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a sexta edição da revista afluen-
te traz a experiência de jovens 
profissionais em vários ramos de 
atuação da engenharia sanitária e 
ambiental. Uma dessas experiên-
cias trata de um tema que recebe 
pouca atenção no Brasil, em espe-
cial no Rio Grande do Sul, as emis-
sões atmosféricas.  O estudo de 
caso centrou-se na indústria petro-
lífera, mas são diferentes as fontes 
de poluição e muitas as oportuni-
dades. Mais do que isso, as plani-
lhas Excel são apresentadas como 
ferramenta importante. Fica a su-
gestão de competências a serem 
desenvolvidas para ampliar as pos-
sibilidades de colocação no mer-
cado profissional. Outro tema que 
oferece boas oportunidades para 
os jovens engenheiros é a gestão 
ambiental em obras de infraestru-
tura. É o tema do outro artigo téc-
nico. O resumo de TCC traz a pro-
blemática dos desafios a serem 
enfrentados após grandes tragé-
dias, como o caso da guerra civil 
em Angola, mas que poderia ser 
um grande desastre ambiental ou 
qualquer outra situação que deses-
truture as infraestruturas técnicas e 
de gestão de um município ou re-
gião. As possibilidades de especia-

lização são variadas. Cabe a cada 
profissional buscar seu caminho. A 
entrevista nos revela como mesmo 
em momentos de depressão eco-
nômica é possível encontrar um 
caminho. Estar aberto a grandes 
mudanças ao longo de sua traje-
tória pode ser uma estratégia inte-
ressante. Capacitar-se e apaixonar-
-se pelo que se faz é preciso. Estar 
atento às oportunidades e disponí-
vel para grandes viradas também é 
uma necessidade. Resiliência e pai-
xão sempre!

Boa leitura!

conselho editorial/revista 
afluente

EDITORIAL
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o brasil passa por momentos de 
crise econômica e de polarização 
de opiniões. O setor de saneamen-
to e meio ambiente não é exceção. 
Não há consenso sobre quais são 
os problemas e, em consequên-
cia, quais são os caminhos a se-
guir para seu equacionamento. O 
direcionamento de recursos para o 
setor está virtualmente paralisado. 
Há confusão quanto às melhores 
estratégias de regulação do setor. A 
par disso, o desemprego e a pre-
carização do trabalho é recorde. 
Nesse contexto, a cada dia milha-
res de jovens ingressam no merca-
do de trabalho e enfrentam a falta 
de oportunidades e a baixa valori-
zação do seu trabalho. 

Em momentos como esse, a parti-
cipação em discussões sobre alter-
nativas de futuro representa gran-
de oportunidade de qualificação 
profissional e de crescimento pes-
soal. A ABES é uma das princi-
pais entidades da sociedade civil 
a promover discussões e participar 
desse processo de construção do 
futuro. A Associação oferece es-
paço múltiplo para apresentação 
das diferentes opiniões, troca de 
experiências e construção de uma 

PALAVRA DA PRESIDENTE

visão compartilhada dos proble-
mas e alternativas de soluções para 
o saneamento e meio ambiente no 
Brasil. Participar ativamente da as-
sociação é capacitar-se a prestar 
bons trabalhos técnicos, mas tam-
bém a atuar, no futuro, como ges-
tor do setor. Essa edição da revis-
ta Afluente demonstra o amplo 
leque de áreas de especialização 
que os profissionais podem seguir. 
Em todas essas áreas a ABES está 
presente, oferecendo espaços de 
aprofundamento técnico, constru-
ção de marcos regulatórios e opor-
tunidades de trabalho voluntário.

Participe da ABES e trabalhe na 
construção do futuro! •

Longa vida à Afluente.

Jussara Kalil Pires, presidente da ABES-RS.
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ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 
DA BR-448 QUANTO AO MEIO FÍSICO

Andressa Krewer Facin – andressafacin@gmail.com

Engenheira Ambiental e Sanitarista – STE 

Serviços Técnicos de Engenharia

RESUMO: 

O presente estudo de caso trata das questões relacionadas a gestão e supervisão am-

biental da implantação da BR-448, que foi implantada visando a redução do trânsito 

da rodovia BR-116. As obras de grande porte, como as rodovias, necessitam de estu-

dos ambientais com vistas à minimização dos impactos ao meio ambiente decorren-

tes da implantação, sendo que, através desses é possível estabelecer programas am-

bientais que tornarão a execução do empreendimento menos danosa. Além disso, 

pode-se utilizar como forma de avaliação de uma rodovia, a quantidade de ocor-

rências ambientais registradas, sendo que estas podem ser uma comunicação ver-

bal, realizada a campo, até uma notificação de não conformidade, documento que 

pode levar a sansões administrativas por parte do contratante em relação a constru-

tora. Com base nisso, foram selecionados 9 programas ambientais presentes no Plano 

Básico Ambiental (PBA) da BR-448, sendo todos referentes ao meio físico. Buscou-se 

realizar um comparativo entre as etapas de execução previstas no PBA e as ações rea-

lizadas para o atendimento das mesmas. Para cada programa também foram analisa-

das as advertências emitidas pela equipe de Supervisão Ambiental sendo estas clas-

sificadas quanto ao tipo de documento. Verificou-se, após as análises, que as etapas 

de execução foram atendidas satisfatoriamente com as ações realizadas pela gestão 

ambiental. Concluiu-se também a efetividade da aplicação das advertências ambien-

tais e o bom relacionamento da gestão ambiental com as construtoras, uma vez que a 

maior parte dos registros foram comunicações verbais, não sendo observado a emis-

são de nenhuma notificação de não conformidade.

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Supervisão Ambiental. Programas Ambientais.

Renata Farias Oliveira – renatafaol@gmail.com

Engenheira Química – R&B Soluções Ambientais; 

Professora na Universidade Luterana do Brasil
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INTRODUÇÃO

De acordo com Magalhães, Martins e 
Santos (2011) a construção de rodovias é de 
extrema importância para melhoria da qua-
lidade de vida da população, além de sub-
sidiar o desenvolvimento dos aspectos so-
cioeconômicos. Desde a antiguidade, a 
sociedade tem se preocupado com a cons-
trução de estradas, uma vez que estas me-
lhoram o tráfego entre as cidades circunvizi-
nhas, trazendo benefícios para a população 
local, no que tange o setor econômico, fa-
cilitando o transporte de mercadorias e 
aumentando a geração de renda e novas 
oportunidades de emprego. Entretanto ape-
sar destes benefícios, a construção de rodo-
vias causa impactos tanto ao meio ambien-
te, quanto a sua área de seu entorno.

Os problemas ambientais em rodovias 
são vários, entretanto, de acordo com a 
Política Ambiental do Ministério dos Trans-
portes, consideram-se três elementos como 
centrais dos projetos rodoviários: a) identi-
ficação dos impactos; b) quantificação dos 
impactos; e c) seleção de medidas mitiga-
doras. Devem-se identificar e quantificar 
todos os impactos sejam os mesmos ao 
meio natural ou construído, e devem-se se-
lecionar medidas com o intuito de se evi-
tar, mitigar ou compensar esses impactos. 

Neste ponto a avaliação de impac-
to ambiental tem grande impor-
tância, uma vez que são estes pro-
cessos que lidam com os estudos 
prévios de impactos ambientais. 

Fogliatti et al. (2004) consi-
dera que a etapa de implanta-
ção, caracterizada como a prepa-
ração da área para execução do 
empreendimento, é onde são ob-
servados os principais impactos 
provocados pela inserção de uma 
rodovia, visando às seguintes ativi-
dades: abertura de acessos de ser-
viço; limpeza do terreno; material 
de empréstimo; jazidas e pedrei-
ras; terraplenagem; transporte dos 
materiais; preparação da estrutura; 
pavimentação; drenagem e obras-
-de-arte especiais. Já na etapa de 
operação ocorrem impactos prin-
cipalmente relacionados ao trânsi-
to de veículos, como por exemplo, 
o atropelamento de fauna e o au-
mento do nível de ruído (PANAZ-
ZOLO et al., 2012).

Com vistas a proteção am-
biental, as grandes obras de en-
genharia, entre elas a implantação 
e pavimentação de rodovias, de-
mandam um Estudo de Impacto 

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira
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Ambiental (EIA), bem como o res-
pectivo Relatório de Impacto Am-
biental (RIMA), este último mais 
simplificado e que deverá ser de 
conhecimento da população afeta-
da pelo empreendimento. Estes es-
tudos propiciam ao órgão ambien-
tal emitir a Licença Prévia (LP) que 
aprova a viabilidade ambiental do 
projeto e sua concepção tecnoló-
gica e estabelece as condições a 
serem consideradas na elaboração 
do projeto executivo. Após, é ela-
borado o Plano Básico Ambiental 
(PBA), onde consta o detalhamen-
to dos programas ambientais que 
devem ser executados ao longo da 
fase de implantação do empreen-
dimento, com vistas a prevenir, mi-
tigar ou compensar os impactos 
ambientais ocasionados. Posterior-
mente, a aprovação do PBA pelo 
órgão licenciador, é emitida a Li-
cença de Instalação (LI), que au-
toriza o início da implantação do 
empreendimento. Após a emissão 
da LI, durante a implantação do 
empreendimento, tem-se a Gestão 
Ambiental, que gerencia e execu-
ta diversos programas ambientais. 
Ao término da obra são verificados 
se todos os programas foram aten-
didos e é solicitada a Licença de 

ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DA 
BR-448 QUANTO AO MEIO FÍSICO

Operação (LO) que autoriza a ope-
ração do empreendimento.

De acordo com Pimenta et al. 
(2014) os conceitos sobre a ges-
tão ambiental, debatidos constan-
temente na atualidade, são refle-
xos importantes de uma mudança 
da visão e do comportamento hu-
mano em relação ao ambiente ao 
longo da história da humanidade. 
Conforme Simonetti (2010), rodo-
vias, assim como outros empreen-
dimentos viários, afetam o meio 
ambiente e vice-versa, ocasionan-
do impactos ambientais.

Segundo Panazzolo et al. (2012) 
a construção de rodovias pode 
apresentar inúmeros impactos sobre 
o meio ambiente, como desmata-
mentos, perda da diversidade bio-
lógica, a alteração do sistema na-
tural de drenagem e a degradação 
do solo. Sob esta ótica, o processo 
de construção rodoviária deve, por-
tanto, compatibilizar-se com a con-
servação ambiental a partir do uso 
de técnicas e métodos de ativida-
des construtivas, que evitem ou mi-
nimizem a degradação ambiental. 
Fogliatti, Felippo e Gourdard (2004) 
afirmam que gestão ambiental de 

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira
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rodovias além de manejar o ambiente com ações 
e atividades intencionalmente aplicadas para im-
pedir ou atenuar manifestações indesejáveis de 
impactos ambientais controláveis, deve monito-
rar as mesmas, acompanhando as transforma-
ções geradas. Tendo em vista que a construção 
de uma rodovia pode gerar vários impactos ao 
meio ambiente, a gestão ambiental tem a função 
de executar ações que visem a minimização des-
ses impactos, garantindo que o meio onde está 
inserido o empreendimento possa usufruir dos 
benefícios gerados pela implantação da obra.

Dentro desse contexto, o presente estudo irá 
apresentar a Gestão Ambiental da BR-448, tam-
bém conhecida como Rodovia do Parque. Cabe 
destacar que esta é a primeira rodovia pública, 
sem concessão, no Brasil, a contar com Licença 
de Operação (LO nº 2206/2015-DL) emitida por 
órgão ambiental estadual – Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 
(FEPAM).

CARACTERIZAÇÃO DA 
ÁREA DE ESTUDO

A BR-448 interliga os municípios de Sapu-
caia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre. A 
mesma tem como principal objetivo diminuir 
o tráfego da BR-116, que até então era o único 
acesso a capital do Estado. Inaugurada em 20 

de dezembro de 2013, a Rodovia 
do Parque passa por ambientes an-
tropizados, áreas industriais, plan-
tações e também percorre am-
bientes naturais, como a Área de 
Proteção Ambiental (APA) e Par-
que Estadual Delta do Jacuí, sendo 
estas áreas determinantes na defi-
nição do método construtivo de 
um segmento em elevada da rodo-
via. A Figura 1 apresenta a locali-
zação da Rodovia do Parque.

Figura 1. Localização 
da BR-448. Fonte: 
Autoria própria.

LICENÇAS AMBIENTAIS

O licenciamento ambiental da 
BR-448 ocorreu pelo órgão am-
biental do Estado do Rio Grande 
do Sul, a FEPAM. O processo ini-
ciou com a entrega da documen-

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira
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tação com a elaboração do EIA/RIMA para a obtenção da LP. Em 23 de 
março de 2009 foi concedida a LP nº 258/2009, solicitando o detalha-
mento dos programas ambientais para monitoramento e controle dos 
impactos ambientais sinalizados pelo EIA. Sendo assim, foi elaborado o 
Plano Básico Ambiental (PBA) com o detalhamento das diretrizes dos re-
feridos programas ambientais. 

Em 11 de agosto de 2009 foi emitida a LI nº 885/2009, que foi revoga-
da pelas LI nº 826/2010 emitida em 27 de julho de 2010, LI nº 1327/2010 
de 03 de dezembro de 2010, LI nº 148/2012 de 23 de janeiro de 212, LI 
nº 935/2012 de 11 de agosto de 2012 e LI nº 634/2013 de 04 de setembro 
de 2013 e LI nº 96/2015 de 09 de fevereiro de 2015. Destaca-se que a re-
vogação destas licenças ocorreu em virtude de adequações do conteúdo 
por parte do órgão licenciador. Encontra-se em vigor a LO nº 2206/2015 
emitida em 27 de abril de 2015.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado através da análise de estudos, planos e re-
latórios técnicos elaborados no processo de licenciamento ambiental e 
de gestão ambiental da BR-448, quais sejam: o EIA, o PBA, os relatórios 
mensais, as advertências ambientais, bem como fotos utilizadas para evi-
denciar as ações realizadas.

As etapas para elaboração do estudo de caso são: a) definição dos 
programas ambientais a serem estudados; b) identificação das etapas de 
execução previstas para cada programa ambiental; c) análise das ativida-
des realizadas para atendimento as etapas de execução; e d) identificação 
das advertências ambientais emitidas pela gestão ambiental relacionadas aos 
programas ambientais estudados.

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os programas ambientais analisados foram definidos em função do 
respectivo meio de interferência conforme descrito no EIA da rodovia. 
Neste caso foram considerados os programas relacionados ao meio físico, 
pois os mesmos foram parte da avaliação da rodovia, no que tange as ad-
vertências ambientais emitidas durante a gestão ambiental. Os programas 
analisados podem ser divididos em duas categorias:

Programas executados: Monitoramento e controle de ruídos, controle 
e monitoramento de particulados, monitoramento e controle de qualida-
de dos recursos hídricos subterrâneos, monitoramento e controle de qua-
lidade dos recursos hídricos superficiais, gestão ambiental das obras. 

Programas supervisionados ou gerenciados: Supervisão ambiental, 
ambiental da construção, controle de processos erosivos, gerenciamento 
de resíduos.

ANÁLISE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL

O Programa de Supervisão Ambiental tem como objetivo estruturar as 
atividades a serem desenvolvidas pela Supervisão Ambiental da obra, de 
forma que possibilite verificar a implantação e a eficácia das ações pro-
postas para mitigar os impactos ambientais e diagnosticar desvios propon-
do medidas corretivas necessárias durante a implantação do empreendi-
mento. As etapas de execução descritas no PBA são (a) planejamento, (b) 
implantação e (c) monitoramento.

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira
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As atividades de planejamento 
do programa de Supervisão Am-
biental tiveram início no mês de 
março de 2010, focando na mobili-
zação, integração e capacitação da 
equipe técnica, além da análise dos 
documentos de referência do em-
preendimento, como o EIA, Termo 
de Referência, PBA, LI e Contra-
tos. Isso possibilitou a elaboração 
da metodologia da supervisão am-
biental que englobou reuniões téc-
nicas mensais entre a coordenação 
geral e as equipes dos diferentes 
programas ambientais de respon-
sabilidade da supervisão e entre os 
especialistas ambientais das cons-
trutoras contratadas para a execu-
ção da obra. Estas reuniões servi-
ram de apoio à programação de 
atividades de acompanhamento 
da obra e de planejamento de so-
luções para eventuais não confor-
midades ambientais. Destaca-se a 
estreita relação entre a supervisão 
ambiental e as construtoras, que 
facilitou a dinâmica de implanta-
ção dos programas ambientais.

A implantação do programa de 
supervisão ambiental deu-se por 
meio da emissão de advertências 
ambientais de eventuais não con-

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira

formidades que ocorreram duran-
te o processo de construção da 
rodovia e que foram notificadas 
às empreiteiras consorciadas da 
seguinte maneira:

Comunicação Verbal – CV: 
ocorrências leves. Comunicação 
do inspetor ambiental ao encarre-
gado da construtora a campo, por 
e-mail ou contato telefônico.

Registro de Atividade – RA: 
encaminhado quando a comuni-
cação verbal não foi suficiente (o 
problema continuava ocorrendo; a 
construtora não atendeu à orienta-
ção; houve morosidade para res-
posta ou ações), ou podendo ser 
enviado dependendo da gravidade 
da ocorrência. 

Comunicação de Não Con-
formidade – CNC: gerado a par-
tir do não atendimento ao RA, ou 
seja, aplicado quando de ocor-
rências leves reincidentes, ou de-
pendendo da gravidade da situa-
ção encontrada.

Notificação de Não Confor-
midade – NNC: notificação gera-
da a partir de ocorrências médias 
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ou graves e/ou não atendimento a uma CNC. 
O não cumprimento ao estabelecido em uma 
NNC poderia acarretar em sanções contratuais à 
construtora responsável.

Além de comunicações e notificações, a 
supervisão ambiental utilizou correspondên-
cias como outra forma de comunicação com as 
construtoras e o contratante. O controle destas 
correspondências enviadas e recebidas era ane-
xado aos relatórios de andamento mensais.

O monitoramento das ocorrências (CVs, 
RAs, CNCs e NNCs) era realizado com base em 
um prazo pré-determinado para o atendimen-
to das mesmas, sendo que este prazo poderia 
ser prorrogado pelo supervisor com a emissão 
de uma segunda via do documento no qual era 
apresentada a justificativa da prorrogação e a 
nova data limite para adequação. 

A rotina de supervisão em campo era diá-
ria e também definida de acordo com o crono-
grama de obras. Além destas vistorias, as cons-
trutoras comunicavam à equipe de supervisão o 
desenvolvimento de atividades relacionadas aos 
programas ambientais de sua responsabilidade.

Também como forma de monitoramento, 
mensalmente, a supervisão ambiental emitia 
um relatório técnico no qual detalhava as ativi-
dades desenvolvidas durante o mês, incluindo 
informações sobre o desenvolvimento dos pro-

gramas ambientais, conformidades 
ambientais verificadas e contro-
le de não conformidades ambien-
tais. Este relatório de andamento 
mensal era encaminhado ao con-
tratante (DNIT). Além disso, se-
mestralmente emitiu-se um rela-
tório de consolidação, o qual era 
encaminhado ao DNIT e à Funda-
ção Estadual de Proteção Ambien-
tal (FEPAM).

Todas as advertências emiti-
das durante a supervisão ambien-
tal foram consideradas nos dados 
apresentados. Como resultado ve-
rificou-se que foram emitidas 235 
CVs, 55 RAs e 26 CNCs, totalizan-
do 316 ocorrências de apresentado 
no Gráfico 1. Não foi observada a 

emissão de nenhuma NNC.

Andressa Krewer Facin

Renata Farias Oliveira

Gráfico 1. 
Porcentagem de 
advertências emitidas 
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ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DA 
BR-448 QUANTO AO MEIO FÍSICO

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DAS 
OBRAS

O Programa de Gestão Ambiental foi o res-
ponsável pela organização e implantação dos pro-
gramas ambientais do PBA, avaliando, aprimo-
rando e acompanhando a execução de cada um, 
bem como interferindo diretamente na busca do 
sincronismo entre as atividades para a otimização 
dos resultados. As etapas de execução previstas 
neste programa são (a) procedimentos operacio-
nais e (b) sistema de gerência geral.

Quanto aos procedimentos operacionais, no 
primeiro mês da gestão ambiental foram realizadas 
reuniões com o contratante para otimizar a implan-
tação dos Programas Ambientais e o atendimento 
às condicionantes estabelecidas na LI. Além disso, 
realizaram-se encontros de apresentação entre a 
equipe de gestão ambiental e construtoras dos três 
lotes de obra, bem como estabelecimento de meio 
de contato para desenvolver o trabalho no campo.

Foram elaborados modelos de checklist a serem 
aplicados mensalmente nos canteiros de obras e 
áreas de apoio, bem como um modelo de Atestado 
de Conformidade Ambiental (ACA), que também 
era emitido mensalmente desde que as construto-
ras atendessem todas as solicitações realizadas pela 
gestão ambiental. 

No decorrer da gestão ambiental, foram reali-
zadas vistorias diárias na obra e quando necessário 

foram emitidos registros de algu-
ma eventual ocorrência ambiental, 
conforme descrito no Programa de 
Supervisão Ambiental. Também se 
pode destacar que todas as campa-
nhas previstas foram efetuadas de 
acordo com os cronogramas dos 
respectivos programas executados 
pela gestão ambiental.

O sistema de gerência ambien-
tal foi estabelecido conforme so-
licitado no PBA por uma equipe 
de coordenação, planejamento e 
controle dos programas constan-
tes no mesmo. Esta equipe acom-
panhou e analisou as atividades, 
com inspeções a campo juntamen-
te com reuniões semanais, visando 
o acompanhamento dos referidos 
programas e relatando o andamen-
to da implantação dos mesmos 
por meio de relatórios mensais en-
viados ao contratante e semestral-
mente enviados a FEPAM.

Neste programa não foram ob-
servadas advertências ambientais 
registradas, pois este foi executa-
do pela gestão ambiental, servindo 
como gerenciador de todas as ati-
vidades realizadas pela equipe.

Andressa Krewer Facin
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ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DA 
BR-448 QUANTO AO MEIO FÍSICO

PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO

O Programa Ambiental da Construção (PAC) apresentou os critérios 
básicos a serem empregados pelas empreiteiras durante a fase de execu-
ção e implantação das obras da BR-448. Este programa indicou os pro-
cedimentos operacionais orientados para minimizar possíveis impactos 
ambientais por decorrência da obra. As etapas de execução do referido 
programa são (a) mobilização da mão-de-obra e conscientização, (b) lim-
peza do terreno para as obras, (c) implantação do canteiro de obras e (d) 
desmobilização das estruturas do acampamento.

A mobilização da mão-de-obra e conscientização referentes ao PAC 
ocorreram através da contratação dos colaboradores pelas construtoras 
e dos treinamentos de integração dos mesmos. Essas informações foram 
repassadas para a supervisão ambiental por meio dos relatórios mensais 
emitidos pelas construtoras. 

A limpeza dos terrenos para as obras e a implantação dos canteiros foi 
iniciada após a emissão da LI da rodovia, que autorizava a implantação de 
áreas de apoio dentro da faixa de domínio da rodovia sem a necessidade 
de um licenciamento exclusivo para estas. Entretanto, os canteiros implan-
tados fora da faixa de domínio, tiveram que ser submetidos a avaliação do 
órgão ambiental competente, neste caso a FEPAM. Esta atividade de im-
plantação de áreas de apoio ocorreu durante toda a fase de obras, uma 
vez que havendo necessidade, estes eram implantadas ao longo da faixa 
de domínio. 

Conforme solicitado no PAC foi realizado mensalmente um checklist 
em todas as áreas de apoio e canteiros. Foi verificado o atendimento aos 
itens da LI, além da destinação adequada de resíduos, controle de proces-
sos erosivos, controle áreas de estocagem de produtos químicos, controle 
de particulados, entre outros. Cabe destacar que neste programa também 
foi realizado o acompanhamento das etapas de construção da rodovia. 

Andressa Krewer Facin
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Todas as informações geradas eram enviadas mensalmente 
em relatórios para o DNIT, juntamente com fotos das ações 
observadas.

A rodovia foi inaugurada em 20 de dezembro de 2013, 
entretanto, a mesma foi liberada para tráfego de veículos em 
22 de dezembro do mesmo ano. Como ainda havia algu-
mas atividades pendentes, como a construção do acesso ao 
município de Esteio e o enleivamento de alguns taludes, a 
FEPAM emitiu apenas uma autorização para liberação do 
tráfego na rodovia até a finalização destes trabalhos. Assim, 
mesmo após a inauguração da rodovia, a gestão ambiental 
continuou com suas atividades normalmente.  Após a finali-
zação dos itens pendentes os canteiros foram desmobilizados.

Neste programa foram verificados 154 registros de ocor-
rências ambientais, sendo que destes, 117 eram CVs, 27 eram 
RAs e 10 foram CNCs, conforme o Gráfico 2. Os principais 
problemas identificados foram referentes a acondicionamen-
to de resíduos, com 76 ocorrências, seguido por 47 registros 
relacionados a produtos químicos.

ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DA 
BR-448 QUANTO AO MEIO FÍSICO
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PROGRAMA AMBIENTAL 
DE MONITORAMENTO E 
CONTROLE DE RUÍDOS

O Programa Ambiental de Mo-
nitoramento e Controle de Ruídos 
apresenta as ações a serem implan-
tadas pelas construtoras na fase de 
implantação das obras da rodo-
via. O programa indica os proce-
dimentos operacionais orientados 
para que as atividades de constru-
ção minimizem os impactos refe-
rentes à poluição sonora. As eta-
pas de execução presentes no PBA 
são (a) elaboração do diagnóstico 
das condições sonoras da área di-
retamente afetada pelo empreendi-
mento, (b) medição Semestral dos 
índices de ruído e (c) emissão de 
relatórios semestrais sobre as con-
dições sonoras da área de estudo.

Para a elaboração do diagnósti-
co das condições sonoras da área 
diretamente afetada pelo empreen-
dimento foram definidos pela equi-
pe de supervisão ambiental da ro-
dovia nos meses de março e abril 
do ano de 2010, 16 pontos iniciais 
de monitoramento. No mês de 
maio de 2010 foram realizadas as 

medições nos respectivos locais. 
Entretanto verificou-se a necessi-
dade de ampliação da quantidade 
de pontos principalmente em fun-
ção de um melhor monitoramento 
dos ruídos próximos as comunida-
des do entorno da rodovia. Desta 
forma, entre os meses de agosto e 
outubro de 2010 foram realizadas 
medições em 25 locais ao longo 
da rodovia.

Após a caracterização ini-
cial da área do empreendimen-
to iniciaram-se as campanhas se-
mestrais nos meses de janeiro e 
julho nos anos de 2011 e 2012. Já 
no ano de 2013 foram realizadas 
campanhas nos meses de janei-
ro, julho e, excepcionalmente, em 
dezembro, antecipando a campa-
nha que seria realizada em janei-
ro de 2014, em função da inaugu-
ração da rodovia, ocorrido em 20 
de dezembro de 2013.

No ano de 2014, após a libe-
ração do tráfego na rodovia, reali-
zou-se a medição no mês de julho. 
Já em 2015 foram removidos os 
pontos existentes em frente a can-
teiros de obra que foram desati-
vados, e nos meses de janeiro e 
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julho, foram realizadas as últimas campanhas de monitoramento de ruí-
dos na rodovia, uma vez que o contrato da gestão ambiental foi paralisa-
do em agosto de 2015.

Destaca-se que todos os resultados obtidos nas campanhas de moni-
toramento estão descritos nos relatórios mensais enviados pela supervisão 
ambiental ao DNIT, e, além disso, os dados consolidados eram enviados 
ao órgão ambiental competente, neste caso, a FEPAM, semestralmente, 
conforme condicionante a LI do empreendimento.

Não foram verificadas advertências ambientais aplicadas a este pro-
grama, uma vez que não foram observados resultados acima da média 
obtida na campanha de caracterização da área, considerando desta forma 
que a implantação da rodovia não interferiu significativamente para o au-
mento do nível de ruídos da região.

PROGRAMA AMBIENTAL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 
PARTICULADOS

O Programa Ambiental de Controle e Monitoramento de Particula-
dos se faz necessário para o planejamento e a implementação de medi-
das de controle que reduzam a emissão de poluentes atmosféricos, bem 
como a implantação de um monitoramento permanente, que permita 
acompanhar a eficiência das medidas adotadas. As etapas de execução 
descritas no PBA são (a) verificação da eficiência do controle de poei-
ras nas pedreiras e usinas de asfalto, (b) monitoramento visual mensal 
das atividades que geram emissão de particulados, (c) monitoramento 
mensal da opacidade na frota de veículos a diesel utilizados nas obras e 
(d) emissão de relatório mensal das atividades de prevenção, controle e 
monitoramento executadas.

Conforme verificação dos documentos pertinentes a construção da 
rodovia, a equipe de supervisão ambiental atuava somente na faixa de 
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domínio da rodovia e em áreas de apoio licenciadas exclusivamente para 
a obra, desta forma, não foram verificadas pedreiras e usinas de asfalto li-
cenciadas comerciais utilizadas no empreendimento, conforme solicitado 
pelo item (a), uma vez que esse monitoramento não estava previsto na li-
cença da gestora ambiental.

Realizaram-se monitoramentos visuais de emissão de material particula-
do principalmente em decorrência do tráfego de veículos em ruas, estradas 
e vias de acesso relacionadas às obras da BR-448. Como estes locais apre-
sentavam maior propensão a emissão de poeira, normalmente em função da 
falta de pavimento e/ou da falta de umectação do solo, quando se observava 
algum local nesta situação, solicitava-se para as construtoras a passagem de 
um caminhão pipa para diminuição do material particulado. 

Quanto ao monitoramento mensal da opacidade da frota de veículos 
a diesel utilizados na obra, o monitoramento foi realizado através de Es-
cala Ringelmann por meio de uma amostragem dos veículos, que caso 
ultrapassassem o nível 2 da respectiva escala eram emitidas as advertên-
cias pertinentes. A cada mês foram emitidos os respectivos relatórios para 
o DNIT, com os resultados obtidos e semestralmente os mesmos eram 
compilados e encaminhados a FEPAM.

Foram observados 35 registros referentes a este programa, das quais 
28 são CVs e 7 são RAs, conforme apresentado no Gráfico 3. Das 28 
advertências identificadas, 11 delas eram referentes ao nível elevado de 
emissão de fumaça preta pelos veículos, e as demais foram referentes a 
falta de umidificação dos locais de passagem de veículos, ocasionando a 
emissão de poeira.

Gráfico 3. Porcentagem 
de advertências emitidas 
em cada instância
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos apresenta os critérios 
básicos a serem empregados pelas empreiteiras no canteiro de obras com 
a finalidade de orientar e minimizar os possíveis impactos ambientais que 
poderiam ser causados durante a fase de implantação da rodovia. As eta-
pas de execução do referido programa são (a) acompanhamento da con-
tratação das empresas responsáveis pelo transporte e destinação e/ou 
tratamento final dos resíduos gerados e (b) acompanhamento do desen-
volvimento do programa.

O acompanhamento da contratação das empresas responsáveis pelo 
transporte e destinação e/ou tratamento final dos resíduos gerados desen-
volveu-se a partir da informação por parte das construtoras da inclusão de 
uma nova empresa para a realização destes serviços. Além disso, mensal-
mente todas as licenças ambientais dos prestadores de serviço eram veri-
ficadas quanto a sua validade e no caso do seu vencimento solicitava-se a 
construtora a atualização da mesma junto ao prestador de serviço. Todos 
estes documentos eram acompanhados mensalmente por uma planilha 
que era parte do relatório mensal.

O acompanhamento do desenvolvimento do programa se deu através 
da verificação a campo da destinação correta de resíduos gerados na obra, 
com vistorias diárias e a realização de um checklist mensal nos canteiros e 
áreas de apoio, exemplificado no Programa Ambiental da Construção.

Foram identificados 50 registros relacionados ao programa de geren-
ciamento de resíduos, sendo que destes, 4 são RAs e 4 são CNCs, sendo 
os demais identificados como CVs, conforme o Gráfico 4. As principais 
ocorrências observadas são relacionadas a disposição inadequada de re-
síduos ao longo do trecho, totalizando 37 ocorrências, sendo que as de-
mais foram oriundas de solicitação de documentação, e outros.
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Gráfico 4. Porcentagem 
de advertências emitidas 
em cada instância

PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS 
EROSIVOS

O Programa de Controle de Processos Ero-
sivos direcionou, orientou e especificou ações 
preventivas e corretivas necessárias quan-
do constatados indícios de processos erosivos 
no trecho da rodovia. As etapas da execução 
do referido programa são (a) planejamento de 
ações, (b) acompanhamento de processos erosi-
vos e (c) indicação de ações corretivas.

O planejamento das ações foi realizado nos 
primeiros dois meses da contratação da equipe 
de gestão ambiental. Neste período foram ve-
rificados os documentos pertinentes a rodovia, 
como o EIA/RIMA e o PBA a fim de identificar 
os dados referentes a este programa.

O acompanhamento dos processos erosi-
vos foi realizado durante os 66 meses da gestão 
ambiental. Foram verificados os taludes do eixo 
da rodovia, os taludes existentes nos canteiros 
de obras, além da solicitar o revegetamento em 

locais ainda sem indícios de ero-
sivos, visando evitar a ocorrências 
dos mesmos. 

Quando verificados processos 
erosivos as construtoras eram in-
formadas da localização dos mes-
mos e caso houvesse solicitação 
por parte da construtora a equi-
pe de gestão ambiental indicava 
algum tipo de ação corretiva.

Neste programa a principal ad-
vertência observada foi referente a 
formação de sulcos erosivos princi-
palmente por que os taludes da ro-
dovia eram em sua maioria bastan-
te íngremes gerando sulcos quando 
não enleivados de forma adequada 
a fim de proteger o mesmo.
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Foram verificadas 11 ocorrências de processos erosivos, sendo que 
destas 9 foram comunicações verbais e 3 foram registro de atividade, 
conforme Gráfico 5. Dos 11 registros observados 10 foram em função da 
formação de sulcos erosivos em taludes e 1 registro em função de asso-
reamento de curso hídrico.

Gráfico 5. Porcentagem 
de advertências emitidas 
em cada instância

PROGRAMA AMBIENTAL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

O Programa Ambiental de Controle e Monitoramento da Qualidade 
dos Recursos Hídricos Subterrâneos foi desenvolvido em função da ne-
cessidade do monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos quanto a 
possíveis impactos ambientais relacionados à construção da rodovia. As 
etapas de execução presentes no PBA são descritas a seguir.

Nos meses de maio, junho e julho de 2010 foram instalados os poços 
piezométricos ao longo da rodovia. Conforme as orientações do PBA foram 
perfurados 14 poços dispostos ao longo do trecho para a realização do mo-
nitoramento das águas subterrâneas, sendo que 9 destes situaram-se dentro 
dos canteiros de obra de cada um dos lotes com o objetivo de determinar 
o sentido do fluxo e o monitoramento de áreas de abastecimento, ofici-
nas de manutenção e área de lavagem, e os demais poços foram instalados 
entre o Rio dos Sinos e a faixa de domínio da rodovia, em áreas já habita-
das ou já impactadas pela ação antrópica, dentro de propriedades particu-
lares com o intuito de evitar vandalismo. 

A primeira campanha de caracterização da qualidade da água subter-
rânea do empreendimento foi realizada no mês de julho de 2010 e cons-
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tatou-se que as águas provenientes dos poços 
monitorados estão comprometidas do ponto de 
vista de sua qualidade físico-química e bacte-
riológica, uma vez que todos os poços apre-
sentaram um ou mais parâmetros alterados em 
relação aos valores normais para águas subter-
râneas ou em relação aos valores permitidos 
pela legislação pertinente, para diferentes usos. 

O relatório da fase de caracterização da área 
de estudo foi elaborado e entregue ao DNIT em 
agosto de 2010. Após a campanha de caracte-
rização foram realizadas campanhas trimestrais 
de qualidade da água subterrânea da rodovia, 
além da emissão de relatório mensais para o 
DNIT e semestrais para a FEPAM. 

O relatório de conclusão da etapa de im-
plantação da rodovia foi entregue em setem-

bro de 2015, após a paralisação do 
contrato da gestão ambiental ocor-
rido em 31 de agosto de 2015. Po-
de-se concluir, de acordo com as 
análises realizadas, que os parâ-
metros físico-químicos e bacterio-
lógicos analisados, a maioria dos 
poços, desde a caracterização ini-
cial, apresenta baixos padrões de 
qualidade da água. Deve-se consi-
derar ainda que a maioria dos pa-
râmetros segue o padrão histórico, 
com valores semelhantes aos re-
gistrados nas demais campanhas. 
Não foram observados impactos 
da Rodovia sobre a qualidade da 
água subterrânea. Destaca-se que 
a região se apresenta bastante an-
tropizada com presença de esgotos 
e lixo que devem estar impactando 
na qualidade da água subterrânea, 
situação observada desde as cam-
panhas anteriores à implantação 
da Rodovia (caracterização inicial).

Neste programa foi observa-
do um registro de ocorrência no 
ano de 2011, quando se verificou 
a alteração da qualidade da água 
em dois poços de monitoramen-
to, ambos localizados no canteiro 
central do Lote 1. Entretanto após 
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Realização de campanhas semestrais de coleta 
e análise laboratorial dos resultados.

Elaboração de relatório final.
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vistorias constatou-se que não 
houve nenhum tipo de vazamento 
que relacionasse a alteração com 
as atividades do canteiro.

A partir dos resultados obti-
dos pode-se verificar a importân-
cia deste programa na construção 
de rodovias, uma vez que as obras 
podem impactar negativamente as 
águas subterrâneas. No caso espe-
cifico da BR-448, não foram obser-
vadas alterações significativas na 
qualidade da água que possam ter 
sido resultantes das obras.

PROGRAMA AMBIENTAL 
DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DOS RECURSOS 
HÍDRICOS SUPERFICIAIS

O Programa de Monitoramen-
to e Controle da Qualidade dos 
Recursos Hídricos Superficiais se 
justificou pela necessidade de di-
recionar e especificar estudos e 
ações necessárias para o monitora-
mento dos recursos hídricos super-
ficiais quanto a possíveis impactos 
ambientais relacionados à constru-
ção da rodovia. Além disso, é uma 
ferramenta de dados importante 

para a restauração ambiental em 
caso de acidentes com cargas po-
tencialmente poluidoras.  A seguir 
são apresentadas as etapas de exe-
cução observadas.

Na primeira quinzena do mês 
de maio de 2010 foi realizada a 
caracterização inicial das águas 
superficiais da rodovia. Os 10 
pontos de amostragem foram de-
finidos nos PBA. Considerou-se a 
perenidade dos cursos da água, 
bem como aqueles localizados à 
margem da rodovia. Nos arroios 
tributários, foram inseridos pon-
tos de montante e jusante com 
o objetivo de determinar possí-
veis contribuições das obras nas 
águas superficiais.

Para a seleção dos parâme-
tros monitorados foram considera-

Caracterização 
anterior à 

implantação

Realização de campanhas de coleta e 
análise laboratorial dos resultados.

Elaboração de relatório.

Monitoramento 
durante a 

Implantação

Realização de campanhas trimestrais de 
coleta e análise laboratorial dos resultados.

Elaboração de relatórios de 
acompanhamento.

Elaboração de relatório conclusivo 
da etapa de implantação.

Monitoramento 
durante a 
Operação

Realização de campanhas semestrais de 
coleta e análise laboratorial dos resultados.

Elaboração de relatório final.
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das as possíveis fontes de contami-
nação e os possíveis impactos da 
obra sobre a qualidade dos recur-
sos hídricos.

Na caracterização inicial pode-
-se destacar que em todos os pon-
tos monitorados, em especial nos 
arroios tributários do Rio dos Sinos, 
as águas possuem baixa qualidade 
tanto nos pontos à montante como 
à jusante da rodovia, uma vez que 
a maioria dos parâmetros analisa-
dos ficou na faixa da Classe 2 da 
Resolução CONAMA nº 357/2005. 
Além disso, para a maior parte dos 
parâmetros, os valores dos pon-
tos à montante da rodovia são su-
periores ou apresentam pouca di-
ferença em relação aos pontos de 
jusante. Salienta-se que os resul-
tados das análises e as respecti-
vas conclusões das mesmas foram 
enviados no relatório mensal de 
maio de 2010 para o contratante, 
no caso o DNIT.

Após a caracterização inicial 
da situação das águas superficiais 
próximas a rodovia, foram realiza-
das campanhas e emitidos relató-
rios trimestralmente para o DNIT. 

O relatório conclusivo da etapa 
de implantação da rodovia foi en-
tregue no mês de agosto de 2015 
juntamente com o último relatório 
mensal para o DNIT. Pode-se con-
cluir que na maioria dos pontos, 
os valores dos parâmetros monito-
rados à jusante da Rodovia são si-
milares aos valores observados à 
montante. Entende-se que existe 
um processo de poluição dos cur-
sos d’água na região onde a rodovia 
se insere decorrente do aporte de 
esgotos não tratados independen-
te das obras, uma vez que não há 
emissão destes poluentes nos locais 
monitorados com obras comple-
mentares da Rodovia. Conclui-se 
que as obras da BR-448 não afeta-
ram a qualidade das águas superfi-
ciais monitoradas, uma vez que his-
toricamente os locais monitorados 
já se encontravam poluídos.

Não foram observados regis-
tros de ocorrências ambientais re-
lacionadas a este programa uma 
vez que não foram verificadas al-
terações na qualidade da água su-
perficial da rodovia em função das 
obras de implantação da BR-448.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo descrever e analisar as etapas de exe-
cução da Gestão Ambiental da implantação da BR-448, principalmen-
te no que tange aos programas desenvolvidos pela supervisão ambiental 
que envolve o meio físico. Neste sentido, foi realizada uma revisão dos 
relatórios mensais emitidos pela equipe de Gestão e Supervisão Am-
biental da Rodovia do Parque.

A definição dos programas ambientais desenvolvidos pela Gestão Am-
biental quanto ao meio físico foi realizada a partir da identificação dos 
mesmos utilizando como base o EIA e o PBA da rodovia. Foram definidos 
9 programas nos quais identificou-se as etapas de execução de cada um 
destes constantes no PBA. Após isso, buscou-se nos relatórios mensais emi-
tidos pela gestão ambiental a forma como as etapas foram atendidas duran-
te a atuação da supervisão ambiental. Tomando como base a planilha de 
advertências ambientais utilizada durante a gestão ambiental para o contro-
le das mesmas, verificou-se a quantidade de ocorrências registradas, classi-
ficando-as por tipo de documento (CV, RA, CNC) e por tipo de ocorrência 
utilizando gráficos para melhor exemplificá-las.

Observa-se que todas as etapas de execução previstas nos programas 
analisados foram atendidas pela gestão ambiental. Cabe destacar que nos 
programas de monitoramento e controle de recursos hídricos superficiais 
e monitoramento e controle de recursos hídricos subterrâneos haviam três 
ações relacionadas a operação da rodovia que não competiam a equi-
pe de gestão e supervisão ambiental contratada, uma vez que a mesma 
atuou somente durante a implantação da BR-448. 

Quanto as advertências ambientais, observou-se que durante o perío-
do da implantação da rodovia foram registradas 316 ocorrências das quais 
235 foram CV, ou seja, 74% das ocorrências não geraram nenhum tipo 
de documento e foram atendidas quase que imediatamente pelas cons-
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trutoras. Além disso, deve-se des-
tacar que não foi emitida nenhu-
ma NNC, pois o mesmo não se fez 
necessário, uma vez que as cons-
trutoras foram solícitas aos ques-
tionamentos e solicitações da su-
pervisão ambiental. Além do mais, 
a emissão de uma NNC trazia san-
ções financeiras aos lotes, como 
a retenção do pagamento men-
sal por parte do DNIT enquanto a 
construtora estivesse em desacor-
do com o solicitado pela supervi-
são ambiental, o que não era de 
interesse dos lotes construtores.

Portanto, pode-se concluir que 
as atividades realizadas pela ges-
tão ambiental foram de fundamen-
tal importância para o melhor an-
damento das obras de implantação 
da BR-448, uma vez que todas as 
etapas previstas foram atendidas 
de forma satisfatória. 

Por fim, pode destacar que 
uma rodovia não pode ser consi-
derada totalmente isenta de im-
pactos ambientais, entretanto a im-
plantação de um sistema de gestão 
ambiental, com efetividade da su-
pervisão ambiental, e o bom rela-
cionamento com as construtoras, 

traz benefícios significativos para 
o meio ambiente em que a mesma 
está inserida. 
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RESUMO 

O petróleo, uma das principais fontes de energia no mundo, no seu estado bruto pos-

sui poucas aplicações, necessitando por esta razão, passar por uma série de opera-

ções unitárias, caracterizadas como refino. Destas operações, resultam emissões de 

poluentes, tais como os SOx, que têm o potencial de degradar a qualidade do ar. 

Logo, o presente trabalho objetiva analisar a dispersão da pluma de poluentes emiti-

dos por uma refinaria, estimando a concentração destes poluentes no entorno desta. 

Para modelar a dispersão, foram compilados os dados de emissão e os dados meteo-

rológicos em uma planilha Excel, onde por meio do modelo Gaussiano, foi possível 

projetar a curva de dispersão em função da distância da fonte. A área sul, à 500 me-

tros da fonte, foi a mais afetada por altas concentrações de SOx.

Palavras-chave: emissões atmosféricas, modelagem, dispersões.

INTRODUÇÃO

As refinarias de petróleo são classificadas como fontes fixas e suas 
emissões ocorrem através de chaminés e por emissões fugitivas nas vál-
vulas e juntas das tubulações. Os gases são originados pela queima de 
combustíveis nos fornos e caldeiras, e os poluentes emitidos são princi-
palmente Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Com-
postos Orgânicos Voláteis (COV), Amônia (NH3), Monóxido de Carbono 
(CO), Dióxido de Carbono (CO2), particulados e outros gases em concen-
trações menores. As emissões fugitivas são geralmente constituídas de po-
luentes como COV e hidrocarbonetos leves (PEDERZOLLI, 2006; SZKLO, 
ULLER, BONFÁ, 2012).
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Mariano (2005) segue a mesma ordem de ideias dos autores anterior-
mente citados, sustentando que as maiores correntes de poluentes são 
emitidas pelas chaminés, defendendo que, as emissões fugitivas que ge-
ralmente são pequenas, podendo se tornar as maiores fontes de emissão 
caso haja vários pontos de vazamento.

Segundo Kawano (2003) a classificação dos poluentes atmosféricos 
pode ser feita de três formas: quanto a sua origem, seu estado físico e sua 
composição química. Quanto a origem os poluentes atmosféricos podem 
ser classificados em primários e secundários. Os poluentes primários são 
aqueles lançados diretamente para atmosfera pela fonte geradora, como 
por exemplo dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e óxi-
dos de nitrogênio (NOx). Já os poluentes secundários são aqueles que re-
sultam de reações químicas que ocorrem na atmosfera (ALMEIDA, 1999) 
como exemplo, a combinação do dióxido de enxofre (SO2) com o oxigê-
nio atmosférico (O2) formando trióxido de enxofre (SO3) que reage vio-
lentamente com vapor d’água (H2O) para formar ácido sulfúrico (H2SO4). 
Quanto ao estado físico, podem ser classificados em sólidos, vapores e/ou 
gasosos. As substâncias sólidas e líquidas, tidas como poluentes atmosfé-
ricos, geralmente são agrupadas e denominadas de particulados (PIRES, 
2005). Quanto a composição química Kawano (2003) classifica em orgâ-
nicos e inorgânicos. Pires (2005) classifica ainda quanto aos seus efeitos 
mutagênicos, tóxicos, radioativos e cancerígenos.

Conforme descrito por Mariano (2005), os principais poluentes emi-
tidos pelas refinarias de petróleo são o SOx, NOx, CO, Benzeno, Tolue-
no e Xileno (BTX), COV, H2S, Material Particulado. Segundo Arbex et al. 
(2012), o NOx, SO2, COV e CO são os principais poluentes primários 
monitorados pelas agências ambientais Brasileiras e mundiais. 

A dispersão dos poluentes na atmosfera é influenciada por fatores 
como a velocidade e altura do lançamento, condições meteorológicas e 
topografia da região. Assim, devido a estes fatores, os poluentes emitidos 

Emanuel de Jesus B. Lubongo

Maurício de Almeida Schmitt 
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podem ser transportados por grandes distâncias até atingir a superfície 
terrestre (LEITE, MOREIRA, 2016). Segundo Gomes (2007), a concentra-
ção dos poluentes na atmosfera variam de acordo com as reações quími-
cas e/ou fotoquímicas, fenômenos de transporte e ainda, dos fatores me-
teorológicos e da topografia.

Quanto aos padrões de qualidade do ar, no Brasil o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão que emite normativas e estabe-
lece padrões para a manutenção do equilíbrio ecológico e um ambiente 
sadio, propicio a qualidade de vida. A Resolução CONAMA 491/18, esta-
belece os limites de concentrações de poluentes atmosféricos. A Tabela 1 
apresenta o padrão primário de interesse para este trabalho.

Média aritmética anual

Poluente Padrão Primário (mg/m³)

Dióxido de Enxofre (SO2) 40 (1)

Os padrões de qualidade do ar estabelecido pelos Estados Unidos, es-
tabelece limites para 6 poluentes, incluindo o SO2.  A EPA é a agência 
responsável para determinar critérios técnicos para o controle e monito-
ramento de fontes móveis e estacionárias nos Estados Unidos (BRAGA et 
al., 2001).  A Tabela 2 apresenta os padrões de qualidade do ar segundo a 
EPA, para o poluente estudado neste trabalho.

Poluente
Padrão Primário

(mg/m³)
Período de Amostragem

Dióxido de Enxofre (SO2) 80 Média anual

Assim, este estudo foca-se nas emissões de poluentes de uma refina-
ria de petróleo, localizada em um país africano, com o objetivo de mode-
lar a dispersão dos poluentes, aplicando o modelo Gaussiano no software 
EXCEL, para quantificar as concentrações dos poluentes de acordo com 
as direções destas dispersões. Os dados requeridos para a execução da 

Tabela 2: Padrão de dióxido 
de enxofre na qualidade 
do ar segundo a EPA.
Fonte: EPA, (2016).

Tabela 1: Padrão de 
dióxido de enxofre para 
qualidade do ar de acordo 
com o CONAMA 491/18. 
Fonte: BRASIL, (2018).
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simulação, foram fornecidos pelo órgão responsável pela meteorologia, 
no período de janeiro a dezembro de 2018, e dados da fonte de emissão 
foi fornecido pela refinaria em estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS

A simulação da dispersão dos poluentes foi executada no Excel, onde 
foram compilados os dados meteorológicos e da fonte, usando as equa-
ções do modelo Gaussiano. Com isso, estimou-se as concentrações do 
poluente em um raio de 500 metros da fonte. Para a determinar a estabi-
lidade atmosférica utilizou-se o método proposto por Pasquill e modifica-
do por Gifford conforme Tabela 3.

Velocidade do 
Vento (m/s)

Radiação Solar Diurna

Forte Moderada Fraca

<2 A A-B B

2-3 A-B B C

3-5 B B-C C

5-6 C C-D D

>6 C D D

A: Extremamente instável
B: Moderadamente Instável

C: Levemente instável
D: Neutra

.

O cálculo da velocidade do vento no topo da chaminé é realizado 
conforme a equação (1). Para este cálculo é requerida a determinação do 
expoente empírico (KAWANO, 2003).

O expoente empírico foi determinado pela Tabela 4, de acordo com a 
classe de estabilidade e o tipo de uso da área em estudo (urbana ou rural). 

Tabela 3: Classes de 
estabilidade atmosférica de 
Pasquill. Fonte: Modificado 
de Figueiredo (2008)
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(1)Onde: ho – altura de medição 
da velocidade do vento

uo – velocidade média do 
vento na altura ho (m/s) 
e – expoente empírico. 
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Tabela 4: Valores do expoente empírico de acordo com a classe 
de estabilidade. Fonte: Modificado de Turner (1994).

Classe de Estabilidade Urbana

A 0,1

B 0,15

C 0,2

D 0,25

O cálculo da altura da pluma, necessário para o cálculo da altura efe-
tiva, foi realizado conforme Briggs, para condições atmosféricas instáveis 
ou neutras. As equações usadas são apresentadas na Tabela 5 (GUIMA-
RÃES, 2017).

Condições Atmosféricas Neutras e Instáveis

    (2)

F<55 m4/s3 F≥55 m4/s3

(3) (4)

Se ∆T<(∆T)c Se ∆T≥(∆T)c Se ∆T<(∆T)c Se ∆T≥(∆T)c

(5) (6) (7) (8)

Para a simulação pelo modelo gaussiano, é necessário determinar 
os coeficientes de dispersão sy e sz. Estes coeficientes foram calculados 
pelas equações de Briggs conforme a Tabela 6 (GUIMARÃES, 2017).

Classe de 
estabilidade

sy sz

A-B 0,32x 1+0,0004x-0,5 0,24x 1+0,001x-0,5

C 0,22x 1+0,0004x-0,5 0,20x

D 0,16x 1+0,0004x-0,5 0,14x 1+0,0003x-0,5

Para estimar as concentrações do poluente a 500 metros da fonte foi 
usada a equação (9) (TEIXEIRA; ALVES, 2004).

Tabela 5: Equações para 
cálculo da elevação da 
pluma segundo Briggs.  
Fonte: Modificado de 
Guimarães (2017). 
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Tabela 6: Equações de Briggs 
para o cálculo dos coeficientes 
de dispersão. Fonte: Modificado 
de Guimarães (2017

Onde: 
F – fator de elevação da 

pluma (m4/s-3)
vs – velocidade de saída 

dos gases (m/s)
d – diâmetro da chaminé (m)

Ts – temperatura de saída 
da chaminé (K)

Ta – temperatura ambienta (K)
Dh – elevação da pluma (m)

∆T – variação de temperatura, 
diferença entre Ts e Ta

(∆T)c – variação de 
temperatura calculado (K)

g – constante de gravidade (m/s²).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

A refinaria forneceu a taxa de emissão de SOx de acordo com a quantidade de 
petróleo processado. A partir deste dado obteve-se o valor da vazão mássica, como 
consta na Tabela 7.

Poluente
TAXA de 
EMISSÃO 
(Kg/Ton)

Vazão 
Mássica 
(Kg/s)

Vazão 
Mássica (g/s)

SOx 0,1225 0,0106 10,60

A Tabela 8, apresenta as concentrações obtidas para cada mês, em cada direção, 
bem como as respetivas médias mensais e anual. Para concentrações baixas as células 
apresentam a cor verde e para concentrações próximas ou iguais ao limite estabeleci-
do pelo CONAMA 491/18 as células apresentam a cor amarela. Para concentrações 
elevadas, em relação ao mesmo limite, as células apresentam a cor alaranjada ou ver-
melha para casos extremos.

Para o ano em estudo, obteve-se uma média anual de 29,17 microgramas por metro 
cúbico, como demonstrado na Tabela 8. De acordo com o CONAMA 491/18, esta 
concentração se encontra à baixo do limite estabelecido. Pelos padrões estabelecidos 
pela EPA, a média está muito a baixo do limite como pode ser o observado no gráfico 
comparativo apresentado na Figura 1. Para o mês de janeiro, não foi possível a obten-
ção das concentrações devido a falha nos dados meteorológicos.

Figueiredo (2008) simulou a dispersão atmosférica de SO2 emitido pela Refina-
ria da Galp, na cidade do Porto em Portugal, usando o software ISCST3, onde obteve 

Tabela 7: Vazão mássica de 
Óxido de Enxofre. Fonte: 
Elaborado pelo autor (2019).

SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DE 
POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
USANDO EXCEL: ESTUDO DE 
CASO EM UMA REFINARIA DE 
PETRÓLEO

Emanuel de Jesus B. Lubongo

Maurício de Almeida Schmitt 

(9) Onde: 

C – concentração do 
poluente (mg/m³)

Q – taxa de emissão (g/s)
H – altura efetiva (m) 

h – altura da chaminé (m)
sy e sz – desvios da pluma 
na vertical e horizontal (m)
z – altura do receptor (m)
u – velocidade média do 

vento na altura efetiva (m/s)
y – distância horizontal (m).



R E V I S TA  A FL U E N T E  |  35

artigo Revista Afluente – A revista do JPS – Ano III / Nº 6 – Dezembro de 2019

concentrações menores à 500 metros, comparadas às concentrações obtidas no pre-
sente trabalho. Segundo a WHO (2017) os efeitos da exposição aos SOx, começam a 
ser sentidos a uma concentração média anual de 100 µg/m³. 

Pelo gráfico da Figura 1, pode ser observado que a concentração média no ano de 
2018 está abaixo dos padrões legislados, porém, verifica-se que, nos meses de fevereiro, 

ANO MÊS

CONCENTRAÇÕES 500 m

N NE L SE S SO O NO
Média 
Mensal

Média 
Anual

20
18

JAN - - - - - - - - -

29,17

FEV 38,14 38,14 38,14 0,00 46,12 38,14 31,07 54,21 35,50

MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 82,04 0,00 52,58 0,00 16,83

ABR 48,66 0,00 0,00 0,00 115,00 74,16 41,89 0,00 34,97

MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 37,98 41,03 70,03 23,76

JUN 0,00 0,00 69,44 0,00 65,36 39,81 34,02 77,27 35,74

JUL 0,00 69,14 0,00 0,00 38,46 90,05 35,71 45,74 34,89

AGO 0,00 0,00 76,56 0,00 57,07 0,00 43,16 39,67 27,06

SET 53,70 77,02 0,00 0,00 42,56 53,70 36,89 44,11 38,50

OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25 54,02 52,68 0,00 18,99

NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 54,20 0,00 40,84 0,00 11,88

DEZ 70,07 0,00 0,00 0,00 79,82 73,89 47,97 70,07 42,73

Média 19,14 16,76 16,74 0,00 60,63 41,98 41,62 36,46 29,17

Tabela 8: 
Concentrações de 
SOx, em microgramas 
por metro cúbico (mg/
m3). Fonte: Elaborado 
pelo autor (2019).

SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DE 
POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
USANDO EXCEL: ESTUDO DE 
CASO EM UMA REFINARIA DE 
PETRÓLEO

Emanuel de Jesus B. Lubongo

Maurício de Almeida Schmitt 

Figura 1: Gráfico 
comparativo da 
concentração de 
SOx no ano 2018 
com os padrões do 
CONAMA e da EPA. 
(Fonte: Elaborado 
pelo autor, 2019).

abril, junho, setembro e dezembro 
a concentração ultrapassou ou se 
aproximou do limite estabelecido 
pela CONAMA 491/18. Pela Tabe-
la 8, pode ainda ser observado que 
em algumas direções a concentra-
ção de SOx é extremamente alta 
em alguns meses. O gráfico apre-
sentado na Figura 2, apresenta as 
médias mensais para cada direção.
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O gráfico da Figura 2, demonstra que não houve dispersão de Óxidos 
de Enxofre (SOx) para a direção sudeste. Para as direções norte, nordes-
te e leste as concentrações foram baixas, enquanto que a sul, sudoeste, 
oeste e noroeste as concentrações foram superiores ou muito próximas 
ao limite estabelecido pelo CONAMA 491/18. Em nenhuma das direções 
a concentração de SOx se aproximou do limite padronizado pela EPA.

CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo simular e analisar a dispersão 
de poluentes atmosféricos, emitidos por uma refinaria de petróleo em um 
país africano. A modelagem da dispersão dos poluentes foi executada de 
forma satisfatória, através do Excel, permitindo a quantificação da con-
centração do poluente objeto de estudo. 

Também, tendo em conta que a Refinaria está situada ao meio de 
um bairro residencial, foi possível estimar os valores das concentrações 
que atingem as zonas periféricas à refinaria. Observou-se com base nos 

SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DE 
POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
USANDO EXCEL: ESTUDO DE 
CASO EM UMA REFINARIA DE 
PETRÓLEO

Emanuel de Jesus B. Lubongo

Maurício de Almeida Schmitt 

Figura 2: Comparativo das 
concentrações médias de 
SOx em cada direção com 
os padrões legislados. (Fonte: 
Elaborado pelo Autor).
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resultados da simulação, que a pluma 
se dispersa preferencialmente nas di-
reções sul, sudoeste, oeste e noroes-
te. De um modo geral, a concentração 
média anual, foi inferior aos limites da 
Resolução CONAMA 491/18 e da EPA.

Como sugestão baseada nos resul-
tados obtidos pelo estudo, fica a dica 
para que sejam tomadas medidas, por 
parte das autoridades e órgãos am-
bientais locais/nacional, para a criação 
de leis que protejam o meio ambien-
te e que exijam maior controle e fis-
calização das atividades industrias no 
país, estabelecendo assim limites de 
emissões e padrões de qualidade do 
ar, assim como os as resoluções utili-
zadas neste trabalho estabelecem. 

Uma vez existindo uma legislação 
vigente, a refinaria deverá, criar meca-
nismos para monitoramento e quan-
do necessário a redução das taxas de 
emissão, criando oportunidades para 
modernização da sua planta e seus 
equipamentos, e também fazendo uso 
de técnicas de engenharia, para assim 
gerar o bem-estar das comunidades 
no seu entorno e contribuir para a 
proteção do meio ambiente.  

SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DE 
POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
USANDO EXCEL: ESTUDO DE 
CASO EM UMA REFINARIA DE 
PETRÓLEO

Emanuel de Jesus B. Lubongo

Maurício de Almeida Schmitt 

Com a planilha de Excel mon-
tada para a execução deste traba-
lho, podem ser simulados cenários 
com diferentes alturas da chaminé 
e taxas de emissões, podendo por 
meio desta auxiliar a adaptação 
da refinaria de modos que a qua-
lidade do ar no seu entorno seja 
preservada. 
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Renata Farias Oliveira 

renatafaol@gmail.com 

RESUMO

Com o fim das hostilidades da guerra civil em Angola em 2002, a po-
pulação cresceu exponencialmente e acumulou-se nas cidades litorâneas, 
o que trouxe novos desafios para as administrações públicas, entre eles, o 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem de água 
pluvial e coleta e disposição de resíduos em condições adequadas. A fim 
de auxiliar nesta problemática, este trabalho estudou a situação atual da 
drenagem, resíduos sólidos e coleta e tratamento de esgoto do município, 
identificou as principais demandas e trouxe propostas no âmbito do pla-
nejamento para ajudar na resolução dos problemas. Para isso, o diagnós-
tico das demandas da área do estudo, foi realizado com as informações 
obtidas da pesquisa documental a partir da bibliografia, dados oficiais do 
instituto nacional de estatística, empresa pública de água e saneamento 
básico do Lobito e informações do instituto nacional de recursos hídri-
cos (INRH), nos setores ligados a saneamento e informações obtidas em 
campo. Com o diagnóstico da situação do município, quanto a drenagem, 
resíduos sólidos e esgotamento sanitário indicam que a falta de legislação 
no setor de saneamento, potencializa os diversos problemas existentes no 
setor no município, pois dificulta a ação dos atores locais na implementa-
ção de medidas mitigadoras. O setor mais debilitado é a drenagem urba-
na, onde não existe nenhuma regulamentação e é o setor que juntamente 
com os resíduos sólidos urbanos, mais causam problemas ao município, 
problemas esses que constantemente ceifam a vida de populares. 

Palavras-chaves: Saneamento básico; Gestão do saneamento; sanea-
mento em Lobito
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qual foi tua trajetória profissional? 

Eu me formei em engenharia civil em 1996, eram 
anos desafiadores para o engenheiro. Semelhan-
te a hoje. Todo o engenheiro que se forma numa 
economia deprimida tem uma percepção de 
desconsolo, negativa... Ainda hoje é muito desa-
fiador para o engenheiro que está se formando. 
Se eu tivesse que chegar a uma conclusão eu 
diria que é que a perseverança e uma visão clara 
de que você quer se consolidar como engenhei-
ro, vão trazer frutos. A engenharia, por mais que 
passe por altos e baixos, 
sempre vai ter necessi-
dade de construção de 
infraestrutura ou recu-
peração de infraestrutura. Então o papel para 
o engenheiro sempre vai existir. É um merca-
do perene. O persistente, aquele que se dedica 
à profissão e que tem atributos e qualidades vai 
perseverar. Voltando à minha carreira, em 1996 
eu me formei e me especializei em engenha-
ria sanitária e segui uma carreira acadêmica de 
mestrado na USP São Carlos e depois fiz dou-
torado fora do país na área de engenharia sani-
tária e ambiental também. Regressei em 2003 
e, ainda que eu tenha sido treinado para ser um 
acadêmico eu decidi, por algumas circunstân-
cias me mover para o mercado privado e co-
mecei a trabalhar em uma empresa alemã em 
2004. Desde então, eu tenho caminhado numa 

carreira que passou por engenharia de campo, 
engenharia de propostas, engenharia de proces-
sos e agora  na área comercial, construindo um 
caminho que eu fui modificando as minhas fun-
ções com o tempo. Então, é basicamente isso. A 
carreira de engenharia sanitária é fascinante por-
que primeiro, é perene. É um mercado que vai 
sempre continuar existindo. A transformação da 
água ou dos efluentes sempre vai ser uma ne-
cessidade, sempre vai ter inovação tecnológica, 

vai ter necessidade de im-
plementação desses proje-
tos. Então eu estimulo qual-
quer engenheiro que tenha 

esse desejo de seguir a carreira a prosseguir. 
Tem mercado.

como te orientaste para esse tema ambiental, o 
que te impulsionou?

Eu fiz hidráulica que é a disciplina mãe de 
todas da área ambiental e gostei de hidráulica. 
Mas eu realmente me apaixonei quando fiz 
duas disciplinas: tratamento de água e redes 
de abastecimento público, na engenharia civil. 
Eu queria me aprofundar mais nesse tema. Tal-
vez fosse uma visão meio pueril e idealista, de 
trabalhar com algo que fosse dar uma contri-
buição para a sociedade que era a de prover 

COM A PALAVRA,  
MARCUS VINICIUS 

ENTREVISTA COM MARCUS VINICIUS 
GUERINI VALLERO, 47, SALES MANAGER 
DA SUEZ WATER TECHNOLOGIES E 
SOLUCIONS.

“Então o papel para o engenheiro sempre 
vai existir. É um mercado perene.”
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saneamento. Essa foi a origem. E eu percebi 
que a engenharia civil me confinava, não me 
aprofundava na medida em que eu necessi-
tava para poder atuar nesse mercado. Além 
de uma economia deprimida, que não esta-
va boa para contratação. Então, resolvi apro-
veitar esse hiato na economia para me espe-
cializar naquilo que eu queria de fato. Aí eu 
ingressei num programa de mestrado da USP 
nessa especialização. Me apaixonei mais e re-
solvi fazer doutorado. Fui me especializando. 
Na realidade, a especialização, o ganho de 
conhecimento nunca termina porque a ciên-
cia e as práticas sempre estão evoluindo.

em que tipo de empresa 
tr abalhaste? saíste da 
academia e como é que 
conseguiste entr ar no 
mercado?

Infelizmente no Brasil, 
poucas  pessoas  que 
s e g u e m  a  c a r r e i r a 
acadêmica migram para 
trabalhar em empresas. Na minha visão, 
existe uma visão equivocada de que existe 
preconceito. Na minha visão, qualquer 
empresa quer aquele que sabe pensar com 
clareza e sabe resolver o problema de forma 
sistemática, da forma como os acadêmicos 
são treinados. É o acho que falta é a coragem 
da pessoa de sair da zona de conforto da 

academia, de achar que ele não é preferido 
e dar as caras. É claro que o reconhecimento 
vem com o tempo. Quando você sai da 
área de conforto, demanda tempo até você 
aprender as novas regras do jogo e mostrar 
que seus talentos e aprendizados se ajustam às 
necessidades de uma empresa e, com o tempo, 
você tem sucesso. Então, a razão de eu ter 
migrado para a iniciativa privada foi porque eu 
prestei um concurso público no qual eu fiquei 
em segundo lugar e aquilo me estimulou. Será 
que era isso que queria? Eu tive um fracasso 
e resolvi pensar na minha vida novamente. 
Resolvi dar um passo e procurar emprego. Por 
injunções da sorte, tinha uma empresa alemã, 

sediada no Rio de Janeiro 
que estava mandando 
engenheiros alemães de 
volta à pátria e estava 
querendo pegar jovens 
engenheiros brasileiros. 
Eu me candidatei, passei 
pelo processo de seleção 
e fui escolhido. Simples 
assim.  Eu aconselho 

todo mundo que está seguindo a carreira 
acadêmica a abrir horizontes. Não que esteja 
errado seguir a carreira acadêmica. Muito pelo 
contrário. Mas há um mundão lá fora, muito 
maior do que se imagina, muito desafiador e 
que traz uma percepção de realização.

“Eu fiz hidráulica que é a disciplina 
mãe de todas da área ambiental 

e gostei de hidráulica. Mas eu 
realmente me apaixonei quando fiz 

duas disciplinas: tratamento de água 
e redes de abastecimento público, 

na engenharia civil. Eu queria me 
aprofundar mais nesse tema. ”

ENTREVISTA COM MARCUS VINICIUS 
GUERINI VALLERO, 47, SALES MANAGER 
DA SUEZ WATER TECHNOLOGIES E 
SOLUCIONS.
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não fizeste estágios na área privada, mesmo 
assim, conseguiste fazer essa transição.

Eu cometi esse erro. Eu fiz estágios na opera-
dora pública de saneamento da minha cidade. 
Foi muito válido. É muito diferente da acade-
mia, mas ainda não é igual a uma corporação 
privada. Acho que fui não tático nas minhas 
escolhas na academia. Eu poderia ter me re-
galado com experiências que eu não tive. Eu 
não tive um espectro mais amplo para fazer 
a escolha certa. Talvez eu pudesse ter tido 
mais opções, caso tivesse estagiado em ou-
tras empresas. Talvez eu 
escolhesse o que fiz, mas 
não provei daquilo que 
eu poderia ser uma outra 
opção. Eu recomendo que 
façam. Mesmo que você 
tenha uma visão clara de 
onde quer atuar, experimente as possibilida-
des. Explore o leque de opções que você tem. 
Daí você terá uma visão mais clara do que 
realmente quer. 

quais foram as tuas principais dificuldades 
nessa caminhada?

Em especial, a mudança da academia para tra-
balhar numa grande corporação. Pode parecer 
atroz, mas de fato a realidade de uma corpo-
ração é muito diferente. Eu finalmente desco-
bri que nada sabia. Na academia, ninguém me 

ensinou a abrir um desenho e ver 
um fluxograma de processo; nin-
guém abriu um diagrama de con-
trole para saber como se automa-
tiza uma planta; ninguém falou 
sobre os aspectos que preocu-
pam um operador de uma planta 
e aquilo que é necessário a ele... 
Isso você não vê na academia. 
Quando você chega com um títu-
lo de doutor e aqueles que o cer-
cam percebem que você não tem 
o domínio daquilo que está acon-

tecendo, você é tes-
tado. Um dos segre-
dos nessa transição é 
resiliência, saber que 
no médio e longo 
prazo você vai ganhar 
habilidades que você 

não tem, que não vê na academia 
e que aquilo que você aprendeu 
na academia, que é a capacidade 
de analisar um problema sistema-
ticamente, a capacidade de co-
municar com clareza aquilo que 
descobriu vão aparecer. É res-
peitar a transição, ter resiliência 
e, com o tempo a tua qualidade 
vai aparecer e você será um en-
genheiro mais completo.  Outros 
desafios que foram aparecendo 
foi que eu sempre quis mais na 

“Quando você chega com um 
título de doutor e aqueles que o 
cercam percebem que você não 
tem o domínio daquilo que está 

acontecendo, você é testado.” 

ENTREVISTA COM MARCUS VINICIUS 
GUERINI VALLERO, 47, SALES MANAGER 
DA SUEZ WATER TECHNOLOGIES E 
SOLUCIONS.
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minha carreira, tanto na remuneração, quanto 
ser desafiado com coisas que não fiz. Hoje eu 
sou de vendas, que alguns pensam que é dia-
metralmente oposto à formação de um acadê-
mico e eu aceitei esse desafio. Eu tive muita 
resistência da companhia para fazer essa mu-
dança porque quan-
do você faz um mes-
trado e doutorado, 
acaba grudando a 
alcunha de cientista 
maluco. Então, nada 
melhor  que você 
aceitar o desafio e ter resiliência e calma para 
reconhecer que você não sabe fazer aque-
la função, precisa ganhar novas habilidades. 
Com o tempo a tua base, teus conhecimentos 
acabam triunfando. 

o que tu achas que seria o melhor caminho 
para os jovens profissionais para fazer a sua 
carreira e quais são as principais deficiências 
que precisariam ser trabalhadas?

Primeiro, colocar paixão no que faz. Engenha-
ria não parece apaixonante, mas à medida que 
você conhece o que fazendo, que você enten-
de, a paixão aparece. 

Segundo, foco. Na medida em que você se 
propõe a alguma coisa, você precisa se focar 
e ser persistente e reconhecer que existe uma 
curva de aprendizagem. Ser paciente e estu-

dar muito. Eu posso estar equi-
vocado, mas tenho a impressão 
que a geração de hoje é ultra co-
nectada. Lógico que a ultra cone-
xão traz benefícios, porque a in-
formação chega de todo o lado. 

Por outro, pode ser 
uma fonte de dis-
tração e acho que 
a maioria cai nessa 
arapuca. Acho que 
hoje, ontem e ama-
nhã, ter atenção em 

uma coisa só e não deixar que o 
que está do lado te distraia é fun-
damental para você chegar onde 
quer. Não é porque vivemos ultra 
conectados que a tua capacida-
de de focar não seja um valor. A 
geração de hoje, aquele que con-
segue pegar um livro e ler até o 
fim, e não mudar para outra coisa, 
vai triunfar. Não muda. Essa seria 
a minha sugestão. Você pode per-
tencer à sua geração, fazer o que 
pertence a seu meio... Mas se 
você tem a capacidade de focar, 
de ter um sonho e, de forma orga-
nizada, chegar até ele, vai vencer. 
O organizado vence. O inteligente 
vence também. E o inteligente or-
ganizado, vence muito mais. •

“Primeiro, colocar paixão no 
que faz. Engenharia não parece 
apaixonante, mas à medida que 
você conhece o que fazendo, que 
você entende, a paixão aparece.”

ENTREVISTA COM MARCUS VINICIUS 
GUERINI VALLERO, 47, SALES MANAGER 
DA SUEZ WATER TECHNOLOGIES E 
SOLUCIONS.
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INFORME-SE E PARTICIPE DOS 
EVENTOS ABES 2020. 

EM PORTO ALEGRE/RS:

X CONGRESSO DA IV REGIÃO DA AIDIS 
– 26 A 28/05/20

Tema central: Gestão e Qualidade no Saneamento

Inscrições de trabalhos técnicos abertas até março 

de 2020.

www.abes-rs.org.br

 

ENCONTRO TÉCNICO SOBRE 
MEMBRANAS FILTRANTES NOS BRICS 

Realização: ABES/RS, UFRGS, FEEVALE

Data prevista: Abril de 2020   

Local: Porto Alegre/RS

IX DIÁLOGOS DO SANEAMENTO 

Realização: ABES/RS   

Data prevista: Segundo semestre de 2020

Local: Porto Alegre/RS

4º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁGUA E 
SAÚDE 

Realização: ABES/RS e CEVS 

Data prevista: Setembro ou Outubro   

Local: Porto Alegre

NO BRASIL

XIX SILUBESA

27 a 29/04/2020 – Recife/PE

www.abes-dn.org.br

Associe-se e conviva com os melhores 
profissionais da área. Desfrute de descon-
tos em cursos, eventos e na livraria virtual 
da ABES. 

www.abes-dn.org.br
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A ABES é uma associação nacional de profissionais e empresas dedicada a qualificar o setor de 
saneamento e meio ambiente no Brasil. Envolva-se você também nas Câmaras Temáticas. Participe 
dos cursos, encontros, simpósios e congressos. Envie artigos para as revistas.

O programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) garante uma atenção especial da Diretoria 
Nacional e das Seccionais para as necessidades dos novos profissionais que ingressam no mercado. 
Informe-se.

Encaminhe seu artigo de opinião, estudo de caso ou artigo técnico para a revista Afluente, uma rea-
lização do núcleo gaúcho do programa JPS.

www.abes-rs.org.br

Visite também a página do programa Jovens Profissionais do Saneamento: 

www.jps-rs.org/ 

Conheça a página da Afluente e fique por dentro das atividades promovidas especialmente para 
os profissionais em início de carreira.

http://www.jps-rs.org/afluente

Acompanhe também pelo Facebook:

www.facebook.com/abesrs.oficial

ABES - Diretoria Nacional:

www.abes-dn.org.br

www.facebook.com/abesdn

ASSOCIE-SE NA ABES.

Cada uma das seções estaduais 
realiza diversas atividades a cada 

ano. Informe-se. Participe!

afluente
A REVISTA DO JPS 
VINCULADA À ABES-RS

REVISTA
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Utilizar os logos sempre nestas 
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