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ABRANGÊNCIA E AMOSTRA ESTUDADA 



DOCUMENTOS ELABORADOS MGAS/ASS/PGAS 

Programa 

Amostra 
MGAS 

AAS/PGAS 

Marco de Gestão Ambiental e Social 

– MGAS Determina as diretrizes a 

serem observadas em todo o 

Programa por meio do SGAS; 

Avaliação Ambiental e Social e 

Plano de Gestão Ambiental e Social  

avaliam e determinam os 

Programas a serem observados na 

Amostra do Programa; 



• Licenciamento Ambiental 
de Intervenções 
Específicas 

• Normativas IPHAN 

• Áreas com Proteção 
Específica 

• Normativas Municipais 
Locais 

Legislação 
Ambiental 

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS 
Legislação 
Ambiental 

Legislação 
Trabalhista 

Políticas 
BID 



LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS 

• CLT 

• Portaria 3.523/98 
(Sistemas de Climatização) 

• Portaria 3.214/78 (Aprova 
as NRs do MT) 

• Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho 

Legislação 
Trabalhista 

Legislação 
Ambiental 

Legislação 
Trabalhista 

Políticas 
BID 



LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS 

• OP102 – Acesso a 
Informação 

• OP703 – Política de Meio 
Ambienta e Cumprimento de 
Salvaguardas 

• OP704 – Gestão de Risco e 
Desastres 

• OP761 – Igualdade de 
Gênero 

Políticas 
BID 

Legislação 
Ambiental 

Legislação 
Trabalhista 

Políticas 
BID 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - AAS 



AVALIÇÃO DE RISCOS 



AVALIÇÃO DE RISCOS 

Todos os colégios da amostra se 

encontram em situação de baixo risco 

– exceto Colégio Estadual Túlio de 

Franca, em União da Vitória com risco 

moderado para alagamentos; 

Não existem registros históricos de 

alagamento que tenha afetado a 

estrutura do colégio. 

 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
Diagnóstico 

Socioambiental 

Análise dos 
Projetos 

Definição de 
Impactos 

Programas de 
Gestão 

Socioambient
al 

Os cuidados socioambientais são organizados em 
Programas de Gestão Socioambiental para que todos 

saibam como trabalhar de forma a evitar incômodos às 
pessoas e suas atividades 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
Diagnóstico 

Socioambiental 

Análise dos 
Projetos 

Definição de 
Impactos 

Programas de 
Gestão 

Socioambient
al 

Programas e ações para restringir o impacto (no exemplo acima, criar controles para 
que nenhuma arvore seja cortada desnecessariamente) 

Programas e ações para evitar que ocorra o impacto (no exemplo acima, criar controles 
para que durante as escavações os tratores não atinjam o sistema de água e, caso 
ocorra, ter procedimentos para resolver o mais rápido possível o problema) 

Programas e ações para aumentar o ganho do impacto (no exemplo acima, 
implementar um programa de educação sanitária, mostrando para as comunidades 
como atuar para reduzir ainda mais o lixo nos rios) 

Impactos positivos que irão ocorrer (por exemplo, novas áreas de 

lazer para comunidades locais) 

Impactos adversos que irão ocorrer (por exemplo, corte de 

árvores isoladas) 

Impactos adversos que podem ocorrer (por exemplo, corte de luz 

por conta da obra) 



IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS - CONSTRUÇÃO 
• Aumento de pessoas empregadas – ainda 

que temporário / Aumento de renda. 
Possibilidade de Contribuição com a 
Economia 

•Potencial impacto ao patrimônio histórico 
e cultural, sub superficial ou edificado; 
•Aumento de poeira no entorno das obras; 
•Aumento de barulho no entorno das obras 
•Aumento do risco de acidentes; 
•Eventuais Incômodos aos moradores e 
atividades das escolas (reformas); 

Terraplenagem e tráfego de veículos e 
atividades da obra 

• Risco de contaminação de solos e corpos 
hídricos 

Manipulação menor de óleos, graxas 
e outros contaminantes 

• Perda de vegetação arbórea Supressão de árvores isoladas 

Os incômodos ocorrerão principalmente durante as obras 



IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS - OPERAÇÃO 

• Melhoria na qualidade da infraestrutura para o 
aprendizado; 

• Melhoria na qualidade da infraestrutura para o 
aprendizado; 

Operação das novas escolas e 
escolas reformadas 

• Aumento de Tráfego local e consequente risco 
de acidentes; 

• Geração de Resíduos e Contaminantes em 
alguns laboratórios 

• Risco de Acidentes nos laboratórios 

Operação dos novos Núcleos 



SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS 

• Assegurar que os projetos, as atividades, os processos e os serviços do Programa Educação para 

o Futuro sejam conduzidos considerando as melhores práticas ambientais;  

• Atendimento às exigências contratuais, legais e das políticas socioambientais do BID;  

• Mitigação dos impactos socioambientais e controle ambiental;  

• Conservação ambiental;  

• Manutenção de parques;   

• Prevenção de acidentes e doenças operacionais. 

 

 

OBJETIVOS DO SGAS 



SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS 

• Inclusão das variáveis ambientais no planejamento e concepção projeto; 

• Planejamento e gerenciamento ambiental adequado das obras e reformas; 

• Exigências ambientais nos editais de contratação de empresas; 

• Implantação, operação e desmobilização do canteiro de obras de forma adequada; 

• Controle ambiental das obras; 

• Gestão de resíduos das obras; 

• Procedimentos de demolição adequados; 

 

Linhas de Ação do SGAS 



SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS 

• Recuperação de áreas degradadas, quando necessário (por exemplo, áreas de canteiros); 

• Saúde e segurança do trabalhador e meio ambiente; 

• Garantia do consumo sustentável de água; 

• Eficiência Energética. 

 

 

 

Linhas de Ação do SGAS (cont.) 



PROGRAMAS - PGAS 

1. Programa de Diretrizes e Procedimentos para o Gerenciamento 
e Gestão Ambiental das Obras 

2. Programa de Controle Ambiental de Obras 

3. Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas 

4. Programa para Combate a Doenças Infectocontagiosas, 
incluindo a COVID-19 

5. Programa de Resposta à Contingências e Emergências 



PROGRAMAS - PGAS 

6. Programa de Gestão dos Resíduos nos Laboratórios 

7. Plano de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (PGRD) 

3. Manual Ambiental da Construção – MAC 

Os Programas Ambientais e Sociais são implementados para reduzir problemas e impactos durante 

as obras e operação das escolas. 

 


