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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, apoiados 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 – 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 do Meio Físico, Meio Biótico e
Meio Antrópico.
VOLUME III – que é o presente relatório e contém 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 – ANÁLISE INTEGRADA
O diagnóstico ambiental do meio antrópico destaca que a área de
influência é uma região de ocupação intensa e antiga, já impactada pelo
povoamento, por empreendimentos econômicos e pela exploração intensiva dos
recursos naturais. Registra também que a inserção da rodovia na região já ocorre
há mais de 40 anos e, portanto, a duplicação não deverá acarretar transformações
significativas na estrutura produtiva, dinâmica demográfica ou na valorização de
terras.
Na Área Diretamente Afetada o diagnóstico ambiental indicou a presença
de população e atividades de comércio e serviços em decorrência da ocupação
irregular da faixa de domínio ao longo do trecho. Para dar conta desses problemas
será necessário recorrer à reintegração de posse. No caso de áreas urbanas será
necessário implantar dispositivos de sinalização, sonorizadores e implantar limite de
velocidade.
Não foram identificadas interferências com relação aos Patrimônios Culturais,
Históricos, Paisagísticos e Espeleológico. Entretanto, com relação ao Patrimônio
Arqueológico, deverá ser executado o levantamento e o salvamento, quando for o
caso, do patrimônio arqueológico na ADA.
No caso da Terra Indígena Wassu-Cocal a BR-101 é anterior à delimitação da
área e já existia quando os Wassu ainda estavam vivendo em seus sítios originais.
Acabaram vindo morar perto da estrada incentivados por um antigo prefeito do
município de Joaquim Gomes que achava que assim teria melhores condições de
atender aos índios.
A relação dos índios com a estrada é no mínimo ambígua. Reconhecem sua
importância como via de acesso e como local onde podem vender seus produtos.
Mas, ao mesmo tempo, queixam-se dos acidentes, da venda de bebidas alcoólicas
e de drogas e de prostituição.
As lideranças ouvidas não se manifestaram contra a duplicação da estrada.
Entendem que ela é necessária e que, para isto, algumas casas e comércios
deverão ser remanejados. No entanto, querem discutir a possibilidade de outras
compensações, além, é claro, do remanejamento das unidades que se fizerem
necessárias.
Recortando a área de interesse paralelamente ao litoral, a BR-101 intercepta
os rios transversalmente, fazendo com que o traçado – para interligar tabuleiros
adjacentes – obrigatoriamente seja implantado nas vertentes dos tabuleiros, em
áreas com declividade acentuada e onde se situam linhas de fontes. Tais
características tornam muito instáveis os trechos de subidas e descidas dos
tabuleiros, exigindo que os projetos de engenharia tenham de prever obras
específicas de drenagem profunda e de estabilização de encostas. Na encosta do
contorno de São Miguel dos Campos, entre o Rio São Miguel e o início do trecho,
ainda pode ser vista parte da antiga estrada, que sofreu um grande deslocamento,
obrigando que fosse abandonada e construída uma nova, onde hoje está o
tráfego.
As travessias dos vales dos rios, especialmente a travessia do Rio São Miguel,
também exigirão do projeto de engenharia muita atenção para as fundações de
2
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obras de terra e de concreto, buscando a estabilidade dos trechos e obras a serem
assentados sobre solos moles.
A obtenção de materiais de construção, por sua vez, apresenta restrições
exclusivamente para a areia e para a brita. No caso da areia, que deve ser oriunda
de bancos de areia existentes nos rios atravessados pela estrada, as áreas a serem
exploradas devem ser escolhidas com base em critérios que garantam a
estabilidade dos terraços aluviais e evitem a mudança de velocidade das
correntes. Para a obtenção de brita, por outro lado, adverte-se que as ocorrências
de granitos nas proximidades de Murici devem ser evitadas, visto que hoje elas
estão dentro da Estação Ecológica de Murici.
O diagnóstico do Meio Físico permite verificar que a maior parte dos
componentes do meio físico (solos, recursos minerais, ar e águas) ou recebem
impactos de pequena monta, ou as obras de adequação situam-se em posição de
neutralidade.
Quanto à qualidade das águas pode-se afirmar que todos os rios amostrados
são passíveis da influência direta ou indireta da agroindústria canavieira, em razão
do uso do solo nestas bacias e da presença de usinas destiladoras em todas as
bacias hidrográficas amostradas. Os resultados encontrados para a qualidade
instantânea da água indicam um comprometimento dessa qualidade, através de
efluentes domésticos sem tratamento. Isso é principalmente evidenciado pelo
elevado número de coliformes totais e fecais.
Quanto ao uso do solo o impacto das obras é considerado neutro, haja vista
a situação atualmente encontrada em toda a área de influência, com o uso do
solo já saturado pelas atividades agrícolas (em especial a cana-de-açúcar) e
pastoris, que ocuparam até mesmo as áreas de preservação permanente definidas
pelo Código Florestal. Portanto, a erosão dos solos de uso agro-pastoril e os
conseqüentes assoreamentos das lagoas litorâneas e mangues são pré-existentes às
obras de adequação, ao mesmo tempo em que as providências no sentido de
conservação destes solos fogem da alçada do empreendedor. As erosões e
assoreamentos de responsabilidade da construção e da conservação da rodovia
duplicada deverão ser controlados com a aplicação e fiscalização das normas e
especificações estabelecidas nos Programas Básicos Ambientais.
O diagnóstico do Meio Biótico acentua que a degradação dos recursos
naturais já avançou muito e ainda continua a ser feita por toda a região avaliada.
Este fato por sua vez amplia a importância das poucas áreas ainda com algum tipo
de cobertura vegetal nativa que merecem dessa forma receber por parte do
empreendedor o máximo de cuidado no sentido de minimizar os impactos da obra
sobre os componentes tanto do meio físico como biótico.
Na região estudada, não foi encontrada nenhuma formação vegetal rara ou
de ocorrência restrita. Todos os fragmentos amostrados apresentavam alto grau de
similaridade entre si demonstrando fazer parte de uma mesma formação natural. Os
exemplares de pau-brasil, única espécie ameaçada de extinção encontrada em
dois fragmentos, não serão afetados pela ampliação do leito da rodovia. Portanto
neste aspecto as obras de duplicação da BR-101 no trecho não sofrem qualquer
restrição.
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Atualmente não se observa na região uma preocupação maior com a
preservação das matas e das águas. O plantio da cana avança até mesmo sobre
áreas legalmente protegidas, causando a degradação da mata ciliar que
praticamente desapareceu da maioria das margens dos rios e córregos que
nascem e cortam a região.
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CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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 Salvadoras, 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 intraregional, nacional e internacional pela possibilidade de oferecer programas
variados com melhoria de acesso e deslocamentos rápidos.


Criar novas oportunidades de negócios.

A análise da qualidade ambiental futura com a realização do
empreendimento está diretamente relacionada à capacidade de previsão do
cenário sócio-econômico da área de influência remota a médio e longo prazo. O
projeto de duplicação da BR-101 tem potencial para gerar impactos significativos
de caráter indireto, em função das mudanças que poderão ocorrer na economia
local e regional derivadas do aumento do tráfego de pessoas e produtos e da
melhoria das condições de acessibilidade. Contudo, seria simplista considerar que
apenas a modernização da rodovia seria capaz de alavancar um conjunto amplo
de alterações sem levar em conta as variáveis macroeconômicas e, também, as
conjunturais.
A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE é um novo instrumento decisório
governamental capaz de indicar possíveis realinhamentos de Políticas, Planos,
Programas e/ou Projetos. O objetivo principal é o de assegurar o desenvolvimento
econômico, social e ambiental de forma sustentável.
Os procedimentos usuais da Avaliação de Impactos Ambientais são válidos
também para a realização da AAE. Contudo os impactos enfatizados são aqueles
relativos aos efeitos sinérgicos do empreendimento.
Entende-se por efeitos sinérgicos aqueles que são amplificados ou
potencializados pela associação de diferentes impactos. São em geral impactos de
caráter regional induzidos, por exemplo, pela possibilidade de intensificação da
ocupação econômica e/ou de uma maior pressão sobre os recursos naturais. Esses
impactos não são restritos à área diretamente afetada extrapolando a
competência e as responsabilidades do empreendedor, como proteger
comunidades indígenas, minimizar os desmatamentos, garantir padrões construtivos
menos poluentes.
5

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME III

ATP
BR-101 AL/ PE

São significativos para a presente AAE os efeitos sinérgicos dos impactos
ambientais decorrentes do processo de desenvolvimento, induzido pela duplicação
da rodovia, tais como a expectativa de crescimento por meio dinamização da
economia regional; a perda e a maior fragmentação de áreas de vegetação; a
pressão sobre as reservas existentes ou potenciais; a perda de habitat da fauna.
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CAPÍTULO 3 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
3.1 – ASPECTOS GERAIS
As implicações e as conseqüências ambientais derivadas de projetos
rodoviários são muito amplas devido ao enorme potencial de mudanças
econômicas e sociais por eles desencadeados. Dessa forma, os impactos
ambientais tendem a interagir entre si e com peculiaridades bióticas, físicas e
sociais, tanto em nível local quanto regional.
A duplicação e a melhoria do trecho rodoviário considerado provocarão
impactos ambientais positivos de caráter local e regional, induzidos e/ou causados
pela possibilidade de melhoria do acesso e estímulo às atividades turísticas. Tal fato,
porém, não exclui a incidência de impactos negativos, dos quais alguns podem ser
evitados, outros minimizados e, ainda outros, de caráter irreversível.
Os impactos significativos e passíveis de identificação nas diferentes etapas
do empreendimento (Implantação e Operação) estão refletidos, principalmente,
na Área Diretamente Afetada. As medidas mitigadoras e recomendações
pertinentes à Área de Influência Indireta vinculam-se, em grande parte, a ações e
cuidados a serem desenvolvidos pelos órgãos das administrações federais,
estaduais e municipais, em conjunto ou isoladamente.
A duplicação da BR 101 deve ser vista como um projeto a ser desenvolvido
em uma região extremamente impactada, com uma fauna depauperada e um
grande número de espécies endêmicas e ameaçadas. De modo geral, há uma
clara relação entre a proximidade do leito da rodovia e a substituição de habitats
florestais por áreas antrópicas, e conseqüentemente entre a distância do traçado
da rodovia e a riqueza de espécies. Estradas facilitam o acesso de pessoas que
causam danos às florestas, e as próprias obras podem representar uma causa
importante de perda de habitat através do desmatamento da faixa de domínio. No
entanto, estes impactos podem ser mitigados por ações relativamente simples.
Os Estudos do Impacto Ambiental das obras de adequação de capacidade
e duplicação da BR-101 não prevêem impactos diretos significativos sobre os cursos
de água interceptados pela estrada. Isto porque já existe uma via construída com
mais de 40 anos e tanto suas pontes, como seus bueiros, tem mostrado dimensões
suficientes para permitir a vazão normal das águas sem maiores problemas.
Entretanto, são prognosticáveis problemas de duas ordens:
− Na etapa de construção

9 Métodos construtivos grosseiros e/ou paralisações de obras sem
proteger as áreas que forem submetidas à supressão da camada
vegetal podem proporcionar erosões e, assim, o aumento da
turbidez e, até, o assoreamento das drenagens menores;
− Na etapa de operação:

9 Na conservação do empreendimento: métodos de controle
químico da vegetação que encobrirá os taludes podem contribuir
com a poluição das águas com produtos tóxicos;
7
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9 Acidentes com cargas perigosas: que causam intoxicações
agudas com conseqüências que são multiplicadas se atingirem o
sistema principal de águas superficiais.
Os impactos associados à construção e à conservação são elimináveis,
especialmente por meio de processos licitatórios elaborados com base em
especificações redigidas com clareza e fiscalização exercida com rigidez. No caso
de acidentes, por definição se tem casos fortuitos, já raros, cujos riscos se tornarão
ainda mais reduzidos com as obras de adequação da capacidade e duplicação.
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 com o objetivo de evitar os centros
urbanos de Messias - AL, Novo Lino-AL e Xexéu - PE. Nestes casos 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 de 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.
A alternativa da não realização das obras para evitar novos impactos
ambientais, seria uma opção equivocada. Os argumentos em favor da
implementação das obras estão listados a seguir:
− Os principais impactos já ocorreram em função da construção da BR-

101, há mais de 40 anos, cuja pavimentação apenas consolidou a
ocupação humana e a exploração dos recursos naturais pré-existentes
desde o período colonial. A magnitude dos impactos associada à
duplicação é pequena se comparada aos oriundos da implantação
de uma nova rodovia.
− A estrada já não oferece a contento os serviços demandados pela

sociedade regional (segurança, economia de tempo e de
combustível). Além disso, o corpo estradal encontra-se em processo de
deterioração, o que poderá significar a perda do investimento
inicialmente gasto na sua implantação;
− A constante diminuição das condições de segurança para os usuários

e para as populações residentes às margens da rodovia.
8
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− O gradual aumento do fluxo de veículos que trafegam na rodovia;
− A não realização das obras representaria um alto custo social ao

comprometer as possibilidades de novas alternativas de negócios e de
crescimento econômico.

3.2 – ASPECTOS METODOLÓGICOS
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 de projetos rodoviários e na experiência e
reconhecimento 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 este pressuposto os IAS foram qualificados a
partir de duas categorias: o Potencial de Impacto e a Significância.
O Potencial de Impacto descreve 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 Significância qualifica a importância e a magnitude dos impactos, sendo
classificada em três, de acordo com a combinação dos valores atribuídos à
magnitude e à importância, ou seja, Baixa, Média e Alta. Os critérios para a
determinação de um impacto segundo a sua magnitude e importância estão
indicados nas Tabelas 3.1 e 3.2.
Uma representação esquemática deste modelo pode ser visualizada na
Figura 3.1.
A aplicação deste modelo de análise pressupõe a elaboração, análise e
interação das seguintes matrizes:
− A matriz de referência para o controle das principais áreas temáticas

potencialmente afetadas (Tabela 3.3) que permite identificar os IAS
potenciais nas diferentes fases do empreendimento (implantação e
operação).
− A matriz de identificação dos impactos (Tabela 3.4), relacionando as

atividades e os IAS potenciais por meio (antrópico, biótico e físico) e fases
do empreendimento.
− A matriz de classificação (Tabela 3.6 e 3.7), ordenando os IAS potenciais

pelo seu potencial de impacto e significância.
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MAGNITUDE

TABELA 3.1 – CRITÉRIOS UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DA MAGNITUDE DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS SOBRE O MEIO
FÍSICO

BAIXA

▪

▪

MÉDIA

Moderada indução de
processos erosivos e de
instabilidade.

▪

▪ Pequenas mudanças na
morfologia dos rios.
▪

Pequenas mudanças na
qualidade das águas.

▪

Pequenos efeitos sobre
a qualidade do ar e a
poluição sonora

▪

▪

Média indução de
processos erosivos e de
instabilidade.

▪

Moderada mudança na
morfologia dos rios.

▪

Moderada mudança
nos parâmetros de
qualidade das águas.

▪

Os efeitos sobre a
qualidade do ar e a
poluição sonora são
médios.

▪

▪

▪

ALTA

▪

Indução muito forte de
processos erosivos e de
instabilidade.

▪

Forte mudança na
morfologia dos rios.

▪

Grande mudança nos
parâmetros de água.

▪

Os efeitos sobre a
qualidade do ar e a
poluição sonora são
altos e afetam áreas
ocupadas ou zonas de
concentração de
fauna.

IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO

Alteração no habitat e
comportamento de elementos
da fauna que não implicam
em redução significativa de
efetivos populacionais.
Desmatamento de áreas
ocupadas por formações
florestais secundárias.

Redução significativa de
espécies florestais e aumento
da probabilidade de extinção
local
Possibilidade de morte de
indivíduos da fauna, excluindo
espécies raras ou ameaçadas
de extinção.
Desmatamento de áreas
ocupadas por formações
florestais secundárias e de
áreas ocupadas por
formações florestais em bom
estado de conservação.
Alta probabilidade de
extinção local de espécies
florestais.

▪

Perda de indivíduos de
espécies raras/endêmicas ou
ameaçada de extinção.

▪

Perda de ecossistemas
florestais, habitats de
elementos da fauna rara,
endêmica e/ou ameaçada de
extinção.

▪

Desmatamento de áreas
ocupadas por formações
florestais em bom estado de
conservação.

▪

Baixa oferta de
empregos.

▪

Pequena pressão sobre a
infra-estrutura existente.

▪

Interferência moderada
nos cultivos agrícolas e
atividades pecuárias.

▪

Pequena interferência
no cotidiano da
população.

▪

Baixa influência na
indução de processos
migratórios

▪

Média oferta de
empregos.

▪

Média Interferência nas
atividades pecuárias e
agrícolas.

▪

Média pressão sobre a
infra-estrutura existente.

▪

Média interferência no
cotidiano da população.

▪

Média influência na
indução de processos
migratórios

▪

Criação de um grande
número de empregos.

▪

Interferência muito forte
nos cultivos agrícolas e
nas atividades pecuárias

▪

Alta interferência no
cotidiano da população.

▪

Alta influência na
indução de processos
migratórios

▪ Perda de Patrimônio
Arqueológico
eventualmente existente.

Fonte: elaboração OIKOS, 2005
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IMPORTÂNCIA

TABELA 3.2 – CRITÉRIOS UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS SOBRE O MEIO
FÍSICO

BAIXA

▪ As induções de processos
erosivos e/ou instabilidade
não alteram a situação.
▪ Os recursos hídricos se
encontram degradados.
▪ As alterações na
qualidade do ar e da
poluição sonora não
alteram as condições préexistentes.

▪ A indução de processos
erosivos e de instabilidade
de encostas é pontual, mas
expressiva para a região.

MÉDIA

▪ Os recursos hídricos já se
encontram degradados,
mas são importantes para a
região.
▪ As mudanças nos
parâmetros de qualidade
das águas serão pequenas,
mas significativas para a
região.
▪ - As alterações na
qualidade do ar e da
poluição sonora, são
pequenas, mas alteram as
condições pré-existentes,
trazendo incômodos para a
população ou a fauna.

IMPACTOS SOBRE O MEIO
BIÓTICO

IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS

▪ Alterações na oferta de
empregos são
insignificantes.
▪ A fauna afetada não é
endêmica, rara ou
ameaçada de extinção.

▪ A pressão sobre a infraestrutura já existente é
insignificante.

▪ As formações florestais
afetadas já se encontram
degradadas

▪ As interferências com as
atividades agropecuárias
são insignificantes para a
região.

▪ As formações afetadas são
matas secundárias.

▪ As interferências no
cotidiano da população
são insignificantes para a
região.
▪ A criação de empregos
tem uma importância
relativa para a região.

▪ A fauna afetada é
significativa, mas não
envolve espécies
endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção.
▪ Os remanescentes florestais
afetados não possuem
expressão ecológica, mas
representam parcela
significativa dos recursos
florestais.
▪ As formações florestais
afetadas possuem
qualidades ecológicas
intrínsecas, mas as
interferências são pontuais
tornando-as pouco
significativos para a região.

▪ As interferências com as
atividades agropecuárias
são pontuais, mas
significativas para a região.
▪ A pressão sobre a infraestrutura existente é
pequena, mas a região
não tem possibilidade de
atendê-la.
▪ A interferência no
cotidiano da população é
significativa, mas
extremamente localizada.
▪ As interferências com as
atividades econômicas têm
uma importância relativa
para a região.
▪ - A capacidade de
indução de processos
migratórios é de pouca
monta em relação à
população presente.

Fonte: elaboração OIKOS, 2005
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FIGURA 3.1 – MODELO CONCEITUAL ADOTADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS (IAS)

3.3 – IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
3.3.1 – ÁREAS TEMÁTICAS POTENCIALMENTE AFETADAS
Seguindo-se os procedimentos metodológicos propostos pode-se observar,
na Matriz de Referência para Controle das principais Áreas Temáticas
Potencialmente Afetadas (tabela 3.3), que tanto na implantação quanto na
operação estão presentes, em potencial, um conjunto significativo de áreas
temáticas. Contudo, a maioria dos IAS são de ocorrência direta na fase de
implantação e associados às obras de engenharia.
No meio biótico deve ser destacado que o empreendimento atuará em
sinergia com a já existente fragmentação de habitats e empobrecimento de
espécies. Trata-se de uma região muito explorada na qual os remanescentes
florestais e a biota devem ser tratados com extremo cuidado.
No meio antrópico são previstos impactos positivos decorrentes da expansão
do sistema viário e de comunicação trazendo melhorias ao acesso a bens e
serviços.
Após esta etapa, e valendo-se da Matriz de Identificação (Tabela 3.4) é
possível listar as atividades e os respectivos impactos por fases do empreendimento.
A classificação dos impactos encontra-se no subitem 3.3.6.
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TABELA 3.3 – MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA CONTROLE DOS PRINCIPAIS COMPONENTES
AMBIENTAIS POTENCIALMENTE AFETADOS PELA BR-101 AL/SE/PE
MEIO

COMPONENTE
AMBIENTAL

OPERAÇÃO

Partículas em suspensão

PRESENTE

AUSENTE

Gases poluentes

PRESENTE

PRESENTE

Ruídos

PRESENTE

PRESENTE

Deslocamento de ar

PRESENTE

PRESENTE

Exploração de Jazidas

PRESENTE

AUSENTE

Alteração de relevo / movimentos
de massa

PRESENTE

AUSENTE

Materiais Poluentes

PRESENTE

AUSENTE

Ruídos e Vibrações

PRESENTE

PRESENTE

Substâncias Poluentes

PRESENTE

AUSENTE

Movimentação de Solo

PRESENTE

AUSENTE

Obras que afetam águas
superficiais e subterrâneas

PRESENTE

AUSENTE

Redução de território

PRESENTE

AUSENTE

Criação de Barreiras Físicas

PRESENTE

PRESENTE

Subtração de Vegetação

PRESENTE

AUSENTE

Criação de Barreiras Físicas

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

Desapropriações em áreas rurais

PRESENTE

AUSENTE

Desapropriações em áreas
urbanas

PRESENTE

AUSENTE

Patrimônio
Arqueológico

Interferência direta

PRESENTE

AUSENTE

Patrimônio Cultural

Interferência indireta

AUSENTE

AUSENTE

Patrimônio Histórico

Interferência indireta

AUSENTE

AUSENTE

Unidades de
Conservação

Interferência indireta

PRESENTE

PRESENTE

Terras Indígenas

Interferência indireta

PRESENTE

PRESENTE

FÍSICO

Solo

Recursos Hídricos

BIÓTICO

FASES
IMPLANTAÇÃO

Atmosfera

Fauna

Flora
Dinâmica
Populacional
Estrutura Produtiva
Estrutura Social

ANTRÓPICO

AGENTES

Estrutura de
Propriedade

Expansão do Sistema Viário e de
Comunicação
Melhoria na estrutura de acesso à
mão de obra e matéria prima e
de escoamento da produção
Alteração na estrutura de acesso
a bens e serviços

Fonte: Elaboração OIKOS, 2005
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ATIVIDADES

IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
FÍSICO

BIÓTICO

ANTRÓPICO

Desapropriação para trevos e
variantes

• Deslocamento de populações
residentes
• Perda de locais de comércio e
serviços
• Perda de renda e trabalho em
locais destinados a atividades
produtivas

IMPLANTAÇÃO

Desapropriações
(reintegração de posse) na
faixa de domínio

• Perda de locais de comércio e
serviços
• Perda de moradia de
populações residentes na faixa
de domínio
• Perda de renda e trabalho em
locais destinados a atividades
produtivas

Operação de máquinas e
equipamentos, incluindo
usinas de asfalto e de solo

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

FFASES

TABELA 3.4 – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS (IAS) ASSOCIADOS À DUPLICAÇÃO

Contratação de mão de obra

• Erosão e compactação dos
solos
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
• Aumento do nível de ruído
• Poluição aérea por particulados
e gases

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa

• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Riscos de acidentes
• Poluição aérea por particulados

• Geração de empregos para a
mão de obra local não
especializada
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IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

FFASES

BR-101 AL/PE

ATIVIDADES

IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
FÍSICO

BIÓTICO

ANTRÓPICO

Instalação e Operação de
alojamentos e canteiros de
obras

• Contaminação dos solos e das
águas superficiais por esgotos,
óleos e graxas
• Poluição aérea por particulados
e gases

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Incêndios

• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Riscos de acidentes

Desmatamentos e limpeza do
terreno

• Erosão e compactação dos
solos
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
• Poluição aérea por particulados
• Erosões na faixa de domínio e
áreas adjacentes
• Assoreamentos de talvegues
• Escorregamento de taludes

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Facilidade para a
colonização por espécies
ruderais

• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Riscos de acidentes

Abertura de caminhos de
serviço

• Erosões na faixa de domínio e
áreas adjacentes
• Retenção de águas superficiais
• Movimentos de massas

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Facilidade para a
colonização por espécies
ruderais

• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Riscos de acidentes
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações

Terraplenagem, empréstimos
e bota-foras.

• Erosão e compactação dos
solos
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
• Aumento do nível de ruído
• Poluição aérea por particulados
• Acidentes envolvendo
trabalhadores e transeuntes
• Movimentos de massas
• Assoreamento de corpos
hídricos

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Facilidade para a
colonização por espécies
ruderais

• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Riscos de acidentes
• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Poluição aérea por particulados
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OPERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

FFASES

BR-101 AL/PE

ATIVIDADES

IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
FÍSICO

BIÓTICO

ANTRÓPICO

Drenagem, obras de artes
correntes

• Erosão e compactação dos
solos
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
• Acidentes envolvendo
trabalhadores
• Erosão e assoreamento
• Represamentos a montante
• Movimentos de massas
• Alagamentos

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Facilidade para a
colonização por espécies
ruderais

• Riscos de acidentes

Exploração de materiais de
construção

• Erosão e compactação dos
solos
• Movimentos de massas
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
• Aumento do nível de ruído
• Poluição aérea por particulados
e gases
• Assoreamentos e alagamentos
• Degradação das áreas
exploradas

• Subtração e impactos na
cobertura vegetal e fauna
nativa
• Facilidade para a
colonização por espécies
ruderais

• Riscos de perda de patrimônio
arqueológico
• Riscos de acidentes
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Poluição aérea por particulados

• Aumento de poluentes
atmosféricos, materiais
particulados e gases
• Contaminação dos solos e das
águas superficiais e subterrâneas
por acidentes envolvendo
cargas perigosas
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações

• Intensificação do efeito
barreira
• Atropelamento de animais
• Incêndios
• Alteração dos níveis de ruídos
e vibrações
• Poluição do ar pela emissão
de gases poluentes
• Contaminação dos solos e
das águas superficiais e
subterrâneas por acidentes
envolvendo cargas perigosas

• Riscos de acidentes
• Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações
• Abertura de oportunidades de
negócios
• Poluição aérea por particulados

Aumento no volume de
tráfego de veículos
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OPERAÇÃO

OPERAÇÃO

FFASES

BR-101 AL/PE

IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

ATIVIDADES

FÍSICO

BIÓTICO

• Melhoria no acesso a matéria
prima e mão de obra
• Melhoria no escoamento da
produção
• Melhoria no acesso a bens e
serviços pelas populações
residentes
• Abertura de oportunidades de
negócios no setor terciário
relacionados ao ramo turístico
• Riscos de acidentes

Melhoria nas condições de
trafegabilidade

Conservação – Restauração

Fonte: Elaboração OIKOS, 2005

ANTRÓPICO

•
•
•
•
•

Erosão do solo
Movimentos de massas
Instabilidade estrutural do solo
Aumento do nível de ruídos
Poluição aérea por particulados
e gases

• Desmatamento em pequena
escala
• Introdução de espécies
exóticas

• Geração de empregos para a
mão de obra local não
especializada
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3.3.2 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS:
MEIO FÍSICO
Valendo-se da Matriz de Identificação (Tabela 3.4) é possível listar as
atividades e os respectivos impactos por fases do empreendimento. A classificação
desses impactos encontra-se no subitem 3.3.3.
A – ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; exploração de materiais de
construção; aumento no volume de tráfego de veículos.
Durante a fase de construção do empreendimento, o trânsito de
equipamentos pesados e as operações construtivas deverão aumentar o nível de
ruído observado no entorno da rodovia.
Na operação da rodovia, o aumento do fluxo de veículos será responsável
pelo aumento da emissão de ruídos, cujo impacto será sentido principalmente pelas
populações que habitam em zonas próximas à rodovia.
Categorização: negativo, direto, permanente, irreversível, local, baixa
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação.
Medidas Mitigadoras
▪

Estabelecer Especificações para:
9 Controle do horário de trabalho, com especial atenção às
atividades localizadas nas proximidades de áreas habitadas.
9 Controle e monitoramento de ruídos.
9 Plantio da faixa de domínio (“efeito isolante”) com vistas à
proteção de ruídos em áreas habitadas.

▪

Implementação criteriosa do Programa Ambiental de Controle
da Poluição e da Degradação Ambiental na Construção

B – ALAGAMENTOS E REPRESAMENTOS
Atividades relacionadas: exploração de materiais de construção; drenagem,
obras de arte correntes; abertura de caminhos de serviço.
Os sistemas de drenagem deficientes têm sido sempre os maiores causadores
de problemas para a conservação das rodovias, afetando as propriedades lindeiras
e gerando problemas sanitários para a população, as quais a rodovia deveria servir.
O controle dos impactos negativos derivados dependerá da elaboração e
fiscalização da execução do projeto e o atendimento às recomendações dos
Programas Ambientais.
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Categorização:

negativo, direto,
significância.

temporário,

reversível,

local,

baixa

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação.
Medidas Mitigadoras
▪

Implantação criteriosa do Programa Ambiental de Controle da
Poluição e da Degradação Ambiental na Construção que
envolve especificações técnicas ambientais para a minimização
dos impactos derivados.

▪

Implantação criteriosa do Programa de Controle da Qualidade
das Águas.

C – CONTAMINAÇÃO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS POR
ESGOTOS, ÓLEOS, GRAXAS E POR ACIDENTES ENVOLVENDO CARGAS PERIGOSAS
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; instalação e operação de
alojamentos e canteiros de obras; desmatamento e limpeza do terreno;
drenagem, obras de artes correntes; exploração de materiais de construção;
aumento no volume de tráfego de veículos.
Na construção a contaminação do solo poderá vir a ocorrer em decorrência
das instalações industriais que serão implantadas.
Na operação, as possibilidades de contaminação dos solos são decorrências
de acidentes com veículos transportando cargas perigosas. Deve-se prever que as
seguintes cargas perigosas venham a ser transportadas na rodovia: combustíveis,
lubrificantes, agrotóxicos, fertilizantes e substâncias químicas em geral, e,
excepcionalmente, explosivos e cargas radioativas. Neste caso, a administração da
rodovia deverá prever a presença de equipes e equipamentos especializados para
o atendimento de acidentes deste tipo.
Categorização: negativo, direto e indireto, temporário, reversível, local,
média significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação.
Medidas Mitigadoras
▪

Estabelecer normas e especificações a serem acatadas pelas
empreiteiras no manuseio e estocagem de produtos capazes de
provocar a contaminação dos solos.

▪

Implantação criteriosa do Programa de Controle da Poluição e
da Degradação Ambiental da Construção

▪

Implantação
Queimadas

▪

Implantação do Programa de Prevenção e atendimento de
acidentes com cargas perigosas.

criteriosa

do

Programa

de

Prevenção

às
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D – DEGRADAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS
Atividades relacionadas: exploração de materiais de construção
A exploração de materiais de construção tem causado perdas ambientais
consideráveis, tanto por sua condição predatória, como pelo desperdício e, ainda,
pela falta permanente de recuperação das áreas das escavações. Estas atividades
costumam exigir o desmatamento e a remoção do solo orgânico de extensas
áreas, tornando-as inaptas a qualquer uso quando não se tomam medidas visando
sua recuperação. As cavas resultantes tornam-se lagos que, se não drenados, têm
as mesmas conseqüências daqueles criados pelas caixas de empréstimos.
Categorização:

negativo, direto,
significância.

temporário,

reversível,

local,

baixa

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação.
Medidas Mitigadoras
Para o controle dos impactos provocados por essa atividade deverão ser
implementadas as diretrizes contidas nos:
▪

Programa de Controle
Ambiental na Construção

da

Poluição

▪

Programa de Recomposição da Vegetação.

E – EROSÃO, ASSOREAMENTO, COMPACTAÇÃO
ESTRUTURAL (ESCORREGAMENTOS, DESLIZAMENTOS)

DOS

e

da

Degradação

SOLOS,

INSTABILIDADE

Atividades relacionadas: operação de máquinas e
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmatamento
terreno; drenagem, obras de artes correntes e especiais;
materiais de construção; abertura de caminhos de serviço;
restauração.

equipamentos;
e limpeza do
exploração de
conservação e

Diversas atividades realizadas no processo de obras em estradas, envolvendo
as áreas de apoio como os canteiros de obras, exploração de áreas de empréstimo
para a obtenção de materiais de construção, bota-foras, terraplanagem e
movimentação de solos e rochas, resultam na degradação do ambiente. Tais
atividades favorecem os processos erosivos superficiais e movimentos de massas
relacionados com erosão laminar e em sulcos e ravinas, até mesmo voçorocas, e
em conseqüência contribuem para o assoreamento dos canais de drenagem e
degradação dos terrenos e geram locais propícios à proliferação de vetores
biológicos.
Categorização: negativo, direto e indireto, temporário, reversível, local e
regional, média significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação.
Medidas Mitigadoras
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▪

Estabelecer Programas Ambientais e Especificações para:
9 Revegetação das margens da rodovia e das estradas de acesso
em áreas críticas;
9 Proteção provisória contra processos erosivos nas áreas de
empréstimo, canteiro de obras, bota-foras e demais localidades
onde forem realizados trabalhos de terraplanagem, com a
implantação de um sistema de drenagem, contenção de
erosão e estabilização de taludes, dentre outros;
9 Recuperação das áreas dos acampamentos, bota-foras, áreas
de empréstimo e demais áreas cujas ações resultaram em solos
expostos;
9 Traçado das vias de acesso sobre relevos mais movimentados
sempre que possível acompanhando às curvas de modo a
evitar rampas acentuadas;
9 Reduzir ao mínimo a supressão da vegetação;
9 Restringir ao mínimo a degradação da vegetação ciliar na
construção de pontes e bueiros;
9 Evitar a utilização das áreas adjacentes aos cursos de água;
9 Conformação geométrica dos cortes compatível com as
características geotécnicas dos materiais;
9 Recuperação da cobertura vegetal nos taludes de cortes e
revegetação nos de aterro, sempre que possível com
revestimento de espécies vegetais nativas;
9 Regularização e redução do escoamento superficial nos taludes
de cortes, através da implantação de um sistema de drenagem
superficial e profunda, incluindo a construção de canaletas,
caixas de dissipação e bacias de retenção, de modo a proteger
estas áreas de fluxos mais concentrados;
9 Monitoramento dos cortes na fase de operação da rodovia,
principalmente nas áreas mais susceptíveis a movimentos de
massas, visando à identificação de processos ativos, causas e
definição de medidas de controle.
9 Implantação criteriosa do Programa de Prevenção/Contenção
de Processos Erosivos que envolve especificações técnicas
ambientais para a minimização dos impactos derivados dessas
atividades.
9 Implantação criteriosa do Programa de Recomposição da
Vegetação.

F – POLUIÇÃO AÉREA POR PARTICULADOS E GASES
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmatamento e limpeza do
terreno; exploração de materiais de construção; abertura de caminhos de
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serviço; Instalação e Operação de alojamentos e canteiros de obras;
aumento no volume de tráfego de veículos; instalação e operação de postos
de serviços.
Durante a fase de construção do empreendimento, o trânsito de
equipamentos e as movimentações de terra deverão aumentar a emissão de
partículas (poeira) no ar.
Na operação da rodovia, o aumento do fluxo de veículos será responsável
pelo aumento das emissões de poluentes atmosféricos, em particular CO2, podendo
trazer danos à saúde das populações que vivem nas proximidades das rodovias. O
aumento do fluxo de veículos nas vias de acesso deverá, por sua parte, aumentar a
emissão de particulados (poeira).
Categorização: negativo, direto e indireto, permanente, irreversível, local,
baixa significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação.
Medidas Mitigadoras
▪

Estabelecer Especificações para:
9 Planejamento das operações de transporte de materiais e
equipamentos, com a adoção de cuidados especiais em áreas
próximas a zonas habitadas.
9 Revestimento das vias de acesso onde ocorrer maior fluxo de
veículos.
9 Incremento da fiscalização quanto à regulagem adequada dos
motores e controle de velocidade.

3.3.3 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS:
MEIO BIÓTICO
G – SUBTRAÇÃO E IMPACTOS NA COBERTURA VEGETAL E FAUNA NATIVA
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmatamento e limpeza do
terreno; instalação e operação de alojamentos e canteiros de obras;
abertura de caminhos de serviços; drenagem, obras de artes correntes;
exploração de materiais de construção.
Na AII mais de 90% das florestas foram convertidas em áreas abertas e os
poucos remanescentes da região estão distribuídos em pequenos fragmentos
isolados. Os desmatamentos provocados pela implantação das obras serão de
pequena magnitude e localizados nas áreas de canteiros de obras, áreas de
manobra de máquinas, áreas de construção (obras de arte), áreas de bota-fora e
jazidas. Tais danos sobre o meio biótico terão mais repercussão em casos
específicos, como obras sobre rios, com eventual perda da vegetação ciliar,
interrupção de corredores de passagem de fauna ao longo das margens e mesmo
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na água, em casos onde possa ocorrer a obstrução da drenagem normal e causar
assoreamento e turbidez.
Os desmatamentos e a limpeza dos terrenos são etapas de construção que
requerem atenção devido aos impactos ambientais. Os desmatamentos devem ser
amplos o suficiente para garantir a insolação da obra e restrito, ao mesmo tempo,
às necessidades mínimas exigidas para as operações de construção e para a
garantia de visibilidade dos motoristas (segurança do tráfego).
Os desmatamentos devem ser conduzidos de forma criteriosa para não
provocar maiores impactos como:
▪

A exposição dos solos e dos taludes naturais à erosão, que
podem evoluir facilmente para a formação de voçorocas
profundas e extensas, afetando a rodovia e as propriedades
vizinhas.

▪

Maior ocorrência de assoreamento e sobrecarga nos sistemas
de drenagem, causando inundações nas entradas de água e
erosões nas saídas, freqüentemente ameaçando de colapso o
corpo estradal.

Categorização: negativo, direto na construção e indireto na operação,
temporário e permanente, irreversível, local e regional, alta
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação.
Medidas Mitigadoras
▪

Implantação criteriosa do Programa de Controle da Poluição e
da Degradação Ambiental na Construção,

▪

Implantação criteriosa do Programa de Recomposição da
Vegetação,

▪

Implantação criteriosa do Programa de Mitigação dos Impactos
à Flora e Fauna que prevê, entre outras medidas, a construção
de passagens de fauna e a implantação de bloqueios,
obstáculos ou barreiras feitos de peças pré-fabricadas de
concreto ao longo dos trechos em que a rodovia corta os
remanescentes florestais.

H – ATROPELAMENTO DE ANIMAIS
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmatamento e limpeza do
terreno; exploração de materiais de construção; abertura de caminhos de
serviço; aumento no volume de tráfego de veículos.
Atropelamentos podem ter um impacto extremamente negativo sobre
algumas populações animais sendo as causas principais o excesso de velocidade,
aliado ao vandalismo.
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Anfíbios são significativamente impactados por rodovias em diversas partes
do mundo, com conseqüente declínio em suas populações. Reh e Seitz (1990)
estimaram que 24-40 carros/hora matavam 50% das rãs que migravam através de
uma estrada para seu sítio de reprodução, com resultante decréscimo
populacional e de variabilidade genética.
Répteis também são seriamente afetados. Não existem trabalhos sobre
atropelamentos feitos no Brasil, mas quando se considera que diversas espécies de
répteis e anfíbios do domínio da Mata Atlântica são muito raras (como a surucucu
Lachesis muta rhombeata), o efeito de uma rodovia com tráfego intenso não deve
ser subestimado.
Durante os trabalhos de levantamento de campo foram encontrados
exemplares atropelados de raposas Cerdocyon thous (4), saruês Didelphis
marsupialis (1), sapos Bufo marinus e serpentes como Boa constrictor (01). Sagüis
Callithrix jacchus foram encontrados atropelados em estradas secundárias e
também devem ser vitimados na BR, já que são comuns nos fragmentos adjacentes
à rodovia. No entanto, o número de animais mortos é comparativamente baixo,
provavelmente devido à fauna já depletada.
Os fragmentos florestais remanescentes abrigam, portanto, a mais
ameaçada parcela da fauna brasileira, com um número importante de formas
endêmicas que, para sua sobrevivência, dispõem de alguns poucos e pequenos
fragmentos que continuam, em sua maior parte, a ser degradados pela ação
humana. Deve-se, portanto, evitar as situações que coloquem em risco os
espécimes remanescentes evitando os riscos de atropelamento.
Categorização: negativo, direto, temporário / permanente, irreversível, local
e regional, alta significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação.
Medidas Mitigadoras
▪

Implantação criteriosa do Programa de Mitigação dos Impactos
à Flora e Fauna que prevê, entre outras medidas, a construção
de passagens de fauna nos trechos em que áreas de
vegetação florestal são cortadas pela BR 101.

I – FACILIDADE PARA A COLONIZAÇÃO POR ESPÉCIES RUDERAIS E INTRODUÇÃO DE
ESPÉCIES EXÓTICAS
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos;
terraplenagem, empréstimos e bota-foras; desmatamento e limpeza do
terreno; drenagem, obras de artes correntes; exploração de materiais de
construção; abertura de caminhos de serviço; aumento do volume de
tráfego de veículos; conservação e restauração.
Um conjunto de espécies vegetais é beneficiado diretamente pelas
atividades humanas, sobretudo aquela relacionada com a remoção ou
descaracterização da cobertura vegetal nativa. As plantas ruderais são aquelas
que espalham-se por solos devassados, cercanias de construções e terrenos baldios.
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Tais espécies, geralmente ervas daninhas ou plantas exóticas – têm grande poder
de ocupação e dispersão e impedem a recomposição natural da vegetação.
Categorização: negativo, direto, permanente, reversível, local, média
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação
Medidas mitigadoras:
▪

Implantação criteriosa do Programa de Mitigação dos Impactos
à Flora e Fauna e do Programa de Recomposição da
Vegetação.

J – INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO BARREIRA
Atividades relacionadas: aumento no volume de tráfego de veículos
Algumas das mais importantes alterações dos processos ecológicos num
ecossistema florestal, que sofre fragmentação é o aumento do chamado “efeito de
borda”. Embora haja certa aceitação de que as interfaces entre ecossistemas
(ecótonos) possam conter maior diversidade biológica, o efeito de borda tem um
efeito deletério sobre os remanescentes com menor extensão ou maior relação
borda/área, devido à intolerância de parte significativa das espécies florestais às
condições presentes nos fragmentos alterados.
A construção de um empreendimento linear como uma rodovia inclui obras
de engenharia como o nivelamento de solo e transposição de cursos de água,
efetivamente criando um hiato nos habitats existentes. Este impacto é mais notável
nos trechos em que grandes manchas de habitats contínuos ou habitats lineares
como matas-galeria e cursos de água que são seccionados pela rodovia, que
pode vir a constituir uma barreira para parte da fauna.
Para a maior parte das espécies voadoras (aves, morcegos e boa parte dos
invertebrados), este não é um impacto significativo. Para comunidades de espécies
terrícolas e/ou semi-arborícolas, entretanto, este pode constituir um fator
importante. A barreira física criada é constituída, na verdade, não só pela estrutura
física da rodovia, mas também pela descaracterização da cobertura vegetal nas
adjacências do traçado.
Deve-se notar que a área de influência já se encontra sob grande pressão de
uso que alterou significativamente todas as comunidades biológicas, efetivamente
eliminando a maior parte das espécies com requisitos ecológicos mais restritos. A
maior parte das espécies existentes, com poucas exceções, parece capaz de lidar
com a barreira representada pela rodovia.
Categorização: negativo, direto, permanente, irreversível, local e regional,
alta significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação/Operação.
Medidas Mitigadoras
▪

Implantação criteriosa do Programa de Mitigação dos Impactos
à Flora e Fauna e do Programa de Monitoramento da Fauna.
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▪

Uso preferencial de pontes e viadutos para a transposição de
cursos de água perenes ou temporários, evitando-se o uso de
aterros.

K – RISCOS DE INCÊNDIOS
Atividades relacionadas: instalação de canteiros e desmobilização;
desmatamento e limpeza do terreno; aumento no volume de tráfego de
veículos.
Neste trecho da BR-101 o fogo é usado em todos os canaviais, para reduzir a
palha seca da cana, facilitando o trabalho da colheita, apesar da poluição e dos
acidentes que freqüentemente causa.
Por outro lado, os incêndios podem ser deflagrados também pelas práticas
de limpeza da vegetação da faixa de domínio, tanto na construção como na
conservação, bem como serem ateados acidentalmente pelos trabalhadores e
pelos usuários da rodovia.
Categorização: Negativo, Direto/Indireto, Temporário, Reversível, Local, baixa
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação e Operação
Medidas mitigadoras:
▪

Implantação criteriosa do Programa de Prevenção
Queimadas e do Programa de Educação Ambiental

às

3.3.4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS:
MEIO ANTRÓPICO
L – DESLOCAMENTO DE POPULAÇÕES RESIDENTES
Atividades relacionadas: desapropriações para trevos e variantes;
Uma vez que a rodovia em estudo já se encontra implantada e a duplicação
se dará na faixa de domínio, em terrenos de propriedade do empreendedor, os
impactos decorrentes da ação de desapropriação de terras ocorrerão em: ponto
de localização de jazidas (que pelo fato de serem recompostas no final da obra,
retornarão ao processo anterior de utilização) ou em segmentos com necessidade
de alargamento para a construção de trevos e variantes. Nestes casos, haverá
deslocamento de populações Essas desapropriações deverão ser negociadas a
cada caso.
Categorização:

negativo, direto,
significância.

temporário,

reversível,

local,

baixa

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação
Medidas Mitigadoras
▪

Negociação das desapropriações
indenização de benfeitorias existentes;

a

cada

caso

com
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M – PERDA DE RENDA E TRABALHO EM LOCAIS DESTINADOS A ATIVIDADES PRODUTIVAS
Atividades relacionadas: desapropriações para trevos e
desapropriações (reintegração de posse) na faixa de domínio;

variantes;

Ainda que a duplicação ocupe a faixa de domínio, em terrenos de
propriedade do empreendedor, deverá ser efetuada a reintegração de posse
devido às ocupações irregulares da faixa de domínio. Com isto alguns locais de
comércio e serviços deverão ser relocados
Categorização:

negativo, direto,
significância.

temporário,

reversível,

local,

baixa

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação
Medidas Mitigadoras
▪

Fornecer informação e facultar a participação da população.

N – PERDA DE MORADIA DE POPULAÇÕES RESIDENTES NA FAIXA DE DOMÍNIO
Atividades relacionadas: desapropriações (reintegração de posse) na faixa
de domínio;
Ainda que a duplicação ocupe a faixa de domínio, em terrenos de
propriedade do empreendedor, deverá ser efetuada a reintegração de posse
devido às ocupações irregulares da faixa de domínio. Com isto alguns locais de
moradia deverão ser relocados
Categorização:

negativo, direto,
significância.

temporário,

reversível,

local,

baixa

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação
Medidas Mitigadoras
▪

Negociação para indenização de benfeitorias;

O – RISCOS DE PERDA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Atividades relacionadas: operação de máquinas e equipamentos, incluindo
usinas de asfalto e solo; instalação e operação de alojamentos e canteiros
de obras; desmatamentos e limpeza de terreno; abertura de caminhos de
serviços; terraplenagem, empréstimos e bota-foras; exploração de materiais
de construção;
Potencialmente os sítios arqueológicos há muito tempo vem sofrendo
impacto das intempéries (lixiviação e erosão), da manutenção das estradas, das
atividades humanas rurais (roçados, construção de residências e cultivos) e das
atividades agropecuárias. As atividades impactantes sobre os sítios já tiveram início
com a exploração de jazidas e de pedreiras, alojamentos e usinas de asfalto e solo.
Categorização:

negativo, direto,
significância.

permanente,

irreversível,

local,

alta
27

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME III

BR-101 AL/PE

Ocorrência por Fase da Obra: Implantação.
Medidas Mitigadoras
▪

Salvamento Arqueológico (pesquisas de campo e análises
laboratoriais).

▪

Levantamento
arqueológico.

▪

Implantação
Arqueológico

arqueológico
criteriosa

do

de

áreas

Programa

com
de

potencial
Salvamento

P – RISCOS DE ACIDENTES
Atividades relacionadas: instalação e operação de alojamentos e canteiros
de obras; operação de máquinas e equipamentos, incluindo usinas de
asfalto e solo; desmatamento e limpeza do terreno; abertura de caminhos de
serviços; terraplenagem, empréstimos e bota-foras; exploração de materiais
de construção; drenagem, obras de arte correntes; aumento no volume de
tráfego de veículos;
Na fase de implantação diversas atividades construtivas podem aumentar o
risco de acidentes. As obras de terraplenagem, por exemplo, exigem o movimento
de grandes volumes, gerando tráfego intenso de veículos pesados. As nuvens de
poeira e a lama, nos trechos rurais, e a interferência com o público nas áreas mais
povoadas preenchem o quadro necessário e suficiente para a ocorrência de
acidentes.
Na operação os riscos maiores são as travessias urbanas e os possíveis
acidentes envolvendo cargas perigosas. No caso das cargas perigosas o DNIT
elaborou um Manual para Implementação de Planos de Ação de Emergência para
Atendimento a Sinistros Envolvendo o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
(IPR/DNIT, 2005), que contém o detalhamento de medidas estruturais de segurança
de caráter preventivo e corretivo que poderão orientar as ações das UNITs
envolvidas.
Categorização: Negativo, Direto, Temporário, reversível, Local, média
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação
Medidas mitigadoras:
▪

Implantação criteriosa do Programa de Intrusão
Segregação Urbana e segurança operacional.

Visual,

▪

Implantação do Programa de Prevenção e atendeimento de

▪

acidentes com cargas perigosas.
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Q – GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA A MÃO DE OBRA LOCAL NÃO ESPECIALIZADA
Atividades relacionadas: contratação de mão de obra; conservação –
Restauração;
A contração de mão-de-obra tende a ser restrita ao pessoal não
especializado, tendo em vista que as empreiteiras contratadas para a execução da
obra em geral contam com um quadro técnico formado. A mão de obra local não
especializada poderá ser mobilizada com impactos positivos, ainda que de
pequena magnitude, sobre o emprego e a renda.
Os empreiteiros contratados deverão receber, junto com o Edital de
Concorrência, um Anexo especial onde estão incluídas as instruções para a
condução do pessoal da empreiteira.
Categorização: positivo, direto e indireto, temporário, reversível, local, baixa
significância.
Ocorrência por Fase da Obra: Implantação/Operação.
Medidas Mitigadoras
Embora reconhecendo-se de difícil execução por interferir na liberdade
econômica dos indivíduos e das empresas brasileiras recomenda-se buscar:
▪

Contratação do maior número possível de trabalhadores nas
localidades próximas à obra;

▪

Contratação do maior número possível de serviços e aquisição
de produtos disponíveis nos mercados locais;

R – MELHORIA NO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
Atividades relacionadas: melhoria nas condições de trafegabilidade;
A BR-101foi pavimentada há mais de 40 anos e atende a um tráfego sempre
crescente, constituindo-se na principal ligação entre as capitais litorâneas do
Nordeste 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, aumentando o custo, o tempo de viagem, o consumo de
combustível e os acidentes. A duplicação agilizará o tráfego beneficiando o
escoamento da produção.
Categorização:

positivo, indireto,
significância.

permanente,

irreversível,

local,

alta

Ocorrência por Fase da Obra: Operação.
Medidas Mitigadoras
Não se aplica.
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S – MELHORIA NO ACESSO A BENS E SERVIÇOS PELAS POPULAÇÕES RESIDENTES;
Atividades relacionadas: Melhoria nas condições de trafegabilidade;
A BR-101foi pavimentada há mais de 40 anos e atende a um tráfego sempre
crescente, constituindo-se na principal ligação entre as capitais litorâneas do
Nordeste 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, aumentando o custo, o tempo de viagem, o consumo de
combustível e os acidentes. A duplicação agilizará o deslocamento das
populações residentes facilitando o acesso a bens e serviços.
Categorização:

positivo, indireto,
significância.

permanente,

irreversível,

local,

alta

Ocorrência por Fase da Obra: Operação.
Medidas Mitigadoras
Não se aplica.
T – ABERTURA DE OPORTUNIDADES
RELACIONADOS AO RAMO TURÍSTICO

DE

NEGÓCIOS

NO

SETOR

TERCIÁRIO

Atividades relacionadas: melhoria nas condições de trafegabilidade;
A BR-101foi pavimentada há mais de 40 anos e atende a um tráfego sempre
crescente, constituindo-se na principal ligação entre as capitais litorâneas do
Nordeste 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. A duplicação favorecerá os
investimentos em turismo na medida em que o acesso será facilitado.
Categorização:

positivo, indireto,
significância.

permanente,

irreversível,

local,

alta

Ocorrência por Fase da Obra: Operação.
Medidas Mitigadoras
Não se aplica.

3.3.5 – SÍNTESE DOS IAS POR FASES DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADES
RELACIONADAS
A Tabela 3.5 a seguir, apresenta uma síntese dos impactos ambientais
significativos relacionando-os a fase de ocorrência, se na implantação,
operação ou na implantação e operação. Apresenta também as principais
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atividades que provocam as alterações ambientais bem como a significância
dos impactos.
TABELA 3.5 – IAS POR FASES DO EMPREENDIMENTO, SIGNIFICÂNCIA E ATIVIDADES QUE
PROVOCAM ALTERAÇÕES
IAS

FASE

SIGNIFICÂNCIA

ATIVIDADES

MEIO FÍSICO

A – Alteração dos níveis
de ruídos e vibrações

B – Alagamentos e
represamentos

C – Contaminação solos
e águas superficiais /
subterrâneas por
esgotos, óleos, graxas e
por acidentes cargas
perigosas

D – Degradação das
áreas exploradas

E – Erosão,
assoreamento,
compactação dos solos,
instabilidade estrutural

F – Poluição aérea por
particulados e gases

I /O

Baixa

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras; exploração
de materiais de construção; aumento
no volume de tráfego de veículos.

I

Baixa

Exploração de materiais de construção;
drenagem, obras de arte correntes;
abertura de caminhos de serviço.

I /O

Média

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras; instalação e
operação de alojamentos e canteiros
de obras; desmatamento e limpeza do
terreno; drenagem, obras de artes
correntes; exploração de materiais de
construção; aumento no volume de
tráfego de veículos.

I

Baixa

Exploração de materiais de construção.

Média

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras;
desmatamento e limpeza do terreno;
drenagem, obras de artes correntes e
especiais; exploração de materiais de
construção; abertura de caminhos de
serviço; conservação e restauração.

Baixa

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras;
desmatamento e limpeza do terreno;
exploração de materiais de construção;
abertura de caminhos de serviço;
Instalação e Operação de alojamentos
e canteiros de obras; aumento no
volume de tráfego de veículos;
instalação e operação de postos de
serviços.

I /O

I /O

MEIO BIÓTICO
G – Subtração e

I

Alta

Operação de máquinas e
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IAS

FASE

SIGNIFICÂNCIA

impactos na cobertura
vegetal e fauna nativa

H – Atropelamento de
animais

I – Facilidade para a
colonização por
espécies ruderais e
introdução de espécies
exóticas

J – Intensificação do
efeito barreira

K – Riscos de Incêndios

ATIVIDADES
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras;
desmatamento e limpeza do terreno;
instalação e operação de alojamentos
e canteiros de obras; abertura de
caminhos de serviços; drenagem, obras
de artes correntes; exploração de
materiais de construção.

Média

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras;
desmatamento e limpeza do terreno;
exploração de materiais de construção;
abertura de caminhos de serviço;
aumento no volume de tráfego de
veículos.

I /O

Média

Operação de máquinas e
equipamentos; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras;
desmatamento e limpeza do terreno;
drenagem, obras de artes correntes;
exploração de materiais de construção;
abertura de caminhos de serviço;
aumento do volume de tráfego de
veículos; conservação e restauração.

O

Alta

I /O

I /O

Baixa

Aumento no volume de tráfego de
veículos.
Instalação de canteiros e
desmobilização; desmatamento e
limpeza do terreno; aumento tráfego
de veículos.

MEIO ANTRÓPICO
L – Deslocamento de
populações residentes

I

Baixa

Desapropriações para trevos e
variantes.

M – Perda de renda e
trabalho em locais
destinados a atividades
produtivas

I

Baixa

Desapropriações para trevos e
variantes; desapropriações
(reintegração de posse) na faixa de
domínio.

N – Perda de moradia de
populações residentes
na faixa de domínio

I

Baixa

Desapropriações (reintegração de
posse) na faixa de domínio.

O – Riscos de perda de
patrimônio arqueológico

I

Alta

Operação de máquinas e
equipamentos, incluindo usinas de
asfalto e solo; instalação e operação
de alojamentos e canteiros de obras;
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IAS

FASE

SIGNIFICÂNCIA

ATIVIDADES
desmatamentos e limpeza de terreno;
abertura de caminhos de serviços;
terraplenagem, empréstimos e botaforas; exploração de materiais de
construção.

P – Riscos de acidentes

I /O

Média

Instalação e operação de alojamentos
e canteiros de obras; operação de
máquinas e equipamentos, incluindo
usinas de asfalto e solo; desmatamento
e limpeza do terreno; abertura de
caminhos de serviços; terraplenagem,
empréstimos e bota-foras; exploração
de materiais de construção; drenagem,
obras de arte correntes; aumento no
volume de tráfego de veículos.

Q – Geração de
empregos para a mão
de obra local não
especializada

I /O

Baixa

Contratação de mão de obra;
conservação – restauração.

R – Melhoria no
Escoamento da
Produção

O

Alta

Melhoria nas condições de
trafegabilidade.

S – Melhoria no acesso a
bens e serviços pelas
populações residentes

O

Alta

Melhoria nas condições de
trafegabilidade.

T – Abertura de
oportunidades de
negócios no setor
terciário relacionados ao
ramo turístico

O

Alta

Melhoria nas condições de
trafegabilidade.

Fonte: Elaboração OIKOS, 2005

3.3.6 – CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS
Cerca de 35,0 % dos impactos provocados pela duplicação da BR-101 são
de baixa significância. Estes impactos estão relacionados ao processo construtivo e
podem ser mitigados pela implantação criteriosa dos Programas Ambientais.
Destaca-se, com alta significância, dois impactos positivos, representado
pela expectativa de crescimento regional. São negativos quatro impactos de alta
significância: o desmatamento, a intensificação do efeito barreira, o atropelamento
de animais e o risco de perda do patrimônio arqueológico. Assim como para o
conjunto dos impactos, estes efeitos deletérios foram objetos de Programas
Ambientais contendo medidas mitigadoras para a sua atenuação.
As Tabelas 3.6 e 3.7 apresentam a matriz de classificação dos Impactos
Ambientais Significativos
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TABELA 3.6 – MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE IMPACTO DOS IAS ASSOCIADOS AO PROJETO DE DUPLICAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS – IAS

POTENCIAL DE IMPACTO

FASE
ADVERSIDADE

OCORRÊNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE ABRANGÊNCIA

MEIO FÍSICO
A – Alteração dos níveis de ruídos e vibrações

I/O

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Local

I

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

I /O

Negativo

Direto / Indireto

Temporário

Reversível

Local

I

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

E – Erosão, assoreamento, compactação dos solos,
instabilidade estrutural

I /O

Negativo

Direto / Indireto

Temporário

Reversível

Local/
Regional

F – Poluição aérea por particulados e gases

I /O

Negativo

Direto / Indireto

Permanente

Irreversível

Local

B – Alagamentos e represamentos
C – Contaminação solos e águas superficiais / subterrâneas por
esgotos, óleos, graxas e por acidentes cargas perigosas
D – Degradação das áreas exploradas

MEIO BIÓTICO
I

Negativo

Direto / Indireto

Temporário /
Permanente

Irreversível

Local/
Regional

H – Atropelamento de animais

I/O

Negativo

Direto / Indireto

Temporário /
Permanente

Irreversível

Local/
Regional

I – Facilidade para a colonização por espécies ruderais e
introdução de espécies exóticas

I/O

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

O

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Local/Regional

I/O

Negativo

Indireto

Temporário

Reversível

Local

G – Subtração e impactos na cobertura vegetal e fauna nativa

J – Intensificação do efeito barreira
K – Riscos de Incêndios

MEIO ANTRÓPICO
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IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS – IAS

POTENCIAL DE IMPACTO

FASE
ADVERSIDADE

OCORRÊNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE ABRANGÊNCIA

L – Deslocamento de populações residentes

I

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

M – Perda de renda e trabalho em locais destinados a
atividades produtivas

I

Negativo

Direto

Temporário

Irreversível

Local

N – Perda de moradia de populações residentes na faixa de
domínio

I

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

O – Riscos de perda de patrimônio arqueológico

I

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Regional

P – Riscos de acidentes

I/O

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Local

Q – Geração de empregos para a mão de obra local não
especializada

I/O

Positivo

Direto / Indireto

Temporário

Reversível

Local

R – Melhoria no Escoamento da Produção

O

Positivo

Indireto

Permanente

Irreversível

Local

S – Melhoria no acesso a bens e serviços pelas populações residentes

O

Positivo

Direto

Temporário

Reversível

Local

T – Abertura de oportunidades de negócios no setor terciário
relacionados ao ramo turístico

O

Positivo

Indireto

Permanente

Irreversível

Local

I (Implantação); O (Operação)
Fonte: Elaboração OIKOS, 2006
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TABELA 3.7 – MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DOS IAS ASSOCIADOS
AO PROJETO DE DUPLICAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS –
IAS

FASE

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

MEIO FÍSICO
A – Alteração dos níveis de ruídos e
vibrações

I /O

BAIXA

BAIXA

BAIXA

B – Alagamentos e represamentos

I

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

C – Contaminação solos e águas
superficiais / subterrâneas por
esgotos, óleos, graxas e por
acidentes cargas perigosas

I /O

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

I

BAIXA

BAIXA

BAIXA

E – Erosão, assoreamento, compactação
dos solos, instabilidade estrutural

I /O

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

F – Poluição aérea por particulados e
gases

I /O

BAIXA

BAIXA

BAIXA

D – Degradação das áreas exploradas

MEIO BIÓTICO
G – Subtração e impactos na cobertura
vegetal e fauna nativa

I

ALTA

ALTA

ALTA

H – Atropelamento de animais

I /O

ALTA

ALTA

ALTA

I – Facilidade para a colonização por
espécies ruderais e introdução de
espécies exóticas

I /O

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

O

ALTA

ALTA

ALTA

I/O

BAIXA

BAIXA

BAIXA

J – Intensificação do efeito barreira
K – Riscos de Incêndios

MEIO ANTRÓPICO
L – Deslocamento de populações
residentes

I

BAIXA

BAIXA

BAIXA

M – Perda de renda e trabalho em locais
destinados a atividades produtivas

I

BAIXA

BAIXA

BAIXA

N – Perda de moradia de populações
residentes na faixa de domínio

I

BAIXA

BAIXA

BAIXA

O – Riscos de perda de patrimônio
arqueológico

I

ALTA

ALTA

ALTA

P – Riscos de acidentes

I/O

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

Q – Geração de empregos para a mão
de obra local não especializada

I/O

BAIXA

BAIXA

BAIXA

O

ALTA

ALTA

ALTA

R – Melhoria no Escoamento da
Produção
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IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS –
IAS

FASE

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

S – Melhoria no acesso a bens e serviços
pelas populações residentes

O

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

T – Abertura de oportunidades de
negócios no setor terciário
relacionados ao ramo turístico

O

ALTA

ALTA

ALTA

I (Implantação); O (Operação)
Fonte: Elaboração OIKOS, 2005
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CAPÍTULO 4 – MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
4.1 – MEDIDAS MITIGADORAS
Nas especificações gerais para as obras e nas planilhas de orçamento para
as obras de adequação da BR 101 deverão estar incluídos itens e recursos para os
serviços correspondentes à Proteção ao Meio Ambiente, propostos nos Programas
Ambientais indicados nos relatórios do EIA-RIMA. Estes Programas Ambientais
deverão ser detalhados após a obtenção da Licença Prévia (LP) para a obtenção
da Licença de Instalação (LI) no Plano Básico Ambiental.
Os Programas Ambientais são derivados dos diagnósticos ambientais (meios
físico, biótico e antrópico) da área de influência da rodovia, frente à introdução
desta estrada naqueles meios. Eles se traduzem em um conjunto de ações,
destinadas basicamente a evitar ou a mitigar as conseqüências dos impactos
provocados pelas obras e pelas instalações de apoio, buscando soluções para
alguns dos processos potenciais de degradação ambiental que podem ser
deflagrados por elas. Os Programas previstos podem ser classificados em três
conjuntos:
▪

Prevenção Ambiental (quatro) que são instrumentos destinados ao
equacionamento das situações de impacto que possam ser
evitadas com ações preventivas.

▪

Recuperação Ambiental (três) voltado à reconstituição
situações inevitavelmente alteradas pelo empreendimento.

▪

Proteção Ambiental (oito) voltado para a informação e orientação
aos principais agentes relacionados ao Empreendimento, bem
como para contemplar medidas de incentivo e/ou restrição para a
conservação ambiental.

de

Os Programas Ambientais indicados encontram-se apresentados na tabela
4.1 que descreve sinteticamente os objetivos, os responsáveis pelo desenvolvimento
e as fases do empreendimento.

O detalhamento dos Programas Ambientais encontra-se no Volume IV Plano Básico Ambiental.
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TABELA 4.1 – PROGRAMAS AMBIENTAIS: OBJETIVOS/ METAS/ FASES DO EMPREENDIMENTO
PROGRAMAS
AMBIENTAIS

COMPONENTE
AMBIENTAL
AFETADO

OBJETIVOS/ METAS

BR-101 AL/PE

RESPONSÁVEIS

FASE DO
EMPREENDIMENTO

DNIT

IMPLANTAÇÃO

Empreiteiras

Durante as obras, em
cada Lote de
Construção

PREVENÇÃO
▪ Minimizar alterações na qualidade das águas de
rios/riachos a jusante de obras e canteiros e a presença
de insetos, odores, poluição do solo.
Controle da Poluição e
da Degradação
Ambiental na
Construção

FÍSICO

▪ Controlar o nível de ruídos, de vibrações e de poluição
do ar, principalmente nas proximidades de áreas de
ocupação urbana.

IBAMA
▪ Inclusão de especificações técnicas para orientar o(s)
empreiteiro (s) sobre a disposição de lixo, esgotos
sanitários, etc.

Prevenção/ Contenção
de Processos Erosivos e
de Instabilização

FÍSICO

▪ Identificar e analisar causas e situações de risco quanto
à ocorrência de processos de erosão e instabilidade de
taludes e escavações e prevenir situações que possam
vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir áreas
limítrofes.
▪ Inclusão de especificações técnicas para orientar os
empreiteiros quanto ao processo construtivo.

Salvamento
Arqueológico

ANTRÓPICO

▪ Realizar o salvamento dos sítios arqueológicos existentes
na área de construção da Rodovia, incluindo-se
quaisquer outros locais que sofrerão interferências físicas
tais como canteiro de obras, área de empréstimo, botafora, entre outras.

DNIT

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

Projetistas

IBAMA

Do início até a
completa execução
das obras e na etapa
de conservação e
durante toda vida útil

DNIT

IMPLANTAÇÃO

Entidade
Conveniada

Do início até a
completa execução
da obra

Construtores e
Supervisores

IPHAN
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PROGRAMAS
AMBIENTAIS

Prevenção a Queimadas

COMPONENTE
AMBIENTAL
AFETADO

BIÓTICO /
ANTRÓPICO

OBJETIVOS/ METAS

▪ Identificar e analisar causas e situações de risco quanto
à ocorrência de queimadas que podem envolver a faixa
de domínio da Rodovia e prevenir situações que possam
vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir áreas
limítrofes.
▪ Execução de medidas de proteção; treinamento em
técnicas de combate ao fogo e extensão para a região
das campanhas educativas do IBAMA usadas no
PREVFOGO.

RESPONSÁVEIS

DNIT

FASE DO
EMPREENDIMENTO

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

IBAMA

Durante as obras e a
operação da rodovia

DNIT

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

RECUPERAÇÃO
▪ Plantios corpo estradal referentes à proteção de taludes
de corte e aterro.
Recomposição da
Vegetação em Áreas
Degradadas e Plantios
Paisagísticos

Recuperação do Passivo
Ambiental

Intrusão visual,
segregação urbana e
segurança operacional

FÍSICO/BIÓTICO

▪ Plantios de locais degradados pelas obras; plantios de
controle de processos erosivos ativos.
▪ Propiciar a ampliação das áreas vegetadas, procurando
dar continuidade às matas ciliares e veredas
remanescentes no limite da faixa de domínio..

FÍSICO/BIÓTICO

ANTRÓPICO

Projetistas
Empreiteiros
IBAMA

Durante as obras e a
operação da rodovia

DNIT

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

▪ Especificar as ações e obras que devem ser deflagradas
e realizadas para recuperação do passivo ambiental da
Rodovia BR-101 AL/SE/BA, trecho São Miguel dos
Campos (AL), no entroncamento com a rodovia
estadual AL-220 ao entroncamento da BR-101/BA com a
rodovia BR-324/BA.

Projetistas
Empreiteiros

▪ Atenuar os conflitos provocados pela rodovia em áreas
com populações lindeiras.

DNIT

▪ Incluir no projeto soluções para a segurança

IBAMA

Projetistas

Do início a execução
das obras e na etapa
de conservação e
durante toda vida útil
IMPLANTAÇÃO
Do início até a
completa execução
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PROGRAMAS
AMBIENTAIS

COMPONENTE
AMBIENTAL
AFETADO

OBJETIVOS/ METAS
operacional, considerando não apenas os aspectos
técnicos, já previstos nas normas do DNIT, mas também o
uso da rodovia por atividades sócio econômicas
regionais.

RESPONSÁVEIS

FASE DO
EMPREENDIMENTO

Empreiteiros

da obra

IBAMA

▪ Planejar as interseções, retorno, passarelas, sinalização,
etc.
▪ Reduzir / eliminar a intrusão visual por meio de projetos
paisagísticos.
▪ Ampliar as possibilidades de propiciar proteção contra
vento, propagação de ruídos, proteção de áreas de
interesse específico.
▪ Ampliar as áreas vegetadas procurando dar
continuidade às matas ciliares remanescentes no limite
da faixa de domínio.

PROTEÇÃO

Controle da Qualidade
das Águas

Educação Ambiental

Gestão Ambiental

FÍSICO/BIÓTICO

ANTRÓPICO

FÍSICO / BIÓTICO /
ANTRÓPICO

▪ Avaliação dos efeitos/ alterações potenciais gerados
pela rodovia sobre os materiais hidrobiogeoquímicos
fluviais e subterrâneos - sobretudo aqueles considerados
pela legislação pertinente ao controle da qualidade das
águas (Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de
2005).

DNIT

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

IBAMA

Durante as obras e a
operação da rodovia

▪ Propiciar aos operários, às populações das pequenas
cidades e vilas que estejam nas proximidades das obras
ou de instalações de empreiteiros, o conhecimento
adequado sobre a possibilidade de ocorrência de
acidentes envolvendo o meio ambiente e sua própria
segurança.

DNIT
Empreiteiras
IBAMA

IMPLANTAÇÃO
Durante a etapa de
execução da obra

▪ Elaborar os procedimentos para a coordenação e a
articulação das ações nas diversas fases do

DNIT
Empreiteiras

IMPLANTAÇÃO
Durante a etapa de
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PROGRAMAS
AMBIENTAIS

COMPONENTE
AMBIENTAL
AFETADO

RESPONSÁVEIS

FASE DO
EMPREENDIMENTO

IBAMA

execução da obra

BIÓTICO

▪ Implantação de medidas para: proibição do uso do
fogo para reduzir o volume dos restos vegetais; proibição
de utilização de explosivos para a remoção da
vegetação; proibição do uso de herbicidas e
desfolhantes.
▪ Recomposição da vegetação da faixa de domínio
utilizando espécies arbóreas nativas características de
cada região.
▪ Adaptação do sistema de drenagem para permitir o
escape de animais apanhados nas canaletas e dutos
marginais da estrada, e que também permitam a
transposição da rodovia por pequenos animais.
▪ Construção de passagens para animais, projetadas de
forma a deixarem um vão livre ideal mínimo de 2 m de
altura por um mínimo de 5 m de largura.
▪ Medidas educativas e de controle dos trabalhadores da
obra.

DNIT
IBAMA

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO
Durante três anos após
a LI

BIÓTICO

▪ Avaliar a mortalidade de animais por atropelamento em
trechos selecionados da BR 101.
▪ Avaliar a eficácia das passagens de fauna para o
trânsito de animais através da rodovia.
▪ Estudar a permeabilidade da barreira formada pela

DNIT
IBAMA

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO
Durante três anos após
a LI

OBJETIVOS/ METAS
empreendimento.
▪ Elaborar procedimentos técnico-gerenciais para a
implementação das ações durante as obras.
▪ Elaborar procedimentos de articulação com os diversos
segmentos governamentais e sociais afetados pelas
obras.
▪ Elaborar procedimentos e instrumentos para o
monitoramento e o acompanhamento na fase de
operação.

Mitigação aos Impactos
à Flora e à Fauna

Monitoramento da
Fauna
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PROGRAMAS
AMBIENTAIS

COMPONENTE
AMBIENTAL
AFETADO

OBJETIVOS/ METAS

RESPONSÁVEIS

FASE DO
EMPREENDIMENTO

DNIT

OPERAÇÃO

IBAMA

Durante toda vida útil

rodovia sobre as aves florestais.
▪ Gerar informações que permitam sugerir medidas
mitigatórias adicionais às já propostas.

Prevenção e
atendimento de
acidentes com cargas
perigosas

FÍSICO / BIÓTICO /
ANTRÓPICO

▪ Orientar e apoiar as ações iniciais das Unidades de InfraEstrutura Terrestre (UNIT’s), encarregados das obras de
ampliação da capacidade da BR-101 AL/PE, no campo
de atendimento aos acidentes com cargas perigosas ao
longo do trecho a ser duplicado, utilizando os
organismos de Defesa Civil estaduais e contando com a
polícia Rodoviária Federal.

▪ Implantação efetiva ESEC Murici sugerindo-se o

Compensações
Ambientais

Terra Indígena Wassu
Cocal

BIÓTICO

ANTRÓPICO

estabelecimento de uma base no interior ou
adjacências imediatas da estação e o aumento do
efetivo envolvido na fiscalização. Construções de
porteiras para impedir o acesso a partes da ESEC
visando coibir o acesso de veículos que vem retirar
madeira e carvão extraídos da área. Regularização
fundiária das áreas das Fazendas Bananeiras e São José,
que concentram maior número de espécies
ameaçadas.

▪ Especificar as diretrizes básicas para o tratamento da
questão da Terra Indígena Wassu Cocal, localizada no
município de Joaquim Gomes, Alagoas, que é
atravessada longitudinalmente em toda a extensão da
área pela BR 101.
▪ Estabelecer as diretrizes para a compensação dos
impactos que serão causados pelo empreendimento.

Fonte: Elaboração OIKOS, 2005

IMPLANTAÇÃO
DNIT
IBAMA

Do início até a
completa execução
das obras

DNIT

IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO

FUNAI
IBAMA

Durante três anos após
a LI
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PA N.º 1 – CONTROLE DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA
CONSTRUÇÃO
Objetiva estabelecer as ações a serem empreendidas e os critérios
ambientais mínimos a serem respeitados pelos empreiteiros que venham a ser
contratados para os serviços de construção de qualquer das obras que fazem parte
do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR-101- AL/PE. Neste objetivo geral
estão envolvidos:
▪

Minimizar as perdas de recursos naturais

▪

minimizar as alterações na qualidade das águas de rios e riachos a
jusante de obras e canteiros;

▪

minimizar a presença de insetos, odores, poluição do solo;

▪

controlar o nível de ruídos, de vibrações e de poluição do ar,
principalmente nas proximidades de áreas de ocupação urbana.

PA N.º 2 – PREVENÇÃO/ CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DE
INSTABILIZAÇÕES
O objetivo deste Programa é o de identificar e analisar causas e situações de
risco quanto à ocorrência de processos de erosão e instabilização e prevenir
situações que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou mesmo atingir áreas
limítrofes.
Deverá estabelecer orientações e especificações para as ações e obras que
devem ser deflagradas e realizadas quando forem observados indícios de
instabilidade/erosão, ou que tais fenômenos tenham sido deflagrados pelos
dispositivos da rodovia, ou mesmo por terceiros, neste último caso quando tais
processos ameacem a integridade da estrada ou de seus dispositivos de proteção
e segurança.
PA N.º 3 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetiva propiciar aos trabalhadores de todos os níveis ligados às obras de
ampliação da capacidade da BR-101/AL-PE e às populações dos bairros, das
pequenas cidades e de aglomerados rurais que estejam nas proximidades das
obras, afetados diretamente ou não por tais obras, ou por instalações de apoio
pertencentes aos empreiteiros, o conhecimento adequado sobre a possibilidade de
ocorrência de acidentes envolvendo o meio ambiente e sua própria segurança,
abordando:
▪

riscos de incêndios, indicando quais as causas mais comuns dessas
ocorrências; divulgando orientação sobre as providências a serem
adotadas (ver Programa Prevenção às Queimadas).

▪

importância da manutenção da vida silvestre, ressaltando a ilegalidade
da caça e pesca predatória e as penas previstas na lei de crimes
ambientais (Lei 9605, de 12/fev./98);

▪

conscientização sobre a nocividade da retirada da natureza e da
transferência inter-regional de espécies vegetais e de espécies da fauna,
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tanto no aspecto da perda da diversidade biológica, como no dos riscos
sanitários – e econômicos – que podem deflagrar;
▪

conscientização sobre a necessidade de minimizar os desmatamentos,
proteger as matas ciliares e a vegetação de encostas, bem como a
necessidade de revegetação dos taludes;

▪

orientação para os responsáveis diretos pelos trabalhadores,
encarregados e engenheiros responsáveis, sobre a fiscalização e
cooperação com os órgãos competentes (IBAMA, Órgãos Estaduais de
Meio Ambiente, Polícia Florestal, outros);

▪

aspectos relacionados à saúde dos trabalhadores e moradores locais,
envolvendo as Normas Regulamentadoras No6; 7; 9; 15; 16; 18; 19; 20 e 21,
do Ministério do Trabalho, e destacando:

▪

prevenção de acidentes com animais peçonhentos e necessidade de
utilização dos equipamentos obrigatórios de segurança (luvas, botas,
capacete, etc.);

▪

primeiros socorros;

▪

higiene dos canteiros;

▪

doenças sexualmente transmissíveis;

▪

endemias;

▪

proteção de populações frágeis

PA N.º 4 – PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS
O objetivo deste Programa é o de identificar e analisar causas e situações de
risco quanto à ocorrência de queimadas que podem envolver a faixa de domínio
da BR-101 e prevenir situações que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou
mesmo atingir áreas limítrofes.
PA N.º 5 – CONTROLE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar os estudos e
ações a serem desenvolvidos objetivando a proteção e o monitoramento dos
recursos hídricos fluviais e subterrâneos aos impactos potenciais decorrentes da sua
poluição por atividades relacionadas a BR-101/AL/PE. As ações e estudos descritos
neste Programa abrangem as fases de implantação e operação da BR-101
duplicada, sendo aplicáveis a todo o trecho do empreendimento nos estados de
Alagoas e de Pernambuco.
PA N.º 6 – SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
O objetivo desse programa, portanto, é o de realizar o salvamento dos sítios
arqueológicos eventualmente existentes na área diretamente afetada – ADA da
Rodovia, incluindo-se quaisquer outros locais que sofrerão interferências físicas no
terreno para a implantação da rodovia, tais como canteiro de obras, área de
empréstimo, bota-fora, entre outras.
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PA N.º 7 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE ACIDENTES COM CARGAS
PERIGOSAS
O objeto deste Programa é o de estabelecer uma série de procedimentos
para o tratamento do transporte das cargas perigosas nas UNIT’s de Alagoas e de
Pernambuco. As ações visando minimizar os riscos e efeitos de acidentes com
cargas perigosas envolvem:
▪

a criação de estacionamentos exclusivos para veículos com carga
perigosa,

▪

sinalização viária adequada,

▪

fiscalização e, principalmente,

▪

campanha educativa,

▪

atendimento de acidentes e remediação das contaminações.

PA Nº 8 - MITIGAÇÃO DE IMPACTOS À FAUNA E FLORA
Este Programa Ambiental se destina a orientar as ações que devem ser
realizadas para proteger ou atenuar, do ponto de vista ambiental, os efeitos nocivos
gerados pela duplicação da BR 101. Estes efeitos estão ligados, principalmente, à
supressão da vegetação nativa existente na faixa de domínio, aos efeitos da
fragmentação de habitats e do estabelecimento de novas bordas nos
remanescentes florestais cortados pela rodovia, e à probabilidade de
atropelamento de animais.
O objetivo é reduzir, dentro do possível, os impactos adversos das obras de
duplicação da BR 101 sobre a fauna e flora nativas, especialmente dos
remanescentes florestais diretamente afetados pela rodovia.
PA N.º 9 – MONITORAMENTO DA FAUNA
Este Programa Ambiental se destina a orientar as ações que devem ser
realizadas para o monitoramento dos efeitos negativos gerados pela construção
das novas pistas da BR 101 sobre grupos selecionados da fauna nativa. Estes efeitos
estão ligados, principalmente, à supressão da vegetação existente na faixa de
domínio, aos efeitos da fragmentação de habitats e do estabelecimento de novas
bordas nos remanescentes florestais cortados pela rodovia, e à probabilidade de
atropelamento de animais.
O objetivo deste Programa é o monitoramento dos impactos da duplicação
da BR 101 sobre a fauna e das medidas mitigatórias sugeridas em áreas
consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade segundo critérios
científicos, no trecho sob influência das obras de duplicação da BR 101.
O grupo foi selecionado como bio-indicador é a avifauna florestal por ser o
grupo com maior número de táxons endêmicos e considerados ameaçados.
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PA N.º 10 – RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar as ações e obras
que devem ser planejadas, projetadas e realizadas para recuperar as matas ciliares
e as áreas cujas características originais sofreram alterações, seja pela implantação
do corpo estradal, seja pela sua utilização como fontes de materiais de construção
ou pela ocupação temporária por instalações de apoio às obras.
A utilização da vegetação em projetos rodoviários é uma medida que tem
como objetivo o meio biótico, compreendendo a manutenção das especificidades
da flora e fauna locais, estabelecendo conexões entre habitats secionados pela
rodovia, e para:
▪

contenção e prevenção ao surgimento de processos erosivos e de
instabilidade de cortes, aterros e margens de cursos d'água (mata ciliar);

▪

recuperar áreas de função ou uso original degradado;

▪

conforto térmico, acústico e de proteção à poluição por poeiras;

▪

sinalização visual e de segurança ao longo do percurso; e

▪

a própria inserção da rodovia no ambiente que a circunda.

PA N.º 11 – INTRUSÃO VISUAL, SEGREGAÇÃO URBANA E SEGURANÇA
OPERACIONAL
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar ações, que
devem ser implementadas às soluções do projeto final de engenharia da rodovia BR
101 AL/PE, voltadas a eliminar ou minimizar não apenas os problemas já existentes
decorrentes da inserção da rodovia com as comunidades lindeiras, assim como sua
potencialização pelas obras de adequação de capacidade.
As ações previstas terão como enfoque orientar e especificar ações,
voltadas às demandas, conforto e segurança das muitas comunidades interferentes
/ usuários da rodovia, componentes do tráfego local ou de longa distancia.
PA N.º 12 – RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar as ações e obras
que devem ser deflagradas e realizadas para recuperação do passivo ambiental
da Rodovia BR-101/AL/PE, trecho São Miguel dos Campos/AL a Palmares/PE.
Conceitua-se passivo ambiental o conjunto de degradações constituído por
externalidades geradas pela existência da rodovia sobre terceiros e por terceiros
sobre a rodovia.
PA N.º 13 – GESTÃO AMBIENTAL
Este Programa define o escopo dos serviços a serem executados para a
Gestão Ambiental das obras de ampliação da capacidade da BR-101 AL/PE,
envolvendo a execução dos Programas Ambientais não relacionados à construção
propriamente dita; bem como a supervisão, a fiscalização, o monitoramento e o
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controle das atividades previstas nos Programas Ambientais que se referem aos
projetos e obras.
PA N.º 14 –COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS
Este Programa Ambiental se destina a orientar as ações que devem ser
realizadas para compensar, do ponto de vista ambiental, os efeitos negativos sobre
o meio biótico gerados pela construção das novas pistas da BR 101. Estes efeitos
estão ligados, principalmente, à supressão da vegetação nativa existente na faixa
de domínio, aos efeitos da fragmentação de habitats e do estabelecimento de
novas bordas nos remanescentes florestais cortados pela rodovia, e à probabilidade
de atropelamento de animais.
As medidas de compensação ambiental aqui indicadas visam atender a
Resolução CONAMA 002/96.
PA Nº 15 - TERRA INDÍGENA WASSU COCAL
Este Programa se destina a especificar as diretrizes básicas para o tratamento
da questão da Terra Indígena Wassu Cocal, localizada no município de Joaquim
Gomes, Alagoas, que é atravessada longitudinalmente em toda a extensão da
área pela BR 101.
O objetivo é estabelecer um Programa para o remanejamento da
população a ser afetada na Terra Indígena Wassu Cocal, visando a compensação
dos impactos que serão causados pelo empreendimento.
Além da aplicação criteriosa dos Programas Ambientais recomenda-se que o
projeto executivo seja adequado à mudança de lado de duplicação em 18
pontos. A Tabela 4.2, a seguir, resume as sugestões de alteração do lado da pista a
ser duplicada visando exclusivamente à minimização da necessidade de supressão
da vegetação.
TABELA 4.2 – ALTERAÇÕES DO TRAÇADO DA DUPLICAÇÃO
KMS

136,38 – 139,28

LADO DA
DUPLICAÇÃO

LADO
SUGERIDO
ALAGOAS

OBJETIVO DA ALTERAÇÃO

O

E

evitar urbanização até o trevo

O

E

ponte rio S.Miguel para evitar aningal e
fragmento

131,10 – 132,72

O

E

evitar fragmento

123,32 – 124,08

O

E

evitar fragmento

119,40 – 123,32

E

O

evitar interferência fragmento

O

E

Após o rio Sumauma-mirim para evitar
fragmento

112,88 – 114,48

E

O

alterar retificação do traçado

103,04 – 103,66

O

E

evitar APP

93,04 – 99,38

O

E

evitar matas até entroncamento

135,26 – 135,72

114,96 – 116,60
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LADO DA
DUPLICAÇÃO

LADO
SUGERIDO

91,72 – 93,04

E

O

evitar fragmento maior do lado E até APP

90,08 – 91,20

O

E

antecipar mudança de lado

84,12 – 85,22

E

O

evitar interferência fragmento

69,38 – 71,18

O

E

evitar interferência fragmento

66,52 – 67,22

O

E

evitar mata ciliar rio Esperança

58,08 – 58,54

O

E

evitar lagoas

197,08 – 198,14

O

E

evitar APP rio Sto Antonio

207,4 – 209,6

O

E

evitar APP do riacho Mirim

209,84 – 210,60

E

O

evitar mata do segmento

KMS

OBJETIVO DA ALTERAÇÃO

PERNAMBUCO

No caso da comunidade Wassu deverão ser adotadas medidas mitigadoras
durante a fase de construção quando haverá um aumento maior de pessoas e
veículos na área. O número de acidentes poderá vir a aumentar. Recomenda-se a
instalação de placas sinalizadoras, a estruturação de um sistema de paralisação do
trânsito para travessia das crianças no horário escolar e a limitação do número de
pessoas estranhas com acesso à área. Nessa medida, não deverão ser montados
acampamentos de trabalhadores dentro da Terra Indígena.
Como solução permanente deverão ser construídas pelo menos duas
passarelas para pedestres, perto das escolas existentes, especialmente da escola
nova, porque é nesta mesma direção que se encontra o Pólo de Saúde.
Sugere-se assim, e também devido à escassez de trabalho para os índios, que
esses sejam contratados para os trabalhos de construção da estrada no trecho da
TI Wassu Cocal.
Deverá ainda ser implantado um programa tanto para os trabalhadores,
quanto para chefes de equipe e técnicos de nível superior, informando-os das
especificidades da cultura indígena, de modo a evitar conflitos.

4.2 – MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
A principal medida compensatória proposta é a efetiva implantação e o
manejo da Estação Ecológica (ESEC) de Murici, ocupando 6.116 ha nos municípios
de Murici e Messias, Alagoas. A localidade da ESEC tem sido reconhecida como
uma prioridade para a conservação pela comunidade científica desde pelo menos
1979 (data de uma proposta de criação de estação ecológica pela extinta SEMA),
mas a estação foi decretada apenas em 2001, após grande parte da extensão
original de floresta ter sido convertida em pastagens ou sofrido corte seletivo.
Dentre os 160 táxons de aves considerados como ameaçados de extinção
no Brasil (Instrução Normativa MMA 03 de 27 de maio de 2003), a ESEC Murici tem
registros recentes de pelo menos 34 (além de mais duas não encontradas nos
últimos anos), provavelmente a maior concentração de aves ameaçadas no país e
certamente a área com maior número de espécies de aves globalmente
ameaçadas em todo o continente americano. Além disso, a ESEC ainda abriga
uma população remanescente de guaribas Alouatta belzebul, do ameaçado sapo
bromelícola Frostius pernambucensis (antes conhecido apenas de sua localidadetipo próxima a Recife) e é a única localidade (Fazenda Bananeiras) para a recém49
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descrita jararaca Bothrops muriciensis. A flora da ESEC, ainda em estudo, inclui
bromélias ameaçadas como Aechmea fulgens, endêmica do Centro Pernambuco.
As quatro espécies de aves endêmicas mais ameaçadas são Philydor
novaesi, Myrmotherula snowi, Terenura sicki e Phylloscartes ceciliae. Os estudos feitos
na área sugerem que as duas últimas são mais resilientes a alterações ambientais,
tendo distribuição mais ampla na ESEC. Myrmotherula snowi, com uma população
conhecida de c. 10 indivíduos na ESEC, parece estar fortemente associada a
pequenos cursos d’água no interior da floresta, um habitat incomum na região, o
que se reflete na sua baixa abundância. A espécie tem sido detectada
principalmente na área conhecida como Fazenda Bananeiras e na Fazenda São
José.
A espécie em situação mais crítica é Philydor novaesi, até o momento
detectado apenas na área da Fazenda Bananeiras. Em Murici a espécie parece
depender de bromélias epífitas como sítio de alimentação e a destruição destas
pela retirada de madeira e a coleta para o mercado teriam um impacto negativo
bastante pronunciado sobre a espécie. Climas mais secos resultantes do
desmatamento da região, impedindo ou retardando a regeneração das bromélias
e diminuindo o estoque de presas associadas às mesmas, também são um
problema. Uma possibilidade de manejo beneficiando a espécie seria a
propagação vegetativa artificial de bromélias e a recomposição do banco de
epífitas na área da Fazenda Bananeira através de seu plantio direto.
O trabalho de monitoramento da avifauna da ESEC de Murici iniciado em
2002 através de um termo de cooperação entre o IBAMA/AL e a Sociedade
Nordestina de Ecologia, com apoio da BirdLife International – Programa do Brasil,
tem detectado seguidas atividades ilegais dentro da estação, especialmente a
retirada seletiva de madeira, produção de carvão, incêndios e a caça. Estas
atividades são especialmente danosas por afetarem a estrutura da floresta
remanescente prejudicando guildas de aves mais sensíveis, como insetívoros de subbosque (incluindo Philydor novaesi e Myrmotherula snowi), que são exatamente as
mais raras. De fato, há um padrão geral de empobrecimento deste grupo em toda
a Mata Atlântica de Alagoas, sujeitas a séculos de fragmentação e alterações na
estrutura da vegetação (Silveira et al. 2003).
As atividades ilegais em Murici são um resultado direto da falta de infraestrutura local pelo IBAMA (não há uma base de trabalho na ESEC), falta de pessoal
(a ESEC tem apenas três funcionários) e a não resolução da questão fundiária, que
torna a ESEC acessível à praticamente qualquer pessoa. Detentores de
propriedades na área, em geral, não tem coibido a entrada de “machadeiros” e
caçadores, que tem tido atividade intensiva mesmo na área ocupada pela
Universidade Federal de Alagoas-UFAL, sem que esta tomasse qualquer
providência.
A implantação efetiva da ESEC é premente, especialmente o
estabelecimento de uma base no interior ou adjacências imediatas da estação e o
aumento do efetivo envolvido na fiscalização. Além disso, a construções de
porteiras que vedassem o acesso a partes da ESEC coibiria o acesso de veículos
que vem retirar madeira e carvão extraídos da área. As áreas prioritárias para
resolução fundiária são a Fazenda Bananeiras e a Fazenda São José, exatamente
as que concentram as espécies ameaçadas.
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Finalmente, é bastante claro que a restauração de habitats será a tônica do
manejo futuro de Murici. Este envolverá necessariamente a produção e plantio de
um número enorme de mudas de espécies arbóreas nativas. Esta produção deve
ter início o quanto antes para que seja estabelecido um banco que supra as
necessidades da ESEC assim que terras se tornem disponíveis para o plantio. Devese lembrar que atividades de reflorestamento são ideais para absorver a mão de
obra sem qualificações especiais que caracteriza a região.
Recomenda-se, como medida compensatória do empreendimento que, nos
termos da Resolução CONAMA 002/96, parte dos recursos destinados à obra de
duplicação da BR 101, não inferior a 0,5% do valor da obra, sejam destinados à
regularização fundiária da ESEC Murici, com prioridade para a aquisição das
Fazendas Bananeiras e São José, e à urgente instalação de um esquema de
proteção da ESEC que deve incluir formas de limitação e bloqueio de acesso,
como porteiras, cercas e guaritas.
Recursos também devem ser disponibilizados para o manejo da área, com
prioridade para a recuperação de áreas degradadas e para um programa
direcionado de conservação para o Limpa-folhas-de-Alagoas Philydor novaesi, o
qual deve incluir a reconstituição da comunidade de bromélias epífitas na Fazenda
Bananeiras.
Uma medida importante para a conservação do Centro Pernambuco de
caráter mais amplo e que cumpre ao governo federal implantar seria condicionar a
liberação de recursos para produtores rurais por agências de fomento e instituições
bancárias à regularização ambiental das propriedades, ou seja, a demarcação e
averbação das áreas de reserva legal (equivalente a 20% da propriedade) e áreas
de preservação permanente (APP) e, principalmente, a recuperação da cobertura
florestal das mesmas. Cumpre notar que se o Código Florestal (que data de 1965)
tivesse sido cumprido a região não teria experimentado o nível de destruição
ambiental hoje existente, em grande medida financiado por recursos públicos.
Em relação à comunidade Wassu recomenda-se que sejam adotadas
medidas compensatórias para a melhoria das condições de vida da área como um
todo. Assim, são sugestões dos índios que haja a melhoria das estradas de acesso
dentro da área indígena, especialmente da estrada para o Pólo de Saúde que não
possui boas condições de trafegabilidade no período chuvoso; que seja ampliada
a rede de energia elétrica para os outros locais, já que ela só existe ao longo da BR
e isto impede o desenvolvimento das outras aldeias e que sejam feitas gestões junto
a FUNASA para também ampliar a doação de kits sanitários para estes outros locais.

4.3 – PROGRAMA DE MONITORAMENTO
O monitoramento ambiental da BR-101 compreende os serviços técnicos
voltados a garantir a execução dos Programas Ambientais - PA’s envolvendo três
atividades básicas a saber:
▪

A supervisão de obras sob o ponto de vista ambiental
(acompanhamento, controle e avaliações funcionais, qualitativas e
quantitativas), estruturadas como Atividades de Supervisão Ambiental;

▪

O gerenciamento da realização dos programas ambientais não
diretamente relacionados com a execução de obras (formulação e
negociação de metas a atingir com as pessoas e os organismos
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envolvidos na realização, sejam eles de caráter ambiental ou não,
envolvendo os recursos necessários, os cronogramas de execução, os
critérios de avaliação e o acompanhamento da execução, provendo as
soluções para as deficiências detectadas), que são classificadas como
Atividades de Gerenciamento de Programas Ambientais;
▪

Desenvolvimento das relações com a comunidade, envolvendo as
atividades de ouvidoria e de comunicações necessárias à garantia da
qualidade ambiental da execução do empreendimento, compondo as
Atividades de Comunicação Social.

A Gestão Ambiental garantirá que os Programas Ambientais relacionados a
todos os grupos de Atividades definidas acima serão desenvolvidos com estrita
observância à legislação de qualquer nível (federal, estadual e municipal) aplicável
às obras de adequação de capacidade da BR-101 AL/PE, bem como garantirá que
serão realizados nos prazos todos os acordos e condições estabelecidas para
obtenção das licenças prévias (LP) e de instalação (LI) junto aos Organismos de
Fiscalização e controle ambientais. Caberá à Gestão Ambiental do
empreendimento certificar que as salvaguardas ambientais e sociais sejam
implementadas durante a construção, inclusive no que se refere aos programas
compensatórios tais como, reabilitação de áreas degradadas, construção de
aterros e outras infra-estruturas, especialmente as acordadas com as organizações
comunitárias e proprietários diretamente atingidos pelas obras rodoviárias.
O detalhamento do Monitoramento/Gestão Ambiental encontra-se no
Programa Nº 13 – Gestão Ambiental, apresentado no Plano Básico Ambiental,
Volume IV.

52

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME III

ATP
BR-101 AL/PE

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES
As implicações e as conseqüências ambientais derivadas de projetos
rodoviários são muito amplas devido ao enorme potencial de mudanças
econômicas e sociais por eles desencadeados. Contudo, os principais impactos já
ocorreram em função da construção da BR-101, há mais de 40 anos, cuja
pavimentação apenas consolidou a ocupação humana e a exploração dos
recursos naturais pré-existentes desde o período colonial. A magnitude dos impactos
associada à duplicação é pequena se comparada aos oriundos da implantação
de uma nova rodovia.
A duplicação da BR 101 deve ser vista como um projeto a ser desenvolvido
em uma região extremamente impactada e 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.
Para minimizar os efeitos sobre a fauna e a flora deverão ser implantadas
medidas de proteção durante a construção e visando a operação da rodovia
como: construção de passagens de animais, implantação de bloqueio nos trechos
em que a rodovia corta os remanescentes florestais; adaptação do sistema de
drenagem para incorporar características que permitam o escape de animais,
recomposição da vegetação e das matas cilares na faixa de domínio com
espécies nativas regionais.
A maior parte dos componentes do meio físico (solos, recursos minerais, ar e
águas) ou recebem impactos de pequena monta, ou as obras de adequação
situam-se em posição de neutralidade. A obtenção de materiais de construção, por
sua vez, apresenta restrições exclusivamente para a areia e para a brita. No caso
da areia, que deve ser oriunda de bancos de areia existentes nos rios atravessados
pela estrada, as áreas a serem exploradas devem ser escolhidas com base em
critérios que garantam a estabilidade dos terraços aluviais e evitem a mudança de
velocidade das correntes. Para a obtenção de brita, por outro lado, adverte-se que
as ocorrências de granitos nas proximidades de Murici devem ser evitadas, visto que
hoje elas estão dentro da Estação Ecológica de Murici.
Quanto à comunidade Wassu é importante ressaltar que a estrada é anterior
à delimitação da Terra Indígena. Os índios foram morar perto da estrada
incentivados por um antigo prefeito do município de Joaquim Gomes que achava
que assim teria melhores condições de atender aos índios.
A relação dos índios com a estrada é no mínimo ambígua. Reconhecem sua
importância como via de acesso e como local onde podem vender seus produtos.
É na beira da estrada que os índios vendem seus produtos, especialmente as frutas,
seu artesanato e organizam pequenos comércios que garantem a sobrevivência de
algumas famílias. Mas, ao mesmo tempo, queixam-se dos acidentes, da venda de
bebidas alcoólicas e de drogas e de prostituição.
A partir do diagnóstico e do prognóstico realizado indica-se a viabilidade
ambiental do projeto,considerando, principalmente, que os principais processos
que resultam em degradação ambiental já estão instalados atualmente e que a
obra, em si, pouco irá contribuir diretamente para a introdução de novos processos
de degradação
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CAPÍTULO 7 – GLOSSÁRIO
AMBIENTE ANTRÓPICO: o uso e a ocupação do solo, o uso das águas, a
organização econômica, política, social e cultural das populações regionais, a
demografia e as migrações, os sítios e patrimônio histórico e arqueológico, as
relações das comunidades com os recursos ambientais e a utilização potencial
desses recursos (Resolução 001/86 -CONAMA).
AMBIENTE FÍSICO E NATURAL: de acordo com a Resolução 001/86 do
CONAMA engloba o subsolo, as águas, a geologia e o relevo, os tipos e aptidões
do solo, os corpos de água, o regime hidrológico, os ecossistemas, a vegetação e a
fauna.
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 aquelas usadas para acampamentos e oficinas das
construtoras, bem como usinas misturadoras de solos e/ou de asfalto, se tais usinas
forem usadas nas obras. Como conseqüência, pertence à ADA todos os espaços
físicos – e, portanto, ambientes - atingidos pelas atividades voltadas à implantação
da rodovia.
ÁREA INFLUÊNCIA INDIRETA: A Área de Influência Indireta é aquela que se liga
diretamente à operação rodoviária, e se interrompe na presença de barreiras físicas
naturais ou construídas. O interesse maior deste conceito se refere às condições de
conservação ambiental que podem – potencialmente - ser afetadas pela
implantação/operação do empreendimento (inclusive no que se refere a acidentes
com cargas perigosas).
BIODIVERSIDADE: refere-se à riqueza natural da biosfera, às espécies animais
e vegetais, terrestres e aquáticas. A crescente degradação de ecossistemas tem
provocado o desaparecimento de várias espécies e, embora a natureza, per se,
tenha uma considerável capacidade de recuperação, em alguns casos não
consegue suplantar a velocidade com que a destruição tem ocorrido nas últimas
décadas. Manter a biodiversidade é importante, pois a variedade de formas de
vida propicia a manutenção do equilíbrio físico, químico e biológico da superfície
da Terra. A existência dessa variedade pode também prover benefícios
econômicos e sociais, principalmente nos campos da produção de alimentos e de
medicamentos.
BIOTA: conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente
ecológico, em estreita correspondência com as características físicas, químicas e
biológicas deste ambiente. Conjunto dos componentes vivos (bióticos) de um
ecossistema.
DIRETRIZ: projeção ortogonal em plano horizontal do eixo da plataforma de
uma via.
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EFEITO DE BORDA: os ecossistemas florestais sofrem adaptações na sua
interface com sistemas não florestais, como campos naturais ou áreas agrícolas.
Nestas interfaces há maior exposição do espaço sub-dossel ao vento e à luz solar,
com conseqüente perda de umidade relativa do ar e do solo. Estas alterações no
microclima causam a substituição de espécies florestais por lianas e arbustos, além
da maior exposição aos ventos aumentarem em muito as quedas de árvores. O
resultado é a gradual perda de espécies dependentes de ambientes florestados e
sua substituição por espécies oportunistas ou de áreas abertas, com o eventual
colapso dos fragmentos menores, transformados em paliteiros recobertos por cipós.
EFEITOS SINÉRGICOS: são aqueles amplificados ou potencializados pela
associação de diferentes impactos.
EMPRÉSTIMO: volume de material que se escava para suprir a deficiência ou
insuficiência do destinado ao aterro.
ESPÉCIE GUARDA-CHUVA (umbrella species): é uma espécie cuja
conservação in situ implica/resulta na conservação das outras espécies
componentes do ecossistema em que ocorre. Comumente são espécies como
predadores de topo ou grandes mamíferos e aves (em geral megavertebrados
carismáticos) que necessitam de grandes extensões de habitat para manter
populações viáveis, sua conservação implicando na de espécies com requisitos
menos extensos. Espécies guarda-chuva também podem ser endemismos
localizados que indicam comunidades biológicas geograficamente restritas.
EROSÃO: compreende a destruição da estrutura do solo e sua remoção, pela
ação das águas de escoamento superficial.
FAIXA DE DOMÍNIO: base física sobre a qual se assenta a rodovia, constituída
pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalizações e
faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada
dos imóveis marginais.
HABITAT: total de características ecológicas do lugar específico habitado por
um organismo ou população.
ICTIOFAUNA: totalidade das espécies de peixes de uma região.
IMPACTO AMBIENTAL: é definido pela Resolução 001/86 do CONAMA como
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o
bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; as biotas; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos
ambientais.
OBRA-DE-ARTE: designação tradicional de estruturas, tais como pontes,
viadutos, túneis, muros de arrimo e bueiros, necessários a implantação de uma via.
OBRA-DE-ARTE CORRENTE: obra-de-arte de pequeno porte, tal como bueiro,
pontilhão e muro, que normalmente se repete ao longo da via, obedecendo
geralmente a projeto padronizado.
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OBRA-DE-ARTE ESPECIAL: estrutura, tal como ponte, viaduto ou túnel que,
pelas suas proporções e características peculiares, requer um projeto específico.
PLATAFORMA: parte da faixa de domínio compreendida entre os pés de
cortes e/ou cristas de aterro.
RAMPA ENTRE DOIS PONTOS: é um valor numérico que se obtém pela divisão
da diferença de nível entre dois pontos pela distância horizontal entre os mesmos
expressa em porcentagem.
RAMPA MÁXIMA: é a maior rampa, admitida pelas normas, entre dois pontos
consecutivos de uma rodovia.
RAIO MÍNIMO: é o menor raio de curvatura, admitido pelas normas, nas
curvas de uma rodovia.
REVESTIMENTO: é a camada destinada a resistir diretamente às ações do
tráfego, a impermeabilizar o pavimento, a melhorar as condições do rolamento, no
que ser refere ao conforto e à segurança, e a transmitir, de forma atenuada, as
ações do tráfego às camadas inferiores.
SUB-BASE – camada complementar à base, com as mesmas funções desta e
executada quando, por razões de ordem econômica, for conveniente reduzir a
espessura da base.
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