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1. METODOLOGIA 

Foram  identificados  possíveis  eventos  ou  situações  de  riscos  potenciais  para  o

processo de construção do solo reforçado verde para a Lagoa de Evapoinfiltração do SES

Lagoa da Conceição, capazes de provocar prejuízos ao meio ambiente ou à comunidade local.

Para  tanto,  técnicas  de  brainstorming e  writestorming foram  utilizadas.  Estas  técnicas

consistem em um método no qual um grupo de pessoas reúne-se e utiliza das diferenças em

seus pensamentos e ideias para chegar a um denominador comum, eficaz e com qualidade

para levar o trabalho adiante. Desta forma, foi elencado o que cada membro identificou.

Depois da identificação dos eventos foi realizada a Análise Quantitativa dos Riscos,

utilizando- se escalas de probabilidade e impacto. A escala de probabilidade utilizada, que

consiste nas chances de ocorrência, foi classificada utilizando-se o Quadro 1, considerando-se

principalmente a experiência dos colaboradores envolvidos na operação.

 
Quadro 1 – Escala de Probabilidade 

Classificação Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Peso 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Do mesmo modo a escala de impacto, utilizada para quantificar os efeitos dos eventos caso
estes ocorram, foi classificada conforme o Quadro 2. 

Quadro 2 – Escala de Impacto 

Classificação Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

Peso 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

Depois  de  realizada  esta  identificação,  foi  elaborada  a  Análise  Qualitativa  dos

Riscos,  sendo  que  esta  análise  tem  como  principal  objetivo  classificar  todos  os  riscos

mediante  levantamento  de  probabilidade  de  ocorrência  e  o  impacto  destes,  de  forma  a

viabilizar  a  priorização  individualizada  ou  de  grupos  afins  em função  dos  objetivos  do

projeto.  Isto  permite  o foco nos  riscos  prioritários,  objetivando aumentar  as  chances  de

atendimento  aos  eventos  relacionados  neste  trabalho.  Com  isto  obteve-se  a  matriz  de

vulnerabilidade auxiliar (P x I), para a determinação dos três patamares de risco que são

risco baixo, médio e alto e possuem as cores verde, amarelo e vermelho de acordo com o

respectivo  patamar,  conforme  apresentado  no  Quadro  3.  A  partir  destas  determinações

calculou-se o ranking de classificação dos riscos. 
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Quadro 3 – Matriz de Vulnerabilidade 

Impactos

Probabilidade
Ameaças

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72

0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56

0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40

0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24

0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08

Após  todas  as  análises  de  risco,  foram  elaboradas  respostas  para  cada  risco

levantado,  considerando-se  nesta  etapa  as  medidas  preventivas,  mitigatórias  e  corretivas.

Sendo as medidas preventivas àquelas relacionadas aos meios que serão adotados para que os

riscos não ocorram, as medidas mitigatórias são os passos que devem ser seguidos quando da

ocorrência do evento de risco para que este seja minimizado, e por fim as medidas corretivas

são  àquelas  adotadas  para  que  os  eventos  de  risco  sejam  corrigidos  e  tenham  menor

probabilidade de voltarem a ocorrer, ou se ocorrem, que sejam mitigados facilmente.

2. PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

O Plano de Emergência e Contingência visa definir  as responsabilidades  de cada

elemento que atua neste processo operacional de desassoreamento, subsidiando o processo de

tomada  de  decisão  com elementos  previamente  planejados.  Os  riscos  estão  associados  a

eventos  ou  a  condições  hipotéticas  que  proporciona  efeitos  negativos,  ou  a  eventos

anteriormente identificados em processos similares. 

No Quadro abaixo será apresentada a identificação e a classificação qualitativa das

ameaças, já enquadradas nos três patamares citadas a cima.

3/7

3



Atividade Rank
Classificação Qualitativa dos Riscos Respostas aos Riscos – Ações Preventivas Contingência

Evento de
Ameaça

Probab. Impacto PxI Ações Preventivas Responsável Ações Contingência Responsável Ações Corretivas Responsável

Construção
do solo

reforçado
verde 

1

Rompimento
do talude

emergencial
durante a obra 

0,3 0,8 0,24 ALTO

1. Acompanhamento da obra e monitoramento das 
estruturas do talude emergencial durante a obra de 
implantação do Solo Reforçado Verde; 
2. Manter controle do nível da LEI, seguindo as ações
prevista no PEC ETE Lagoa da Conceição 
"1.Realizar inspeções visuais frequentes na LEI de 
acordo com o nível de risco;
2. Monitorar diariamente de forma remota o nível, de
acordo com a previsão do tempo (eventos chuvosos 
extremos);
3.Realizar manutenções e revisões periódicas das 
estruturas existentes da LEI (observando
possíveis surgimentos de trincas ou
erosões no solo/talude/barramento;
surgencias de água no solo; e se há
recalque ou ruptura de
solo/talude/barramento) e proceder medidas de 
reforço estrutural, se necessário."

GOPS/SOMEG
Empresa

responsável pela
obra

1.Acionar GOPS e GPO para auxiliar no processo de 
correção estrutural, ou  contratação, se necessário;
2. Aplicar plano de comunicação, previsto neste 
documento.

1.GPO,  
GOPS/SOMEG,

GOPS;
2. CASAN.

Empresa responsável
pela obra

1.Avaliação das estruturas. Caso necessário, proceder medidas 
de reforços das    estruturas;
2.Acionar GOPS/SEQAE para identificação de possível 
contaminação;
3.Solicitar apoio da Gerência de Meio Ambiente para avaliar 
possíveis impactos ambientais e, caso necessário, propor 
medidas de mitigação;
4.Até que a recomposição da estrutura rompida seja finalizada, 
realizar contenção com o auxílio de sacas de areia ou outros 
métodos emergenciais alternativos;
5. Verificar necessidade de remoção de solo e/ou cobertura 
vegetal, quando houver contaminação. Realizar destinação 
correta o material removido;
6.Em caso de alagamento das residências, providenciar 
limpeza;
7. Em caso de danos a drenagem, providenciar reparo;
8.Verificar se o PEC  foi eficaz e, caso necessário, atualizá-lo.

1.GPO e GOPS;
2. GMA e SEQAE;

3.GOPS; 
4.GOPS/SOMEG;
5.GOPS e GMA;

6.CASAN;
7.CASAN;

8.GOPS e GPO;
Empresa responsável pela

obra

2

Derramamento
de concreto

durante
preenchimento
das geoformas

ou por
rompimento

durante
preenchimento

0,3 0,4 0,12 MÉDIO

1. Acompanhar processo de enchimento das 
geoformas, identificando sinais de rompimento;
2. Acompanhar a obra constantemente; 
3. Parar preenchimento da geoforma assim que 
identificado qualquer sinal de rompimento e 
providenciar substituição do material ou reforço da 
unidade.

GOPS/SOMEG
Empresa

responsável pela
obra

1. Quando identificado o extravasamento, iniciar processo 
de contenção: Parar preenchimento, recolher argamassa 
vazada, realizar remoção de solo e vegetação 
contaminados.

GOPS/SOMEG
Empresa responsável

pela obra

1. Providenciar a substituição da unidade; 
2. Se necessário, acionar órgão ambiental gestor da UC; 
3. Assim que substituída a unidade, continuar obra.

GOPS/SOMEG
FLORAM

Empresa responsável pela
obra

3

Aparecimento
de surgencias
no barramento
emergencial

durante
realização da

obra

0,3 0,4 0,12 MÉDIO

1. Acompanhamento da obra e monitoramento das 
estruturas do talude emergencial durante a obra de 
implantação do Solo Reforçado Verde;
2. Manter controle do nível da LEI, seguindo as ações
prevista no PEC ETE Lagoa da Conceição 
"1.Realizar inspeções visuais frequentes na LEI de 
acordo com o nível de risco;
2. Monitorar diariamente de forma remota o nível, de
acordo com a previsão do tempo (eventos chuvosos 
extremos);
3.Realizar manutenções e revisões periódicas das 
estruturas existentes da LEI (observando
possíveis surgimentos de trincas ou
erosões no solo/talude/barramento;
surgencias de água no solo; e se há
recalque ou ruptura de
solo/talude/barramento) e proceder medidas de 
reforço estrutural, se necessário."

GOPS/SOMEG
Empresa

responsável pela
obra

1. Paralisar obra, realizar contenção da surgencia, acionar 
técnicos e iniciar avaliação do talude emergencial; 
2. Se necessário, realizar reforço do talude emergencial.

GOPS/SOMEG
Empresa responsável

pela obra

1. Após reforço do talude emergencial, avaliar a possibilidade 
de retomar obra. Caso seja necessário a retomada, proceder de 
forma parcial e  manter acompanhamento do talude 
emergencial com maior frequência, até que haja segurança para 
retomada plena.

GOPS/SOMEG
FLORAM

Empresa responsável pela
obra

4

Acidentes de
trânsito na
servidão
devido a

movimentação
intensa de
veículos

0,5 0,2 0,1 MÉDIO

1. Sinalizar a servidão com placas indicativas de 
movimentação intensa de veículos, e manter estas 
placas em condições visíveis durante todo o tempo de
execução da obra;
2. Monitorar as movimentações dos veículos durante 
a execução da obra;
3. Acompanhar ações de carga/descarga de 
caminhões.

Empresa
responsável pela

obra

1. Parar as movimentações de veículos;
2. Caso haja pessoas feridas pelo acidente, acionar socorro;
3. Levantar informações e acionar responsáveis.

Empresa responsável
pela obra
SAMU

Polícia Militar
GOPS/SOMEG

1. Levantar informações para iniciar processo de indenização, 
quando couber;
2. Rever ações, e avaliar medidas para melhorar sinalização e 
operação de veículos no local.

Empresa responsável pela
obra

GOPS/SOMEG

Quadro 4 – Identificação de riscos
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3. AÇÕES DOS RESPONSÁVEIS

GOPS/SOMEG: Acompanhar a operação de dragagem, identificando potenciais riscos e

agindo para evitar  que estes ocorram. Orientar  a equipe terceirizada de operação da

draga, para que esta realize os serviços de maneira adequada. Manter o demais setores

da  CASAN envolvidos  no  processo  informados  acerca  do  andamento  dos  serviços.

Manter órgão ambiental gestor do parque informado acerca do processo de operação;

Empresa  responsável  pela  obra:  Realizar  o  serviço  de  operação  conforme  contrato,

agindo para evitar danos ambientais  e a terceiros e comunicando a CASAN sobre o

andamento  dos  serviços,  acionando a empresa  sempre que identificado situações  de

risco;

Os demais setores citados neste documento estão com suas ações claramente listadas no

quadro 4 – identificação dos riscos.

LISTA DE CONTATOS

Unidades da CASAN Telefones para contato

DO (Pedro Joel Horstmann - Diretor) (48) 3221-5880

DO/GPO (Guilherme Campos – Gerente) (48) 3221-5830

DO/GMA (Patrice Juliana Barzan –Gerente) (48) 3221-5874

DA/GAD (48) 3221-5115

Superintendência Regional Metropolitana – SRM 
(Anderson Miranda Rodrigo Miranda- Superintendente)

(48) 3221-5871 / (48) 98401-
4494

Gerência Operacional SRM/GOPS (48) 3221-5718

SRM/GOPS/SOMEG (Douglas Zimmermann Melo ) (48) 3271-4516

SRM/GOPS/SEQAE (Felipe Rodrigues Alves dos Santos) (48) 3221-5751

SAMU 192

Polícia Militar 190

FLORAM – Órgão ambiental responsável pelo parque (48) 3251-6503

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O RANK 1

Para o rank 1 do quadro de riscos é necessário maior atenção e cuidado na abordagem

5/7

5



das ações propostas para mitigação e correção dos impactos. Assim sendo, elaborou-se

o  seguinte  plano  que  tem por  objetivo  esclarecer  e  guiar  as  ações  que  devem ser

tomadas durante a iminencia destes riscos.

Este plano é guiado por alertas denominados de alerta 1 e alerta 2, que servem para

agrupar ações específicas que devem ser tomadas durante a situação de crise, evitando

maiores complicações caso haja rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração (LEI). Os

alertas serão gerados conforme o nível da LEI atingir cotas específicas, e envolverão a

participação de diversos atores. Desta forma segue:

ALERTA 1: Este alerta deverá ser emitido quando o nível da LEI atingir a cota 9,5

metros, verificada por meio do supervisório, que ao identificar que a LEI atingiu este

nível fará o disparo automático de e-mails alertando as áreas interessadas (Gerênia de

Políticas  Operacionais,  Superintendência Metropolitana de Negócios e sua Gerência

Operacional  e  o  Setor  de  Operação  e  Manutenção  de  Esgoto,  Assessoria  de

Comunicação e Gerência de Meio Ambiente).  A Gerência de Políticas Operacionais

deverá alertar a defesa civil sobre o nível da LEI. A Superintendência Metropolitana e

a Gerência de Políticas Operacionais deverão encaminhar profissionais habilitados para

realizar o monitoramento da LEI, a fim de identificar surgências de água no talude,

dentre outros sinais de risco. A Assessoria de Comunicação, deverá iniciar processo de

comunicação  aos  moradores,  a  jusante  da  LEI,  alertando  para  a  possibilidade  de

evacuação da área. A Gerência de Meio Ambiente deverá comunicar o órgão gestor da

unidade  de  conservação  e  a   Gerência  Operacional  da  Superintendência  deverá

comunicar a agência reguladora. Por fim, a Gerência Administrativa deverá ser alertada

para a possibilidade de mobilização de recursos.

ALERTA 2: Este alerta deverá ser emitido, também, de forma automática pelo sistema

supervisório  da  CASAN  quando  o  nível  da  LEI  atingir  a  cota  9,75  metros,

acompanhada  de  evento  de  grande  precipitação.  Neste  momento,  a  GAD  deverá

providenciar hoteis credenciados e movimentar recursos necessários para dar suporte

aos moradores a jusante da LEI. Além deste, a  Gerência de Políticas Operacionais, já

em  contato  com  a  defesa  civil,  fará  a  solicitação  para  que  este  órgão  auxilie  na

evacuação da área. A Assessoria de Comunicação, em conjunto com a GAD, fará o

aviso aos moradores para que evacuem a área, informando sobre hotéis conveniados,
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transporte, alimentação, suporte social e psicológico. O processo de evacuação deverá

ser iniciado com os moradores mais próximos à LEI, dando sequência até que toda a

área  de  risco  de  inundação  seja  evacuada.  Durante  o  evento,  a  LEI  deverá  ser

monitorada por profissionais habilitados,  se necessário com a utilização de recursos

que evitem colocar estes profissionais em risco. O órgão gestor da UC e a agência

reguladora deverão ser informados sobre as medidas tomadas, após.
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