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APRESENTAÇÃO
As obras de adequação de capacidade da BR-101 AL/PE são aqui discutidas
em seus aspectos ambientais, na forma de Estudo de Impacto - EIA, coordenado e
elaborado por equipe da OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. O relatório segue a
indicação metodológica sugerida no Termo de Referência fornecido pelo DNIT, em
consonância ao atendimento à legislação pertinente.
O Estudo compreendeu a realização de um conjunto de atividades técnicas
que incluíram o levantamento dos recursos naturais e antrópicos, a elaboração do
diagnóstico ambiental, a identificação, previsão e avaliação dos impactos
significativos e a elaboração dos Programas Ambientais, definidores das medidas
mitigadoras, compensatórias e do monitoramento dos impactos ambientais. O
diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico foi elaborado a partir de
levantamentos de dados primários, de campo, apoiado em imagens de satélite, e
de pesquisa bibliográfica e de outras fontes de dados secundários. As observações
e análises reunidas orientaram a determinação e a avaliação do potencial de
interação dos impactos ambientais em relação às particularidades da área de
influência.
O EIA está subdividido em quatro VOLUMES e um ANEXO para facilitar a
leitura e o manuseio, a saber:
VOLUME I – que é o presente relatório e contém: Identificação do
empreendedor e da Consultora responsável pelos Estudos;
Regulamentação
Aplicável;
Procedimentos
Metodológicos;
Definição da Área de Estudo: Área de Influência Indireta e Área
Diretamente Afetada; Descrição do Empreendimento (justificativas,
alternativas locacionais, características físicas, técnicas e
operacionais).
VOLUME II – Diagnóstico Ambiental contendo Meio Físico, Meio
Biótico e Meio Antrópico.
VOLUME III – Análise Integrada do Diagnóstico Ambiental,
Avaliação Ambiental Estratégica, Identificação e Avaliação dos
Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras e Compensatórias –
Programas Ambientais, Conclusões, Glossário, Bibliografia.
VOLUME IV – Plano Básico Ambiental contendo Programas
Ambientais, Levantamento do Passivo Ambiental, Descrição do
Empreendimento, Definição da Área de Influência, Diagnóstico
Ambiental.
ANEXO – que contém na íntegra o relatório da antropóloga Celina
Maria Braga Moreira sobre a Comunidade Wassu – Terra Indígena
Wassu Cocal.
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CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA
CONSULTORA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS
1.1 – RESPONSABILIDADE E CONTATOS
PELA RODOVIA
DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,
pessoa jurídica de direito público, submetido ao regime de autarquia, vinculado ao
Ministério dos Transportes; CGC n. º 04892707/0001-00.
Responsável:
Ângela Maria Barbosa Parente, Coordenadora Geral de Meio
Ambiente/DNIT, engenheira civil CREA 4937-D/DF, cpf 135620373-68, SAN Quadra 03,
lote A - Ed. Núcleo dos Transportes - 70040-902, Telefone(s): (0xx 61) 315-4000,
Fax:(0xx) 61 - 315-4000
Endereços:
Brasília/DF: SAN Quadra 03, lote A - Ed. Núcleo dos Transportes - 70040-902,
Telefone(s): (0xx 61) 315-4000, Fax:(0xx) 61 - 315-4000, e-mail: dnit@dnit.gov.br
PELA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
Consórcio ATP/OIKOS
ATP, Assessoria, Tecnologia e Planejamento Ltda, empresa líder, sediada à
Rua Alfredo Fernandes, 115, Casa Forte, Recife-PE, CNPJ 35.467.604/0001-27, Fone
(81) 3268-4595, cadastrada no IBAMA sob o número 42105, atp@atp.eng.br
Responsáveis
José Theodósio Netto, CREA/PE 41.548D, registro IBAMA 169433
Luiz de Alburquerque Maranhão, CREA/PE 3.402D, registro IBAMA 208963
OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda., cadastrada no IBAMA sob o número 036/99,
com endereço à Av. Presidente Vargas, n.º 962, sala 805, Rio de Janeiro/RJ; CEP
20071-002, CGC/MF n.º 28.232.346/0001-34, Fone (21) 2223-1194; Fax; (21) 2233-9577,
e-mail: oikos@oikos.com.br.
Responsáveis:
Vitor Bellia, Geólogo, registro no IBAMA nº 3/33/1999/000312- 4, CREA/SP
26190/D.
Iára Bidone Bellia, Engenheira Civil, registro no IBAMA nº 218669, CREA/RJ
51913/D.
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1.2 – EQUIPE TÉCNICA

PROFISSÃO

REGISTRO
IBAMA

REGISTRO
PROFISSIONAL

Geólogo

137471

26190/D CREA-SP

Lais Menezes

Economista

218685

15529 CORECON/RJ

Iara Bidone Bellia

Engenheira
Civil

218669

51913/D CREA/RJ

Biólogo

222829

12947/02 CRBio

Arqueólogo

218679

RG. 05664007-1/RJ

Meio antrópico

Clarice Vieira

Economista

95651

22839-7
CORECON/RJ

Meio antrópico

Ricardo Dias

Geólogo

254192

6158-8/D CREA/TO

oceanógrafo

466835

-

Isac Tavares

Geógrafo

254192

014746-5/D CREA/TO -

Meio físico

Jailton Soares

Geógrafo

254424

011490-4/D CREA/TO

Meio físico

Táina Mansur

Engenheira
Rodoviária

222854

87106969-6 CREA/RJ

Géza Árbocz

Engenheiro
Agrônomo

73669

060190157-1 CREA/SP

Fabio Olmos

Biólogo

27188

06766-01 CRBio/SP

Avifauna

Bióloga

472624

39797-01/D CRBio

Mastofauna

Bióloga

473628

18789-01/D CRBio

Herpetofauna

Biólogo

472431

40781-01/D CRBio

Ictiofauna

NOME
Vitor Bellia

José Fernando
Pacheco
Claudio
Delorenci

Paulo R. P.
Medeiros

Adriana de
Arruna Bueno
Cinthia Aguirre
Brasileiro
Emerson
Carvalho

FUNÇÃO
Coordenador
Geral
Coordenadora
meio antrópico
Coordenadora
meio físico
Coordenador
meio biótico

Meio Físico /
geomorfologia
Meio Físico /
qualidade
águas

Meio
Físico/Passivo
ambiental
Meio
biótico/flora
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CAPÍTULO 2 – REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL, PLANOS E
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2.1 – LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS (FEDERAL)


Portaria nº 230 de 2002, de 17 de dezembro de 2002, que estabelece os
procedimentos necessários para compatibilizar as fases de obtenção de
licenças ambientais, com os empreendimentos potencialmente capazes de
afetar o patrimônio arqueológico para obtenção das licenças ambientais em
urgência ou não, referentes à apreciação e acompanhamento das pesquisas
arqueológicas no país.



MPV 2073-32, de 22/fev/2001, que acrescenta dispositivo na lei 9605/98 com
critérios para autorização de construção, instalação,..., celebração de termos
de compromisso, etc.



MPV 2102-30, de 2001, que, no art. 6º, limita a um (1) o juízo em que podem ser
propostas Ações Civis Públicas.



MPV 2080-58, de 28/dez/2000, que altera parcialmente o Código Florestal.



MPV 2166, de 24/08/2000, que altera e acresce dispositivos à lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, que institui o Código Florestal.



Decreto 3551/2000, que institui o Registro dos Bens Culturais.



Lei 9984/00, que cria a Agência Nacional de Águas e altera parcialmente a Lei
9433.



Lei 9985/00, que regulamenta o Art. 225 da Constituição e institui o sistema
nacional de unidades de conservação da natureza – SNUC.



Lei 9984, de 17/07/2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências.



Decreto 3179, de 21/09/1999, que regulamenta a Lei 9605/98.



Lei 9795/99, que dispõe sobre a Educação Ambiental.



Lei 9605, de 12/02/1998, conhecida como "Lei de Crimes Ambientais".



Decreto 2661/98, que regulamenta o uso do fogo.



Decreto 2612/98, que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos.



Lei 9433/97, de 8/jan/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.



Resolução CONAMA 237/97, que modifica parcialmente e completa (muito) a
resolução 001/86.



Resolução CONAMA 02/96, que estabelece os critérios para definir os
investimentos em compensação de impactos.
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Decreto 750, de 10/02/1993, que dispõe sobre o corte, a exploração e a
supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de
regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências.



Resolução CONAMA 05/93, referente ao gerenciamento de resíduos sólidos em
terminais ferroviários, portos, rodoviários, etc.



Resolução CONAMA 09/93, referente à destinação e tratamento de resíduos de
óleo de lubrificação e outros.



Decreto 9927/90, que regulamenta a Lei 6938/81.



Decreto 99547, de 25/09/1990, que dispõe sobre a vedação do corte, e da
respectiva exploração, da vegetação nativa da Mata Atlântica, e da outras
providencias.



Lei 8078, de 11/09/1990, conhecida como "Código de Proteção e Defesa do
Consumidor", que acrescenta o parágrafo 6º no Art. 5º da lei 7347/85, criando os
TAC – Termos de Ajuste de Conduta (Art. 113).



Resolução CONAMA 013/90, que define responsabilidade sobre licenciamento
de empreendimento a menos de 10 km de Unidades de Conservação.



Resolução CONAMA 003/90, referente à qualidade do ar.



Resolução CONAMA 008/90, complementar à 003/90.



Resolução CONAMA 001/90, referente aos ruídos.



Lei 7803/89, que modifica dispositivos do Código Florestal, inclusive a largura das
matas ciliares a serem preservadas.



Portaria 07, de 01/dez/1988, do SPHAN, que regulamenta as permissões e
autorizações de pesquisa.



Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, e dá outras providências.



Decreto 96044/88, que aprova o regulamento para transporte de produtos
perigosos.



Resolução CONAMA 003/88, que autoriza entidades civis a participar da
fiscalização das unidades de conservação.



Resolução CONAMA 010/88, que regulamenta as áreas de proteção ambiental
(APA's).



Resolução CONAMA 001/88, que regulamenta o cadastro técnico federal de
atividades e instrumentos de defesa ambiental (obrigatório para consultoria e
para fabricação, instalação, operação e comercialização de aparelhos de
medição, de redução e/ou de controle de atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras).



Resolução CONAMA 009/87, que regulamenta as audiências públicas previstas
na resolução 001/86.



Resolução CONAMA 004/87, que identifica como sítios ecológicos de relevância
cultural diversas áreas, inclusive hortos florestais e cavernas.
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Resolução CONAMA 011/87, que refaz, sem revogar, a resolução CONAMA
004/87.



Resolução CONAMA 020/86, referente à qualidade das águas.



Resolução CONAMA 001/86, que institui os EIA-RIMA e identifica os organismos
responsáveis pelos licenciamentos.



Resolução CONAMA 001-a de 23/jan/1986.



Resolução CONAMA 011/86, que altera parcialmente a resolução 001/86.



Resolução CONAMA 006/86, que regulamenta as publicações (divulgações) de
licenças e pedidos de licenças na resolução 001/86.



Resolução CONAMA 004/85, que estabelece definições (e dimensões) para as
reservas ecológicas definidas como áreas de preservação permanentes na lei
4771/65 e suas modificações posteriores.



Lei 7347, de 24/071985, conhecida como "Lei dos Interesses Difusos", que
disciplina a Ação Civil Pública por danos causados ao meio ambiente.



Decreto lei 2063/83, referente a transporte de produtos perigosos.



Lei 6938/81, que institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente –SISNAMA e o
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.



Lei 4771/65, que institui o Código Florestal e define as Áreas de Preservação
Permanente (matas ciliares, cristas de serras, mananciais hídricos, etc).



Lei 3924/61, que dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré- Históricos.



Decreto-Lei 4146, de 04/março/1942, que dispõe sobre a proteção de depósito
fossilíferos.



Decreto 24643/34, de 10/jul/1934, que institui o Código de Águas.



Decreto Lei 25/1937, que organiza a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico.

2.2 – NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR'S)


NR4 – Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do
trabalho.



NR6 – Equipamentos de proteção individual – EPI.



NR7 – Programas de controle médico de saúde ocupacional.



NR9 – Programa de prevenção de riscos ambientais.



NR11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.



NR15 – Atividades e operações insalubres.



NR16 – Atividades e operações perigosas.



NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.



NR19 – Explosivos.



NR20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis.



NR21 – Trabalho a céu aberto.
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NR25 – Resíduos industriais.



NR29 – Segurança e saúde no trabalho portuário.

2.3 – DECISÕES E CORPO NORMATIVO AMBIENTAL DNIT


Deliberação do Conselho de Administração, sessão 02/2000, de 15/09/2000, que
aprova a Política Ambiental do DNIT e seu respectivo Sistema de Gestão.



Instrução de Serviço DG/DNIT Nº16/00.



EB-15 – Escopo Básico para Gerenciamento Ambiental de Empreendimentos.



ISA-01 – Impactos da Fase de Planejamento de Rodovias.



ISA-02 – Estudos de alternativas de traçado.



ISA-03 – Estudos de Impacto Ambiental – EIA.



ISA-04 – Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.



ISA-05 – Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA).



ISA-06 – Impactos na fase de projetos rodoviários – causas/ mitigação/
eliminação.



ISA-07 – Impactos na fase de obras rodoviárias – causas/mitigação/eliminação.



ISA-08 – Impactos na fase de operação de rodovias.



ISA-09 – Projeto Executivo Ambiental.



ISA-10 – Fiscalização Ambiental de Obras Rodoviárias.



Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais –
DNIT.

2.4 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PERNAMBUCO


Lei nº 11.516, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o licenciamento
ambiental e infrações ao meio ambiente.



Lei nº 11.426, de 17 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a Política e o Plano
Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.



Lei nº 11.378, de 27 de agosto de 1996, que disciplina a capitação, transporte,
potabilidade e uso de água no Estado de Pernambuco.



Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, que dispõe sobre a Política Florestal do
Estado de Pernambuco.



Lei nº 10.564, de 11 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o controle da poluição
atmosférica no Estado.



Lei nº 9.931, de 11 de dezembro de 1986, que define como área de proteção
ambiental as reservas biológicas constituídas pelas áreas estuarinas do Estado de
Pernambuco.



Lei nº 9.465, de 08 de junho de 1984, que dispõe sobre o uso de agrotóxicos e de
outras pesticidas no Estado.
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Lei nº 9.377, de 30 de novembro de 1983, que estabelece medidas de proteção
do meio ambiente.

2.5 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ALAGOAS


Lei nº 4090, de 05/12/1979, que dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente no
Estado de Alagoas.



Lei nº 4633, de 14/01/1985, que regula o Transporte de Cargas Perigosas nas
Rodovias Estaduais.



Lei nº 4682, de 17/07/1985, que declara protegidas Áreas com Vegetação de
Mangue no Estado de Alagoas.



Lei nº 5310, de 19/12/1991, que institui o Replantio e Manutenção de Áreas
Verdes e Florestais em Vinte por Cento (20%) de sua Totalidade.



Lei nº 5745, de 19/10/1995, que dispõe sobre a regulamentação do plantio de
árvores frutíferas tropicais e leguminosas nas áreas de domínio das rodovias
estaduais do Estado de Alagoas.



Lei nº 5854, de 14/10/1996, que dispõe sobre a Política Florestal no Estado de
Alagoas.



Lei nº 5907, de 14/03/1997, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental de Murici, Colônia Leopoldina, Ibateguara, Novo Lino, Joaquim
Gomes, União dos Palmares, Branquinha, Messias e São José da Laje.



Lei nº 6011, de 08/05/1998, que dispõe sobre penalidades por infração às normas
legais de proteção ao meio ambiente e sobre valores relativos ao sistema de
licenciamento.



Decreto nº 4302, de 04/06/1980, que regulamenta a Lei 4090, que dispõe sobre o
Meio Ambiente no Estado de Alagoas.



Decreto nº 4383, de 14/08/1980, que dispõe sobre a segurança do trânsito nas
rodovias estaduais e dos moradores das edificações marginais.



Decreto nº 4385, de 14/08/1980, que dá nova redação aos Artigos 30, 32 e 34 do
Decreto nº 4302, de 04 de junho de 1980.



Decreto nº 4631, de 06/04/1981, que dispõe sobre normas referente às condições
mínimas de proteção ambiental previstas no Artigo 133, § 1º, da Emenda
Constitucional do Estado de Alagoas.



Decreto nº 5536, de 03/10/1983, que estabelece novas normas para proteção
do Meio Ambiente do litoral do Estado de Alagoas, complementares às do
Decreto nº 4631, de 06 de abril de 1981.



Decreto nº 6544, de 14/08/1985 que dispõe sobre a inclusão da Licença Prévia,
no Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras, contido no
Decreto Estadual nº 3908, de 07 de maio de 1979



Decreto nº 33212, de 08/11/1988, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento
de Atividades Poluidoras e/ou Degradantes – SELAP e regulamenta o ítem VII do
Artigo 16 da Lei 4986, de 16 de maio de 1988.
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Decreto nº 33410, de 28/03/1989, que regulamenta a Lei 4986, de 16 de maio de
1988, que cria o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA e dá
providências correlatas.

2.6 – LEGISLAÇÃO SOBRE GRUPOS E TERRAS INDÍGENAS
Foram destacadas algumas leis e decretos pertinentes à legislação sobre
grupos e terras indígenas que encontram-se relacionadas no Anexo Comunidade
Wassu – Terra Indígena Wassu Cocal.

2.7 – PLANOS E PROGRAMAS COLOCALIZADOS
Programa de Desenvolvimento da Região Nordeste: engloba o
financiamento de projetos de desenvolvimento industrial e agrícola (Fundo
Consitucional de Financiamento do Nordeste – FNE), o apoio ao pequeno produtor
rural (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor – PAPP), a capacitação de recursos
humanos e estudos para o planejamento e gestão do desenvolvimento. A
responsabilidade cabe à Secretaria de Programas de Desenvolvimento Regional do
Ministério da Integração Nacional.
Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião da
Zona da Mata Canavieira Nordestina: voltado para ações de capacitação de
recursos humanos, planejamento, estímulo ao associativismo e ao cooperativismo. A
responsabilidade cabe à Secretaria de Programas de Desenvolvimento Regional do
Ministério da Integração Nacional.
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de
Pernambuco, PROMATA: financiado pelo BID e englobando 43 municípios da Zona
da Mata, dos quais Palmares e Xexéu fazem parte. O programa compreende três
subprogramas: Melhoramento de Serviços Básicos; Apoio à Diversificação
Econômica; Gestão e Proteção Ambientais.
Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira do Estado de Alagoas –
ZEECAL – para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas
Costeiras do Estado de Alagoas e elaboração do Plano Estadual de Gestão e
Desenvolvimento Sustentável da Zona Costeira do Estado de Alagoas.

9

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME I

ATP
BR-101 AL /PE

CAPÍTULO 3 – ABORDAGEM METODOLÓGICA
Para atender aos requisitos dos Termos de Referência, o Estudo Ambiental
compreendeu a realização de um conjunto de atividades científicas e técnicas que
incluíram o diagnóstico ambiental, a identificação, previsão e avaliação dos
impactos significativos e a elaboração dos Programas Básicos Ambientais – PBAs,
definidores das medidas mitigadoras, compensatórias e do monitoramento dos
impactos ambientais.
A metodologia desenvolvida para o estudo se constituiu em uma adaptação
dos métodos conhecidos de avaliação de impacto ambiental para permitir a
indicação objetiva dos efeitos positivos e negativos das obras de adequação de
capacidade da BR-101 AL/PE.
A seleção de impactos ambientais significativos (IAS), a partir de uma
listagem extensiva de impactos ambientais potenciais, baseou-se na literatura
especializada em impactos ambientais e na experiência e trabalho de
levantamentos de campo da equipe da OIKOS.
Os efeitos dos IAS foram avaliados por meio do prognóstico de suas
conseqüências, no tempo e no espaço, sobre os ambientes naturais e sobre as
populações atingidas. Para atender a esse pressuposto, os IAS foram agrupados a
partir de duas categorias: o potencial de dano e a significância. A primeira indica a
adversidade (positiva ou negativa); a forma de ocorrência (direta ou indireta); a
duração (temporário ou permanente); a reversibilidade (reversível ou irreversível); a
abrangência (local ou regional); a segunda, qualifica a importância e a magnitude
dos impactos. Este modelo pode ser visualizado na Figura 3.1.
A aplicação do modelo ocorreu a partir da elaboração, análise e interação
das seguintes matrizes (ver Figura 3.2):
9 a matriz de referência para o controle das principais áreas temáticas
potencialmente afetadas, permitindo identificar os IAS potenciais nas
diferentes fases do empreendimento (implantação e operação).
9 a matriz de identificação dos impactos, relacionando as atividades e os
IAS potenciais por meio (antrópico, biótico e físico) e fases do
empreendimento.
9 a matriz de classificação, ordenando os IAS potenciais pelo seu
potencial de impacto e significância.
O procedimento de análise teve início nos atributos e propriedades dos
componentes naturais (físicos, bióticos) e dos processos e fatores socioeconômicos,
conjugando métodos e técnicas específicos baseados em trabalhos de campo, de
escritório, apoiados em técnicas e metodologia de geoprocessamento. Estes
permitiram a integração da informação geo-biofísica, socioeconômica e
demográfica da referida área, possibilitando o diagnóstico territorial almejado.
O levantamento de dados básicos consistiu na revisão da literatura relativa
ao assunto e à área de estudo; na busca e seleção de material de apoio
(cartográficos, digitais, fotografias aéreas, etc.); no trabalho de campo e
documentação fotográfica nas áreas de interesse. A análise e interpretação destes
10
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dados fundamentaram o planejamento e a execução das etapas posteriores do
estudo.
As informações relativas ao meio antrópico foram coletadas a partir de
fontes secundárias e de visita de campo empreendida no período de março de
2004. O trabalho de recolhimento de fontes primárias comportou (i) entrevistas; (ii)
identificação in loco das condições sócio-econômicas; (iii) registro fotográfico. Os
parâmetros socioeconômicos e demográficos foram tratados sob forma de cartas,
quadros, tabelas, gráficos, planos e esquemas, elaborados com o intuito de melhor
explorar a informação contida nos dados. Os tratamentos gráficos e cartográficos
permitiram revelar a distribuição territorial, a intensidade, a repetição e o dinamismo
dos fenômenos observados.
As fases de desenvolvimento do estudo estão relacionadas a seguir.


Definição do escopo do estudo, compreendendo o planejamento da
elaboração do diagnóstico e prognóstico dos meios físico, biótico e antrópico, e
o desenvolvimento dos métodos de análise (listagens de controle, matrizes de
impacto)



Levantamento e tratamento de dados a partir de fontes primárias (expedições
de campo) e secundárias
9 Dados físicos
9 Dados bióticos
9 Dados socioeconômicos
9 Dados do Empreendimento



Caracterização Ambiental



Caracterização dos componentes ambientais



Diagnóstico ambiental



Avaliação do contexto ambiental



Análise das intervenções previstas no contexto ambiental



Identificação dos impactos positivos e negativos



Detalhamento do Monitoramento e Planos Básicos Ambientais



Especificação do tratamento ambiental e do monitoramento



Definição de responsabilidades

As áreas para amostragem da fauna foram selecionadas com base em sua
representatividade geográfica (trecho norte – região de relevo ondulado com
elevações x trecho sul – região plana de tabuleiros costeiros) da área de influência
do empreendimento. O trecho norte inclui os fragmentos florestais situados entre
Palmares (PE) e Maceió (AL), destacando-se aqueles hoje incluídos na Estação
Ecológica de Murici, que tem seu limite leste na Área Diretamente Afetada (ADA,
doravante definida) pelas obras.
O trabalho enfatizou o levantamento ornitológico pelo fato de as aves
consistirem no grupo mais especioso (e com maior número de endemismos e
espécies ameaçadas) e com melhores características para uso como bio11
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indicador, e pela maximização de informações obtidas em um menor período de
tempo.
No trecho norte foram avaliados de forma preliminar vários fragmentos
florestais localizados na ADA entre Palmares e a divisa PE/AL, realizando-se
posteriormente amostragens de aves em um destes que se mostrou mais promissor.
No entanto, o mau estado de conservação destes fragmentos fez com que a
principal área amostrada neste trecho fosse a Fazenda Santa Maria, no município
de União de Palmares. Este bloco florestal é contínuo com a ESEC Murici e optou-se
por estudá-lo como sua área representativa por possuir o mesmo tipo de floresta,
evitando ao mesmo tempo, com esta estratégia, a demora associada a um pedido
de levantamento na ESEC propriamente dita. Trata-se de uma área com c. 1.500 ha
de floresta ombrófila aberta. A palmeira (Attalea oleifera) é característica dessa
fisionomia (Uchôa Neto & Tabarelli 2003).
Foi realizada também uma avaliação da pequena Área Indígena WassuCocal, mas a completa ausência de habitats naturais e sua pequena área
implicam em que a fauna não seja um componente significativo da mesma. A
ausência de matas ciliares e/ ou várzeas significativas ao longo da maioria dos rios
atravessados pela BR-101 (Una, Santo Antonio, etc) implica da mesma forma em
uma fauna vertebrada que pode ser considerada irrelevante para fins de análise.
No trecho sul da BR 101 a principal área eleita como representativa foi a
Fazenda Varrela, em São Miguel dos Campos, um remanescente com área total de
c.550 ha que é confrontante com a BR-101.
Todos os trechos da faixa de domínio (ADA) cobertos por vegetação nativa
foram avaliados em maiores detalhes através de caminhadas por toda a extensão
dos mesmos. Além dos trechos de vegetação na faixa de domínio, procurou-se
destacar também os pontos de intervenção em áreas consideradas como de
preservação permanente de acordo com as determinações da Lei 4.771/65
(considerando todas as suas alterações posteriores) e as resoluções CONAMA
302/02 e 303/02. Cada ponto de interesse teve suas coordenadas geográficas de
referência determinadas por aparelho GPS e registro fotográfico.
O levantamento florístico procurou abranger plantas de todos os estratos e
de todos os hábitos encontradas dentro de cada fragmento, sendo que a
identificação eventual de espécies raras e/ ou ameaçadas de extinção foi
devidamente destacada.
A classificação da classe sucessional de cada fragmento amostrado foi feita
com base nas especificações da Resolução CONAMA n.o 28/94 que descreve os
parâmetros e a composição específica dos diferentes estágios de sucessão das
áreas cobertas pela Mata Atlântica (senso lato) para o Estado de Alagoas.
O aerolevantamento Fotogramétrico foi executado pela Topocart Topografia
e Engenharia S/C (agosto/ 2002). A cobertura aerofotogramétrica foi executada na
escala de 1:10.000 com direção principal das linhas de vôo recobrindo lateralmente
em 30% e longitudinalmente em 60%. Para a tomada das fotografias foram utilizadas
uma aeronave NAVAJO de fabricação EMBRAER e uma câmara RC-10 com
distância focal calibrada de 153,597 mm, com quadro de exposição 23cm x 23cm e
luneta de navegação óptica.
12
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O fotoíndice foi elaborado a partir da digitalização do filme aéreo, que
passou por um processamento digital do tipo equalização de imagens. De posse
das fotos digitais, o fotoíndice foi articulado em formato 23cm x 23cm e
confeccionado pela justaposição das imagens, em software gráfico, mantendo-se
sem recorte e com o canto superior esquerdo sempre desobstruído.
Na montagem dos níveis de projeto ou níveis de informação adotou-se a
normatização da Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento – CTCG do
Estado do Paraná. A escolha desta padronização se justifica pela ampla utilização
da mesma pela maioria das empresas de aerolevantamento do País. Adotou-se a
normatização para a escala 1:10.000.
Foram restituídas as entidades planimétricas e altimétricas dentro do limite de
100m para cada lado do eixo da rodovia, tais como: cercas, linhas elétricas,
edificações, estradas, limites de vegetações, etc, e altimétricos, que são as curvas
de nível com eqüidistância vertical de 2m e pontos cotados nas regiões de
singularidade. A altimetria, em especial as curvas de nível, na restituição digital no
Au3Win foi obtida de forma indireta utilizando o conceito de breaklines. Neste
sistema, o operador traça linhas nos principais acidentes topográficos do terreno,
tais como talvegues, divisores de água, espigões, etc que moldam o relevo, e, por
meio de interpolação, as curvas de nível são obtidas.
A restituição foi tratada por faixas. Ao finalizar a restituição de um modelo, o
mesmo era encaminhado para a revisão. No processo de revisão eram checados
os dados planimétricos e altimétricos. Com a planimetria checada e a altimetria
gerada, o modelo ste era exportado em temas para dxf. Normalmente exporta-se
um arquivo contendo as curvas de nível e outro contendo o restante das feições
restituídas. Os arquivos foram posteriormente importados no Autocad 2000 onde foi
gerado um arquivo geral, contendo todos os layers planimétricos e altimétricos.
A mosaicagem das fotografias aéreas foi realizada por meio de software
gráfico, com justaposição das fotografias de numeração ímpar por meio das
entidades planimétricas. Para cobrir os 166km do trecho foram confeccionados 24
mosaicos de aproximadamente 6km de extensão cada na escala 1:20.000. Após as
fotografias serem mosaicadas, os mosaicos foram recortados segundo uma faixa de
500m para cada lado do eixo da rodovia e disponibilizados para o registro
(georreferenciamento). Os mosaicos das fotografias aéreas foram registrados ao
Sistema de Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) com referência ao
datum “South American Datum – 1969”, que também adota o Elipsóide de
Referência Internacional de 1967, da rede fundamental do IBGE.
Para cada mosaico foram coletados um total de 50 GCPs (Ground Control
Points) ou pontos de controles, ao longo do eixo da rodovia, corpos d´água e
edificações quando existentes nos arquivos vetoriais DWG. Obteve-se e foi aceito o
RMS (Erro Médio Quadrático) de 1,0 pixel (equivalente a 1,5m), e finalizou-se o
processo de registro com transformação polinomial de primeira ordem para a
obtenção dos mosaicos georreferenciados. O procedimento todo foi realizado no
ArcGIS – Módulo ArcMap.
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FIGURA 3.1 – MODELO CONCEITUAL PARA A CLASSIFAÇÃO DOS IMPACTOS

ADVERSIDADE
Negativa ou Positiva
OCORRÊNCIA
Direta ou Indireta

POTENCIAL
DE
DANO

DURAÇÃO
Temporário ou
Permanente
REVERSIBILIDADE
Reversível ou Irreversível
ABRANGÊNCIA
Local, regional ou
nacional

IMPORTÂNCIA
Caracteriza a relação entre
o impacto e o conjunto
ambiental da área

SIGNIFICÂNCIA

MAGNITUDE
Caracteriza o grau de
interferência com um
determinado fator
ambiental
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FIGURA 3.2 – FLUXO DE INTERAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE CHECKLIST, MATRIZ DE
IDENTIFICAÇÃO E MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

CHECKLIST

MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E
ANTRÓPICO

MATRIZ DE
IDENTICAÇÃO

IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
Por Fase
Por Meio

MATRIZ DE
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
Potencial de danos
Significância

MEDIDAS
MITIGADORAS E
PLANOS BÁSICOS
AMBIENTAIS
Por Meio
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CAPÍTULO 4 – ÁREA DE INFLUÊNCIA
4.1 – INTRODUÇÃO
A delimitação da Área de Influência de uma determinada atividade
constitui-se em um dos requisitos para a avaliação de impactos ambientais, e base
fundamental para a condução dos processos de amostragem e coleta de dados,
necessários ao diagnóstico e prognósticos ambientais.
Para esse trabalho, foram definidas: a área diretamente afetada (ADA) e a
área de influência indireta (AII), considerando-se os impactos provenientes das
atividades do empreendimento sobre os recursos naturais (fauna, flora, recursos
hídricos) e sobre os fatores sócio-econômicos (população beneficiada, vias de
acesso, turismo, infra-estrutura urbana, etc.)

4.2 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA
A Área Diretamente Afetada é definida como aquela onde as obras são
realizadas, envolvendo toda a faixa de domínio e as áreas impactadas e
modificadas mesmo estando fora dela, tais como as usadas para extração de
materiais de construção (empréstimos, cascalheiras, pedreiras e areais), para
construção de caminhos de serviço, bem como para a implantação de desvios de
tráfego provisórios ou permanentes e para a introdução de semáforos. Também
estão incluídas na ADA as áreas utilizadas para acampamentos e oficinas das
construtoras, bem como de usinas misturadoras de solos e/ou de asfalto, se tais
usinas forem usadas nas obras. Como conseqüência, pertencem à ADA todos os
espaços físicos – e, portanto, ambientes – atingidos pelas atividades voltadas à
restauração e duplicação da rodovia.
A ADA é mais suscetível a receber os impactos decorrentes da execução das
obras e das atividades de operação. É nesta faixa que os problemas que
ocasionem perdas diretas (tanto da rodovia quanto de moradores e proprietários
vizinhos) por meio de assoreamentos, erosões, queimadas, acidentes,
desapropriações de ocupações irregulares da faixa de domínio, entre outros
deverão ser controlados e monitorados.
Na Área Diretamente Afetada deverão ser tomados cuidados especiais,
principalmente no que se refere à obtenção de materiais de construção (caixa de
empréstimo, pedreiras, cascalheiras, areais) e, também, no que se refere ao
descarte de materiais e resíduos (destino dos bota-foras, entulhos de excesso de
terraplenagem, pavimentos, etc).

4.3 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII
Os parâmetros para a delimitação da Área de Influência Indireta são de
difícil qualificação quanto às possíveis interferências, na medida em que:


A região é de ocupação intensa, apresentando um alto grau de exploração dos
recursos naturais e transformação do ambiente.



A área vem sendo modificada durante os últimos cinco séculos de ocupação.
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A rodovia já existe há pelo menos 30 anos e os impactos pretéritos (aumento do
fluxo demográfico, intensificação das atividades econômicas e da exploração
dos recursos) não se reproduzirão com a duplicação.



Considerando os estrangulamentos atuais do tráfego, os impactos causados
pela melhoria de circulação de produtos e pessoas são positivos e não se
limitam ao espaço físico contíguo à rodovia.

Assim, delimitou-se a AII como equivalente à área dos 12 municípios
atravessados pela rodovia no trecho, quais sejam: Palmares e Xexéu, em
Pernambuco; e Atalaia, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Joaquim Gomes, Messias,
Murici, Novo Lino, Pilar, Rio Largo e São Miguel dos Campos, em Alagoas. A área dos
municípios citados e, portanto, da AII, é de aproximadamente 4.034 km2.
Na Figura 4.1 estão representadas a AII e a ADA.
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CAPÍTULO 5 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
5.1 – HISTÓRICO
A ocupação do nordeste brasileiro iniciou-se no período colonial a partir da
distribuição de terras para fidalgos portugueses – Capitanias – como forma de
atingir o povoamento da colônia. Em 1534 foram estabelecidas as capitanias de
Itamaracá, da baía da Traição (atual RN) até a ilha de Itamaracá – PE, doada a
Pero Lopes de Sousa, e a capitania de Nova Lusitânia, doada a Duarte Coelho,
estendendo-se desde o rio Igarassu, na ponta da ilha de Itamaracá, até a foz do rio
São Francisco, em Alagoas.
As terras férteis da Mata Atlântica litorânea e o clima tropical úmido se
adequavam à produção em larga escala do açúcar, intensificando a escravização
da mão de obra indígena. Aos Potiguaras vieram se somar os Tabajaras, que
haviam migrado das margens do rio São Francisco, tornando-se aliados dos
franceses comerciantes do pau-brasil. A conquista portuguesa começou a efetivarse a partir da adesão dos Tabajaras, em 1585, e da sistemática destruição dos
Potiguaras, que ainda assim resistiram por mais de 14 anos ao domínio colonial.
A região onde hoje se encontra o Estado de Alagoas foi invadida por
franceses no início do século XVI, sendo retomada pelos portugueses em 1535, sob o
comando de Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, que
organizou duas expedições e percorreu a área fundando alguns vilarejos, como o
de Penedo. Também incentivou a plantação de cana-de-açúcar e a formação de
engenhos.
O século XVI foi marcado por intensos conflitos com as populações indígenas
(Potiguaras) e com os franceses que exerciam o comércio de pau-brasil. No século
XVII a região foi ocupada pelos holandeses por 20 anos, aliados aos índios. Os
holandeses desenvolveram a exploração do sal, o cultivo da cana-de-açúcar e a
criação de gado. Em 1654 os portugueses conseguiram o domínio do território.
O século XIX foi marcado pela consolidação da produção canavieira
baseada na grande propriedade. Destinada ao mercado internacional, essa
produção expandiu-se apesar das flutuações internacionais do preço do açúcar e
da concorrência de outros mercados produtores. A tradição da monocultura
canavieira se estende até os dias atuais, apesar da perda de dinamismo dessa
agroindústria frente aos produtores concorrentes do centro-sul brasileiro. Os fatores
desse declínio podem ser atribuídos à desregulamentação do setor canavieiro, à
defasagem tecnológica da produção nordestina, à retirada progressiva da
proteção governamental e à ocorrência de secas severas na região.
Assim, a área de influência da BR-101 nos Estados de Pernambuco e Alagoas
situa-se em uma região cuja ocupação remonta ao período colonial, apresentando
um alto grau de utilização dos recursos naturais e alteração dos ecossistemas
primários. O trecho da rodovia do qual este estudo trata atravessa o espaço
territorial de 12 municípios: Xexéu e Palmares, em Pernambuco; Colônia Leopoldina,
Novo Lino, Joaquim Gomes, Flexeiras, Murici, Messias, Rio Largo, Atalaia, Pilar e São
Miguel dos Campos, em Alagoas.
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5.2 – IMPORTÂNCIA REGIONAL
A rodovia BR-101 percorre o litoral brasileiro de norte a sul e na região
nordeste destaca-se como garantia de transporte inter e intra-regional. A zona
litorânea atravessada pela BR-101 concentra a maior estrutura produtiva da região,
englobando a agroindústria canavieira, indústrias e serviços, em especial o turismo.
A importância logística para os transportes regionais e a função catalisadora para
novos investimentos faz com que a duplicação da rodovia seja uma reivindicação
prioritária do nordeste. Os benefícios podem ser apontados como:


Promover a expansão econômica regional.



Reduzir o custo do transporte por meio da economia de energia, de tempo de
viagem e de equipamentos de transporte.



Fomentar e ampliar a integração dos grandes centros consumidores
representados pelas regiões metropolitanas de Recife e Salvador, pelos
aglomerados sub-metropolitanos de Natal, João Pessoa, Maceió e Aracaju e
vários outros centros urbanos populosos da região.



Implementar a possibilidade de desenvolvimento do turismo intra-regional,
nacional e internacional pela possibilidade de oferecer programas variados com
melhoria de acesso e deslocamentos rápidos.



Criar novas oportunidades de negócios.

5.3 – OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
Pavimentada há mais de 40 anos, a BR-101 atende a um tráfego sempre
crescente, constituindo-se na principal ligação entre as capitais litorâneas
nordestinas e o centro-sul, sendo, portanto, de importância estratégica para a
região em termos de circulação de produtos e pessoas. É também utilizada por
automóveis em busca dos atrativos turísticos do litoral.
Com o tempo, a via passou a apresentar, em alguns segmentos, níveis de
serviços insatisfatórios, onerando o custo operacional, o tempo de viagem, o
consumo de combustível e os acidentes. Um breve diagnóstico dos problemas
indicativos da deterioração dos serviços aponta:


Pista de Rolamento: apresenta evidentes sinais de deterioração como desgaste,
remendos localizados e trincamentos.



Acostamentos: invasão pela vegetação lindeira, erosões, panelas,
afundamentos, ausência de pavimentação e destruição total por deslizamentos
ou pela ação das águas.



Obras de arte especiais: foram construídas de acordo com os preceitos técnicos
do final da década de 1950, para atender a solicitações de carga inferiores às
hoje preconizadas para esta classe de rodovia. Muitas obras apresentam
guarda – corpos antigos, em desacordo com as normas vigentes no DNIT.



Drenagem e Obras de Arte Correntes: os dispositivos existentes encontram-se em
regular a mau estado de conservação, apresentando bueiros trincados, selados
e obstruídos, elementos de drenagem assoreados, danificados e mesmo
destruídos
além
de
segmentos
desprovidos
destes
equipamentos,
comprometendo, inclusive, a segurança do usuário.
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Sinalização e Segurança: o sistema de sinalização horizontal e vertical é
deficiente.

Para dar conta dessa problemática tornou-se necessário realizar
investimentos visando à ampliação da capacidade e a modernização de todo o
trecho.

5.4 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
O trecho da rodovia BR-101, objeto do presente estudo (ver Figura 5.1 –
Mapa de Situação), com extensão aproximada de 166 kms, localiza-se na Região
Nordeste e tem seu ponto inicial no município de São Miguel dos Campos (AL), no
entroncamento com a rodovia estadual AL-220. O trecho segue em sentido Norte
por aproximadamente 139 kms até atingir a divisa estadual AL/PE; deste ponto
segue por mais 27 kms até seu ponto final, o entroncamento com a rodovia
estadual PE-103/126, no município de Palmares.

5.5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
5.5.1 – CLASSE DA RODOVIA
Os elementos básicos necessários ao desenvolvimento do projeto geométrico
foram fornecidos pelos estudos topográficos, através do cadastramento e
levantamento planialtimétrico da rodovia existente. Estes dados serviram de base
para a reconstituição do projeto geométrico em planta e perfil, assim como, para a
definição das características técnicas e operacionais.
Para elaboração do projeto de adequação de capacidade da rodovia se
fez necessário determinar a classificação funcional e a classificação técnica da
rodovia, segundo o “Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais”, do
DNIT/DNIT.
Na Classificação Funcional a rodovia se enquadra no “Sistema Arterial
Principal”, por fazer parte de uma rede de rodovias que tem como finalidades
proporcionar alto nível de mobilidade para grandes volumes de tráfego, promover
ligação de cidades e outros centros geradores de tráfego capazes de atrair viagens
de longa distância, integrar municípios, estados e paises vizinhos e proporcionar
acesso a distâncias razoáveis a todas as áreas desenvolvidas e de grande
densidade.
Quanto a Classificação Técnica, diretamente relacionada com as
características geométricas do projeto, a rodovia foi considerada de Classe 1-A
(pista dupla), com controle parcial dos acessos.
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FIGURA 5.1 – MAPA DE SITUAÇÃO
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5.5.2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Devido às boas condições do traçado atual houve a preocupação de
aproveitar o máximo possível as características geométricas presentes, tanto em
planta como em perfil.
Na elaboração
metodologia:

do

projeto

da

duplicação

adotou-se

a

seguinte



O alinhamento horizontal acompanha paralelamente o eixo da rodovia
existente considerando praticamente os mesmos elementos das curvas;



O greide do alinhamento vertical foi projetado em consonância com as cotas
do eixo do greide de pavimentação;



A duplicação está contida dentro dos limites da faixa de domínio, exceção feita
às localizações dos retornos, interseções e variantes do traçado;

As principais características técnicas/operacionais do subtrecho estão
descritas na Tabela 5.1.

Tipo da região atravessada: Plano-ondulado
Classe da rodovia: 1-A
Largura da faixa de domínio: 70,0 m
Velocidade Diretriz: 100Km/h

TABELA 5.1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS
CARACTERÍSTICAS

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA

PERNAMBUCO
Largura dos acostamentos

2,5m

3,0m

Nº de faixas
Largura das pistas de rolamento
Largura da faixa de segurança
Largura do canteiro central
Nº de faixas por pista
Declividade transv. média

2
7,0m
2
3%

2
7,2m
1,0m
variável de 1,0 a 6,0 m
2
2%

5%
CBUQ
CBUQ

2%
CCP
CBUQ

2,5m
2

3,0m
2

Declividade transv. ds acost.
Revestimento das pistas de rolamento
Revestimento dos acostamentos
ALAGOAS
Largura dos acostamentos
Nº de faixas
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CARACTERÍSTICAS
Largura das pistas de rolamento
Largura da faixa de segurança
Largura do canteiro central
Nº de faixas por pista
Declividade transv. média
Declividade transv. ds acost.
Revestimento das pistas de rolamento
Revestimento dos acostamentos

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA

7,0m
2

7,2m
1,0m
variável de 1,0 a 6,0 m
2

3%
5%
CBUQ
CBUQ

2%
2%
CCP
CBUQ

5.5.3 – TERRAPLENAGEM, CORTES E ATERROS
Por se tratar de um projeto de duplicação onde as cotas do greide de
terraplenagem serão regidas pelas cotas da rodovia existente, não há alternativas a
estudar quanto à movimentação dos volumes de terraplenagem.
Os elementos básicos utilizados no projeto de terraplenagem são os volumes
de corte e aterro fornecidos pelos mapas de cubação e os resultados dos ensaios
do subleito e dos empréstimos.
Através dos boletins de sondagem e das investigações no campo, pode-se
afirmar que os materiais a escavar são na sua maioria de 1ª categoria, uma vez que
materiais de 2ª e 3ª categoria foram encontrados em pequena quantidade.
Todos os materiais provenientes dos cortes, serão aproveitados na execução
dos aterros. Foram detectados materiais de 2ª e 3ª categoria em pequena
quantidade por ocasião dos estudos geotécnicos.
Os taludes dos cortes terão inclinação de 1:1,5 (H:V). Os cortes com alturas
superiores a 8,0 m serão escalonados. Todos os taludes dos cortes deverão receber
cobertura vegetal.
Os aterros serão executados com materiais provenientes de cortes e
alargamento de cortes, e deverão ter inclinação de 1,5:1,0 (H:V). Nos aterros com
alturas superiores a 6 m serão construídas bermas de equilíbrio. Todos os taludes dos
aterros deverão receber cobertura vegetal com gramíneas e leguminosas nativas
da região.

5.5.4 – SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE ADEQUAÇÃO
O projeto de adequação de capacidade do trecho em questão abrangerá
os seguintes serviços:


Restauração da pista existente;



Construção da segunda pista;



Variantes nos trechos urbanos de Xexéu, Novo Lino e Messias;



Restauração e alargamento das obras de arte especiais existentes;



Construção de obras de arte especiais novas;
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Construção, melhoramento e ampliação de interseções, retornos, acessos e
travessias urbanas.

A relação das interseções e acessos, retornos e travessias urbanas estão na
Tabela 5.2.
Os principais serviços a serem executados na fase de obras encontram-se
listados nas Tabelas 5.3 (Alagoas) e 5.4 (Pernambuco).
TABELA 5.2 – INTERSEÇÕES E ACESSOS, RETORNOS E TRAVESSIAS URBANAS
KM

UF

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

139,1
136,0
135,5

AL
AL
AL

Entroncamento com a AL-220(B)
Início da travessia urbana de São Miguel dos Campos
Acesso à área urbana de São Miguel dos Campos

132,8
132,5

AL
AL

Acesso à área urbana de São Miguel dos Campos
Fim da travessia urbana de São Miguel dos Campos

129,2

AL

124,9

AL

118,4

AL

111,0

AL

105,5
102,1

AL
AL

99,0

AL

94,2
83,4

AL
AL

77,2

AL

68,8

AL

63,6
57,5
51,8

AL
AL
AL

Entroncamento com a BR-104(B); acesso a Rio Largo e
Maceió
Entroncamento com a BR-104 (A): acesso a Murici e
União dos Palmares
Retorno
Retorno
Acesso à Estação Ecológica de Murici

50,5

AL

Entroncamento com a AL-413; acesso a Flexeiras

36,1

AL

32,0
25,6

AL
AL

Entroncamento com a AL-205; acesso a Joaquim
Gomes
Retorno
Retorno

24,5
22,0
20,0
14,3

AL
AL
AL
AL

Início da Terra Indígena Wassu-Cocal
Fim da Terra Indígena Wassu-Cocal
Retorno
Retorno

Entroncamento com a AL-220(A); acesso a Barra de São
Miguel
Retorno
Entroncamento com a AL-215(B)/105; acesso a Boca da
Mata
Entroncamento com a AL-215 (A); acesso a Marechal
Deodoro, Praia do Francês e Maceió via praias
Acesso à Usina Terra Nova
Entroncamento com a BR-316 – Rodovia Secundária
Entroncamento com a BR-316 (A); acesso a Pilar e
Maceió (LD) e Atalaia (LE)
Retorno
Retorno

LADO DA
OCORRÊNCIA
LE
LD/ LE
LD
LD
LD
LE
LD
LD
LD
LD/ LE
LD
LE
LE
LD
LD
LE/ LD
LE/ LD
25

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME I

BR-101 AL /PE

KM

UF

8,0

AL

Retorno

4,9

AL

Entroncamento com a AL-488; acesso a Jundiá

LADO DA
OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

-

2,7

AL

215,1
212,8
209,0
205,0
203,0

PE
PE
PE
PE
PE

Entroncamento com a AL-099; acesso a Colônia
Leopoldina
Divisa PE/ AL
Acesso a Campos Frios
Retorno (Posto Fiscal)
Retorno (Variante de Xexéu)
Retorno (Variante de Xexéu)

197,8
193,8
188,5

PE
PE
PE

Retorno
Retorno
Entroncamento com a PE-126; acesso a Catende

LD
LE
LD
LD

TABELA 5.3 – PRINCIPAIS SERVIÇOS (ALAGOAS)
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento e limpeza de
áreas com árvores de diâmetro < 0,15m
Desmatamento, destocamento e limpeza de
áreas com árvores de diâmetro > 0,15m e <
0,30m
Desmatamento, destocamento e limpeza de
áreas com árvores de diâmetro > 0,30m
Escavação, carga e transporte em material de
1a.categoria, com DMT variando até 9000m
Compactação de aterro
Regularização (conformação do canteiro
central)
Controle deflectométrico de camadas de
terraplenagem

UD

QUANTIDADE

ES-278/97

m²

2.991.123

ES-278/97

ud

59.823

ES-278/97

ud

14.955

ES-280/97

m³

6.073.936

ES-282/97

m³

6.073.936

EC-TER-04

m²

463.767

EC-P-07

Km

138

ES-288/97
ES-288/97
ES-288/97
ES-288/97
ES-290/97
ES-291/97
ES-283/97
ES-291/97

m
m
m
m
m
ud
ud
m

11.720
5.400
88.780
7.450
27.900
440
893
1.857

ES-292/97

m³

29.580

ES-292/97
ES-292/97

m
ud

52.860
103

DRENAGEM
Valeta de proteção de corte
Valeta de proteção de aterro
Sarjeta de corte
Sarjeta de canteiro central
Meio-fio de concreto
Entrada para descida d'água
Dissipadores de energia
Descida d'água em aterro
Escavação em material de 1a.categoria para
drenos profundos
Dreno profundo
Boca de saída de dreno profundo

OBRAS DE ARTE CORRENTES
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

Escavação manual para fundação de bueiros
em material de 1ª categoria
Bueiro tubular de concreto
Bueiro celular de concreto
Boca de bueiro tubular de concreto
Boca de bueiro celular de concreto
Demolição de dispositivos de concreto
Limpeza e desobstrução de bueiro
Caixa coletora de sarjeta
Reaterro e compactação
PAVIMENTAÇÃO

UD

QUANTIDADE

ES-284/97

m³

18.302

ES-284/97
ES-286/97
ES-286/97
ES-286/97
ES-296/97
ES-297/97
ES-287/97
ES-284/97

m
m
ud
ud
m³
m³
ud
m³

7.054
2.093
174
60
1.311
467
240
10.981

PISTA E FAIXA DE SEGURANÇA (PAVIMENTO RÍGIDO)
Regularização do subleito
ES-299/97
m²
Sub-base de concreto rolado
ES-322/97
m³
Pintura de ligação
ES-307/97
m²
Placa de concreto de cimento Porland
ES-324/97
m³
ACOSTAMENTO (PAVIMENTO FLEXÍVEL)
Base de brita graduada
ES-303/97
Imprimação
ES-306/97
Concreto betuminoso usinado a quente
ES-313/97

1.711.554
131.814
1.318.140
276.409

m³
m²
t

153.783
439.380
42.180

ES-299/97

m²

84.798

ES-301/97

m³

12.720

ES-303/97
ES-306/97
ES-313/97

m³
m²
t

16.960
84.798
10.176

ES-299/97

m²

11.970

ES-301/97

m³

1.796

ES-303/97
ES-306/97
ES-313/97

m³
m²
t

2.394
11.970
1.437

ES-299/97
ES-303/97
ES-306/97
ES-313/97

m²
m³
m²
t

24.500
4.900
24.500
2.940

m²

14.839

m³

12.453

m³
m²
t

54.449
1.946.840
74.458

INTERSEÇÕES
Regularização do subleito
Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"
ACESSOS
Regularização do subleito
Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"
RETORNOS
Regularização do subleito
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO
Reparos localizados (remendo superficial)
EC-P-04
Reparos localizados (remendo profundo
EC-P-04
manual)
Fresagem contínua
EC-P-03
Pintura de ligação
ES-307/97
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨B¨
ES-313/97
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

ES-313/98

t

46.724

ES-313/97

t

78.187

ES-313/97

t

93.448

m³

97.790

m³

97.790

m²
t

488.950
14.669

m²

467

m²

95.288

m²

2.616

ud
ud
ud

80.937
8.300
10

m²

322

m²
m²
ud
ud
m²

250
18
24
24
3.060

m
m

9.480
126.056

m

56.080

PROJETO AMBIENTAL
Valeta de proteção a céu aberto
ES-288/97
Plantio de grama a lanço manual
ES-341/97
Plantio de mudas de árvores
EP-01
Plantio de mudas de mangue
EP-02
Passagem inferior de animais (BSCC 1,50 X 1,50)
ES-286/97

m
m²
ud
ud
m

44.771
2.567.095
37.953
197
481

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS RESTAURAÇÃO
Ponte sobre Rio Camaragibe
Ponte sobre Rio Sumaúma
Ponte sobre Rio Varrela
-

m²
m²
m²

483,79
70,85
195,61

(recomposição da fresagem)
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨D¨
(recomposição da fresagem)
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨B¨
(reforço do pavimento)
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨C¨
(reforço do pavimento)

ACOSTAMENTO E FAIXA DE SEGURANÇA
Sub-base com reestabilização do acostamento
c/ incorporação do revestimento com espessura
de 20cm
Base com mistura na pista de brita graduada
(50% em peso) com material fresado (50% em
peso) com espessura de 20cm
Imprimação
ES-306/97
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨C¨
ES-313/97
SINALIZAÇÃO
Sinalização vertical
ES-340/97
Pintura de faixa - com termoplástico - 3 anos (
ES-339/97
por aspersão )
Pintura de setas, zebrados e palavras - com
ES-340/97
termoplástico - 3 anos (por aspersão)
Tachas monodirecionais/bidirecionais
EC-S-01
Tachões monodirecionais/bidirecionais
EC-S-01
Pórticos
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
Sinalização vertical - com aplicação de primer,
padrão DNIT
Barreira
Balizador tipo seta
Cone
Iluminação Intermitente
Sinalização Horizontal Provisória - amarela
OBRAS COMPLEMENTARES
Defensas metálicas
ES-370/97
Barreiras New Jersey
ES-176/94
Cercas de arame farpado com suportes de
ES-340/97
concreto
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BR-101 AL /PE

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

-

m²

365,73

m²
m²
m²

1.307,67
965,46
1.092,00

m²

1.638,00

m²
m²
m²
m²
m²

450,45
2.272,73
1.023,75
559,65
914,55

m²

819,00

m²
m²
m²
m²

1.146,60
177,45
752,12
1.367,73

m²

819,00

Ponte sobre Rio São Miguel

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO
Ponte sobre Rio Camaragibe
Ponte sobre Rio Camaragibe Mirim (obra nova)
Viaduto da Interseção com a BR-104 (p/ Murici)
Viaduto Duplo da Interseção com a BR-104 (p/
Maceió)
Passagem Superior sobre RFFSA
Ponte sobre Rio Mundaú
Ponte sobre Ferrovia (desativada)
Ponte sobre Rio Uruba
Ponte sobre Rio Satuba
Viaduto da Interseção com a BR-316 (p/
Maceió)
Ponte sobre Rio Paraíba
Ponte sobre Rio Sumaúma
Ponte sobre Rio Varrela
Ponte sobre Rio São Miguel
Viaduto da Interseção com a AL-220 (p/
Maceió)

TABELA 5.4 – PRINCIPAIS SERVIÇOS (PERNAMBUCO)
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

ES-278/97

m²

997.041

ES-278/97

ud

19.941

ES-278/97

ud

4.985

ES-280/97

m³

1.813.044

ES-282/97

m³

1.813.044

Regularização (conformação do canteiro
central)

EC-TER-04

m²

154.589

Controle deflectométrico de camadas de
terraplenagem

EC-P-07

Km

26

Valeta de proteção de corte
Valeta de proteção de aterro
Sarjeta de corte
Sarjeta de canteiro central
Meio-fio de concreto

ES-288/97
ES-288/97
ES-288/97
ES-288/97
ES-290/97

m
m
m
m
m

5.500
280
17.060
600
6.180

Entrada para descida d'água

ES-291/97

ud

36

TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento limpeza de
áreas c/ árvores de diâmetro < 0,15m
Desmatamento, destocamento limpeza de
áreas c/ árvores de diâmetro > 0,15m e < 0,30m
Desmatamento, destocamento limpeza de
áreas c/ árvores de diâmetro > 0,30m
Escavação, carga e transporte em material de
1a.categoria, com DMT variando até 9000m
Compactação de aterro

DRENAGEM
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BR-101 AL /PE

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

ES-291/97
ES-283/97

m
ud

88
143

ES-292/97

m³

3.690

ES-292/97
ES-292/97

m
ud

5.580
11

ES-284/97

m³

3.926

ES-284/97
ES-286/97
ES-286/97
ES-286/97

m
m
ud
ud

1.330
449
41
13

ES-296/97
ES-297/97
ES-287/97
ES-284/97

m³
m³
ud
m³

290
362
54
10.981

Descida d'água em aterro
Dissipadores de energia
Escavação em material de 1a.categoria para
drenos profundos
Dreno profundo
Boca de saída de dreno profundo

OBRAS DE ARTE CORRENTES
Escavação manual para fundação de bueiros
em material de 1a.categoria
Bueiro tubular de concreto
Bueiro celular de concreto
Boca de bueiro tubular de concreto
Boca de bueiro celular de concreto
Demolição de dispositivos de concreto
Limpeza e desobstrução de bueiro
Caixa coletora de sarjeta
Reaterro e compactação
PAVIMENTAÇÃO
PISTA E FAIXA DE SEGURANÇA (PAVIMENTO RÍGIDO)
Regularização do subleito

ES-299/97

m²

360.240

Sub-base de concreto rolado
Pintura de ligação
Placa de concreto de cimento Porland
Acostamento (pavimento flexível)
Base de brita graduada
Imprimação

ES-322/97
ES-307/97
ES-324/97
ES-303/97
ES-306/97

m³
m²
m³
m³

25.650
256.500
51.414
29.925

m²

85.500

Concreto betuminoso usinado a quente
Interseções
Regularização do subleito

ES-313/97

t

8.208

ES-299/97

m²

7.725

ES-301/97

m³

1.159

ES-303/97
ES-306/97
ES-313/97

m³
m²
t

1.545
7.725
927

ES-299/97

m²

6.300

ES-301/97

m³

945

ES-303/97

m³

1.260

ES-306/97
ES-313/97

m²
t

6.300
756

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"
ACESSOS
Regularização do subleito
Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente com mistura de solo/mat.
Fresado
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"
Retornos
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BR-101 AL /PE

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

Regularização do subleito
Base de brita graduada
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

ES-299/97
ES-303/97
ES-306/97
ES-313/97

m²
m³
m²
t

4.760
952
4.760
572

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO
Reparos localizados (remendo superficial)

EC-P-04

m²

2.195

Reparos localizados (remendo profundo manual)
Fresagem descontínua
Pintura de ligação

EC-P-04
EC-P-03
ES-307/97

m³
m³
m²

928
1.046
201.150

Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨B¨
(recomposição da fresagem)

ES-313/97

t

1.882

Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨C¨
(reforço do pavimento)

ES-313/97

t

16.800

EC-P-02

m³

17.850

ES-306/97
ES-313/97

m²
t

89.250
6.426

ES-340/97

m²

112

ES-339/97

m²

20.604

ES-340/97

m²

491

EC-S-01
EC-S-01

ud
ud
ud
m²
m²

22.030
1.590
14.299
2
14.299

m²

70

m²
m²
ud
ud
m²

54
6
8
8
612

m
m
m

2.580
20.060
31.860

ACOSTAMENTO E FAIXA DE SEGURANÇA
Reestabilização base c/ incorporação
Revestimento e Adição de 30% em peso de brita
graduada (e=20cm)
Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente Fx. ¨C¨
SINALIZAÇÃO
Sinalização vertical
Pintura de faixa - com termoplástico - 3 anos (
por aspersão )
Pintura de setas, zebrados, palavras – c/
termoplástico - 3 anos (p/ aspersão)
Tachas monodirecionais/bidirecionais
Tachões monodirecionais/bidirecionais
Pórticos
P romotor de aderência
Contraste

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
Sinalização vertical – c/ aplicação de primer,
padrão DNIT
Barreira
Balizador tipo seta
Cone
Iluminação Intermitente
Sinalização Horizontal Provisória - amarela
OBRAS COMPLEMENTARES
Defensas metálicas
Barreiras New Jersey
Cercas de arame farpado com suportes de
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BR-101 AL /PE

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*

UD

QUANTIDADE

m
m²
ud
ud
m

8.402
481.795
7.123
37
90

Riacho da Usina Capricho
Viaduto s/ Estrada Carroçável
Riacho Mirim

m²
m²
m²

73,58
95,92
73,58

Viaduto s/ Antiga Estrada de Ferro
Rio Jacuípe (divisa PE/AL)

m²
m²

193,48
218

m²

1.638,00

m²
m²
m²

184,28
240,24
184,28

m²
m²

484,58
546

concreto
PROJETO AMBIENTAL
Valeta de proteção a céu aberto tipo VPC-01
Plantio de grama a lanço manual
Plantio de mudas de árvores
Plantio de mudas de mangue
Passagem inferior de animais (BSCC 1,50 X 1,50)
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS RESTAURAÇÃO

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO
Viaduto Duplo da Interseção com a PE-126 (p/
Garanhuns)
Riacho da Usina Capricho
Viaduto s/ Estrada Carroçável
Riacho Mirim
Viaduto s/ Antiga Estrada de Ferro
Rio Jacuípe (divisa PE/AL)

* ES – especificação de serviços do DNIT

EC – especificação complementar elaboradas pela Firma Projetista (ATP
Engenharia, anexadas no item 5.9.

As seções transversais de terraplenagem, geométrica e de pavimentação
estão apresentadas nas Figuras 5. 2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.
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ZONA RURAL

CANTEIRO CENTRAL + DUPLICAÇÃO

EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

7,00

11,70
7,10

4,60

6,00

2,50

3,50

CANTEIRO

ACOSTAMENTO

SEMI - PISTA

3,50

3%

5%

2%

2,50

SEMI - PISTA

ACOSTAMENTO

3%

5%

PAVIMENTO EXISTENTE
3

3

2

2

SUBLEITO

TERRAPLENAGEM
OBS:1- MEDIDAS EM METRO

ALARGAMENTO EM ATERRO PARA DUPLICAÇÃO

2

MARCAÇÃO DO "OFF-SET"

VISTO DNIT

1

LIMPEZA DA SAIA DO ATERRO E DO TERRENO
ONDE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO;
CORTE DA SAIA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
NATURAL; COMPACTAÇÃO DA 1º CAMADA

3

EXECUÇÃO DA 2º CAMADA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
OU CORTE; PROCESSAMENTO IDÊNTICO ATÉ QUE A LARGURA
"L" SEJA A MÍNIMA NECESSÁRIA PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO

L

ALARGAMENTO
A EXECUTAR

*

*

ATERRO EXISTENTE

*

APROVO RESP. TEC.

1m

*
*

MÁX. 40cm

OBS.:

MÁX. 20cm

*

1. NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
SOBRE O TERRENO NATURAL, SERÁ PERMITIDA UMA ALTURA
MÁXIMA DE 40cm, APÓS COMPACTAÇÃO

1m

*
*

*

*

2. CADA CAMADA SERÁ COMPACTADA
3. O MATERIAL PROVENIENTE DE CADA CORTE DEVERÁ SER
UTILIZADO NAS CAMADAS A COMPACTAR

ELABORAÇÃO

REVISÃO

4. SOMENTE APÓS A COMPACTAÇÃO DE TODAS AS CAMADAS
DE UM DEGRAU É QUE SERÁ EXECUTADO UM NOVO CORTE

4

EXECUÇÃO DE NOVO CORTE NO ATERRO EXISTENTE;
PROCESSAMENTO IDÊNTICO ATÉ QUE A LARGURA "L"
ATINJA O MÍNIMO PARA O TRABALHO DO EQUIPAMENTO;
PROSSEGUIMENTO ATÉ ATINJIR AS COTAS DA PLATAFORMA
(NOTA DE SERVIÇO)

*

L

*

5

5. ESTE PROCESSO DEVERÁ TAMBÉM SER UTILIZADO NO REPARO
MECANIZADO DE TALUDES ERODIDOS OU AFETADOS POR
ESCORREGAMENTO

REVESTIMENTO VEGETAL DA SAIA DO ATERRO

*

L

*
Elaborado Por:

MÁX. 20cm

ATP

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE
DA RODOVIA BR-101/AL-PE

MARÇO/ 2007

RODOVIA: BR-101/PE/AL
TRECHOS: ENTRE AL-220-DIV. AL/PE
DIV. AL/PE-ENTRE PE-126

Escala:

Data:

*
*

SEM ESCALA

Nº Figura:
VERSÃO FINAL

PROJETO DA TERRAPLANAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

5.2
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ZONA RURAL

CANTEIRO CENTRAL + DUPLICAÇÃO

EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

7,00

11,70
7,10

4,60

1,00

2,50

3,50

CANTEIRO

ACOSTAMENTO

SEMI - PISTA

5%

2%

3,50

SEMI - PISTA

3%

3%

2,50

ACOSTAMENTO

5%

PAVIMENTO EXISTENTE
3

3

2

2

SUBLEITO

OBS:1- MEDIDAS EM METRO

ELABORAÇÃO

REVISÃO

APROVO RESP. TEC.

VISTO DNIT

TERRAPLENAGEM
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Data:
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Nº Figura:
VERSÃO FINAL

PROJETO DA TERRAPLANAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

5.3
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SEÇÃO TIPO TRAVESSIAS URBANAS
( VARIANTE )

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

CANTEIRO

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

11,70
7,10

11,70

6,00

4,60

4,60

7,10

2

2

3

2%

2%

3

3

3
2

OBS:1- MEDIDAS EM METRO

ELABORAÇÃO

REVISÃO

APROVO RESP. TEC.

VISTO DNIT

2
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5.4
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SEÇÃO TIPO - ZONA RURAL (DUPLICAÇÃO PELO LADO DIREITO)
PERNAMBUCO
ZONA RURAL(DUP. LADO DIREITO)
Canteiro central de 6m
Estaca Inicial
Estaca Final
0
172
290
440
537
703
850
877
1000
1010
1070
1112
1153
1191
1245
1271

28,00

2,50

7,20

7,00
PISTA EXISTENTE
3,50

3,50

1,00

0,30

6,00

3,60

3,60

CANTEIRO
FAIXA DE
SEGURANÇA

3%

3%

3,00

0,20

ACOSTAMENTO
FAIXA DE
SEGURANÇA

ACOSTAMENTO

5%

1,00

PISTA A DUPLICAR

2%
1 0%

10%

2

2
0,12

3

0,12

3

SEÇÃO TIPO - ZONA RURAL (DUPLICAÇÃO PELO LADO ESQUERDO)

ALAGOAS
ZONA RURAL(DUP. LADO DIREITO)
Canteiro central de 6m
Estaca Inicial
Estaca Final
40
103
201
244
293
344
692
697
734
981
1405
1438
1445
1543
1788
1847
1894
2561
2605
2852
2947
3145
3202
3315
3374
3467
3741
4141
4191
4275
4370
4537
4584
4694
4972
5307
5835
5921
6259
6578
6612
6648
6710
6717
6871
6984

28,00
7,20
0,20

PERNAMBUCO
ZONA RURAL(DUP. LADO ESQUERDO)
Canteiro central de 6m
Estaca Inicial
Estaca Final
172
250
440
444
877
1000
1112
1153

3,00

3,60

PISTA A DUPLICAR

3,60

1,00

0,30

7,00
PISTA EXISTENTE

1,00

6,00

3,50

3,50

CANTEIRO

2,50
ACOSTAMENTO

FAIXA DE
SEGURANÇA

FAIXA DE
SEGURANÇA

ACOSTAMENTO

3%

2%
10%

3%

5%

10%

2

2
3

0,12

0,12

CONVENÇÕES:
Pista Existente

OBS:
Dimensões em metros.

3

ALAGOAS
ZONA RURAL(DUP. LADO ESQUERDO)
Canteiro central de 6m
Estaca Inicial
Estaca Final
155
201
344
379
512
692
1307
1405
1438
1445
1543
1575
1621
1788
2905
2947
3315
3374
3467
3537
4275
4307
4537
4584
4743
4972
5307
5331
5710
5765
6578
6612

Pista a Duplicar
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SEÇÃO TIPO - ZONA RURAL (DUPLICAÇÃO PELO LADO DIREITO)
23,00
7,00
2,50

7,20

PISTA EXISTENTE

3,50

1,00

3,50

1,00

3,60

3,00

0,20

CANTEIRO

ACOSTAMENTO

ACOSTAMENTO
FAIXA DE
SEGURANÇA

FAIXA DE
SEGURANÇA

ALAGOAS
ZONA RURAL(DUP. LADO DIREITO)
Canteiro central de 1m
Estaca Inicial
Estaca Final
1024
1230
5385
5580
5632
5702
5970
6212
6810
6860

3,60 PISTA A DUPLICAR

0,30 1,00

3%

3%

2%

5%

1 0%

10%

2

2

0,12

3

0,12

3

SEÇÃO TIPO - ZONA RURAL (DUPLICAÇÃO PELO LADO ESQUERDO)
23,00
7,20
3,00

3,60

3,60

1,00

0,30

7,00
PISTA EXISTENTE

1,00

1,00

3,50

3,50

CANTEIRO

ACOSTAMENTO
FAIXA DE
SEGURANÇA

ALAGOAS
ZONA RURAL(DUP. LADO ESQUERDO)
Canteiro central de 1m
Estaca Inicial
Estaca Final
5772
5820

2,50
ACOSTAMENTO

FAIXA DE
SEGURANÇA

0,20

PISTA A DUPLICAR

3%

2%
10%

3%

5%

10%

2
3

2

0,12

0,12

CONVENÇÕES:
Pista Existente

3

OBS:
Dimensões em metros.

Pista a Duplicar
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SEÇÃO TIPO - VARIANTE ( XEXEU )
ESTACA 710 A 840
28,00
7,20

7,20
PISTA

2,50

3,60

1,00

3,60

0,30

6,00

PISTA

1,00

3,60

3,60

CANTEIRO

0,20

ACOSTAMENTO

FAIXA DE
SEGURANÇA

FAIXA DE
SEGURANÇA

ACOSTAMENTO

3,00

2%

2%
10%

10%

2

2
0,12

3

0,12

3

SEÇÃO TIPO - VARIANTE ( NOVO LINO )
ESTACA 410 A 505
28,00

2,50

7,20

7,20

PISTA

PISTA

3,60

1,00

3,60

0,30

6,00

1,00

3,60

3,60

CANTEIRO

3,00

0,20

ACOSTAMENTO

FAIXA DE
SEGURANÇA

FAIXA DE
SEGURANÇA

ACOSTAMENTO

2%

2%
10%

10%

2

2
0,12

3

0,12

3

SEÇÃO TIPO - VARIANTE ( MESSIAS )
ESTACA 3540 A 3725
28,00

2,50

3,60

7,20

7,20

PISTA

PISTA

1,00

3,60

0,30

6,00

1,00

3,60

3,60

CANTEIRO

3,00

0,20

ACOSTAMENTO

FAIXA DE
SEGURANÇA

FAIXA DE
SEGURANÇA

ACOSTAMENTO

2%

2%
1 0%

10%

2
3

2
0,12

0,12

3
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SEÇÃO TIPO - RESTAURAÇÃO (PERNAMBUCO)
1,00m
SARJETA

3,50m

3,50m

2,50m
ACOSTAMENTO

1,00m

3,00m a 6,00m

FAIXA DE
SEGURANÇA

SEMI-PISTA

SEMI-PISTA
REFORÇO COM CBUQ - Faixa “C”.

CANTEIRO CENTRAL
1,50m

FRESAGEM DESCONTÍNUA E RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ (FAIXA “B”)
REVESTIMENTO REMANESCENTE
(e = variável)
CBUQ - Faixa “C”
e = 3cm
5%

3

3%

3%

CBUQ - FAIXA “C”
e = 3,0cm

2
10%

3
2

PAVIMENTO EXISTENTE

REESTABILIZAÇÃO DA BASE
C/ INCORPORAÇÃO DO
REVESTIMENTO EXISTENTE
E ADIÇÃO DE 5cm DE BRITA

SERVIÇOS A EXECUTAR

B. Serviços Previstos no Acostamento e Faixa de Segurança.

A. Serviços Previstos na Pista de Rolamento

Solução 1:Reestabilização da base com incorporação do
revestimento
e adição de 5 cm de brita graduada e execução do
revestimento com CBUQ (e= 3cm) na Faixa “C”.

Solução 1: Reparos localizados

• Remendos superficiais
• Remendos profundos, com reparos na base (e = 20cm)
com brita graduada, imprimação e CBUQ - FAIXA “C”.
Solução 2:
Fresagem descontínua com espessura de 4cm e recomposição
com 3cm de CBUQ - Faixa “B” e 4 cm de CBUQ - Faixa “C”, após
pintura de ligação.
.
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SEÇÃO TIPO - RESTAURAÇÃO (ALAGOAS)
1,00m
SARJETA

3,50m

3,50m

2,50m
ACOSTAMENTO

1,00m

3,00m a 6,00m

FAIXA DE
SEGURANÇA

SEMI-PISTA

SEMI-PISTA
REFORÇO COM CBUQ - Faixa “B” e “C”.

CANTEIRO CENTRAL
1,50m

FRESAGEM CONTÍNUA E RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ (FAIXA “D” e “B”)
REVESTIMENTO REMANESCENTE
(e = variável)
CBUQ - Faixa “C”
e = 3cm
5%

3

3%

3%

CBUQ - FAIXA “C”
e = 3,0cm

2
10%

3
2

PAVIMENTO EXISTENTE

SERVIÇOS A EXECUTAR
A.

Serviços Previstos na Pista de Rolamento

B.

Solução

Solução 1: Reparos localizados

•
•

Serviços Previstos no Acostamento e Faixa de Segurança.

Remendos superficiais
Remendos profundos, com reparos na base (e = 20cm)
com brita graduada, imprimação e CBUQ - FAIXA “C”.

Solução 2:

Sub-base:
Reestabilização do acostamento p/ incorporação do revestimento com espessura
de 20cm.
Base:
Mistura na pista de brita graduada (50% em peso) com material fresado. (50% em
peso) com espessura de 20cm.
Revestimento:
CBUQ na Faixa “C”, com espessura de 3cm.

A) Fresagem contínua com espessura de 4cm e recomposição
com 2cm de CBUQ - Faixa “D”(reperfilamento).
Reforço com 4cm de CBUQ - Faixa “C”, após pinturas de ligação.
B) Fresagem contínua com espessura de 6cm e recomposição
com 2cm de CBUQ - Faixa “D”(reperfilamento) e 4 cm de
CBUQ - Faixa “B”, após pintura de ligação. Reforço com 4 cm de CBUQ
na Faixa ¨B¨e 4cm na Faixa ¨C¨.
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SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO RÍGIDO

5

FAIXA DE
SEGURANÇA

SEMI-PISTA

SEMI-PISTA

ACOSTAMENTO

1,00

3,60

3,60

3,00

2

3

4

1

0,30

5

2,00%

CANTEIRO
1
2

5
0,40

3
0,40

Dreno sub-superficial DSS04

1- Placa de Concreto de Cimento Portland (FctM,k=4,5 Mpa) = 0,22m de Espessura
. Consumo por m³ de concreto
Brita : 0,752 m³
Areia : 0,565 m³
Cimento : 430 kg
Aditivo Plastiment :1,51 kg/m³
Densidade : 2,4 t/m³
2- Pintura de Ligação RR-2C (Taxa 0,6 l/m²)
3- Concreto Rolado (FctM,k=1,8 Mpa) = 0,10m de Espessura
. Consumo por m³ de concreto rolado
Brita : 1,6 m³/m³
Cimento : 100 kg/m³
Densidade : 2,4 t/m³
4- Revestimento CBUQ = 0,04m de Espessura(Faixa “C”)
5- Base de Brita Graduada = 0,28m de Espessura
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5.5.5 – ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
O projeto de Adequação da Capacidade da Rodovia BR-101 será efetuado
dentro da faixa de domínio, reduzindo, com essa medida, os custos do
empreendimento e a possibilidade de geração de novos impactos ambientais
significativos. Assim, não foram efetuados estudos de alternativas de traçado, porém
foram contempladas as intervenções de pequeno porte para atender a
modificações necessárias no traçado atual, as quais correspondem a duas
retificações de curvas e três variantes (Figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15).
Com o objetivo de desviar o traçado original da BR-101 dos centros urbanos
de Messias-AL, Novo Lino-AL e Xexéu-PE foram estudadas e definidas variantes nos
segmentos dos referidos trechos urbanos.
Observando-se os aspectos descritos a seguir, obteve-se particularmente
para cada município o traçado mais adequado:


Mínimo de desapropriações;



Menor custo de implantação;



Melhor topografia do terreno;



Menor impacto em cursos d´água e vegetações.

Com relação aos estudos de alternativas tecnológicas, foram consideradas
no projeto de pavimentação as opções de revestimento do pavimento em
Concreto Betuminoso – CBUQ e Concreto de Cimento Portland – CCP, ficando a
pista projetada (duplicada) com revestimento de Concreto de Cimento Portland e
a restauração da pista existente em Concreto Betuminoso – CBUQ por ser a opção
mais econômica.
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5.6 – ACAMPAMENTO, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCALIZAÇÃO DOS
MATERIAIS
O acampamento, compreendendo escritórios da construtora e fiscalização,
laboratórios tecnológicos, oficina mecânica, cantina e alojamento de pessoal sem
família, assim como as instalações industriais, compostas pelas usinas de solo e
asfalto, central de concreto, áreas e dispositivos para estocagem de materiais
asfálticos, agregados, cimento e outros, deverão ser localizados nas proximidades
de Palmares, Xexéu, Novo Lino, Joaquim Gomes, Flexeiras, Messias e São Miguel dos
Campos, às margens da rodovia.
A empresa contratada deverá construir em seu acampamento, junto à usina,
as seguintes instalações :
▪

Escritório para Fiscalização :
Deverá ser construído em local a ser previamente combinado com a
Fiscalização, um escritório de obras com móveis e utensílios para uso da
equipe da Fiscalização. No mínimo, deverão ser considerados os
seguintes cômodos: sala para os engenheiros e sala para a equipe
administrativa.

▪

Laboratório de Solos, de Asfalto e de Concreto:
A empresa contratada para a execução dos serviços deverá instalar um
laboratório de solos, de asfalto e de concreto para o controle de
qualidade dos serviços em local a ser previamente combinado com a
Fiscalização.
Entretanto, tal localização não é obrigatória, e os concorrentes à obra
têm o direito de apresentar alternativas que julguem mais favoráveis à
logística que pretendem utilizar. De todo o modo, o acampamento e sua
localização deverão ser licenciados separadamente pela empreiteira
que vier a ser contratada para a obra.

A obtenção de materiais minerais utilizados nas diversas atividades das obras
ocorrerá por meio da exploração, pela própria construtora, de áreas pré-estudadas
(ver Figuras 5.16 e 5.17 – Esquema de localização), ou por aquisição de
fornecedores tradicionais da região, que deverão buscar licenciamento para as
atividades.
forma:

O apoio logístico para a execução da obra poderá ser feito da seguinte
CIDADE

ATENDIMENTO

Palmares/Xexéu/Novo Lino/
Moradia do pessoal vinculado à obra,
Joaquim Gomes/Flexeiras/
aquisição de gêneros alimentícios.
Messias/São Miguel dos Campos
Maceio

Aquisição de cimento, tubos, madeira e aço

Salvador

Aquisição de ligantes asfálticos
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1000
EST. 1.310

EST. 0

EST. 3.805

FINAL DO TRECHO (ALAGOAS)
ENTR. AL-220

AREAL RIO PARAÍBA

SAIBREIRA S.6 - SAMAÚMA
V=76.608m³

PEDREIRA P.5 - MONTEIRO

SAIBREIRA S.4 - PRIMAVERA
V= 65.280m³

EST. 4.378

Margem

LD
1,0 Km

LD
2,4 Km

EST. 5.738

EST. 5.035
5000

4000
EST. 3.958

S.6
LD
Margem

P.5

LE
12,3 Km

P.4

LD
1,1 Km

1,0 Km

3000
EST. 2.583

EST. 2.570

PEDREIRA P.4 - BRITEX

SAIBREIRA S.5 - SANTA CLOTILDE
V= 43.200m³
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PEDREIRA P.3 - INCREL

SAIBREIRA S.3- SANTO ANTÔNIO
V=133.000m³

PEDREIRA P.2 - POÇO VERDE
2000

EST. 1.432

S.4

A.2

S.5

P.3
LD
0,1 Km

LD
0,4 Km

14,5 Km

S.3
LE
20,8 Km

P.1

P.2
LD
0,1 Km

S.2
LE
Margem

S.1

Margem

SAIBREIRA S.2 - BARRO BRANCO
V=25.500m³

PEDREIRA P.1 - FERNANDES

A.1

SAIBREIRA S.1 - APODÍ
V=176.880m³

AREAL RIO JACUÍPE

INÍCIO DO TRECHO (ALAGOAS)
DIV. PE/AL

TRECHO - ALAGOAS

EST. 6.090
6000

EST. 6985

EST. 5.386

MACEIO

Cimento, Aço,
Madeiras, Defensas,
Aditivos, Tubos.

DMT = 31,14 km

DMT = 663,14 km
RL-1C
USINA - PISTA

AREAL - USINA

6985

DMT = 0,9 km

45,7
DMT = 46,7 km

CAP
50-60

AREAL - PISTA

63,6

DMT =

DMT = 36,2 km

0,0

6985

76,1
2

76,1 + 63,6 + 1,0
2 (76,1 + 63,6)
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6985
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0,1 Km
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MARGEM

0,0

2

0,0

PEDREIRA - PISTA

CM-30

SALVADOR

LD
1,0 Km

0,1 Km

LD

LD
0,9 Km

PEDREIRA - USINA

RR-1C
RR-2C

76,1 + 63,6 + 0,1
2 (76,1 + 63,6)

DMT = 35,3 km

17,9
2

2

2

DMT =

6985

0,0

121,8

63,6

DMT =

2

121,8 + 17,9 + 0,0
2 (121,8 + 17,9)

DMT = 54,2 km
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SAIBREIRA S.2 - APODÍ
V=176.880m³

AREAL RIO UNA

ACAMPAMENTO E
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

A.1

15,4 Km

ESTACA 0

LD
6,5 Km

9,0 Km

S.2

MARGEM

1,0 Km

S.1
P.1

INÍCIO DO TRECHO (PERNAMBUCO)
PALMARES

SAIBREIRA S.1 - PALMARES
V=30.240m³

PEDREIRA P.1 - ARUEIRA

TRECHO - PERNAMBUCO

200

100

500

400

300

600

700

800

EST. 846

900

1000

1100

1200

1273+3,73

RECIFE
DMT = 128 km

Cimento, Aço, Madeiras,
Defensas, Aditivos, Tubos.

RL-1C

RR-1C
RR-2C

CM-30

DMT = 99 km

CAP
50-60

CABO

0,0

25,5

0,0

15,4

25,5

25,5

0,0

25,5

25,5

25,5

DMT =

2

2

2

DMT = 1,0 km

DMT = 15,4 km

AREAL - PISTA

MARGEM

LD

LD
25,5

0,0

0,0

25,5

1,0 Km

LD

MARGEM

LD
1,0 Km

LD

0,2 Km

15,4

PEDREIRA - PISTA

USINA - PISTA

0,2 Km

AREAL - USINA
1,0 Km

PEDREIRA - USINA

25,5 + 0,0 + 1,0
2 (25,5 + 0,0)

DMT = 13,8 km

DMT =

2

40,9 + 0,0 + 0,2
2 (40,9 + 0,0)

DMT = 20,7 km

2

2

DMT =

25,5 + 0,0 + 0,0
2 (25,5 + 0,0)

DMT = 12,8 km
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5.7 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
Tendo em vista a natureza dos trabalhos previstos, o plano de execução da
obra deverá prever o ataque imediato dos serviços inerentes a terraplenagem,
obras de arte correntes e especiais, para posterior execução dos serviços de
pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.
Segundo dados da ANEOR – Associação Nacional das Empresas de Obras
Rodoviárias, para cada Km de obras de duplicação são gerados 5 empregos
diretos e mais 30% desse total em empregos indiretos e para obras de restauração 2
empregos/Km, ou seja, para a duplicação da BR-101 no trecho objeto desse
EIA/RIMA serão gerados 1.157 empregos diretos e 347 indiretos.
Do total de empregos diretos teremos a seguinte distribuição dos
trabalhadores: 10% são responsáveis técnicos e pessoal de nível superior, entre 30%
e 40% são mão-de-obra especializada e entre 50% e 60% são trabalhadores sem
necessidade de qualificação.
Os 10% dos técnicos de nível superior e responsáveis técnicos provavelmente
virão da região de origem da empreiteira contratada para execução da obra. O
grupo da mão-de-obra especializada, entre 30% e 40% dos trabalhadores,
dificilmente será preenchido com profissionais da região, normalmente a
empreiteira se vê obrigada a trazer pessoal de outras regiões.
Os trabalhadores locais, normalmente se enquadram no grupo dos que não
necessitam de qualificação, ficando entre 50% e 60% do efetivo total da obra.
A qualificação da mão-de-obra envolvida nas diferentes etapas de
construção da obra está apresentada a seguir:
a)
Serventes, Carpinteiros, Serralheiros,
Eletricista



Pedreiros Armadores, Pintores e

As categorias acima mencionadas serão utilizadas nas seguintes atividades:
9 Drenagem e Obras de Arte Correntes;
9 Obras Complementares;
9 Obras de Artes Especiais e
9 Iluminação.

b)

Operadores de máquinas e Operadores de Usina de Asfalto e de Concreto

As categorias profissionais descritas acima, são utilizadas nos serviços de
terraplenagem e pavimentação da Rodovia.
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OBRAS DE ARTE CORRENTES

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SINALIZAÇÃO

MURO DE CONTENÇÃO

PROTEÇÃO AMBIENTAL

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

RODOVIA
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5.9 – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
5.9.1 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS
As Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas pelo
DNIT, são aplicáveis aos serviços, ressalvadas as modificações e acréscimos
específicos indicados nas Especificações Particulares/ Complementares. Deverão
ser utilizadas as seguintes especificações gerais, do DNIT:
SERVIÇO

Terraplenagem

Drenagem

ESPECIFICAÇÃO
ES 278/97
ES 279/97
ES 280/97
ES 281/97
ES 283/97
ES 284/9
ES 286/97
ES 287/97
ES 288/97
ES 289/97

Serviços Preliminares Caminhos de Serviço
Cortes
Empréstimos
Aterros
Dissipador de energia
Bueiros tubulares de concreto
Bueiro celular de concreto
Caixas coletoras
Sarjetas e valetas
Transposição de sarjetas e valetas Meios-fios e guias

ES 290/97
ES 291/97
ES 292/97
ES 293/97
ES 296/97

Entradas e descidas d’água
Drenos subterrâneos
Dispositivos de drenagem pluvial urbana
Demolição de dispositivos de concreto
Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem
Restauração de dispositivos de drenagem
danificados
Regularização do subleito
Reforço do subleito
Sub-base estabilizada granulometricamente
Base estabilizada granulometricamente
Imprimação
Pintura de ligação
Concreto betuminoso
Acostamento
Pré-misturado a frio
Restauração de pavimentos flexíveis
Sub-base de concreto cimento Portland
compactado com rolo (sub-base de concreto
rolado)

ES 297/97

Pavimentação

ES 299/97
ES 300/97
ES 301/97
ES 303/97
ES 306/97
ES 307/97
ES 313/97
ES 315/97
ES 317/97
ES 321/97
ES 322/97
ES 324/97
ES 325/97

Obras de Arte
Especiais

DESCRIÇÃO

ES 329/97
ES 330/97
ES 331/97
ES 332/97

Concreto de cimento Portland com equipamento de
formas deslizantes
Concreto de cimento Portland com equipamento de
pequeno porte
Serviços preliminares
Concretos e argamassas
Armaduras para concreto armado
Armaduras para concreto protendido
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SERVIÇO

Obras
Complementares
Proteção do Corpo
Estradal

ESPECIFICAÇÃO
ES 333/97
ES 334/97
ES 335/97
ES 336/97
ES 337/97
ES 338/97
ES 339/97
ES 340/97
ES 341/97
ES 343/97

DESCRIÇÃO
Formas
Fundações
Estruturas de concreto armado
Estruturas de concreto protendido
Escoramentos
Cercas de arame farpado
Sinalização horizontal
Sinalização vertical
Proteção vegetal
Estrutura de arrimo com gabião

5.9.2 – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
A seguir estão apresentadas as Especificações Complementares, com o
objetivo de normatizar os serviços que não se enquadram nas Especificações Gerais
do DNIT. Estes serviços são os seguintes:

SERVIÇO

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Terraplenagem

EC-TER-04

Conformação do canteiro central (regularização)

Pavimentação

EC-P-02
EC-P-03
EC-P-04

Reestabilização da base com adição de material
Fresagem a frio
Correção de defeitos localizados
Controle deflectométrico na execução de
camadas do pavimento e terraplenagem
Proteção ambiental
Estocagem e recomposição de camada vegetal
Conformação caixas de empréstimos, jazidas,
pedreiras, locais de bota-fora, caminhos de
serviço, áreas de apoio
Fornecimento, plantio e acompanhamento de
mudas de árvores, arbustos, forrações e
enleivamento
Hidrossemeadura
Bacia de siltagem
Cerca em tela para proteção da fauna
Tachas e tachões
Balizadores de concreto
Sinalização na fase de obras

EC-P-07
EC-PA-01
EC-PA-02
EC-PA-03
Proteção
Ambiental

Sinalização

EC-PA-04
EC-PA-05
EC-PA-06
EC-PA-07
EC-S-01
EC-S-02
EC-S-04
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EC-TER-04 – CONFORMAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL (REGULARIZAÇÃO)
1. Generalidades: Consiste em regularizar o canteiro central, de acordo com
as declividades estabelecidas pelo projeto, após a conclusão dos serviços de
terraplenagem e pavimentação.
2. Execução: Os materiais a serem empregados na regularização serão
provenientes dos cortes do acostamento da pista existente e de empréstimos. Para
canteiros centrais com largura de 6 metros, a execução da regularização poderá
ser feita com motoniveladora. Para canteiros centrais com largura de 3 metros, a
regularização deverá ser executada com emprego de ferramentas manuais.
A execução do serviço consiste em conformar o material na área do
canteiro central, de forma que os taludes fiquem de acordo com a declividade
estabelecida pelo projeto.
3. Controle: Após a execução da regularização do canteiro central,
proceder-se-á a verificação por amostragem, com emprego de treliça de madeira,
montada com as declividades estabelecidas pelo projeto, apoiada no eixo do
canteiro.
4. Medição: A medição do serviço de conformação do canteiro central
será feita por metro quadrado de área trabalhada.
5. Pagamento: Os serviços serão pagos pelo preço unitário proposto, que
deverá remunerar a utilização de todos os equipamentos, transportes, mão-deobra, encargos e quaisquer outros itens eventuais necessários.
EC-P-02 – REESTABILIZAÇÃO DA BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL
1. Generalidades: Esta especificação se aplica aos serviços de
reestabilização da base existente, com incorporação do revestimento existente em
TSD e adição de solo proveniente das jazidas indicadas pelo projeto.
2. Execução: A execução da reestabilização da base deverá ser feita em
etapas, da seguinte forma:
 escarificação da base existente numa espessura de 20cm;
 adição de solo na quantidade suficiente para elevar a espessura da base
de 10cm em média;
 espalhamento e homogeneização do material adicional com o solo da
base existente escarificado;
 umedecimento ou aeração;
 compactação e acabamento.
O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação à massa
específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNIT-ME 49-94 e o teor de
umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%.
3. Materiais: Os materiais deverão obedecer à Especificação Geral DNIT-ES315/97, para acostamentos e DNIT-ES-303/97, para a pista de rolamento.
4. Equipamentos: Os equipamentos a serem utilizados são os mesmos
constantes da Especificação Geral DNIT-ES 303/97.
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5. Controle: O controle será efetuado segundo a Especificação Geral DNITES 315/97, para acostamentos e DNIT-ES 303/97, para a pista de rolamento.
6. Medição: A reestabilização da base existente será medida em metros
cúbicos de material compactado, segundo a seção transversal do projeto. O
material adicional será medido na reestabilização da base.
7. Pagamento: Os pagamentos serão feitos com base nas quantidades
medidas pelos preços unitários propostos, que deverão incluir todas as operações,
escavação, carga e todas as operações de execução do serviço, encargos e
incidências necessárias à realização dos serviços.
EC-P-03 – FRESAGEM A FRIO
1. Generalidades: Esta especificação se aplica a execução de serviços de
fresagem a frio de revestimentos asfálticos. Considera-se a fresagem contínua
quando a maquina fresadora opera sem interrupção dentro de um mesmo
segmento e fresagem descontínua quando opera em vários pontos isolados do
segmento.
2. Equipamentos: Será constituído de uma fresadora com as seguintes
características técnicas mínimas:
 Máquina auto-propulsora capaz de cortar camada de pavimento até
uma profundidade de 15cm em uma só passada.
 Máquina fresadora deve possuir dispositivos de regulagem que permitam
atingir corretamente a profundidade de corte.
 Deve possuir comando hidrostático podendo fresar, a frio de uma largura
mínima de 0,20m, até uma largura máxima de 3,80m.
 De possuir dispositivos que permitam a retirada do material fresado da
pista para a caçamba de um caminhão.
 Os dentes da fresadora devem ser cambiáveis e devem ser extraídos e
montados através de dispositivos simples e práticos.
3. Execução: É procedida a fresagem da pista de rolamento na espessura
projetada, recolhendo o material fresado, encaminhando-o para os acostamentos.
4. Controle de espessura: Os serviços serão pagos pelo preço unitário
proposto, que deverá remunerar a utilização de todos os equipamentos,
transportes, mão-de-obra, encargos e quaisquer outros itens eventuais necessários.
Será medida a espessura e largura por ocasião da execução da fresagem
admitindo-se uma variação de + 10% da espessura de projeto.
5. Medição: A fresagem será medida por metro quadrado de acordo com
as dimensões estabelecidas em projeto e observando as tolerâncias de espessuras
obtidas no item 4 – Controle.
6. Pagamento: O serviço será pago pelo preço unitário proposto, que
deverá remunerar a utilização de todos os equipamentos, transportes, mão-deobra, encargos e quaisquer outros itens eventuais necessários.
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EC-P-04 – CORREÇÃO DE DEFEITOS LOCALIZADOS
1. Generalidades: Esta especificação se aplica à execução dos serviços
necessários à correção de defeitos localizados no pavimento existente,
exteriorizando os seguintes tipos de anomalias:





panelas;
remendos existentes em mau estado de conservação;
rupturas, afundamentos plásticos, afundamentos nas trilhas das rodas;
áreas comprometidas com trincas do tipo “couro de jacaré”.

As áreas a reparar deverão ter formato regular e deverão ser previamente
delimitadas à tinta na superfície do pavimento pela Fiscalização.
2. Materiais: Todos os materiais deverão atender aos requisitos das
especificações gerais correspondentes do DNIT, a saber:
 Tinta para demarcação do perímetro das áreas defeituosas: deverá ser
de cor branca, de secagem rápida e aplicada a pincel.
 Ligante asfáltico para a pintura da superfície das caixas: neste caso,
deverá ser utilizado ligante do tipo CM-30. A taxa de aplicação será da ordem
de 1,2 Kg/m2.
 Material de base de brita graduada: será utilizado para o preenchimento
da caixa, em substituição aos materiais das camadas de sub-base e base, até
o nível do revestimento existente.
3. Equipamento: Os seguintes tipos de equipamentos poderão ser utilizados:
9 caminhão basculante ou equipado com caçamba do tipo “Multibene”;
9 compressor de ar;
9 perfuratriz pneumática com implemento de corte;
9 soquete mecânico;
9 placa vibratória;
9 distribuidor de asfalto autopropulsor ou rebocável;
9 vassoura manual;
9 ferramentas diversas.
Todos os equipamentos utilizados deverão ser previamente aprovados pela
Fiscalização, que julgará, também, a conveniência de outros não relacionados nas
presentes Especificações Complementares.
4. Execução:
4.1 Remoção do revestimento, base e sub-base existentes: O posicionamento
dos defeitos localizados será indicado pela Fiscalização. Nas operações de
remoção do pavimento existente, todos os cuidados deverão ser tomados de
modo a não danificar as áreas vizinhas a serem conservadas.
As operações de escavação e remoção do revestimento, base e sub-base,
serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados,
complementadas com o emprego de serviços manuais.
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4.2 Regularização do subleito: A regularização do subleito será efetuada
através da utilização de equipamento adequado, complementada com o
emprego de serviços manuais. O grau de compactação deverá ser, no mínimo,
100% em relação à massa específica aparente seca, máxima obtida do ensaio
DNIT-ME 129/94 e ME 162/94.
4.3 Base e Sub-base: Esse serviço será executado nas áreas de defeitos
localizados. Na execução desse serviço, deverá ser utilizado equipamento
adequado, com o auxílio de serviços manuais, e de acordo com a Especificação
de Serviço ES 301/97 e 303/97.
A espessura das camadas de base + sub-base será definida pelas espessuras
da base e sub-base existentes, ou seja, a superfície da camada da base de solo
deverá, após compactação, coincidir com a superfície superior do revestimento
existente.
4.4 Imprimação: A imprimação das áreas com defeitos localizados deverão
atender às Especificações de Serviços ES 306/97.
4.5 Observações Gerais:
9 Em qualquer caso de execução de reparos locais, a profundidade de
escavação do material do pavimento existente será julgada satisfatória
pela Fiscalização.
9 Todos os reparos locais, após a respectiva execução, deverão ser
colocados sob a ação do trânsito durante um período mínimo de uma
semana. Ao final desse tempo de exposição, caso sejam constatadas
depressões decorrentes de consolidação diferencial ou desagregação
nas áreas reparadas, deverão ser tomadas às necessárias providências
corretivas. Todas as despesas inerentes a tais providências constituirão
ônus exclusivo do executante.
9 Os materiais componentes das camadas do pavimento existente,
removidos durante a abertura das caixas, serão transportados para fora
do corpo estradal, devendo ser descarregados em áreas próximas dos
pontos de passagem e dispostos de forma a não prejudicar a
configuração do terreno, nem interferir no processo de escoamento das
águas superficiais.
5. Controles: Os controles de qualidade serão realizados de conformidade
com o preconizado nas respectivas Especificações.
6. Medição: Os serviços serão medidos como segue:
6.1 Remoção do revestimento existente: A medição de remoção do
revestimento será feita em metros quadrados, verificando-se a área efetivamente
demolida e removida.
6.2 Remoção da base e sub-base existentes: A medição será feita em metros
cúbicos, verificando-se a espessura média e a área efetivamente removida.
6.3 Regularização do subleito: A medição será feita em metros quadrados,
da área efetivamente trabalhada.
6.4 Base e sub-base: A medição será feita em metros cúbicos de base e subbase executada, obtida pelo produto da área pela altura média dessas camadas.
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6.5 Imprimação: A execução da imprimação será paga em metros
quadrados da área efetivamente imprimada. O ligante será medido
separadamente, pelo peso, em toneladas, obtido pela diferença de pesagem do
tanque de ligante usando na distribuição, antes e depois da aplicação.
7. Pagamento: O pagamento será feito pelos preços unitários contratuais e
de acordo com as medições dos serviços descritos no item. Esse pagamento
representará a compensação integral por todos os materiais fornecidos, transportes,
equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos, eventuais e imprevistos
encontrados na execução dos serviços. A aquisição e o transporte dos materiais
betuminosos deverão atender as Especificações de Serviços ES 306/97.
EC-P-07 – CONTROLE DEFLECTOMÉTRICO NA EXECUÇÃO DE CAMADAS DE
PAVIMENTO E TERRAPLENAGEM
1. Objeto: Esta especificação se aplica aos serviços de controle
deflectométrico das camadas do pavimento e última camada da terraplenagem,
visando a homogeneidade do processo executivo, verificar a qualidade estrutural
das camadas para liberação, bem como fornecer subsídios para o relatório final “as
built”, o que irá facilitar a elaboração, por parte do DNIT, de um plano de
manutenção preventiva, com maior destaque para os segmentos que apresentem
maiores deflexões, com maiores probabilidades de ocorrência de defeitos.
2. Execução: O controle deflectometríco consiste no levantamento contínuo
e sistemático das deflexões máximas, bem como determinação do delineamento
da bacia de deformação, e diversas camadas do pavimento e última camada da
terraplenagem.
Os serviços serão desenvolvidos com a utilização da Viga Benkelman ou do
equipamento Falling Weight Deflectometer, regidos pelas normas:.
9 DNIT ME-24/96 Determinação das Deflexões pela Viga Benkelman;
9 DNIT ME-61/94 Delineamento da linha de influência longitudinal da
bacia de deformação por intermédio da Viga Benkelman;
9 DNIT PRO 175 – Aferição da Viga Benkelman;
9 DNIT PRO 273/96 – Determinação das deflexões utilizando
deflectômetro de impacto tipo Falling Weight Deflectometer (FWD).

o

A determinação das deflexões deverão ser feitas a cada 20m,
alternadamente em cada faixa de tráfego. A cada 100m deverão ser executadas
as leituras para a determinação da linha de influência longitudinal (bacia de
deformação). O Controle de qualidade através das deflexões deverá ser feito no
topo das seguintes camadas:
Restauração da pista existente:
9 Sobre a superfície do pavimento existente;
9 Sobre a superfície do pavimento, após fresagem;
9 Sobre a superfície do reforço executado.
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Pavimento da Pista Nova:
9 Sobre a superfície da última camada da terraplenagem (camada de
material selecionado),
9 Sobre a sub-base de concreto rolado.
9 Sobre a placa de CCP - para controle de transferência de cargas, no
caso de utilização de FWD (Falling Weight Deflectometer).
Todas as deflexões serão anotadas em fichas apropriadas. As deflexões
máximas serão representadas em um gráfico contínuo por tipo de
camada/superfície. Sobre a placa de CCP (pav. rígido) deverão ser feitas a cada 6
placas alternadamente, leituras de deflexão para determinação da transferência
de cargas nas juntas transversais.
Medida de Transferência de Carga na Junta.: Colocar a placa de carga em
um lado da junta com o bordo da placa tocando a junta. Medir a deflexão no
centro da placa de carga e a 30cm do centro. Calcular a deflexão da
transferência de carga pela seguinte equação:
DTC = 100x ( des / dc) x B
Onde,
DTC = deflexão da transferência de carga em porcentagem.
des = deflexão do lado descarregado (10-2m).
dc = deflexão do lado carregado.
B = fator de correção do arqueamento da placa dado pela expressão
B = do(centro) / d30(centro)
Onde
do = deflexão no meio da placa de concreto.
d30= deflexão a 30cm do meio da placa de concreto.
3. Controle: Os pontos ou segmentos que apresentem deflexões mais
elevadas, incompatíveis, tanto relativamente aos segmentos adjacentes quanto à
limitação da deflexão máxima admissível definida pelo projeto, deverão ter suas
causas pesquisadas. Para tomada de decisão quanto à aceitação/rejeição dos
serviços, poderão ser necessários ensaios complementares, segundo as
especificações pertinentes, do DNIT, a critério da Fiscalização.
3.1 Aceitação das camadas de Terraplenagem e Pavimentação:
9 Deverá ser calculada a deflexão característica do segmento Dc = D
(média) + σ (desvio padrão);
9 Para aceitação do (s) segmento (s) para o (s) qual (ais) é solicitada a
liberação, cada segmento deverá apresentar no mínimo 95% da
extensão, atendendo Dc ≤ limite especificado no projeto para a
camada de pavimento em questão.
9 No caso das medições de deflexão para verificação da eficiência de
transferência de carga nas juntas transversais, a relação da leitura antes
e após a junta, deverá ser superior a 80%.
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9 A Fiscalização, com Base em ensaios complementares, e novos
parâmetros obtidos em campo de acordo com as especificações
pertinentes do DNIT, poderá ajustar os limites da deflexão máxima
admissível definida pelo projeto.
4. Medição: A medição será feita em quilômetro de extensão de leitura das
deflexões, para cada superfície que forem efetuadas as leituras.
5. Pagamento: O Pagamento será feito com base na quantidade medida,
pelo preço unitário contratual, e inclui todas as operações, inclusive mobilização e
desmobilização dos equipamentos, mão-de-obra e seus encargos, e quaisquer
outros itens eventuais necessários.
EC-PA-01 – PROTEÇÃO AMBIENTAL
1. Conceituação: O impacto físico ao meio ambiente, causado na
execução de uma obra de construção, pavimento ou restauração rodoviária,
envolve duas áreas específicas: o corpo estradal e as fontes de obtenção de
materiais ou de bota-fora. A construção do corpo estradal obedece a projetos e
especificações, nos quais se adotam providências de proteção à estrutura
construída, mediante obras de drenagem e de cobertura vegetal, de modo a se
restabelecer a harmonização da rodovia com o meio ambiente.
Nas fontes de obtenção de materiais e nas áreas de bota-fora, inclusive nos
caminhos de serviços abertos para acesso, o mesmo tipo de atenção e tratamento
deverão ser adotados, assegurando-se a drenagem e a cobertura vegetal dos
locais de exploração ou uso.
A Especificação de Serviço do DNIT-ES 281/97, estabelece que a exploração
dos empréstimos não deverá interferir no aspecto paisagístico e que as bordas das
caixas devem ter taludes estáveis, medidas essas que isoladamente não são
suficientes para proteger o ecossistema. Em face do exposto, foi criada a presente
Especificação, determinando que as áreas desmatadas ou limpas para fins de uso,
deverão receber posteriormente uma proteção contra a degradação causada ao
meio ambiente.
2. Execução: As áreas exploradas para obtenção de materiais ou utilização
como depósito deverão receber tratamento conforme indicado a seguir:
 Conformação dos taludes das bordas das áreas exploradas de forma a
deixá-los regulares e estáveis;
 Reutilização das terras vegetais, características de expurgo de
ocorrência, nas áreas exploradas, bem como nos caminhos de serviço;
 Reconformação das áreas exploradas de modo a obter uma topografia
que assegure o livre escoamento das águas superficiais;
 Abertura de valetas a céu aberto nas áreas exploradas, de modo a
assegurar após a sua exploração, o escoamento das águas superficiais sem
causar a erosão do terreno explorado;
 Acabamento dos materiais destinados a “bota-fora”, conformação final
do depósito e aplicação de cobertura vegetal;
 Seleção de espécies vegetais adequadas às condições de clima, solo e
precipitação pluviométrica para plantio nas áreas desmatadas;
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 Plantio das espécies vegetais arbustivas e herbáceas adaptadas à região,
devendo-se assegurar a sua vitalidade satisfatória à Fiscalização, mediante
irrigação. Caso haja perda de plantio em cerca de 10% da área, é necessário
se fazer um replantio.
3. Medição
3.1 Reconformação e cobertura vegetal das caixas de empréstimo, jazidas,
bota-fora e caminho de serviço: Os serviços serão medidos pela área em metro
quadrado, efetivamente tratada, plantada e aceita pela Fiscalização.
Os preços unitários remuneram: a retirada da camada superficial vegetal e
seu transporte e estocamento; a regularização dos taludes e bordas das caixas; o
transporte e reposição da camada vegetal e a aquisição dos materiais e mudas
das espécies arbustivas, transporte, plantio, irrigações e replanio; os equipamentos,
mão-de-obra, encargos e todos os serviços necessários a reconformação e
cobertura vegetal das áreas exploradas e usadas.
3.2 Escavação de Valeta a Céu Aberto: As valetas serão medidas pela
escavação de seu volume, em metros cúbicos, em conformidade com o projeto.
Os preços unitários remuneram todas as operações de espalhamento do material
escavado, mão-de-obra, encargos, utilização de equipamentos, ferramentas e
todos os demais serviços necessários a execução dos serviços.
4. Pagamento: O pagamento será efetuado pelos preços unitários
propostos, incluindo todas as operações, materiais, equipamentos, mão-de-obra,
encargos e eventuais necessários. Os preços de execução dos serviços envolvem
ainda o custo das mudas das espécies arbustivas, arbóreas e herbáceas.
EC-PA-02 – ESTOCAGEM E RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL
1. Generalidades: Esta especificação se aplica à proteção vegetal da
rodovia, às atividades referentes à instalação/operação/utilização e posterior
recuperação ambiental de canteiros de obras, caminhos de serviços, jazidas,
pedreiras, caixas de empréstimo, bota-foras e áreas de apoio, bem como às
referentes à recuperação de passivos ambientais. Incorporam-se, em cada caso,
ao que se dispõe nesta especificação, os condicionamentos estabelecidos nas
Especificações Complementares Adicionais ECA-1, ECA-2, ECA-3, ECA-4 e ECA-5.
As atividades relativas à estocagem da camada vegetal serão executadas
previamente à execução dos serviços de escavação propriamente ditos e/ou antes
do aproveitamento do local correspondente para sua finalidade. As atividades
relativas a recomposição da camada vegetal têm lugar imediatamente após o
término de utilização da ocorrência correspondente ou seja, após cumprida a sua
finalidade específica. Os serviços correspondentes deverão obedecer ao
Projeto/Plano de Recuperação aprovado pelos órgãos licenciadores competentes
sendo que as eventuais alterações introduzidas, quando necessárias, deverão ser
justificadas.
2. Materiais: Serão aproveitados os solos orgânicos e a vegetação existente.
Somente poderão ser empregados novos materiais com a autorização da
Fiscalização.
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3. Equipamentos: Poderão ser empregados:
9 Caminhão basculante;
9 Trator de esteiras com lâmina;
9 Motoniveladora;
9 Pá carregadeira; e
9 Outros, a critério da Fiscalização.
4. Execução: Antes da terraplenagem ou exploração de qualquer
empréstimo ou ocorrência de materiais para execução das camadas do
pavimento, deverão ser realizadas as operações de desmatamento, destocamento
e limpeza dessas ocorrências. O material orgânico (solo) proveniente da limpeza da
ocorrência, exceto os troncos e raízes mais volumosas, deverá ser estocado em
local apropriado, próximo à área a ser explorada, de forma a possibilitar o seu
futuro reaproveitamento.
Nesse sentido deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
9 Efetuar a remoção da camada superficial de solo orgânico, das áreas
de apoio e demais áreas que venham a sofrer terraplenagem realizada
juntamente com a vegetação do mesmo local;
9 Depositar o solo, de preferência, em camadas de aproximadamente
1,5 m de altura e de 3 a 4 m de largura, com qualquer comprimento,
selecionando locais planos e protegidos das "enxurradas" e erosão e
evitando a compactação do solo durante a operação de
armazenagem. O solo estocado deverá ser protegido por uma
cobertura morta (produto de podas, restos de capim, folhas etc.);
9 Armazenar o solo orgânico durante o período de exploração/utilização
das áreas, considerando que o tempo de estocagem deverá ser
definido pela fiscalização devendo ser o menor possível;
9 Transferir o solo orgânico diretamente para a área preparada
previamente em banquetas e/ou em curva de nível, para a
recuperação.
A seguir, será iniciada a exploração dos materiais da ocorrência, de acordo
com os desenhos do projeto e atendidas a recomendações/determinações
impostas pelos órgãos licenciadores. Concluída a exploração, proceder-se-á à
conformação e a drenagem da área utilizada. Após a liberação, pela fiscalização,
dos serviços de conformação superficial da ocorrência, segundo a especificação
EC-03, será procedido o espalhamento do material orgânico previamente
estocado, devendo tal espalhamento ser efetuado em espessura média de 0,20m e
nunca inferior a 0,10m. Em função das dimensões da área a ser revestida, este
serviço poderá ser executado apenas por trator de lâmina, que deverá proceder o
espalhamento do material das leiras.
Nos casos de áreas muito amplas poderão ser utilizadas pás carregadeiras e
caminhões para o transporte do material orgânico estocado. Neste caso, os
caminhões deverão proceder ao descarregamento do material em pontos
espalhados em toda área a ser revestida. O trator de lâmina ou motoniveladora
procederá então ao espalhamento do material. Em qualquer caso, será exigida
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uma espessura mínima da camada orgânica de 0,15m. Nas áreas de bota-fora, nos
caminhos de serviço e nos canteiros de obras deverá ser seguido procedimento
similar, aproveitando-se sempre que possível, a vegetação existente. Nas pedreiras
e areais, a recomposição vegetal deverá ser feita em todos os locais em que haja
necessidade de implantação vegetal, tal como definido no projeto. Especialmente,
no que se refere à exploração das pedreiras, deverão ser executadas bancadas
com altura atendendo ao projeto de exploração da mesma.
5. Controle: O controle dos serviços será feito visualmente pelo Executante, e
aprovado pela Fiscalização.
6. Medição e Pagamento: Os serviços de estocagem e recomposição da
camada vegetal não serão medidos conforme estabelecido no item Manejo
Ambiental da ES-281/97. O serviço de desmatamento e limpeza (operação que
precede a essa especificação) será remunerado conforme a especificação DNIT-ES
278/97, e medido quando executado, antes da exploração da área.
No caso de jazidas de solo para fornecimento de materiais para base e subbase, o preço do serviço, já remunera o desmatamento e limpeza da área. A
medição deste serviço deverá ser realizada apenas para as caixas de empréstimos,
canteiro de obras, areais e pedreiras.
A fiscalização somente deverá medir o serviço de Desmatamento e Limpeza,
se o material orgânico foi devidamente estocado como determina esta
especificação. O serviço dessa especificação (estocagem e recomposição da
camada vegetal), somente será objeto de medição ao final da exploração da
jazida e a área totalmente recomposta.
EC-PA-03 – CONFORMAÇÃO DE CAIXAS DE EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS,
PEDREIRAS, LOCAIS DE BOTA-FORA, CAMINHOS DE SERVIÇO, ÁREAS DE APOIO,
QUANDO ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL
1. Generalidades: Esta especificação se aplica as atividades relacionadas
com a recuperação ambiental de canteiros de obras, caminhos de serviços,
jazidas, pedreiras, caixas de empréstimo, bota-foras e áreas de apoio outras, como
às referentes à recuperação de passivos ambientais. Para efeito desta
especificação, conformação é uma operação que compreende cortes ou aterros
de até 0,40m de espessura, objetivando direcionar adequadamente o escoamento
das águas, regularizar a superfície e preparar o terreno para a operação de
reposição da camada vegetal.
2. Equipamentos: Poderão ser empregados:
9 Trator de esteiras com lâmina;
9 Motoniveladora;
9 Rolos compactadores; e
9 Caminhão pipa e outros, a critérios da Fiscalização.
3. Execução: No que se refere a execução das operações de bota-fora os
maciços resultantes, constituídos de solos classificados como sendo de 1ª ou 2ª
categorias, deverão ser conformados e compactados. Para sua compactação, se
necessário, o maciço deverá ser inicialmente umedecido. Os bota-foras deverão
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atender ao disposto no Projeto de Engenharia; a critério da Fiscalização poderão
ser executados como alargamentos dos aterros. O equipamento para sua
compactação deverá ser o mesmo utilizado nos aterros; o grau de compactação
mínimo a ser assegurado é de 80% do Proctor Normal, para os bota-foras que não
se caracterizam como alargamento de aterro. Para aqueles executados
simultaneamente com os aterros terão as mesmas exigências destes. Os maciços
resultantes das operações de bota-fora constituídos de material de 3ª categoria
deverão ser trabalhados segundo a Especificação DNIT-ES 282/97, item 5.3.10.
Previamente aos serviços de conformação geométrica propriamente ditos
deverá ser efetuado o preparo da área compreendendo:
9 Remoção de todos os prédios, pisos e bases de concreto;
9 Vedação satisfatória ou enchimento de fossas e sumidouros;
9 Remoção de cercas;
9 Preparo do substrato através da correção físico-química;
9 Erradicação de áreas propícias ao acúmulo de águas pluviais;
9 Remoção de quaisquer barramentos ou obstáculos decorrentes das
obras;
9 Desobstrução da rede de drenagem natural;
9 Implantação de um sistema de drenagem superficial;
9 Remoção de bueiros provisórios.
Em seqüência, serão procedidos os serviços de conformação de caixas de
empréstimos, jazidas, áreas de apoio, locais de bota-fora e depósitos de material
oriundo de fresagem de pavimento, os quais deverão ser executados de tal forma
que as superfícies resultem isentas de depressões ou valas, de modo a oferecer
condição adequada de escoamento para as águas superficiais. Os taludes
deverão ser regularizados e ter inclinação compatível com o tipo de material
utilizado. Não serão permitidas arestas vivas nas cristas dos maciços dos bota-foras.
Quando necessário, a fiscalização determinará a implantação de rede de
drenagem para contenção de processos erosivos.
4. Controle: O controle dos serviços será laboratorial para a determinação
do grau de compactação e umidade, e visual, com topografia, para a
conformação das áreas.
5. Medição: Serão medidos separadamente os seguintes itens:
a) Espalhamento e Compactação de Bota-foras.
A medição será efetuada pela determinação do volume de material de
bota-fora compactado, expresso em metros cúbicos.
b) Conformação Mecânica de Caixas de Empréstimos, Jazidas, Canteiro de
Obras e áreas de Passivo Ambiental
A medição constituirá na determinação da área executada, expressa em
metros quadrados.
6. Pagamento: O pagamento do espalhamento e compactação de botafora e conformação mecânica de caixas de empréstimo, jazidas, canteiro de obras
e de áreas do passivo ambiental será feito após a medição dos serviços, com base
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nos preços unitários propostos para sua completa execução, onde estarão inclusos
todos os custos diretos e indiretos, equipamentos, mão de obra, encargos e
eventuais necessários a completa execução dos serviços.
EC-PA-04 – FORNECIMENTO, PLANTIO E ACOMPANHAMENTO DE MUDAS DE
ÁRVORES, ARBUSTOS, FORRAÇÕES E ENLEIVAMENTO
1. Generalidades: Com a finalidade de oferecer aos usuários uma visão
agradável da rodovia e do seu entorno, procurando valorizar a vegetação
existente, a paisagem natural em si, bem como possibilitar a recuperação de áreas
degradadas e as áreas terraplenadas, serão plantadas espécies ao longo da
rodovia, tanto no canteiro central como nos bordos, conforme suas características,
proporcionando também uma sinalização viva do trecho e segurança quanto a
possíveis acidentes serem amortecidos através de maciços vegetais introduzidos nos
taludes de aterro. Da mesma maneira, deverão ser plantadas as espécies vegetais
para atender a recuperação das caixas de empréstimos, jazidas, pedreiras,
caminhos de serviço, canteiro de obras e outra unidade de apoio às obras.
2. Materiais: As espécies indicadas no projeto e relacionadas a seguir,
devem ser fornecidas em mudas de boa qualidade pois o plantio e o
acompanhamento do início do crescimento de toda a vegetação será
responsabilidade da empreiteira. Abaixo são apresentadas as espécies
recomendadas para composição da cobertura vegetal.
LISTA DE ESPÉCIES
NOME CIENTÍFICO

DENOMINAÇÃO POPULAR

Abutilon umbellifuorum

APLICAÇÃO *
BQ, BA

Aristida pallens

Barba de bode

TC, TA

Brachiaria decumbens

Braquiária

TC, TA

Brachiaria humidicola

Braquiária

TC, TA

Desmodium sp.

Pega-pega

TC, TA

Macfadyena ungüis-cati

Cipó unha-de-gato

TC

Jacaranda micrantha

Caroba

BQ, BA

Cynodon dactylon

Grama bermuda

TA, TC

Paspalum saurae

Grama pensacola

TA, TC

Pirostegia venusta

Cipó são joão

BQ, BA

Tabebuia chrysotricha

Ipê-amarelo

BQ,BA

Tibouchina sellowiana

Quaresmeira

BQ, BA

* Taludes de corte – TC; taludes de aterro – TA; banquetas – BQ; berma de
aterro – BA
Obs.: Esta relação, a juízo da Fiscalização do DNIT, poderá sofrer modificações qualitativas
em função da disponibilidade de mudas e da adaptabilidade das espécies, bem como de
modo a atender às proposições do programa de Paisagismo.
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LISTA DE ESPÉCIES RECOMENDADAS PARA RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA VEGETAL
EM ÁREAS ALTERADAS
NOME CIENTÍFICO
Allophulus edulis
Bauhinia forticata
Cabraela canjerana
Campomanesia xanthocarpa
Casearia sylvestris
Cecropia catharinensis
Cedrela fissilis
Erythrina crista-galli
Eugenia uniflora
Ficus spp.
Inga marginata
Inga spp.
Jacaranda micrantha
Lantana Camara
Leucaena leucocephala
Lithraea brasiliensis
Luehea divaricata
Myrsine ferruginea
Ocotea porosa
Parapiptadenia rigida
Patogonula americana
Pterocarpus violaceus
Salix humboldtiana
Sapium glandulatum
Sebastiania klotzschiana
Schinus terebinthifolius
Schyzolobium parahyba
Sloanea guianensis
Tabebuia spp.
Terminalia australis
Tibouchina sellowiana
Virola oleifera

DENOMINAÇÃO
POPULAR
Chal-chal
Pata de vaca
Canjerana
Guabiroba
Carvalinho
Embauba
Cedro
Corticeira
Pitanga
Figueiras
Ingá-feijão
Ingás
Caroba
Lantana
Leucena
Pau-de-bugre
Açoita-cavalo
Capororoca
Canela-sassafrás
Angico
Guajuvira
Pau-sangue
Salso
Leiteiro
Branquilho
Aroeira-vermelha
Guapuruvu
Laranjeira-do-mato
Ipês
Sarandi
Quaresmeira
Bocuva

APLICAÇÃO *
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, MC
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET
MC
BF, AE, CO, ET, JZ, MC
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET, JZ
MC
BF, AE, CO, ET
BF, AE, CO, ET
BF, AE, CO, ET, JZ
MC
MC
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO, ET
BF, AE, CO, ET
BF, AE, CO, ET, MC
MC
BF, AE, CO, ET, JZ
BF, AE, CO,ET

Bota-foras – BF; áreas de empréstimos – AE; jazidas – JZ; canteiros de obra desativados – CO; estradas,
caminhos e trilhas de serviço – ET; cabeceiras de pontes e matas ciliares alteradas – MC
Obs.: Esta relação, a juízo da Fiscalização do DNIT, poderá sofrer modificações qualitativas em função
da disponibilidade de mudas e da adaptabilidade das espécies, bem como de modo a atender às
proposições do programa de Paisagismo.

3. Execução: As espécies a serem plantadas devem atender uma função
específica do projeto, devendo ser plantadas conforme posições constantes nas
plantas do projeto de Engenharia.
Deverá proceder-se ao plantio das mudas, apenas depois de cumprida a
etapa a que a vegetação complementa e com autorização de início pela
fiscalização, por exemplo:
 A vegetação destinada ao canteiro central deverá ser liberada para
plantio quando o canteiro central estiver preparado para tal;
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 Nas áreas frontais das placas de sinalização serão plantadas mudas de
Lantana, lembrando que a placa deve ser implantada primeiro;
 Observar as indicações das forrações dos taludes e respectivas cristas de
cortes e pé-de-aterro, na redução dos efeitos erosivos;
 Observar o corte, retirada e aproveitamento das árvores, ao longo da
faixa de domínio, que estiverem localizadas a menos de 10m do bordo do
acostamento, procurando manter a vegetação nativa da região,
principalmente nas travessias de rios.
A operação de plantio de mudas deve seguir as seguintes instruções e
normas:
A – Preparo do solo:
 Nos locais onde se apresentam solos férteis (solo orgânico) estes devem
ser armazenados de forma apropriada, para posterior reincorporação nos
locais que irão receber a recomposição vegetal.
 Nas áreas com solos compactados, os mesmos devem ser afofados, antes
do recobrimento com solo orgânico;
 No caso do volume de solo orgânico removido e armazenado não for
suficiente para cobrir uma área a ser atingida com a execução de medidas
de recomposição vegetal, pode ser usado um produto comercial ou uma
mistura de um terço (1/3) de terra arenosa, um terço (1/3) de vermiculita
expandida, um terço (1/3) de esterco de curral curtido e 50 a 300 gramas de
micronutrientes (F.T.E.) e 0,300 à 1,0 Kg (dependendo do tamanho da cova) de
um fertilizante fosfatado natural.
B – Adubação: Proceder-se-á, previamente, à coleta de amostras do solo
das áreas a reabilitar e à realização de análises físicas e químicas em laboratório
especializado, para obtenção dos parâmetros visando às devidas correções de pH
e de concentração de nutrientes do solo, para garantia do pleno desenvolvimento
da cobertura vegetal a ser introduzida. Toda correção do solo deverá, assim, ser
baseada na análise quantitativa e qualitativa realizada por laboratório
credenciado.
O PH do solo deverá ser elevado para 6,5 com a aplicação de calcário
dolomítico. Será usada uma fonte de fosfatados e potássicos, para corrigir as
deficiências de matéria orgânica, agente que condiciona a estrutura física e
química do solo, podendo ser suprimida com a adição de cama de aviário curtida
ou similar.
As mudas uma vez plantadas, deverão receber pelo menos duas adubações
por ano, nas quais devem ser utilizados fertilizantes químicos e orgânicos. A primeira
dose do adubo químico será aplicada com 3 Kg de esterco de curral curtido ou
cama de aviário, por muda, e a segunda dose será de adubo químico.
C – Preparo das Covas:
 As covas foram projetadas de modo a acomodar diferentes espécies e
exigências especiais das mudas (as dimensões serão de 0,40 x 0,40 x 0,40m
para arbustos e 0,60 x 0,60 x 0,60m para árvores);
 Nas covas com uma profundidade maior que 0,40m a camada de terra
vegetal (camada superior) deve ser armazenada separadamente e colocada
como camada inferior no enchimento da cova;
68

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME I

ATP
BR-101 AL /PE

 Após aberta a cova e providenciada a terra de enchimento, a muda tem
que ser preparada para o plantio.
D – Exigências às mudas e execução de plantio:
 O plantio das mudas deverá ser preferencialmente logo após a extração
do material. As mudas devem ser inspecionadas para detectar possíveis
ataques de praga e doenças e se a embalagem não está praguejada, com
ervas daninhas;
 Será necessário irrigar duas vezes por dia, de forma lenta para que a
água penetre no mínimo 10cm dentro das embalagens;
 As mudas plantadas devem ser irrigadas três vezes por semana no
primeiro mês e duas vezes do segundo mês em diante. Três meses após o
plantio deve ocorrer a recomposição das mudas mortas.
E – Proteção das mudas: As mudas plantadas ficam sujeitas a predação,
principalmente no seu início, por parte de transeuntes e freqüentadores menos
esclarecidos. A proteção mais simples, seria o uso de três estacas de madeira ou
bambu, enterradas no solo em forma de tripé, em cuja extremidade seria amarrada
a muda.
Outro sistema seria a fixação de 4 estacas no solo, de modo a ficarem com
1,60m de altura livre e uni-las com travessa de ripas ou revestí-las com tela de
arame. Para execução de enleivamento através de placas de leivas, permanecem
válidas as instruções do item 5.3.1, da especificação DNIT-ES 341/97.
F – Manutenção dos Plantios – Tratos Culturais: Abrange, basicamente, a
capina (coroamento) das áreas plantadas, o combate sistemático a pragas e
doenças (formiga, fungos e outros), a adubação em cobertura ao final do primeiro
ano do plantio e o replantio de falhas observadas durante o desenvolvimento da
vegetação introduzida.
Além dessas atividades, as áreas plantadas, bem como toda a extensão da
pista de rolamento, deverão ser monitoradas com o objetivo de prevenir possíveis
ocorrências de espécies invasoras, capazes de competir com a vegetação
introduzida.
Os tratos culturais dispensados às mudas constam do coroamento e do
controle sistemático à formiga cortadeira. Nos períodos de estiagens prolongadas,
as mudas devem ser regadas com freqüência diária. O replantio adota a
substituição da muda eventualmente perdida por outra, de preferência contendo
raiz embalada.
4. Controle: A germinação, o brotamento e o acompanhamento, bem
como a substituição de mudas mortas, serão controlados pela Fiscalização.
5. Medição: A medição será efetuada por unidade de árvores e arbustos
plantados e por metro quadrado (m2) de forrações e enleivamento.
6. Pagamento: O pagamento será efetuado conforme o preço unitário da
proposta, para cada item, após a verificação do brotamento das espécies. As
unidades que não vingarem não serão indenizadas, devendo as mesmas serem
substituídas pelo executante, sem ônus para o DNIT.
No preço unitário proposto deverão estar incluídos a aquisição das espécies,
transporte, ferramental, mão de obra, encargos, irrigação periódica, colocação de
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adubo posterior e demais cuidados do acompanhamento, bem como todos os
possíveis custos diretos e indiretos necessários a execução do serviço.
EC-PA-05 – HIDROSSEMEADURA
1. Objetivo: A presente especificação tem por objetivo fixar os
procedimentos mínimos necessários para a execução do revestimento vegetal por
hidrossemeadura, considerando-se os diversos fatores, como:
9 Clima;
9 Tipos de solos;
9 Qualidade do revestimento;
9 Proteção imediata dos aterros, cortes e bota-foras.
2. Referências : Prevalece o conteúdo do item 2 da Especificação DNIT-ES341/97.
3. Definição: Prevalece o conteúdo do item 3 da Especificação DNIT-ES341/97 com o seguinte acréscimo: Consiste na aplicação hidromecânica de uma
massa pastosa composta por fertilizantes, sementes, camada protetora, adesivos e
matéria orgânica viva. O traço característico dessa composição é determinado
pelas necessidades de correção do solo e de nutrição da vegetação a ser
introduzida.
Considerando-se sempre uma quantidade mínima de camada protetora,
que é a garantia da proteção imediata do terreno. Lançada por um jato de alta
pressão, essa massa adere e cola na superfície do terreno, formando uma camada
protetora consistente que, além de fixar as sementes, e demais componentes
funciona como um escudo contra a ação das intempéries (chuva, ventos, etc.).
4. Condições Gerais: Prevalece o conteúdo do item 4 da Especificação
DNIT-ES-341/97.
5. Condições Específicas:
5.1 Garantia dos Serviços: Os serviços executados deverão ter uma garantia
mínima de 12 ( doze) meses, a partir da conclusão dos mesmos, para que se tenha
a certeza de estar o revestimento vegetal consolidado.
5.2 Especificação dos Materiais a Serem Utilizados: Prevalece o conteúdo do
item 5.1 da Especificação DNIT-ES-341/97, com o seguinte detalhamento:
5.2.1 Camada Protetora: É um material obtido da trituração de várias fibras
vegetais e acetato de celulose, que após a trituração assume a forma
assemelhada do algodão, e tem por objetivo fixar a semente e demais materiais,
dando uma proteção imediata ao solo no combate à erosão, além de inúmeras
outras funções como:
9 Ajudar a conservar a umidade do solo;
9 Controlar a temperatura;
9 Prevenir a compactação do solo;
9 Reduzir impacto da chuva sobre a superfície semeada;
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9 Reduzir o escoamento de água sobre a superfície;
9 Impedir a erosão do solo;
9 Melhorar a estrutura do terreno;
9 Diminuir a evaporação;
9 Controlar a infestação de ervas indesejáveis;
9 Evitar a emigração das sementes hidrossemeadas;
9 Abrigar as sementes, protegendo-as dos raios solares, evitando desta
forma, o seu ressecamento;
9 Proporcionar sobre a superfície jateada a formação de um micro- clima
favorável a melhor e mais rápida germinação das sementes.
“A quantidade a ser utilizada é de 3.000 kg de camada protetora por
hectare”.
Obs. Essas quantidades mínimas são exigidas, pois se for colocado
quantidade menor, o objetivo não será alcançado, que é de proteção imediata do
terreno na aplicação da camada protetora.
5.2.2 Fertilizantes N P K + Micronutrientes: Fertilizante indicado é o organo
mineral 3-6-3, com 50% químico e 50% orgânico, à razão de 1.500 kg por hectare na
aplicação, ou seja 150 kg por 1.000 m2 de área e mais 2.000kg por hectare em
adubação N-P-K, no plantio e cobertura. Turfa calcitada a razão de 1.500 kg por
hectare.
5.2.3 Sementes: A qualidade das sementes é fator decisivo para qualquer
plantio, principalmente na hidrossemeadura.
Nesse processo encontram-se solos com problemas de:





Umidade;
Compactação;
Lixiviamento;
Fertilidade, etc...

Portanto, as sementes devem ser de primeira qualidade, obtidas de campos
de produção com comprovado requinte e geneticidade, proveniente de plantas
resistentes a PH baixos, pouca fertilidade e umidade.
No campo se constata esses requisitos através da rápida germinação que
deve variar de 24 (vinte e quatro) horas para algumas espécies a 15 (quinze) dias
para outras, ressalvadas condições fortuitas decorrentes de secas prolongadas ou
temperaturas não condizentes com a vegetação implantada.
As espécies que poderão ser usadas consistirão em BERMUDA GRASS E
PENSACOLA, em canteiros centrais, BRACHIÁRIA ARAGROSTIS CURVULA, LOLIUM
PERENE, LOLIUM ANUAL, MILINIS MINUTIHORIS, CALOPOGONIUM, cortes, aterros e
áreas de bota-fora.
5.2.4 Adesivo Fixador: Tem como finalidade principal ajudar na fixação dos
materiais aplicados na hidrossemeadura e deve apresentar as seguintes
características principais:
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9 Ser inofensivo à saúde;
9 Ser insensível às oscilações de temperatura;
9 Não perder seu efeito e nem alternar suas propriedades sob radiação
solar (raios ultravioletas);
9 Não prejudicar a germinação das sementes;
9 Possibilitar a mistura de fertilizantes com sementes e todos os demais
componentes;
9 Manter sua permeabilidade ao ar e a água, mesmo sem implantação
de vegetação protetora;
9 Manter sua permeabilidade ao ar e a água superficial, bem como a
umidade proveniente do subsolo;
9 Pode ser aplicado em todos os tipos de solo;
9 Promover o estabelecimento de microorganismo e portanto, a
formação de húmus.
5.2.5 Mistura Aquosa: É a seguinte a descrição do processo:
a)
Escarificação: Toda a superfície dos taludes já concluídos à ser
hidrossemeada deve ser escarificada com furos desencontrados, podendo ser
executados manualmente ou com equipamentos próprios.
b)
Calagem: A calagem é uma prática agrícola de máxima importância,
usada para eliminar os efeitos tóxicos do alumínio e manganês do solo, além de
proceder à correção de deficiência em cálcio e magnésio. No entanto, como a
calagem deve ser feita antes do plantio e na hidrossemeadura torna-se difícil, os
serviços poderão ser executados com o aumento de matéria orgânica na
aplicação e as correções passam a serem feitas após o plantio, nos locais aonde a
vegetação apresenta problemas.
Obs. As quantidades de calcário a serem utilizadas são determinantes pelo
resultado da análise de solo.
c)
Adubação Orgânica da Área: A adubação orgânica normal deverá
ser executada de 2 a 3 semanas que antecedem ao tratamento da
hidrossemeadura, salvo quando a aplicação das matérias orgânicas é feita com
material industrializado ou com a adoção de técnicas avançadas de
decomposição, além do que a matéria orgânica deve estar apta a ser usada na
aplicação.
Obs. Quando a matéria orgânica é obtida através de compostos orgânicos
produzidos por indústrias, estes estão sujeitos a fiscalização rigorosa do órgão
competente, razão pela qual podem ser confiáveis. Deve ser exigido o registro de
produtor, expedido pelo Ministério da Agricultura, dos fabricantes dos adubos a
serem utilizados.
São os seguintes os produtos que podem ser utilizados como adubos:
9 Lixo industrializado;
9 Tortas oleaginosas;
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9 Esterco de curral;
9 Excremento de galinha;
9 Húmus de minhoca;
9 Vegetal decomposto;
9 Turfa calcitada.
O produto mais recomendado é o vegetal decomposto em razão do mesmo
conter todos os elementos que a planta precisa, ou seja N P K mais micro elementos
e mais a matéria orgânica necessária, haja visto que tal produto é obtido através
de processo de decomposição de vegetais.
Sementes - A seleção das sementes será baseada nos seguintes e principais
pontos: no elenco das espécies que tiverem melhor desenvolvimento nas obras do
DNIT, considerando-se o clima, altitude e capacidade de contenção das encostas,
as sementes de gramíneas, devem ser provenientes de fornecedores idôneos e
acompanhadas de certificado, com elementos mínimos que permitem avaliar a
qualidade do produto, constante de:
9 Origem;
9 Data da expedição do certificado;
9 Nome científico da espécie;
9 Poder germinativo;
9 Grau de pureza;
9 Valor cultural.
As sementes deverão apresentar, como condições mínimas, o que seguem
no quadro adiante para sementes:
NACIONAIS
SEMENTES
Gramíneas
Leguminosas

PUREZA%
55
75

Gramíneas

90

GERMINAÇAO %
60
75

IMPORTADAS
80

V ALOR CULTURAL %
33
56,26
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As sementes podem ser de procedência nacional ou importadas, desde que,
sejam de boa qualidade. Considerando-se as dificuldades de aquisição de
determinadas espécies, cujo fornecimento está sujeito a:
9 Condições de plantio e oferta pelos produtores;
9 Maior ou menor demanda do setor agropecuário consumidor;
9 Oferta do mercado fornecedor;
Considerando-se ainda as condições locais em que está sendo localizada a
obra, as espécies que poderão ser usadas são as seguintes:
9 Gramíneas
9 Aragrostis Curvula;
9 Brachiária decubens stopt;
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9 Brachiária rudiziagalis;
9 Loliurn;
9 Melinis Minutiflora;
9 Paspalurn notatum;
9 Bermuda Grass;
9 Calopogoniurn
Na dificuldade de obtenção de qualquer uma das espécies de gramíneas
acima apontadas, a mesma poderá ser substituída por outra equivalentes desde
que a espécie escolhida atenda às necessidades técnicas de cobertura e
contenção exigidas para o local.
Classe de Aplicações: Nas áreas planas e inclinadas poderão ser usadas
variedades consorciadas, constantes essas de:
9 Lolium;
9 Melinis Minutiflora;
9 Brachiária Decumbs;
9 Brachiária Rudiziagális / Calopogonium.
Realizando os serviços com cobertura consorciadas, as quantidades das
variedades acima identificadas devem ser as adiantes discriminadas, para o
canteiro central da rodovia:
9 Paspalum Notatum = 100 kg por hectare consorciada com Bermuda
Grass, 20 kg por hectare.
9 Bermuda Grass = 60 kg por hectare, se utilizada individualmente.
Para taludes inclinados e áreas planas em bermudas distantes da estrada, o
consórcio de sementes de gramíneas e leguminosas aconselhado é o seguinte:
9 Em Aterros, Cortes e Áreas Sujeitas a Deslizamentos.
9 Brachiária Decubens = 130 kg por hectare.
9 Brachiária Rudziagális = 72 Kg por hectare.
9 Calopogomum = 32 Kg por hectare.
9 Melinis Minutiflora = 20 Kg por hectare.
Em Áreas Planas de Pouco Risco (que possa ser usado trator e grades).
9 Brachiária decubens = 150 Kg por hectare.
9 Brachiária Rudziagális = 50 Kg por hectare.
9 Calopogomum = 32 Kg por hectare.
Obs. As variedades das sementes poderão ser mudadas desde que a
variedade escolhida esteja entre as indicadas ou que a variedade escolhida esteja
entre as indicadas ou que a escolhida atenda as necessidades técnicas da obra.
5.3 Equipamentos: Prevalece o conteúdo do item 5.2 da Especificação DNITES-341/97, com o seguinte acréscimo ou complemento:
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9 01 (um) veículo leve para uso do encarregado de equipe.
9 01 (um) caminhão com equipamento para hidrossemeadura com
capacidade mínima de 7500 litros.
9 01 (um) conjunto de escarificação do tipo correntão com giradores,
correntes de diferentes tamanhos etc.
9 01 (uma) grade de discos de levante hidráulico.
9 01 (um) trator agrícola de potência mínima de 55 HP.
9 01 (um) equipamento pneumático para escarificação em cortes duros
com brocas especiais.
9 Enxadões preparados para escarificação de profundidade.
9 Outras ferramentas manuais, etc.
5.4 Execução: Prevalece o conteúdo do item 5.3 da Especificação DNIT~ES341/97, com os seguintes detalhamentos e acréscimos: A terra vegetal a empregar
poderá provir do material acumulado por ocasião dos serviços preliminares de
limpeza e desmatamento (solo orgânico ). A execução obedecerá as seguintes
etapas:
9 Análise química e fisica do solo a ser aplicado;
9 Escarificação do solo para remover a camada oxidada;
9 Aplicação da massa com equipamentos especiais;
9 Fertilizações de cobertura e replantes até a total formação da camada
vegetal;
9 Garantia total dos serviços por 12 (doze) meses, após a conclusão dos
serviços.
5.4.1 Ordem dos Serviços
De posse dos resultados das análises de solo, a empresa deve proceder da
seguinte forma:
9 Nivelamento da área a ser aplicada a hidrossemeadura.
9 Serviços de picoteamento com furos desencontrados.
Obs. Não poderão ser executados picoteamento em curva de nível.
9 Aplicação da hidrossemeadura com camada protetora.
A aplicação deve ser feita com tanques especiais para este tipo de trabalho,
sendo que a capacidade do tanque deverá ser de no mínimo 7.500 litros, equipado
com bomba apropriada para lançamento de massa consistente.
A massa da camada protetora é densa e ocupa um volume maior do
tanque, sendo a razão das exigências mínimas do equipamento solicitado.
Fertilização de Cobertura: Após 45 dias da aplicação da hidrossemeadura
com camada protetora deverá ser feita a primeira aplicação de fertilizantes,
visando corrigir as deficiências nutricionais das plantas. Daí para frente deverão ser
feitas tantas fertilizações quantas forem necessárias para a perfeita formação da
cobertura vegetal.
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Obs. Aconselha-se ,fertilizar 02 (duas ) vezes no mínimo, sendo uma em 45
dias após o plantio, e a outra no rebaixamento do período chuvoso.
Enchimento do Tanque: No processo de mistura aquosa, o enchimento do
tanque de 7.500 litros se dará da seguinte forma:
9 Colocar 3.000 litros de água no tanque;
9 Adicionar o aparelho agitador;
9 Adicionar o fertilizante organo mineral ou NPK;
9 Adicionar matéria orgânica no caso de uso de NPK simples;
9 Adicionar o adesivo fixador vagarosamente para evitar a formação de
caroços;
9 Adicionar o material formador da camada protetora constituído por
fardos de fibra de celulose a razão de 3.000 Kg por hectare;
9 Acrescentar as sementes selecionadas, com o tanque sempre em
agitação;
9 Tomar o cuidado de se colocar as sementes no tanque sempre em
último lugar;
9 Após a colocação dos insumos agrícolas no tanque, completar o
volume do tanque com água.
Obs. Com o uso do material como camada protetora não é obrigatório o uso
do ADESIVO FIXADOR se o mesmo já conter o elemento fixador em sua
composição.
Jateamento: A aplicação deve ser feita pulverizando-se uniformemente a
mistura aquosa sobre a superfície preparada.
Durante todo o processo de aplicação o misturador deverá estar em
movimento a fim de se garantir a suspensão do material e a homogeneização da
mistura do tanque. Adotando-se o processo do jateamento com material da
camada protetora no tanque das sementes, e as etapas de revestimento são as
seguintes: Com o aparelho agitador sempre em movimento, dirigir o jato para a
superfície a ser revestida de modo a recobrir toda a área, procurando desenvolver
a operação o mais uniforme possível. A aplicação deverá ser feita das partes mais
altas para as partes mais baixas, evitando-se encharcamento e o escorregamento
da mistura. Com esse processo, o volume de (7.500 lt.) será utilizado para revestir de
800 a 1000 m2, isto é 7,5 litros da mistura aquosa deverá ser jateada par à recobrir
uniformemente 1 (um) m2 de superfície.
5.4.2 Adubação: Os fertilizantes devem ser aplicados continuamente com a
operação de plantio. Deverá ser usado fertilizante organo mineral 3-6-3 à razão de
1.500 kg por hectare + 2.000 kg por hectare de adubo N .P .K. na aplicação e
cobertura, aplicado em etapas de acordo com as necessidades da vegetação.
5.4.3 Mulch: O indicado é o material para camada protetora, à razão de
3.000 kg por hectare.
5.4.4 Tratos Culturais: Até que se dê a consolidação do revestimento são
necessários os seguintes tratos culturais:
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Fertilização:
Após
decorridos
45
dias
da
aplicação
deve-se,
obrigatoriamente, fazer a primeira adubação de cobertura, utilizando-se adubo
nitrogenado em quantidade necessária ao perfeito desenvolvimento da planta.
Obs. A operação deverá ser repetida no rebaixamento do período chuvoso.
Tratamento Fito – Sanitário: O tratamento fito - sanitário deverá ser aplicado
sempre que o revestimento vegetal sofrer ataque de pragas e moléstias, até que se
dê seu eficaz desenvolvimento e consolidação. A escolha dos defensivos agrícolas,
época, forma e término de aplicação, fica a juízo da fiscalização. Dever-se-á,
contudo, utilizar defensivos que tenham, baixo índice de toxidade, baixo poder
residual e que facilmente entre em decomposição.
As dosagens devem ser rigorosamente controladas para evitar os seguintes
problemas:
 Intoxicação com o pessoal envolvido e outros danos ecológicos.
 Contaminação dor recursos hídricos e outros danos ecológicos.
 Da deriva ser carregada pelo vento sobre culturas agrícolas adjacentes e
causar danos às colheitas.
 Da deriva atingir o fluxo viário ou usuário.
Para um controle eficaz dos itens acima mencionados, as seguintes
precauções devem ser adotadas:
 Evitar a aplicação de defensivos em dias de chuva e / ou vento.
 Aplicar a solução de modo que o jato caminhe sempre na direção dos
ventos, nunca em sentido contrário.
 O aplicador deverá estar munido de luvas e máscaras.
 Não permitir que o pessoal diretamente envolvidos na operação, fume,
coma ou beba durante a operação.
 Ao término do tratamento fito-sanitário, todo o pessoal envolvido na
operação deverá tomar banho, de preferência com água fria. Água morna
dilata os poros e facilita a penetração das partículas de defensivos
impregnadas na superfície da pele para o organismo.
 Replantio: Após haver cumprido o período próprio de emergência das
espécies hidrossemeadas, é necessário proceder um replante, atingindo-se
principalmente as superfícies que apresentam falhas de germinação ou
mesmo de aplicação. Os repasses serão repetidos, a juízo de fiscalização, até
que toda superfície esteja completamente revestida.
5.4.5 Recursos Indispensáveis: Para a execução dos serviços com camada
protetora, a empresa executora das obras deverá dispor dos seguintes recursos
mínimos:
a) Ter uma unidade produtora de material com a finalidade de camada
protetora nas condições exigidas, ou contrato com uma indústria que se
comprometa a fornecer dentro das especificações e nas quantidades
necessárias.
b) Ter uma unidade produtora de fertilizantes organo mineral devidamente
registrada no Ministério da Agricultura ou contrato com uma empresa que se
comprometa a fornecer os fertilizantes.
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c) Mão de Obra Básica: - 01 (um) Encarregado. - 01 (um) motorista. - 01 (um)
aplicador. - 03 (três) serventes.
6. Inspeção: Prevalece o conteúdo do item 6 da Especificação DNIT-ES341/97, com os seguintes acréscimos e a seguinte alteração:
7. Medição: Prevalece o conteúdo do item 7 da Especificação DNIT-ES341/97.
8. Pagamento: Os serviços serão medidos em metros quadrados (m2) de
áreas hidrossemeadas, sendo feitas medições mensais segundo os seguintes
critérios:




70% (setenta por cento) na aplicação;
20% (vinte por cento) na germinação;
10% (dez por cento) no fechamento.

EC-PA-06 – BACIA DE SILTAGEM
1. Generalidades: A bacia de siltagem consiste num dispositivo que tem a
finalidade de reter materiais finos do solo que possam ser carreados para a
drenagem da rodovia, talvegues, mananciais, propriedades lindeiras e para a pista
de rolamento existente. As bacias deverão ser construídas próximas ao pé dos
taludes dos aterros ou nas proximidades das saídas das descargas dos drenos das
águas superficiais, de fontes de sedimentos de aterros, cortes e bota-foras, não
devendo ser construídas no leito de cursos d’água. A vida útil recomendada para
esses dispositivos é de no máximo 18 meses.
Para uma primeira estimativa, o volume (V) mínimo das bacias pode ser
calculado através da expressão a seguir:
V = 0,4 x A x h
onde
V = volume da bacia, em m³
A = superfície da área de contribuição, em m²;
h = altura máxima, em m.
Para a região em estudo, recomenda-se que o volume mínimo da bacia, seja
de 190 m3/ha de área de contribuição.
2. Materiais: O dique não deverá ter altura maior do que 2,0 m, na parte
onde a topografia do terreno natural é a mais baixa. A plataforma de topo deverá
ter um mínimo de 1,5 m de largura e os taludes inclinação 2H:1V, ou mais abatidos,
dependendo do material de construção. Como medida prática, pode ser adotada
a largura de 4 m do vertedor para uma área de contribuição de 0,8 ha. Para cada
local deve ser estudado o tipo de material a ser empregado, observando-se
sempre, a garantia da sua não erodibilidade, sendo recomendável o seguinte:
 Estacas de madeira tipo escora de eucalipto dimensões 0 4" x 1,60m.
 Manta de geotextil com tecido agulhado, 100% poliester, espessura
1,8mm..
 Arame recozido para fixação da manta na estaca de madeira.
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Adicionalmente, na construção do dique das bacias de sedimentação
poderão ser utilizados os materiais da própria obra ou disponíveis em locais
específicos (rocha sã, argila, rocha alterada, etc.). O vertedor da bacia, pode ser
constituído de argila, de tubo, de pedra ou de concreto.
3. Execução: Antes de iniciar a execução da terraplanagem dos cortes e
aterros, deverá ser executada a drenagem e bueiros provisórios, quando
necessário, bem como a instalação das bacias de siltagem, nos locais onde,
eventualmente, possa haver carreamento de solo para a pista de rolamento,
sistema de drenagem e para os mananciais ao longo da rodovia.
A barreira de siltagem deve ser executada após a limpeza do terreno, antes
de iniciar a escavação ou aterro, cuja locação deve ser feita a 0,60m do pé do
talude. A barreira deverá ser executada através da fixação de estacas de madeira
tipo escora de eucalipto e sobre estas a colocação de manta de geotextil, numa
altura de 1,00m e mais 0,50m disposto sobre o terreno natural. Considera-se a
possibilidade de um aproveitamento mínimo da barreira de siltagem em pelo
menos duas vezes.
Os sedimentos depositados na bacia, devem ser removidos e dispostos em
local apropriado (bota-fora controlado, corpo de aterro da rodovia) e a bacia
deve ser recuperada nas suas dimensões originais. A operação de remoção dos
sedimentos deve ser realizada no momento em que a metade da altura útil da
bacia for alcançada pelo material depositado.
4. Medição: A medição será efetuada por metro de barreira efetivamente
instalada Deverá ser retirada somente à época da proteção do aterro/ corte/
jazida com revestimento vegetal e drenagem superficial.
5. Pagamento: O pagamento será efetuado conforme o preço unitário da
proposta por metro de barreira devidamente executado, após a verificação por
parte da fiscalização da correta aplicação quanto ao local indicado e dos
materiais utilizados. No preço unitário proposto deverão estar incluídos os materiais,
ferramentas. transportes, mão-de-obra com os encargos sociais e demais custos
necessários a execução do serviço.
EC-PA-07 – Cerca em tela para proteção da fauna
1. Generalidades: Esta cerca em tela e constituída por mourões de concreto
posicionados de forma idêntica a cerca da especificação DNIT-ES 338/97, com
fechamento em tela de malha 64x64mm tencionada por três fios tensores corridos.
Nos segmentos de biótipos importantes, onde a vegetação é mais expressiva, os
bueiros existentes serão considerados como passagem para animais silvestres. Esses
segmentos também serão cercados com telas de arame, para evitar a passagem
dos animais sobre a pista de rolamento.
2. Materiais: A cerca em tela será implantada em mourões triangulares de
concreto, conforme padrão do DNIT, regido pela especificado DNIT-ES-338/97. A
tela será em fio de aço doce recozido nº 12 (2,77mm), com tensão media de
ruptura de 38 a 50 kg/mm2. Esse aço deverá sofrer processo de galvanização
pesada a quente, antes de tecer a malha e posterior revestimento de PVC por
extrusão, de cor verde, com, no mínimo, 0,9mm de espessura. A fabricação da
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malha deverá ser por simples torção, com tamanho de malha conforme definido no
Projeto de Engenharia. Os fios tensores de amarração terão as mesmas
especificações do utilizado para a tela.
3. Execução: Limpeza da Faixa de Implantação da Cerca: antes da
implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 2,00m de
largura, para possibilitar a execução e conservação da cerca, bem como a
proteção contra o fogo. A limpeza consistira em desmatamento e destacamento,
com a finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de qualquer vegetal.
a) Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o aterro de suas
fundações compactado de modo a não sofrerem nenhum deslocamento. Durante
o esticamento dos fios os mourões esticadores deverão ser escorados. Serão usados
3 (três) fios tensores e de amarração com espaçamento de 0,53m a partir de 0,10m
da extremidade superior dos mourões. Os mourões de suporte serão cravados a
uma profundidade de 0,50m e espaçados de 2,50m. Os mourões esticadores serão
cravados a uma profundidade de 0,50m espaçados de 60,00m e também nos
pontos de mudança dos alinhamentos horizontais e verticais da cerca.
4. Medição: A cerca será medida por metro linear de execução concluída
de acordo com esta especificação. A cerca em tela para proteção ambiental,
onde o projeto indica sua implantação deverá o portanto esta última, objeto de
execução e medição.
5. Pagamento: O pagamento da cerca será feita pelo preço unitário para
este serviço, considerando-se o material empregado, e incluirá limpeza da faixa de
implantação, mão-de-obra, encargos, ferramentas e equipamentos, transportes de
material e sua aquisição, bem como eventuais necessários à execução do serviço.
EC-S-01 – TACHAS E TACHÕES
1. Generalidades: As tachas ou tachões são delimitadores constituídos de
superfícies refletoras, aplicados a suportes de pequenas dimensões principalmente
quanto à altura, de forma circular ou quadrada, fixados no pavimento por meio de
pinos, ou por colas especiais.
2. Materiais: Serão empregados materiais de alta resistência a compressão e
tração, revestidos com películas refletorizantes.
3. Execução: A fixação das tachas ou tachões compreenderá as seguintes
operações:
 Determinação pela fiscalização dos locais onde serão cravadas as tachas
ou tachões;
 Limpeza da área;
 Abertura de furos onde serão colocados os pinos de fixação;
 Aplicação de cola especial à base de poliéster;
 Fixação das tachas ou tachões.
4. Medição: O serviço de implantação das tachas ou tachões será medido
por unidade.
5. Pagamento: O pagamento será feito com base nas quantidades medidas
pelo preço unitário proposto, que deverá incluir todas as operações de fixação,
80

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME I

ATP
BR-101 AL /PE

materiais, ferramentas, mão-de-obra, encargos e incidências inerentes à realização
do serviço.
EC-S-02 – BALIZADORES DE CONCRETO
1. Generalidades: Os balizadores são elementos de sinalização vertical,
dispostos ao longo da rodovia, assentados em locais seguros, com a finalidade de
orientação noturna dos veículos que trafegam ao longo das rodovias.
2. Colocação dos Balizadores: Os balizadores serão assentados logo após as
estruturas de drenagem superficial (banquetas e sarjetas), seguindo a seção
transversal adotada.
O espaçamento entre balizadores deverá obedecer ao seguinte:

d = 2 R , onde :
d
R

=
=

espaçamento entre balizadores, em metros
raio da curva, em metros

O espaçamento (d) deverá se situar entre os limites:
6m ≤ d ≤ 60m
O balizamento em aproximação de obras de arte será procedido a uma
distância de 150m antes e depois da obra, devendo ser obedecido o seguinte
espaçamento entre balizadores, em cada faixa de tráfego :
ANTES DA PONTE
.150m
120m
100m
90m
80m
70m
60m
50m
40m
30m
20m
10m
TOTAL DE BALIZADORES : 12

APÓS A PONTE
30m
60m
90m
120m
150m

TOTAL DE BALIZADORES : 5

Estes balizadores apresentam duas faces refletorizantes, dentro do seguinte
critério:
 nas proximidades de obras de arte e nas zonas de proibição de
ultrapassagem :
Lado direito
Amarelo
Lado esquerdo
Vermelho
 nos demais casos :
Lado direito
Branco
Lado esquerdo
Amarelo
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No interior das obras de arte, serão utilizadas películas refletivas em scothlite
de 0,12 x 0,08m, colocadas ao longo dos guarda-corpos, dispostas de modo a
sinalizar nos dois sentidos de tráfego. No início das obras de arte, os guarda-corpos
serão pintados com películas refletivas nas cores preta e prata, em diagonal,
formando um ângulo de 45º, espaçados de 0,08m.
3. Materiais
Os balizadores serão confeccionados em tubos PVC com o interior
preenchido com concreto no traço 1:2:4 e quatro ferros Ø ¼”, devidamente
amarrados. O diâmetro do PVC deverá ser de 0,10m e terá uma altura aparente de
1,20m sendo pintado da seguinte forma:



a parte superior (0,20m) deverá ser pintada na cor preta;
a parte inferior (1,00m) deverá ser pintada na cor branca.

4. Medição: Os balizadores serão medidos por unidade, independente se
confeccionados em tubo PVC ou apenas sejam compostos pelas películas refletivas
(início e interior das obras de arte).
5. Pagamento: O pagamento será feito pelo preço unitário proposto, para a
quantidade medida, devendo incluir toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos
e incidências relativas à execução deste serviço.
EC-S-04 – SINALIZAÇÃO NA FASE DE 0BRAS
1. Generalidades: A sinalização de obra tem por finalidade alertar os
usuários da via que a mesma esta em obras, e, portanto, existem obstáculos e
perigos ao trafego.
2. Dispositivos A Serem Utilizados: Os dispositivos a serem utilizados são os
seguintes:
9 Placas de sinalização;
9 Barreiras;
9 Piquetes com pintura refletiva;
9 Delineador direcional (balizador com seta);
9 Dispositivos luminosos;
9 Cones;
9 Painel com seta iluminada;
9 Bandeiras;
9 Sinal pare-portátil;
9 Tachas e tachões refletivos;
9 Sinalização horizontal provisória;
9 Dispositivo de segurança individual;
9 Dispositivo de segurança em veículos de serviço.
A seguir apresentamos as principais características de cada dispositivo.
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2.1 Placas de Sinalização: As placas são basicamente de advertência,
regulamentação e indicativas e deverão obedecer, quanto a dimensões, cores e
refletorização, as orientações advindas do Manual de Sinalização de Obras
Emergências do DNIT, 1996 e os projetos tipos apresentados no Volume 2 – Projeto
Básico de Execução.
2.2 Barreiras: São dispositivos de madeira, pintados nas cores laranja e
branca, alternadamente e refetivas ao menos na cor laranja. Podem ser fixas ou
móveis: as fixas são utilizadas em obras de maior porte e as móveis quando da
execução de serviços em etapas ao longo da rodovia e serão executadas
conforme figuras n° 07, 08 e 09 do Manual de Sinalização de Obras e Emergências DNIT, 1996.
2.3 Piquetes com Pintura Refletiva: São dispositivos confeccionados com
material leve e preferencialmente flexível (plástico, fibra, madeira), com e sem
suporte nas dimensões de 0,75m x 0,15m, pintados nas cores laranja e branco e
alternadas em faixas oblíquas a 45° e refletivas pelo menos na cor laranja.
2.4 Delineador Direcional (Balizador com Seta): Placa de 0,50m x 0,60m com
símbolo e cores de acordo com o indicado no Manual de Sinalização de Transito do
CONTRAN, de 1986.
2.5 Dispositivos Luminosos: Utilizados durante a noite, quando necessário para
o reconhecimento de barreiras e canalização de trânsito. Tratam-se de dispositivos
capazes de serem vistos a distância. São de dois tipos, lâmpadas elétricas
protegidas, cor vermelha e pisca-pisca de cor amarela, que deverão acender de
70 a 120 vezes por minuto, sendo que o tempo aceso deverá ser no mínimo de 25%
do tempo total. Para sua utilização deverá ser seguido inicialmente o recomendado
no Manual de Sinalização de Obras e Emergências de 1996, devendo-se estudar
criteriosamente a sua localização nos casos não previstos.
2.6 Cones: São dispositivos de borracha ou de material plástico, eficientes na
canalização de trânsito, quando relacionados a serviços moveis ou temporários. Os
cones devem ser refletorizados para seu uso ia noite.
2.7 Painel com Seta Iluminada: O painel com seta é um sinal composto de
lâmpadas piscantes ou que acendam de modo seqüencial. É um dispositivo
eficiente de dia ou de noite para desviar o fluxo de trafego para direita, esquerda,
os dois lados e em operações móveis.
O painel piscante possui três modos de operação:




Seta para direita
Seta para esquerda
Seta para ambos os lados

O painel seqüencial acende suas lâmpadas em seqüência, dirigindo o
trafego para a direita ou esquerda. As lâmpadas do painel com seta iluminada
devem ser amarelas, acender de 25 a 40 vezes por minuto e permanecer um
mínimo de 50% do seu tempo acesa para a seta piscante e 25% para a seta
seqüencial. Deverão ser confeccionados de forma retangular, construção sólida e
pintados de preto fosco e seta na cor laranja. Podem ser montados sobre veículos,
reboques ou suportes mais leves. As dimensões e as situações em que devem ser
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usados e não usados devem ser observadas no Manual de Sinalização de Obras e
Emergências (1996).
2.8 Bandeiras: A utilização de bandeiras, como elemento de controle do fluxo
do tráfego, é indicada como elemento de alerta complementar, em situações de
alto risco devido à verificação de elevados volumes de tráfego, altas velocidades,
má visibilidade, necessidades de interrupção do fluxo e obras móveis na rodovia.
Trata-se de dispositivo confeccionado em tecido ou plástico flexível, preso a suporte
rígido a ser transportado por um sinalizador, devendo ter a forma de um quadrado
com 0,60m de lado e cor vermelha. Os procedimentos básicos que o sinalizador
deverá seguir são indicados no Manual de Sinalização de Obras e Emergências
(1996).
2.9 Sinal Pare – Portátil: Esse sinal deverá ter as mesmas formas e cor
estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito, e ter 0,25 metros de dimensão por
lado. Deverão ser utilizados em locais de execução de obras em que o trafego se
dará em apenas uma faixa para os dois sentidos, alternando-se o direito de
passagem, interrompendo-se alternadamente cada sentido junto ao inicio do
estreitamento da pista.
2.10 Dispositivos de Segurança Individual: São equipamentos que objetivam
melhorar as condições de segurança das pessoas que irão exercer suas atividades
sobre o leito viário e próximo ao fluxo de veículos, através de sua melhor
visualização a distância. Os dispositivos usualmente utilizados são coletes, punhos,
vestimentas e faixas de cores fosforescentes e/ou refletivas. Nos serviços móveis e
situações de emergências, tais como: serviços de medição, topografia, sinalização
de solo, etc.., deverá ser obrigatória a utilização do colete. Os sinaleiros
(bandeirinhas) também deverão utilizar este dispositivo em qualquer sitauação. Os
dispositivos deverão ser confeccionados em material leve e arejado a fim de
proporcionar segurança e conforto ao usuário, nas cores laranja (fosforescente) e
branco, disposta em faixas horizontais e refletivas para uso noturno.
Os demais equipamentos poderão ser utilizados em complementação ao
colete, quando forem necessários .
2.11 Dispositivos de Segurança em Veículos de Serviço: Todos os veículos de
serviço que necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem
estacionados no leito viário, mesmo que por espaços de tempo reduzidos, deverão
estar equipados com dispositivos de sinalização. Para uso diurno deverão ser
pintadas faixas horizontais e/ou verticais com no mínimo de 0,05m de largura nas
cores laranja e branca em tarjas alternadas, tanto na sua dianteira quanto na sua
traseira. No caso de utilização por período noturno as faixas deverão ser refletivas e
os veículo dotados de luz amarela intermitente em sua parte mais alta, ou portarem
painel com seta iluminada conforme descrito no item 2.7.
2.12 Tachas e Tachões Refletivos: Atender às características e prescrições
informadas no manual de sinalização.
2.13 Sinalização Horizontal Provisória: Valem os elementos, características e
informações contidas no Manual de Sinalização de Obras de Emergências – 1996
do DNIT.
3. Execução: Ao início do prazo contratual, o Contratado deverá propor e
submeter ao DNIT:
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 um plano de execução da obra onde estejam previstos os procedimentos
que serão seguidos na instalação e deslocamento de canteiros de obras e nas
execução de serviços que venham a interferir diretamente com os percursos
desenvolvidos pelos usuários;
 as rotinas de trabalho e de abertura de frentes de trabalho que
minimizem o grau ao usuário, acompanhadas dos respectivos projetos de
sinalização das obras;
 um responsável específico para este assunto, cuidando da implantação,
operação, manutenção e aperfeiçoamento das rotinas previstas e dos
dispositivos de sinalização;
 sinalização na fase de obras consistirá de um conjunto de providências
objetivando orientar e alertar o motorista, com a devida antecedência, sobre
as eventuais alterações e instruções em relação ao padrão operacional
anterior e aos procedimentos a serem então seguidos mediante dispositivo,
mensagem e estímulos visuais padronizados, facilmente inteligíveis e visíveis e
sem incorreções, com tradições ou desatualizações.
Este conjunto de providência tomará por base as especificações e
recomendações constantes do Manual de Sinalização Rodoviário do DNIT, bem
como das diretrizes posteriores constantes do Manual de Sinalização de Obras e
Emergências do DNIT. Essas prevêem o emprego de elementos físicos verticais,
como placas fixas e móveis; dispositivos canalizadores como barreiras/cavaletes,
cones e balizadores; dispositivos luminosos de iluminação contínua ou intermitente;
placas luminosas com mensagens fixas ou painéis móveis com mensagens variáveis
em quantidade suficiente e com as informações adequadas para orientar os
motoristas em locais perigosos particularmente a noite, como desvios de trajetória e
circulação adjacente a cavas, valas, abismos e equipamentos.
Também é prevista a utilização de tachas, tachões, delineadores de bordo,
bem como de sinalização horizontal refletiva provisória, empregando tinta com
características de durabilidade e custo apropriadas a finalidade, em função da
duração da transitoriedade e da natureza da superfície de rolamento,
especialmente em locais particularmente perigosos e após serviços na pista
existente (reparos intensos e outros que ocultem a sinalização horizontal préexistente), bem como no caso de circulação viária sobre camada de pavimento
não final. Não será permitida a superposição de pinturas e delineadores e outras
circunstancias que confundam a clara percepção pelo motorista das manobras a
efetuar.
Os cavaletes devem ser colocados de maneira a formar uma barreira, a uma
distancia mínima do obstáculo que permita o usuário que mesmo numa
eventualidade venha bater no cavalete, não atinja o obstáculo, principalmente a
noite. Os cones serão utilizados para direcionar o trafego de veículos. As lâmpadas
serão utilizadas como sinalização noturna, alertando os usuários do perigo com
antecedência. As placas e delineadores complementam a sinalização e devem
obedecer projeto tipo do DNIT. Após cada alteração do esquema operacional,
deverão ser rearranjados os dispositivos de sinalização, os quais serão
completamente removidos, ao final das obras que originaram sua implantação.
Não obstante a fiel obediência a estas especificações, a responsabilidade
final pela segurança e controle do transito e inteiramente do “executante”, o qual
deverá tomar das as providencias adicionais porventura necessárias e compatíveis
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com essa responsabilidade, inclusive nos eventuais períodos de paralisação
contratual.
4. Medição: A sinalização na fase de obras não será objeto de medição,
devendo os seus custos serem diluídos pelos diversos itens de serviço previstos para
serem medidos. Os remanejamentos de dispositivos de sinalização na medida do
avanço das obras, bem como reposições por roubo, acidente, furto ou
depredação, gastos com materiais de consumo (lâmpadas, etc) e serviços
públicos, (eletricidade, telecomunicações), mão-de-obra, materiais e ferramentas
para instalar, operar e manter os dispositivos não serão objeto de medição em
separado e deverão estar diluídos nos itens de serviço previstos para serem
medidos.
5. Pagamento: Não haverá pagamento para os serviços referentes à
sinalização na fase de obras. Ao término da obra, todo material ficara de posse do
DNIT.

5.9.3 – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES ADICIONAIS
O presente instrumento tem como objetivo promover a incorporação à
documentação pertinente dos Contratos de Obras referentes à Adequação de
Capacidade da Rodovia BR-101, das orientações ambientais instituídas através dos
estudos ambientais desenvolvidos para mencionada Ligação.
Tais orientações devem ser rigorosamente observadas durante todas as fases
de construção, em conjunto com outras Especificações Complementares mais
específicas, instituídas no Projeto de Engenharia bem como as competentes
instruções do Corpo Normativo Ambiental para empreendimentos rodoviários
vigente no DNIT, em especial a ISA-07.
Para atender a este objetivo e em consonância com a sistemática
usualmente adotada pelo DNIT, foram estabelecidas as especificações
Complementares Adicionais, abaixo listadas e em seqüência, apresentadas.
ECA - 1

Canteiro de Obras, Instalações Industriais e Equipamentos em Geral;

ECA - 2

Desmatamento e Limpeza de Terrenos

ECA - 3

Caminhos de Serviço;

ECA - 4

Jazidas e Caixas de Empréstimo;

ECA - 5

Aterros, Cortes e Bota-Foras;

ECA-1 – CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS EM
GERAL
a) Está Especificação trata das UNIDADES FIXAS E MÓVEIS, englobadas nos 3
conjuntos enfocados no título e que serão implantadas e acionadas para a
execução das obras.
 As UNIDADES FIXAS correspondem ao CANTEIRO DE OBRAS e INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS e as UNIDADES MÓVEIS, aos EQUIPAMENTOS EM GERAL.
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 O CANTEIRO DE OBRAS compreende, de uma maneira geral, os seguintes
compartimentos: Guarita, Recrutamento, Segurança, Transportes, Ambulatório,
Escritório, Laboratório, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Abastecimento de
Combustíveis, Borracheiro, Lavagem, Lubrificação, Alojamento de Pessoal e
Recreação.
 As INSTALAÇOES INDUSTRIAIS englobam Usinas Misturadas de Agregados,
Usinas de Asfalto, Usina de Concreto de Cimento Portland e Britadores.
 Os EQUIPAMENTOS EM GERAL envolvem as Máquinas, os Veículos, os
Equipamentos e todas as unidades móveis utilizados na execução
propriamente dita dos serviços e obras.
b) O documento dispõe mais especificamente sobre os condicionamentos
estabelecidos nos Programas Ambientais, a serem incorporados às Especificações
de Serviços vinculadas aos Projetos de Engenharia.
Conforme o disposto na alínea c, de uma maneira geral referidos
condicionamentos estão enumerados para as 3 fases distintas do processo, a saber:
b.1) A fase de construção/montagem/mobilização do CANTEIRO DE OBRAS,
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS e EQUIPAMENTOS EM GERAL;
b.2) A fase de operação das unidades acima relacionadas, durante a etapa
de execução das obras;
b.3) A fase de desmobilização das unidades, após a conclusão das obras e a
imediata recuperação das áreas utilizadas.
c) Constitui-se em condição básica para a instalação/funcionamento/
operação/desmobilização das UNIDADES referidas, o atendimento aos seguintes
quesitos:
c.1) Observância das recomendações concernentes aos procedimentos a
serem adotados relativamente à concessão do Licenciamento Ambiental na forma
que se segue.
Relativamente aos CANTEIROS DE OBRAS e USINAS para os quais não se
dispõe da competente autorização do IBAMA para a supressão da cobertura
vegetal, no âmbito das LICENÇA PRÉVIA – LP e LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI,
deverão ser previamente adotadas as providências com vistas a devida
regularidade florestal; considerando por outro lado que as instalações constituem
fonte de poluição, deverão ser solicitadas as autorizações e licenças pertinentes,
junto aos órgãos ambientais estaduais responsáveis pelo controle dos padrões
ambientais estabelecidos, e órgão público municipal responsável pela regularidade
das atividades desenvolvidas. Os requerimentos de autorizações e licenças
específicas deverão ser acompanhados dos respectivos projetos das instalações,
contendo as medidas, dispositivos e especificações técnicas a serem empregados
no controle ambiental, em conformidade com a normatização do DNIT, da ABNT,
dos condicionantes legais e demais requisitos impostos pelos órgãos licenciadores.
Destacam-se dentre as medidas de controle a serem previstas: o tratamento dos
efluentes líquidos, dos resíduos sólidos, da emissão de material particulado e gases,
da contenção de óleos e graxas, do estocamento e armazenagem de produtos
perigosos.
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Nos canteiros de obras e usinas, além das questões relacionadas à
geometria, terraplenagem e drenagem das áreas, deverão ser considerados os
critérios de engenharia e os fatores ambientais mais relevantes em cada caso,
como: a disponibilidade de água potável ao alojamento de pessoal; a proximidade
de contribuintes de mananciais à jusante de instalações industriais, oficinas,
depósitos de materiais betuminosos; a implantação de soluções adequadas para os
efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados; dispositivos e medidas de retenção de
óleos, graxas e particulados (caixas de retenção, filtros etc)
Todas as áreas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das
atividades, uma configuração geométrica compatível com a topografia dos
terrenos adjacentes, mediante o reafeiçoamento e atenuação dos taludes, a
reordenação das linhas de drenagem e a recomposição da cobertura vegetal de
modo a permitir o tratamento harmônico da mesma com a paisagem circundante.
Destaca-se que, as áreas de apoio somente poderão ser utilizadas após
contarem com a autorização do órgão ambiental competente e, durante o
período de utilização, devem ser cumpridas todas as exigências e recomendações
vinculadas à autorização, tendo-se em vista que as áreas devem ser devolvidas ao
uso somente após sua recuperação ambiental, devidamente comprovada em
vistoria pelos técnicos dos órgãos licenciadores.
c.2) Observância, no que respeita aos componentes do CANTEIRO DE OBRAS,
das orientações ambientais, especificadas em separado para cada uma das fases
retratadas em b. 1, b.2 e b. 3, na forma que se segue:
c.2.1) Orientações Ambientais para a fase de construção/montagem.
c.2.1.1) Orientação do ambiente físico:
 A área de implantação do canteiro não pode ser susceptível a instalação
de processos erosivos;
 A área de implantação do canteiro não pode ser sujeita a processos de
recalque diferencial;
 A área de implantação do canteiro não pode ser sujeita à instabilidades
físicas passíveis de ocorrência em cotas superiores (a exemplo:
escorregamentos, deslizamentos, depósitos de tálus etc.);
 A área do canteiro de obras não deve apresentar topografia
acidentada;
 A área do canteiro de obras não pode ser susceptível a cheias e
inundações;
 A área do canteiro de obras não pode apresentar lençol freático
aflorante;
 A área do canteiro de obras não pode situar-se próxima a nascentes de
cursos d'água;
 Deve ser evitar que a área do canteiro de obras seja instalada em linha
com a direção predominante dos ventos e nucleamentos urbanos;
 A instalação do canteiro de obras deverá contemplar a instalação de um
sistema de drenagem específico para cada local, contenção de erosão
específico, estabilização, dentre outros.
c.2.1.2) Orientação do ambiente biótico:
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 A área do canteiro de obras não pode apresentar fisionomias vegetais
protegidas em lei, tais como, remanescentes da Mata Atlântica e Áreas de
Preservação Permanente (Matas de Galeria, Restingas etc.);
 A área do canteiro de obras deve ser convenientemente dimensionada,
de maneira a atender as suas finalidades específicas, mas sob a condição de
acarretar, em termos de desmatamento, a menor degradação possível;
 A área do canteiro de obras não pode, interferir com espécies vegetais
raras ou em extinção, conforme definidas em lei, nos âmbitos federal e
estadual;
 A área do canteiro de obras não pode ser instalada sobre sistemas
naturais que se constituam em espaço domiciliar de espécies da fauna
(habitats preferenciais, área de reprodução, áreas de dessedentação etc.);
 A área do canteiro de obras não pode interferir com espécies da fauna
raras ou em extinção, e de interesse científico e econômico, conforme
definidas em lei, nos âmbitos federal e estadual.
c.2.1.3) Orientações do ambiente antrópico:
 O setor encarregado da supervisão ambiental das obras informará
previamente à Prefeitura com jurisdição na área o início das atividades de
implantação do canteiro de obras, o qual, de preferência deverá se situar
distante de aglomerados urbanos;
 A instalação do canteiro de obras obedecerá à legislação de uso e
ocupação do solo vigente nos municípios envolvidos;
 Deverá ser observado o horário de operação destas atividades,
compatibilizando-o com a lei do silêncio, quando as mesmas ocorrem na
proximidade de áreas urbanas;
 Na instalação do canteiro de obras será implementado, pela empreiteira
responsável pelas obras, um sistema de sinalização, envolvendo advertências,
orientações, riscos e demais aspectos do ordenamento operacional e do
tráfego, com objetivos internos e externos;
 Na fase de instalação do canteiro de obras, serão implantados sistemas
de abastecimento d'água, de esgotamento sanitário (doméstico e industrial) e
de coleta e disposição de resíduos sólidos, compatíveis com a manutenção
da qualidade ambiental dos fatores água e solo da área de intervenção do
projeto.
c.2.2) Orientações Ambientais para a fase de Operação.
c.2.2.1) Orientações do ambiente físico:
 Durante a operação do canteiro de obras o setor encarregado da
supervisão ambiental realizará a monitoração da qualidade do ar da área de
intervenção do projeto rodoviário e das áreas afetadas - periodicidade
estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação do canteiro de obras a supervisão ambiental
realizará a monitoração da qualidade da água dos corpos hídricos em que
são lançados efluentes de quaisquer naturezas, provenientes da infra-estrutura
instalada - periodicidade mínima estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação do canteiro de obras o setor encarregado da
supervisão ambiental realizará inspeções ambientais para análise das
condições do solo, sobretudo nas áreas em que estiver sido exposto por força
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da obra, considerando fenômenos como a erosão, o assoreamento, recalques
diferenciais, efeitos da drenagem alterada, nível do lençol freático, etc. periodicidade mínima estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação do canteiro de obras o setor encarregado da
supervisão ambiental realizará a monitoração do solo para aferição dos seus
níveis de toxidez - periodicidade mínima estabelecida no Programa específico.
c.2.2.2) Orientações do ambiente biótico:
 Durante a operação do canteiro de obras o setor encarregado da
supervisão ambiental realizará inspeções ambientais para análise das
condições da vegetação na área de intervenção do projeto, considerando
especificamente as fisionomias protegidas por lei, as espécies raras ou em
extinção porventura ocorrentes, e os sistemas ecológicos que se constituam
em espaço domiciliar da fauna ocorrente - periodicidade mínima semestral
estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação do canteiro de obras o setor encarregado da
supervisão ambiental realizará inspeções ambientais para análise das
condições da fauna ocorrente na área de intervenção do projeto,
considerando especificamente as espécies raras ou em extinção, as espécies
de interesse científico e econômico, o grau de atração de espécies de hábitos
peridomiciliares, eventuais ocorrências de vetores e reservatórios de endemias
e zoonoses, e o quadro resultante de evasão da fauna - periodicidade mínima
estabelecida no Programa específico.
c.2.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
 Durante a operação do canteiro de obras o setor de carregamento da
supervisão ambiental realizará inspeções ambientais com levantamentos sobre
os efeitos relativos à qualidade de vida da população diretamente afetada
pelo projeto rodoviário - periodicidade mínima estabelecido no programa
específico;
c.2.3) Orientações Ambientais para a fase de Desmobilização.
c.2.3.1) Orientações Gerais:
 Deverá ser procedida a reabilitação ambiental das áreas do canteiro de
obras; de caixas e jazidas de empréstimo; de bota-foras; de trilhas, caminhos
de serviço e estradas de acesso; de áreas de disposição de resíduos sólidos; e
de outras áreas de apoio alteradas;
 As drenagens temporárias executadas para a implantação de caminhos
de serviço e estradas de acesso, devem ser removidas durante as atividades
de reabilitação ambiental acima discriminadas. O material removido deverá
ser acumulado em área de bota-fora.
c.3) Observância, no que respeita às INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, das
orientações ambientais, especificadas em separado para cada uma das fases
retratadas em b.1, b.2 e b.3, na forma que segue:
c.3.1) Orientações Ambientais para a fase de construção/montagem.
c.3.1.1) Orientações do ambiente físico:
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 As áreas de implantação das usinas não podem estar sujeitas à
instabilidades físicas passíveis de ocorrência em cotas superiores (a exemplo:
escorregamentos, deslizamentos, depósitos de tálus, etc.);
 As áreas das usinas de asfalto, concreto e solos não podem ser
susceptíveis a cheias e inundações;
 As áreas das usinas de asfalto, concreto e solos não podem situar-se
próximas a nascentes de cursos d'água;
 Deve se evitar que as usinas de asfalto, concreto e solos sejam instaladas
em linha com a direção predominante dos ventos e nucleamentos urbanos.
c.3.1.2) Orientações do ambiente antrópico:
 O setor encarregado da supervisão ambiental das obras consultará os
órgãos ambientais com jurisdição nas áreas de operação das usinas, antes de
sua instalação, a fim de estabelecer o nível necessário para o controle de
emissão de gases e particulados pelas suas chaminés;
 A instalação das usinas de asfalto, concreto e solos obedecerá à
legislação de uso e ocupação do solo vigente nos municípios envolvidos;
 Na instalação das usinas de asfalto, concreto e solos, será implementado
um sistema de sinalização, envolvendo advertências, orientações e riscos de
acidentes.
c.3.2) Orientações Ambientais para a fase de operação.
c.3.2.1) Orientações do ambiente físico:
 Durante a execução das diversas etapas de concretagem, envolvendo o
preparo e lançamento de concreto para a construção de obras de arte
especiais ou correntes, deverão ser tomados os devidos, cuidados para que os
resíduos sólidos e líquidos não alcancem a calha dos rios;
 Durante a operação das usinas de asfalto, concreto e solos o setor
encarregado da supervisão ambiental realizará a monitoração da qualidade
do ar da área de intervenção do projeto rodoviário e das áreas afetadas periodicidade mínima estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação das usinas de asfalto, concreto e solos o setor
encarregado da supervisão ambiental realizará a monitoração da qualidade
da água dos corpos hídricos em que eventualmente sejam lançados efluentes
de quaisquer naturezas, provenientes da infra-estrutura instalada periodicidade mínima estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação das usinas de asfalto, concreto e solos, o setor
encarregado da supervisão ambiental realizará a monitoração do solo para
aferição dos seus níveis de toxidez - periodicidade estabelecida no Programa
específico.
c.3.2.2) Orientações do ambiente biótico:
 Durante a operação destas unidades o setor encarregado da supervisão
ambiental realizará inspeções ambientais para análise das condições da
vegetação na área de intervenção do projeto, considerando
especificamente as fisionomias protegidas por lei, as espécies raras ou em
extinção porventura ocorrentes, e os sistemas ecológicos que se constituam
em espaço domiciliar da fauna ocorrente - periodicidade mínima
estabelecida no Programa específico;
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 Durante a operação destas unidades o setor encarregado da supervisão
ambiental realizará inspeções ambientais para análise das condições da
fauna ocorrente na área de intervenção do projeto, considerando
especificamente as espécies raras ou em extinção, as espécies de interesse
científico e econômico, o grau de atração de espécies de hábitos
peridomiciliares, eventuais ocorrências de vetores e reservatórios de endemias
e zoonoses, e o quadro resultante de evasão da fauna - periodicidade mínima
estabelecido no Programa específico.
c.3.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
 Durante a operação das usinas de asfalto, concreto e de solos o setor
encarregado da supervisão ambiental realizará inspeções ambientais visando
identificar a eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos e
líquidos, bem como do sistema de coleta, tratamento e destinação de
resíduos sólidos - periodicidade mínima estabelecido no programa específico.
c.4) Observância, no que respeita aos EQUIPAMENTOS EM GERAL, das
orientações ambientais especificados a seguir:
c.4.1) Orientações Gerais:
 Todos os efluentes provenientes da lavagem e manutenção de máquinas
e equipamentos (óleos, graxas, etc.) devem ter como destino uma caixa
separadora, para o devido tratamento no sistema específico do canteiro de
obras;
 Deverá ser observado o horário de operação destas atividades,
compatibilizando-o com a lei do silêncio, quando as mesmas ocorrerem na
proximidade de áreas urbanas;
 A operação de máquinas e equipamentos obedecerá aos dispositivos do
sistema de sinalização do canteiro de obras;
 A manutenção preventiva e corretiva permanente das máquinas e
equipamentos em operação na obra, será efetuado sobretudo considerando
a geração de ruídos, a geração de gases e odores e as condições de
segurança operacional;
 Deverão ser realizadas as medidas necessárias para a prevenção da
geração de particulados provenientes da operação de máquinas e
equipamentos (a exemplo, aspersão de água nas pistas de acesso, aspersão
de água em cargas que liberem particulados, cobertura das cargas
transportadas com pequena granulometria, etc.);
 As áreas destinadas à instalação dos equipamentos de tratamento e
destinação de efluentes e resíduos sólidos não podem estar sujeitas à
instabilidades físicas passíveis de ocorrência em cotas superiores (a exemplo:
escorregamentos, deslizamentos, depósitos de tálus, etc.);
 Os equipamentos de tratamento de efluentes e resíduos sólidos não
podem situar-se próximos a nascentes de cursos d'água;
 Deve ser evitado que os equipamentos de tratamento de efluentes e
resíduos sólidos sejam instalados em linha com a direção predominante dos
ventos e nucleamentos urbanos;
 A instalação dos equipamentos de tratamento e destinação de efluentes
e resíduos sólidos obedecerá à legislação de uso e ocupação do solo vigente
nos municípios envolvidos;
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 Durante a operação dos equipamentos de tratamento e destinação de
efluentes e resíduos sólidos a supervisão ambiental realizará a monitoração da
qualidade da água dos respectivos corpos receptores - periodicidade mínima
trimestral;
 Durante a operação dos equipamentos de tratamento e destinação de
efluentes e resíduos sólidos a supervisão ambiental realizará inspeções visando
identificar a eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos e
líquidos, bem como do sistema de coleta, tratamento e destinação de
resíduos sólidos - periodicidade mínima trimestral.
d) O controle quanto à efetiva observância ao disposto nas alíneas c.2, c.3 e
c.4 será feito visualmente e, se julgado necessário, deverá ser conjugado a
aferições geométricas e procedimentos tecnológicos. O controle deverá se fazer
presente ao longo de todo o período de execução das obras englobando
inspeções e/ou monitoração e será exercido pelo responsável pelo "Meio Ambiente
da Fiscalização".
ECA-2 – DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS
a) Esta Especificação trata dos serviços de desmatamento e limpeza das
áreas destinadas à implantação da plataforma da nova pista a ser construída;
b) O documento dispõe especificamente sobre os condicionamentos
estabelecidos nos Programas Ambientais, a serem incorporados às Especificações
de Serviços vinculadas aos Projetos de Engenharia;
Conforme o disposto na alínea c, referidos condicionamentos estão
enumerados segundo 3 grupos distintos, conforme a natureza da componente
ambientar.
c) Constitui-se em condição básica para a execução dos serviços de
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS, o atendimento aos seguintes quesitos:
c.1) Observância das recomendações concernentes aos procedimentos a
serem adotados relativamente à concessão do Licenciamento Ambiental na forma
que se segue.
Relativamente as áreas para as quais não se dispõe da competente
autorização do IBAMA para a supressão da cobertura vegetal, no âmbito das
LICENÇA PRÉVIA – LP e 7LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI, deverão ser previamente
adotadas as providências com vistas a devida regularidade florestal; no caso da
área se destinar a instalação de Canteiro de Obras, Instalações Industriais e
Equipamentos em Geral ou de Caminhos de Serviços ou de Jazidas e Caixas de
Empréstimo deverão ser adotadas em seqüência as providências correspondentes
adicionais definidas na ECA-1, ECA-3 ou na ECA-4.
c.2) Observância das orientações ambientais especificadas a seguir:
c.2.1) Orientação do ambiente físico:
 As áreas de desmatamento e de limpeza de terrenos não podem situar-se
próximas a nascentes de cursos d'água;
 O material do desmatamento e da limpeza do terreno não pode ser
lançado dentro de talvegues e de corpos d'água;
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 Nos desmatamentos e limpeza de terrenos nas proximidades de corpos
d'água deverão ser implantados dispositivos que impeçam o carreamento de
sedimentos (enleiramento do material removido, valetas para condução das
águas superficiais, valetas paralelas ao corpo d'água etc.);
 O solo orgânico removido durante a operação de limpeza de terrenos
será armazenada em local apropriado, para posterior utilização em atividades
de reabilitação de áreas alteradas.
 Os serviços de terraplenagem deverão ser objeto de planejamento
prévio, com a finalidade de se evitar e/ou minimizar a exposição
desnecessária dos solos à ação, principalmente, das águas superficiais.
 Operacionalmente, dentre os procedimentos metodológicos a serem
implementados, deverão ter lugar:
 Acompanhamento das Condições Climáticas. O engenheiro responsável
pela obra, deverá ter acesso aos dados meteorológicos da região, evitando,
sempre que possível, a abertura de novas frentes quando houver previsão de
chuvas intensas num curto período de tempo.
 Limitar o Desmatamento. Orientar e limitar o desmatamento ao
estritamente necessário à implantação das obras na faixa estradal (pista +
acostamento + aceiros laterais).
O corte da vegetação ao longo da faixa a ser terraplanada deverá ser feita
de forma ordenada, obedecendo aos seguintes critérios:


Manter o corte estritamente no limite definido na Nota de Serviço;

Para os espécimes vegetais com DAP > 10 cm fazer o corte seletivo com
moto-serra e proceder ao empilhamento da madeira para posterior transporte. A
madeira oriunda do corte só poderá ser transportada com a respectiva ATPF
(Autorização para o Transporte de Produtos Florestais) a ser obtida no órgão florestal
licenciador.


Limitar a abertura de canchas

Deverá ser limitada ao máximo a abertura de novas frentes, sem que as já
abertas (terraplenagem do corpo estradal), tenham os elementos de proteção
estabelecidos (drenagem, cobertura de proteção, bacias de sedimentação etc.).
 Estocar adequadamente o solo orgânico proveniente da limpeza dos
“off-sets”, que deverá ser reaplicado nos locais de empréstimo, bota-foras e
demais áreas a serem recuperadas, conforme estabelecido.
 Respeitar a legislação de uso e ocupação do solo vigente nos municípios
envolvidos, nas atividades de desmatamento e de limpeza de terrenos;
 Implantar dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos
(enleiramento do material removido, valetas para condução das águas
superficiais, valetas paralelas ao corpo d’água etc.), nos desmatamentos e
limpeza de terrenos nas proximidades de corpos d’água;
 Limitar ao máximo, na implantação de pontes e ou bueiros, o processo de
degradação da vegetação ciliar, restringindo as áreas a serem desmatadas,
ao mínimo efetivamente necessário;
c.2.2) Orientação do ambiente biótico:
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 As áreas a serem desmatadas ou limpas deverão se restringir aos limites
do "off-set", acrescidos de um faixa mínima de operação, acompanhando a
linha de "off-set";
 Árvores de grande porte que representem risco para as atividades da
obra e para o corpo estradal, mesmo que estejam fora dos limites acima
estabelecidos, deverão ser retiradas;
 O desmatamento de áreas de empréstimo deverão se restringir somente
às áreas a serem exploradas;
 Quando da implantação de pontes e ou bueiros, o processo de
degradação da vegetação ciliar deverá ser minimizado ao máximo,
limitando-se as áreas a serem desmatadas, ao mínimo efetivamente
necessário;
 As técnicas de desmatamento e de limpeza de terrenos deverão ser
compatíveis com as características da cobertura vegetal a ser retirada. É
expressamente proibido o uso de explosivos, agentes químicos (herbicidas,
desfolhantes etc.), processos mecânicos não controlados e queimadas para a
realização de desmatamentos e de limpeza de terrenos;
 Quando o porte da cobertura vegetal removida permitir, deverá ser
procedida a seleção de espécies para usos alternativos (postes, moirões,
serraria, carvão, etc.);
 Os resíduos provenientes dos desmatamentos e limpeza de terrenos
(folhas, pus, tocos etc.) deverão ser enleirados em áreas pré-definidas, para
posterior utilização nas atividades de reabilitação ambiental;
 As áreas a serem desmatadas não podem apresentar fisionomias vegetais
protegidas em lei, tais como, remanescentes da Mata Atlântica e Áreas de
Preservação Permanente (matas de galeria, restingas etc.), salvo em situações
de exceção, quando será necessária a autorização do IBAMA – Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis;
 As áreas a serem desmatadas não podem interferir com espécies vegetas
raras ou em extinção, conforme definidas em lei, nos âmbitos federal e
estadual;
 Sistemas naturais que se constituam em espaço domiciliar de espécies da
fauna (habitats preferenciais, áreas de reprodução, áreas de dessedentação,
etc.) não devem sofrer desmatamento;
 As áreas de desmatamento ou de limpeza de terreno não devem interferir
com espécies da fauna raras ou em extinção, e de interesse científico e
econômico, conforme destinadas em lei nos âmbitos federal e estadual.
c.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
 O setor encarregado da supervisão ambiental das obras informará
previamente às Prefeituras com jurisdição nas áreas e/ou órgãos ambientais
municipais ou estaduais competentes e/ou IBAMA o início das atividades de
desmatamento e de limpeza de terrenos;
 As atividades de desmatamento serão realizadas em conformidade com
as necessidades das atividades de terraplenagem. Não será permitido um
avanço desnecessário das frentes de desmatamento com relação às frentes
de terraplanagem;
 As atividades de desmatamento e de limpeza de terrenos obedecerão à
legislação de uso e ocupação do solo vigente nos municípios envolvidos;
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 Nas atividades de desmatamento e de limpeza de terrenos recomendase que possua um programa de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos utilizados;
 Deverá ser observado horário de operação destas atividades,
compatibilizando-o com a lei do silêncio, quando as mesmas ocorrem na
proximidade de áreas urbanas;
 Nas atividades de desmatamento e de limpeza de terrenos será
implementado, um sistema de sinalização, envolvendo advertências,
orientações, riscos e demais aspectos do ordenamento operacional e do
tráfego.
d) O controle quanto à efetiva observância ao disposto nas alíneas c.2, será
feito visualmente e, se julgado necessário, deverá ser conjugado a aferições
geométricas e procedimentos tecnológicos. O controle deverá se fazer presente ao
longo de todo o período de execução das obras e será exercido pelo responsável
pelo "Meio Ambiente" da Fiscalização.
ECA-3 – CAMINHOS DE SERVIÇO
a) Esta especificação trata dos serviços referentes à abertura de trilhas,
caminhos de serviço e estradas de acesso para propiciar o deslocamento de
equipamentos e veículos a serem acionados para atendimento às várias finalidades
inerentes à execução da obra;
b) O documento dispõe mais especificamente sobre os condicionamentos
estabelecidos nos Programas Ambientais, a serem incorporados às Especificações
de Serviços vinculados aos Projetos de Engenharia;
Conforme o disposto na alínea c, referidos condicionamentos estão
enumerados segundo 3 grupos distintos, conforme a natureza da componente
ambientar.
c) Constitui-se em condição básica para a abertura do CAMINHOS DE
SERVIÇO, o atendimento aos seguintes quesitos:
c.1) Observância das recomendações concernentes aos procedimentos a
serem adotados relativamente à concessão do Licenciamento Ambiental na forma
que se segue.
Relativamente aos CAMINHOS DE SERVIÇOS para os quais não se dispõe da
competente autorização do IBAMA para a supressão da cobertura vegetal, no
âmbito das LICENÇA PRÉVIA – LP e LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI, deverão ser
previamente adotadas as providências com vistas a devida regularidade florestal;
considerando por outro lado que as instalações constituem fonte de poluição,
deverão ser solicitadas as autorizações e licenças pertinentes, junto aos órgãos
ambientais estaduais responsáveis pelo controle dos padrões ambientais
estabelecidos, e órgão público municipal responsável pela regularidade das
atividades desenvolvidas. Os requerimentos de autorizações e licenças específicas
deverão ser acompanhados dos respectivos projetos das instalações, contendo as
medidas, dispositivos e especificações técnicas a serem empregados no controle
ambiental, em conformidade com a normatização do DNIT, da ABNT, dos
condicionantes legais e demais requisitos impostos pelos órgãos licenciadores.
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Todas as áreas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das
atividades, uma configuração geométrica compatível com a topografia dos
terrenos adjacentes, mediante o reafeiçoamento e atenuação dos taludes, a
reordenação das linhas de drenagem e a recomposição da cobertura vegetal de
modo a permitir o tratamento harmônico da mesma com a paisagem circundante.
Destaca-se que, as áreas de apoio somente poderão ser utilizadas após
contarem com a autorização do órgão ambiental competente e, durante o
período de utilização, devem ser cumpridas todas as exigências e recomendações
vinculadas à autorização, tendo-se em vista que as áreas devem ser devolvidas ao
uso somente após sua recuperação ambiental, devidamente comprovada em
vistoria pelos técnicos dos órgãos licenciadores.
c.2) Observância das orientações ambientais especificadas em c-2, da forma
que se segue:
1) Orientações do ambiente físico:
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviços e
estradas de acesso não devem ser susceptíveis a processos erosivos;
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviços e
estradas de acesso não devem ser sujeitas a processos de recalque
diferencial;
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e
estrada de acesso não devem estar sujeitas à instabilidades físicas passíveis de
ocorrência em cotas superiores (a exemplo: escorregamentos, deslizamentos,
depósitos de tálus etc.);
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviços e
estradas de acesso não devem apresentar topografia acidentada;
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e
estradas de acesso não devem ser susceptíveis a cheias e inundações;
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e
estradas de acesso não devem apresentar lençol freático aflorante;
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e
estradas de acesso não podem situar-se próximas a nascentes de cursos
d'água,
 As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e
estradas de acesso devem estar situadas, preferencialmente, dentro da faixa
de domínio da rodovia, à exceção dos acessos a jazidas, caixas de
empréstimo e bota-foras;
 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso devem
apresentar traçados em planta e perfil para atendimento à finalidade estrita
da operação normal dos equipamentos que nela trafegarão;
 As trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso deverão ser
contempladas, sempre que necessário, com sistemas de drenagem
específico.
c.2.2) Orientações do ambiente biótico.
 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso não pode
interferir com fisionomias vegetais protegidas em lei, tais como, remanescentes
da Mata Atlântica e Áreas de Preservação Permanente (matas de galeria,
restingas etc.);
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 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso não pode
inferir com espécies vegetais raras ou em extinção, conforme definidas em lei,
nos âmbitos federal e estadual;
 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso não pode
afetar sistemas naturais que se constituam em espaço domiciliar de espécies
da fauna (habitats preferenciais, áreas de reprodução, áreas de
dessedentação ,etc.);
 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso não pode
interferir com espécies da fauna raras ou em extinção, e de interesse científico
e econômico, conforme definidas em lei, nos âmbitos federal e estadual.
c.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
 A supervisão ambiental das obras informará previamente aos órgãos
federais e/ou estaduais e/ou municipais com jurisdição nas áreas o início das
atividades de abertura de trilhas, caminhos de serviços e estradas de acesso
na oportunidade, deverão ser apresentados além das interferências com
núcleos urbanos e faixas lindeiras de ocupação as quais devem ser
minimizadas os seguintes elementos de tráfego: rotas a serem desenvolvidas
(com indicação em separado para caminhões e veículos pesados e viaturas
de transportes de trabalhadores) nas várias vias, com as respectivas
intensidades de tráfego gerado, período da incidência e as implicações nas
capacidades das vias;
 A abertura de trilhas, caminhos de serviço e estradas de acesso
obedecerá à legislação de uso e ocupação do solo vigente nos municípios
envolvidos;
 Deverá ser observado horário de operação das atividades,
compatilizando-o com a lei do silêncio, quando as mesmas ocorrem na
proximidade de áreas urbanas;
 Nas trilhas, caminhos de serviços e estradas de acesso será
implementado, pela empreiteira responsável pelas obras, um sistema de
sinalização, envolvendo advertências, orientações, riscos e demais aspectos
do ordenamento operacional e do tráfego.
d) O controle quanto à efetiva observância ao disposto nas alíneas c.2, será
feito visualmente e, se julgado necessário, deverá ser conjugado a aferições
geométricas e procedimentos tecnológicos. O controle deverá se fazer presente ao
longo de todo o período de execução das obras e será exercido pelo responsável
pelo "Meio Ambiente" da Fiscalização.
ECA-4 – JAZIDAS E CAIXAS DE EMPRÉSTIMOS
a) Estas especificado trata dos serviços de escavação e exploração de
empréstimos e de jazidas em geral, envolvendo pedreiras, areais, saibreiras,
cascalheiras e outras ocorrências, com vistas à obtenção dos materiais a serem
utilizados na construção/complementação dos aterros, das camadas constituintes
do pavimento ou das estruturas em geral.
b) O documento dispõe mais especificamente sobre os condicionamentos
estabelecidos nos Programas Ambientais, a serem incorporados às Especificações
de Serviços vinculados aos Projetos de Engenharia.
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Conforme o disposto na alínea c, inicialmente é feita a abordagem da fase
de instalação e, posteriormente, a fim de operação das Jazidas e Caixas de
Empréstimos.
c) Constitui-se em condição básica para a escavação e exploração de
JAZÍDAS E CAIXAS DE EMPRÉSTIMO, o atendimento aos seguintes quesitos:
c.1) Observância das recomendações concernentes aos procedimentos a
serem adotados relativamente à concessão do Licenciamento Ambiental na forma
que se segue.
Relativamente à jazidas, caixas de empréstimos e bota-foras para os quais
não se dispõe da competente autorização do IBAMA para a supressão da
cobertura vegetal, no âmbito das LICENÇA PRÉVIA – LP e LICENÇA DE INSTALAÇÃO
– LI, deverão ser previamente adotadas as providências com vistas a devida
regularidade florestal - bem como para elaboração dos respectivos Planos de
Recuperação das áreas de empréstimo, jazidas e bota-foras previstas para
utilização, Planos estes, a serem submetidos e aprovados pelos órgãos ambientais
estaduais e, eventualmente, municipais.
De outra parte, com vistas a elaboração dos Planos de Recuperação das
Áreas Degradadas para as jazidas, caixas de empréstimo e bota-foras, as
empreiteiras deverão contatar os órgãos ambientais estaduais, visando obter
orientação, roteiros de procedimentos, modelos e impressos próprios, bem como a
normatização e documentação exigidos nos requerimentos de licenciamentos
específicos. Em caso de inexistirem regulamentações próprias para a condução da
regularidade ambiental dessas áreas, deverá ser estabelecido, de comum acordo
com os órgãos licenciadores, um “Termo de Referência” para orientar a sua
elaboração, que deverá incorporar a normatização vigente do DNIT e as
recomendações sugeridas no Programa de Recuperação de Áreas Degradas,
integrante do PBA.
Como orientações gerais na elaboração do PRAD de jazidas, caixas de
empréstimo e bota-foras, devem ser objetos preferenciais de análise os aspectos
relativos às interferências com as áreas de preservação permanente, com unidades
de conservação e formações vegetais remanescente, os efeitos sobre os usos do
solo e as interferências com as áreas de proteção de mananciais.
No caso das jazidas, utilizadas na obtenção de agregados para concreto e
pavimentos, é recomendável o aproveitamento de material pétreo proveniente de
desmontes rochosos obrigatórios e a preferência à utilização de pedreiras de
operação comercial, desde que devidamente licenciadas pelos órgãos
competentes. As explorações de pedreiras deverão contar com a regularização
perante o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, mediante a
licença para a lavra, e a documentação que atesta a regularidade da atividade
deverá ser apresentada, seja da empreiteira, seja de fornecedor do material
proveniente de empresa de exploração comercial.
Todas as áreas utilizadas devem apresentar, ao encerramento das
atividades, uma configuração geométrica compatível com a topografia dos
terrenos adjacentes, mediante o reafeiçoamento e atenuação dos taludes, a
reordenação das linhas de drenagem e a recomposição da cobertura vegetal de
modo a permitir o tratamento harmônico da mesma com a paisagem circundante.
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Destaca-se que, as áreas de apoio somente poderão ser utilizadas após
contarem com a autorização do órgão ambiental competente e, durante o
período de utilização, devem ser cumpridas todas as exigências e recomendações
vinculadas à autorização, tendo-se em vista que as áreas devem ser devolvidas ao
uso somente após sua recuperação ambiental, devidamente comprovada em
vistoria pelos técnicos dos órgãos licenciadores.
c.2) Observância, no que respeita à escavação e exploração de JAZIDAS E
CAIXAS DE EMPRÉSTIMOS, das orientações ambientais, especificadas em separado
para as fases de instalação e de operação, na forma que se segue.
c.2.1) Orientações Ambientais para a fase de instalação.
c.2.1.1) Orientações do ambiente físico:
 O aceleramento de processos erosivos em áreas de jazidas e caixas de
empréstimos deverá ser evitado através de medidas preventivas (a exemplo,
revegetação de taludes expostos e com alta declividade, terraceamento e
drenagem, amenização da declividade de taludes, hidrosemeadura, manejo
e compactação do solo ctc.);
 As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos não podem
estar sujeitas à instabilidades físicas passíveis de ocorrência em cotas
superiores, a exemplo: escorregamentos, deslizamentos, depósitos de tálus,
etc.;
 As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos não podem ser
susceptíveis a cheias e inundações, bem como as áreas de instalação de
jazidas de materiais argilosos não devem apresentar lençol freático aflorante;
 As jazidas e caixas de empréstimos deverão ser operadas com gradiente
de declividade suficiente para promover o escoamento das águas pluviais;
 As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos não podem
situar-se próximas a nascentes de cursos d'água;
 As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos serão
contempladas com a implantação de um sistema de drenagem específico
(curvas de nível, cordões, etc.) a serem executados com os próprios
equipamentos de terraplenagem.
c.2.1.2) Orientações do ambiente biótico:
 As áreas selecionadas para a instalação de jazidas e caixas de
empréstimos não podem apresentar fisionomias vegetais protegidas em lei, tais
como, remanescentes da Mata Atlântica e Áreas de Preservação Permanente
(Mata de Galeria, Restingas, etc.), respeitados os termos da legislação
específica em vigor;
 As áreas para a instalação de jazidas e caixas de empréstimo não podem
interferir com espécies vegetais raras ou em extinção, conforme definidas em
lei, nos âmbitos federal e estadual;
 Sistemas naturais que se constituam em espaço domiciliar de espécies da
fauna (habitats preferenciais, áreas de reprodução, áreas de dessedentação,
etc.) não poderão sofrer qualquer tipo de empréstimo de seus recursos;
 As jazidas e caixas de empréstimos não podem interferir com espécies da
fauna rara ou em extinção, e de interesse cientifico e econômico, conforme
definidas em lei, nos âmbitos federal e estadual.
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c.2.1.3) Orientações do ambiente antrópico:
 A supervisão ambiental das obras informará previamente às Prefeituras
com jurisdição nas áreas o início das atividades de instalação das jazidas e
caixas de empréstimos;
 A instalação de jazidas e caixas de empréstimos deverá se situar
preferencialmente, em locais afastados de veículos ou unidades habitacionais
e obedecerá à legislação de uso e ocupação do solo vigente nos municípios
envolvidos;
 Na instalação das jazidas e caixas de empréstimos será implementado,
um sistema de sinalização, envolvendo advertências, orientações, riscos e
demais aspectos do ordenamento operacional e do tráfego, com objetivos
internos e externos.
c.2.2) Orientações Ambientais para a fase de operação.
c.2.2. 1) Orientações do ambiente físico:
 Durante a operação das jazidas e caixa de empréstimos o setor
encarregado da supervisão ambiental da obra realizará a monitoração do
índice de turbidez dos corpos hídricos em função dos sedimentos que são
carreados por força da atividade - periodicidade mínima estabelecida no
Programa específico;
 Durante a operação das jazidas e caixas de empréstimos o setor
encarregado da supervisão ambiental da obra realizará inspeções para
análise das condições do solo, sobretudo nas áreas em que estiver sido
exposto por força da exploração, considerando fenômenos como a erosão, o
assoreamento, efeitos da drenagem alterada, nível do lençol freático, etc. periodicidade estabelecida no Programa específico.
c.2.2.2) Orientações do ambiente biótico:
 Durante a operação das jazidas e das caixas de empréstimos o setor
encarregado da supervisão ambiental da obra realizará inspeções para
análise das condições da vegetação nas áreas exploradas, considerando
especificamente as fisionomias protegidas por lei, as espécies raras ou em
extinção porventura ocorrentes, e os sistemas ecológicos que se constituam
em espaço domiciliar da fauna ocorrente - periodicidade mínima
estabelecida no Programa específico;
 Durante a operação das jazidas e das caixas de empréstimos o setor
encarregado da supervisão ambiental da obra realizará inspeções para
análise das condições da fauna ocorrente nas áreas exploradas,
considerando especificamente as espécies raras ou em extinção, as espécies
de interesse científico e econômico, o grau de atração de espécies de hábitos
peridomiciliares, eventuais ocorrências de vetores e reservatórios de endemias
e zoonoses, e o quadro resultante de evasão da fauna - periodicidade mínima
estabelecida no Programa específico.
c.2.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
 Durante a operação das jazidas e das caixas de empréstimos o setor
encarregado da supervisão ambiental da obra realizará inspeções acerca das
interferências dessa atividades sobre a qualidade de vida das comunidades
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diretamente afetadas - periodicidade mínima estabelecida no Programa
específico.
d) O Controle quanto à efetiva observância ao disposto nas alíneas c.2, será
feito visualmente e, se julgado necessário, deverá ser conjugado a aferição
geométricas e procedimentos tecnológicos. O controle deverá se fazer presente ao
longo de todo o período de execução das obras e será exercido pelo responsável
pelo "Meio Ambiente" da Fiscalização.
ECA-5 – ATERROS, CORTES E BOTA-FORAS
a) Esta especificação trata de serviços relacionados com a execução dos
cortes e aterros que serão implantados, como elementos necessários à constituição
da plataforma a ser implantada;
b) O documento dispõe mais especificamente sobre os condicionamentos
estabelecidos nos Programas Ambientais, a serem incorporados às Especificações
de Serviços vinculadas aos Projetos de Engenharia;
Conforme o disposto na alínea c, inicialmente são consideradas as
orientações do ambiente físico e, posteriormente, às do ambiente antrópico.
c)
Constitui-se em condição básica para a execução dos ATERROS,
CORTES E BOTA-FORAS, o atendimento aos seguintes quesitos:
c.1) Observância rigorosa ao cronograma físico estabelecendo para os
serviços, em consonância com o planejamento prévio e os procedimentos
metodológicos reportados na ECA-2.
c.2) Observância, no que respeita à execução dos ATERROS, CORTES E BOTAFORAS, das orientações ambientais, especificadas na forma que se segue:
c.2. 1) Orientações do ambiente físico:
 O aceleramento de processos erosivos decorrentes das atividades de
terraplenagem deverá ser evitado através de medidas preventivas (a
exemplo, revegetação de taludes expostos e com alta declividade,
terraceamento e drenagem, amenização da declividade de taludes,
hidrosemeadura, manejo e compactação do solo, etc.);
 Eventuais
desmoronamentos
provocados
pelas
atividades
de
terraplenagem serão motivo de soluções técnicas específicas, oferecidas pela
empresa projetista, aprovadas pelo DNIT, e acompanhadas pela supervisão
ambiental da obra, que documentará adequadamente o evento;
 Os aterros de encontros de pontes, sobretudo em suas faces de contato
com o corpo hídrico, serão realizados contemplando medidas de proteção
contra processos erosivos e desmoronamentos, até a cota de máxima cheia
(terra armada, enrocamento, pedra a argamassa projetada, etc.);
 As áreas terraplenadas não podem estar sujeita à instabilidades físicas
passíveis de ocorrência em cotas superiores (a exemplo, escorregamentos,
deslizamentos, depósitos de tálus, etc.);
Executar
medidas
de
proteção
contra
processos
erosivos
e
desmoronamentos, em aterros de encontros de pontes e em aterros que
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apresentem faces de contato com o corpo hídrico, até a cota máxima de cheia
(terra armada, enrocamento, pedra argamassada, argamassa projetada etc.);
Executar medidas que objetivem evitar a evolução de erosões e rupturas
remontantes, no caso de aterro em encostas, medidas estas, que deverão incluir:
 implantação de um sistema de drenagem para captação de surgências
d’água, se necessário, antes de lançar qualquer material (colchão drenante);
 conformação do pé de aterro em forma de dique, com material
razoavelmente compactado e, quando próximo a cursos d’água, proteger o
dique com enrrocamento;
 compactação do aterro, conforme definido no Projeto, em camadas,
além da proteção e drenagem superficial.
 adotar sistema de drenagem específico temporário, nas áreas com
operação de atividades de terraplenagem;
 durante as atividades de terraplenagem as áreas em operação serão
contempladas com sistema de drenagem específico temporário;
Recomenda-se, para este fim, a construção de bacia de sedimentação (ou
caixa de siltagem) – a qual se constitui em uma pequena e temporária estrutura de
contenção formada por escavação e/ou dique, que intercepta e retém
sedimentos carreados pelas águas superficiais, evitando o assoreamento de cursos
d’água, banhados etc.
Esse dispositivo é recomendado pelo SCS (USA, 1971), para o emprego em
bacias com área inferior a 2 ha, podendo ser maior, dependendo do local
específico.
As bacias deverão ser construídas próximas ao pé dos taludes dos aterros ou
nas proximidades das saídas das descargas dos drenos das águas superficiais, de
fontes de sedimentos de aterros, cortes e bota-foras, não devendo ser construídas
no leito de cursos d’água. A vida útil recomendada para esses dispositivos é de no
máximo 18 meses.
Para uma primeira estimativa, o volume (V) mínimo das bacias pode ser
calculado através da expressão a seguir:
V = 0,4 x A x h ,onde
V = volume da bacia, em m³
A = superfície da área de contribuição, em m²
h = altura máxima, em m
Para a região em estudo, recomenda-se que o volume mínimo da bacia, seja
de 190 m3/ha de área de contribuição.
Os sedimentos depositados na bacia, devem ser removidos e dispostos em
local apropriado (bota-fora controlado, corpo de aterro da rodovia) e a bacia
deve ser recuperada nas suas dimensões originais.
A operação de remoção dos sedimentos deve ser realizada no momento em
que a metade da altura útil da bacia for alcançada pelo material depositado.
O dique das bacias de sedimentação deverá ser construído com os materiais
da própria obra ou disponíveis no local específico (rocha sã, argila, rocha alterada
etc.)
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O dique não deverá ter altura maior do que 2,0 m, na parte onde a
topografia do terreno natural é a mais baixa.
A plataforma de topo deverá ter um mínimo de 1,5 m de largura e os taludes
inclinação 2H:1V, ou mais abatidos, dependendo do material de construção.
O vertedor da bacia, pode ser constituído de argila, de tubo, de pedra ou de
concreto. Para cada local deve ser estudado o tipo de material a ser empregado,
observando-se sempre, a garantia da sua não erodibilidade. Como medida prática,
pode ser adotada a largura de 4 m do vertedor para uma área de contribuição de
0,8 ha.
 Recuperar e revegetar o local ocupado pelas bacias, após a
estabilização das áreas afetadas pela construção da rodovia;
 Nas atividades de terraplenagem os aterros somente poderão ser
iniciados após a conclusão de todas as obras de arte corrente necessárias;
 As operações de terraplenagem em rochas, com uso de explosivos,
deverão ser executadas segundo um plano de fogo previamente aprovado,
de acordo com a legislação específica do Ministério do Exército;
 O material das operações de terraplenagem em rochas deverá ser
espalhado de maneira uniforme, de maneira a favorecer o seu embricamento
e evitar a dispersão de blocos. Não será permitida a execução de aterros
através de bota-foras de rocha jogada, salvo com o consentimento formal da
supervisão ambiental;
 As áreas de bota-fora não podem sofrer a aceleração dos processos
erosivos naturais;
 As área de bota-fora não podem estar sujeitas à instabilidades físicas
passíveis de ocorrência em cotas superiores (a exemplo: escorregamentos,
desligamentos, depósitos de tálus, etc.);
 As áreas de bota-fora não podem ser susceptíveis a cheias e inundações;
 As áreas de bota-fora não podem apresentar lençol freático aflorante;
 As áreas de bota-fora não podem situar-se próxima a nascentes de cursos
d'água;
 A instalação de área de bota-fora contemplará, sempre que necessário,
a implantação de sistema de drenagem específico;
 As áreas de bota-fora deverão ser reconformadas de modo a permitir
usos alternativos posteriores, a partir da reabilitação ambiental das mesmas.
c.2.2) Orientação do ambiente biótico:
 As áreas de bota-fora não podem apresentar fisionomias vegetais
protegidas em lei, tais como, remanescentes da Mata Atlântica e Áreas de
Preservação Permanente (matas de galeria, restingas, etc.);
 As áreas de bota-fora não podem interferir com espécies vegetais raras
ou em extinção, conforme definidas em lei, nos âmbitos federal e estadual;
 As áreas de bota-fora não podem ser instaladas sobre sistemas naturais
que se constituam em espaço domiciliar de espécies da fauna (habitats
preferenciais, áreas de reprodução, áreas de dessedentação, etc.);
 As áreas de bota-fora não podem interferir com espécies da fauna raras
ou em extinção, e de interesse científico e econômico, conforme definidas em
lei, nos âmbitos federal e estadual;
c.2.3) Orientações do ambiente antrópico:
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 A supervisão ambiental das obras informará previamente às Prefeituras
com jurisdição nas áreas o início das atividades de terraplenagem;
 No caso em que estas obras de terraplanagem se destinarem à
execução de desvios de rios, a supervisão ambiental deverá contactar
adicionalmente com a população residente próximo ao local do desvio e que
faz uso da água, alertando-a quanto à execução das referidas obras e deverá
ainda adotar as providências no sentido de se assegurar que tais obras e a
qualidade da água desviada serão compatíveis com o seu atual uso à
jusante;
 Nas atividades de terraplenagem será implementado um sistema de
sinalização, envolvendo advertências, orientações, riscos e demais aspectos
do ordenamento operacional e do tráfego;
 Deverá ser observado horário de operação destas atividades,
compatibilizando-o com a lei do silêncio, sobretudo quando as mesmas
ocorrem na proximidade de áreas urbanas;
 Toda a manipulação, armazenagem e transporte de material explosivo
obedecerá aos termos da legislação vigente;
 A supervisão ambiental das obras informará previamente às Prefeituras
com jurisdição nas áreas, o início das operações nos bota-fora;
 A instalação dos bota-fora obedecerá à legislação de uso e ocupação
do solo vigente nos municípios envolvidos;
 Nas áreas de bota-fora será implementado um sistema de sinalização,
envolvendo advertências, orientações, riscos e demais aspectos do
ordenamento operacional e do tráfego.
d) O controle quanto à efetiva observância ao disposto nas alíneas c.2, será
feito visualmente e, se julgado necessário, deverá ser conjugado a aferições
geométricas e procedimentos tecnológicos. O controle deverá se fazer presente ao
longo de todo o período de execução das obras e será exercido pelo responsável
pelo "Meio Ambiente" da Fiscalização.
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