIA NOTURNO TIPO DE ÁREA DIURNO

Residencial 45 dB(A) ZR 55 dB(A)

Diversificada 55 dB(A) ZD 65 dB(A)

Industrial 60 dB(A) ZI 70 dB(A)

2.3 Legislação Municipal

Constituição da República Federativa do Brasil

Capítulo VI

Do Meio Ambiente

Art 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras.

 § 1. º Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público:

IV- Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.

Constituição do Estado do Rio Grande no Norte

Capítulo VI
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Do Meio Ambiente e dos recursos Hídricos

Art. 150. – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, e de harmonizá-lo, racionalmente, com as

necessidades do desenvolvimento socioeconômico, para a presente e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dá publicidade, garantida a participação de representantes da

comunidade, em todas as suas fases.

Lei Orgânica do Município de Natal

Capítulo IV

Dos sistemas de Planejamento urbano e da gestão democrática da cidade

Seção II

Do meio ambiente

Art. 135 – A política do meio ambiente, no Município de Natal, orienta-se pelos

dispositivos constitucionais, federais e estaduais e demais leis pertinentes.

Parágrafo único – Para assegurar-lhe a efetividade política, incumbe ao Poder

Público:

X – Controlar e fiscalizar a emissão de ruídos a sons acima dos limites estabelecidos

em lei;
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XIII – Elaborar o Código de Meio Ambiente, que define a política de preservação e

adequação ecológica do Município.

Plano Diretor de Natal

Lei Complementar Nº 7, de 05 de Agosto de 1994.

Capítulo IV

Dos usos e sua localização

Seção II

Dos empreendimentos de impacto

Art. 36 – São considerados empreendimentos de impacto:

I – Os empreendimentos sujeitos a apresentação de RIMA – Relatório de Impacto

do Meio ambiente, nos termos da legislação ambiental federal, estadual, ou municipal em

vigor;

II – Os empreendimentos a licenciamento especial, nos termos dos Arts. 31 e 33 da

Lei 4.100 de 19 de junho de 1992;

III – Aqueles com capacidade de reunião de mais de trezentas pessoas

simultaneamente;

IV - Aqueles que ocupam mais de uma quadra, ou quarteirão urbano;

V – Qualquer empreendimento, exceto o uso comercial, cuja área construída

ultrapasse a 2% (dois por cento) do estoque de área edificável prevista para o uso

pretendido, constante da lei, para o bairro onde está localizado.
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§ 1º - Os empreendimentos de que trata este artigo deverão apresentar Relatório de

Impacto de Vizinhança – RIV – para análise da concessão do alvará de construção, nos

termos deste artigo.

Código do Meio Ambiente do Município de Natal

Lei Nº 4.100 de 19 de junho de 1992

Capítulo VII

Da Poluição Sonora

Art. 84 – Fica proibido a emissão de ruídos e vibrações em zonas predominantes ou

exclusivamente residenciais após as vinte e duas horas até seis horas do dia seguinte

§ 2º - As festas tradicionais, folclóricas e populares, bem como às manifestações

culturais, não será aplicada a proibição do caput, assegurando-se a sua realização, mediante

prévio comunicado a Fundação Capitania das artes - FUNCART.

Lei Nº 4.041 de 13 de novembro de 1991

Dispõe sobre as atribuições do Município do Natal, aprova a legislação Supletiva

sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e dá outras providencias.

Capítulo III

Higiene das Vias Públicas

Art. 116 – Os serviços de limpeza de ruas, praças e logradouros públicos serão

executados diretamente pela Prefeitura, ou por concessão.

Lei Nº 4.699 de 30 de novembro de 1995
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Regulamenta a utilização de praças e logradouros públicos para eventos culturais,

religiosos, esportivos e dá outras providencias.

Art 1º - Fica estabelecido que em praças, ruas e logradouros públicos municipais,

será permitida livre apresentação de manifestações culturais, religiosas e esportivas, de

qualquer natureza e interesse da comunidade.
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