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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 – 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 – que é o presnete volume e contém: 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 – LEVANTAMENTO DO PASSIVO AMBIENTAL
O levantamento do passivo ambiental foi realizado pela equipe da OIKOS,
em março de 2004, tendo sido percorrido todo o trecho da rodovia a ser duplicada.
Os problemas registrados compreenderam ocorrências de processos erosivos,
em sua maioria, assoreamentos (de terrenos naturais, bacias de drenagem e cursos
d’água), alagamentos decorrentes do represamento de “obras de arte correntes”,
incêndios na faixa de domínio e região lindeira, uso indevido da faixa de domínio
com construções irregulares, acampamento de trabalhadores sem terra,
escavações, descarte de lixo e lavoura.
Os locais de ocorrência de passivo ambiental tiveram as suas coordenadas
identificadas por meio de GPS e plotados nas fotocartas apresentadas a seguir.
Para cada ponto levantado é apresentada uma ficha com a discriminação do
problema, as ações ambientais necessárias para a solução e a localização do
mesmo.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 1:
Long.: 817595,757782
Lat.: 8916559,851897
Local (Km):

Lado:

136,6

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Com gravidade
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos. Risco de
desmoronamento das construções a montante do talude, algumas
delas dentro da faixa de domínio. Detalhe da saída d’água no meio
do talude.

Saída
D’água

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 600,0 m x 20,0 m x 3,0 m = 36.000,0 m³
2 - Canaleta de drenagem em concreto:
l = 600,0 m x 5 = 3.000,0 m
3 - Descida D’água:
l = 20,0 m x 3,0 = 60,0 m
4 - Hidrossemeadura:
S1 = 12.000,0 m²
S2 = (600,0 x 3,0) x 2 = 3.600,0 m²
St = 15.600,0 m²
5 - Dissipador de energia: 3 unid.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 2:
Long.: 817542,341306
Lat.: 8917442,872873
Local (Km):

Lado:

135,7

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea
Gravidade

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Interfere

Discriminação do Problema:
Área explorada como jazida e aparentemente abandonada.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 3:
Long.: 817553,114951
Lat.: 8917987,077823
Local (Km):

Lado:

135,0

Montanhosa

Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Ponte s/ Rio São Miguel.
Aterro feito pela prefeitura para a construção do Parque de
Eventos, dentro da faixa de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 4:
Long.: 822208,682475
Lat.: 8921225,022912
Local (Km):

Lado:

127,9

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada ao longo de toda o talude da antiga caixa de
empréstimo.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 1.100,0 m x 8,0 m x 2,0 m = 17.600,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 8.800,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 5:
Long.: 826256,523180
Lat.: 8933032,742475
Local (Km):

Lado:

112,6

Montanhosa

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

Ações Ambientais Necessárias:
1 – Reconformação do talude:
V = 5,0 m x 10,0 m x 3,0 m = 150,0 m³
2 – Rip-Rap de solo cimento:
V = 5,0 m x 0,80 m x 1,25 m = 5,0 m³
2 – Hidrssemeadura:
S = 5,0 m x 10,0 m = 50,0 m²

corte,

apresentando
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 6:
Long.: 825962,182940
Lat.: 8934280,800911
Local (Km):

Lado:

111,2

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Lixo dentro da faixa de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
Limpeza da área:
S = 50,0 m x 5,0 m = 250,0 m²
As demais ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos
órgãos de fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 1:
Long.: 817595,757782
Lat.: 8916559,851897
Local (Km):

Lado:

136,6

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Com gravidade
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos. Risco de
desmoronamento das construções a montante do talude, algumas
delas dentro da faixa de domínio. Detalhe da saída d’água no meio
do talude.

Saída
D’água

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 600,0 m x 20,0 m x 3,0 m = 36.000,0 m³
2 - Canaleta de drenagem em concreto:
l = 600,0 m x 5 = 3.000,0 m
3 - Descida D’água:
l = 20,0 m x 3,0 = 60,0 m
4 - Hidrossemeadura:
S1 = 12.000,0 m²
S2 = (600,0 x 3,0) x 2 = 3.600,0 m²
St = 15.600,0 m²
5 - Dissipador de energia: 3 unid.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 2:
Long.: 817542,341306
Lat.: 8917442,872873
Local (Km):

Lado:

135,7

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea
Gravidade

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Interfere

Discriminação do Problema:
Área explorada como jazida e aparentemente abandonada.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 3:
Long.: 817553,114951
Lat.: 8917987,077823
Local (Km):

Lado:

135,0

Montanhosa

Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Ponte s/ Rio São Miguel.
Aterro feito pela prefeitura para a construção do Parque de
Eventos, dentro da faixa de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 4:
Long.: 822208,682475
Lat.: 8921225,022912
Local (Km):

Lado:

127,9

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada ao longo de toda o talude da antiga caixa de
empréstimo.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 1.100,0 m x 8,0 m x 2,0 m = 17.600,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 8.800,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 5:
Long.: 826256,523180
Lat.: 8933032,742475
Local (Km):

Lado:

112,6

Montanhosa

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

Ações Ambientais Necessárias:
1 – Reconformação do talude:
V = 5,0 m x 10,0 m x 3,0 m = 150,0 m³
2 – Rip-Rap de solo cimento:
V = 5,0 m x 0,80 m x 1,25 m = 5,0 m³
2 – Hidrssemeadura:
S = 5,0 m x 10,0 m = 50,0 m²

corte,

apresentando
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 6:
Long.: 825962,182940
Lat.: 8934280,800911
Local (Km):

Lado:

111,2

Montanhosa

Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana
Gravidade

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Lixo dentro da faixa de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
Limpeza da área:
S = 50,0 m x 5,0 m = 250,0 m²
As demais ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos
órgãos de fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 7:
Long.: 826975,234789

Lat.: 8937070,549175

Local (Km):

Lado:

108,0

Montanhosa

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato
Gravidade

Interfere
Pode Interferir

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

corte,

apresentando

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 8:
Long.: 171112,799354

Montanhosa

Lat.: 8938972,938935

Local (Km):

Lado:

103,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Pode Interferir

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

corte,

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 100,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 1.500,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 500,0 m²

apresentando
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 9:
Long.: 171586,271609

Montanhosa

Lat.: 8938930,931893

Local (Km):

Lado:

102,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada ao longo de toda o talude da antiga caixa
de empréstimo.
Presença de lixo e resto de queimada da cana dentro da faixa
de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Limpeza da área:
S = 200,0 m x 10,0 m = 2.000,0 m²
1 - Reconformação do talude:
V = 200,0 m x 15,0 m x 3,0 m = 9.000,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 3.000,0 m²
As demais ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos
órgãos de fiscalização ambiental e da UNIT.
61

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 10:
Long.: 175376,407930

Montanhosa

Lat.: 8943641,199573

Local (Km):

Lado:

96,4
Posição relativa:
Montante

Direito
Material predominante:
Solo

Cobertura vegetal:
Sem Cobertura

Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Grave
Grave

Discriminação do Problema:
Área utilizada pela construtora, quando da restauração desse
trecho da BR-101, como canteiro de obra e local da usina de
asfalto, tendo sido desativada sem as devidas medidas de
proteção ambiental.
Detalhe do tanque ainda contendo material betuminoso e
vazando, espalhando o material até o bordo do acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 11:
Long.: 176739,975726

Montanhosa

Lat.: 8945541,038076

Local (Km):

Lado:

94,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

corte,

apresentando

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 12:
Long.: 183874,249226

Montanhosa

Lat.: 8952120,170693

Local (Km):

Lado:

83,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

corte,

apresentando

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 13:
Long.: 189027,5510

Montanhosa

Lat.: 8962628,7134

Local (Km):

Lado:

69,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Sem gravidade
Interfere

Discriminação do Problema:
Área explorada por terceiros e aparentemente abandonada.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 14:
Long.: 189064,647762

Montanhosa

Lat.: 8963017,122615

Local (Km):

Lado:

69,2
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Pode Interferir

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada
escorregamento.

em

talude

de

corte,

apresentando

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 15:
Long.: 189037,188971
Lat.: 8966814,378727

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

65,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 60,0 m x 5,0 m x 1,0 m = 300,0 m³
2 - Hidrosemeadura:
S = 300,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Montanhosa

Coordenadas do Ponto 16:
Long.: 189241,476758

Lat.: 8967999,842068

Local (Km):

Lado:

63,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 17:
Long.: 189088,882659
Lat.: 8969130,173205

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

62,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte, com escorregamento e ravinamento
em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 18:
Long.: 190030,108644
Lat.: 8970213,889493

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

61,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 50,0 m x 10,0 m x 3,0 m = 1.500,0 m³
2 - Canaletas de drenagem em concreto:
l=100,0 m
3 - Hidrossemeadura:
S1 = 500,0 m²
S2 = 50,0 m x 3,0 m = 150,0 m²
St = 650,0 m²
4 - Descida D’água:
l = 20,0 m
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 19:
Long.: 190076,059852
Lat.: 8970580,162246

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

60,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte causada pelo acampamento de
trabalhadores sem terra.

Ações Ambientais Necessárias:
Invasão de terreno lindeiro cuja solução depende de outros
órgãos.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 20:
Long.: 190158,834291
Lat.: 8970925,203813

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

60,4
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte causada pelo acampamento de
trabalhadores sem terra.

Ações Ambientais Necessárias:
Invasão de terreno lindeiro cuja solução depende de outros
órgãos.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 21:
Long.: 190273,348782
Lat.: 8971504,184926

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

59,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 22:
Long.: 190421,734148
Lat.: 8971665,256042

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

59,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Gravíssimo
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento em alguns pontos, causado pelo assentamento
dos trabalhadores sem terra a montante do talude.

Ações Ambientais Necessárias:
Invasão de terreno lindeiro cuja solução depende de outros
órgãos.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 23:
Long.: 192168,621283
Lat.: 8972853,669852

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

57,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 70,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 1.050,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 350,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 24:
Long.: 192521,364750
Lat.: 8973053,238500

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

56,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 25:
Long.: 192660,674475
Lat.: 8973205,000487

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

56,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 80,0 m x 8,0 m x 3,0 m = 1.920,0 m³
2 - Canaletas de drenagem em concreto:
l=80,0 m
3 - Hidrossemeadura:
S1 = 640,0 m²
S2 = 80,0 m x 3,0 m = 240,0 m²
St = 880,0 m²
4 - Descida D’água:
l = 16,0 m
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 26:
Long.: 193927,972402
Lat.: 8981061,702819

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

44,2
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Gramínea

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Restos de material de construção jogado no bordo do
acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
Limpeza da área:
S = 5,0 m x 1,0 m = 5,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 27:
Long.: 193989,641396
Lat.: 8983346,707968

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

41,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 28:
Long.: 194568,254295
Lat.: 8984378,151132

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

40,5
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento, inclusive de pedregulhos, em alguns pontos
causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 29:
Long.: 194655,615160
Lat.: 8984538,712382

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

40,4
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos, causando
assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 30:
Long.: 194845,591396
Lat.: 8984863,026257

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

40,0
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Talude de corte sem revestimento apresentando pequenas
erosões causando assoreamento, e conseqüentemente
prejudicando a drenagem.
Detalhe da boca de saída d’água do dreno sendo lançada no
terreno sem nenhum dispositivo de condução das águas,
causando erosão no acesso e assoreamento.

BOCA DE SAÍDA
DE DRENO

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 30:
Long.: 194845,591396
Lat.: 8984863,026257

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

40,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 10,0 m x 6,0 m x 3,0 m = 180,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 60,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 31:
Long.: 195158,767991
Lat.: 8985455,788333

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

39,3
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos, causando
assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 32:
Long.: 195257,833547
Lat.: 8985684,080315

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

39,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 33:
Long.: 195506,795419
Lat.: 8985888,929626

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

38,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 34:
Long.: 195678,981641
Lat.: 8986938,723348

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

37,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 35:
Long.: 195641,435814

Montanhosa

Lat.: 8988245,174497

Local (Km):

Lado:

36,1
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte, apresentando escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.

88

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 35:
Long.: 195641,435814
Lat.: 8988245,174497

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

36,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte, apresentando escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 100,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 1.500,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 500,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 36:
Long.: 195421,200879
Lat.: 8989070,571859

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

35,2
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Área explorada por terceiros dentro da faixa de domínio e
abandonada.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).

90

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 37:
Long.: 195414,121372
Lat.: 8989196,579552

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

35,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 38:
Long.: 195692,395183
Lat.: 8990364,019472

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

33,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento e
ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 39:
Long.: 195898,735387
Lat.: 8990553,156000

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

33,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão no bordo do acostamento causada por deficiência de
drenagem.

Ações Ambientais Necessárias:
Reconstrução do trecho, conforme prevê o projeto básico de
engenharia.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 40:
Long.: 196125,689995
Lat.: 8990843,912582

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

33,2
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Prolongamento de bueiro para aterro de área dentro da faixa de
domínio. Obra executada por terceiros.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e da UNIT.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 41:
Long.: 196179,818366
Lat.: 8991357,795624

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

32,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos causando
assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 42:
Long.: 196430,756312
Lat.: 8991710,224791

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

32,2
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento em alguns pontos causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 43:
Long.: 196609,982515
Lat.: 8991849,952766

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

31,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Grave
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando
escorregamento e ravinamento em alguns pontos, com risco para
casa construída dentro da faixa de domínio.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 44:
Long.: 196927,412738
Lat.: 8992700,976177

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

31,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte com escorregamento e ravinamento
em alguns pontos, causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 45:
Long.: 198061,641393
Lat.: 8994649,683026

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

28,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte com escorregamento em alguns
pontos causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 46:
Long.: 198118,747411
Lat.: 8994776,174648

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

28,5
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte, escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 47:
Long.: 198208,956166
Lat.: 8994970,558056

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

28,3
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 48:
Long.: 198366,307300
Lat.: 8995293,723500

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

28,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Pequenos escorregamentos em talude de corte, causando
assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 49:
Long.: 198372,644774
Lat.: 8995955,670119

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

27,3
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, apresentando voçoroca e
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 50:
Long.: 198823,476196
Lat.: 8996555,545579

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

26,5
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento e
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 51:
Long.: 199182,433995
Lat.: 8996776,546429

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

26,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento e
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 52:
Lat.: 8996925,774189
Long.: 199401,352534

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

25,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento e
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 53:
Long.: 199757,329227
Lat.: 8997137,521727

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

25,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento e
escorregamento em alguns pontos causando assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em que
o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 54:
Long.: 200312,086133
Lat.: 8997332,308569

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

24,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão em talude de corte, com escorregamento em alguns
pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 55:
Long.: 200845,201465
Lat.: 8997560,744104

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

24,2
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Grave
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.

109

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 56:
Long.: 202989,929045
Lat.: 8999298,451357

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

21,5
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 57:
Long.: 203583,380970
Lat.: 8999637,966234

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

20,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Extração de material por terceiros.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de engenharia,
em virtude da duplicação coincidir com o lado em que o problema
ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 58:
Long.: 205375,079730
Lat.: 9001615,746012

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

17,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 59:
Long.: 205474,851342
Lat.: 9001764,050781

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

17,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 60:
Long.: 205467,150584
Lat.: 9002397,326577

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

16,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Montanhosa

Coordenadas do Ponto 60:
Long.: 205467,150584
Lat.: 9002397,326577
Local (Km):

Lado:

16,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento e
ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação de talude:
V = 200,0 m x 7,0 m x 3,0 m = 4.200,0 m³
2 – Revegetação:
S = 1.400,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 61:
Long.: 205843,070024
Lat.: 9007002,481054

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

12,4
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Talude de corte erodido apresentando escorregamento.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação de talude:
V = 60,0 m x 6,0 m x 3,0 m = 1.080,0 m³
2 – Hidrossemeadura:
S = 360,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 61:
Long.: 205843,070024
Lat.: 9007002,481054

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

12,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato/Sem Cobertura

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Escorregamento no meio da mata.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 62:
Long.: 206071,409180
Lat.: 9007548,314398

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

11,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformaçaõ do Talude:
V = 50,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 750,0 m³
2 – Hidrosemeadura:
S = 250,0 m²
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Montanhosa

Coordenadas do Ponto 62:
Long.: 206071,409180
Lat.: 9007548,314398
Local (Km):

Lado:

11,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em alguns
pontos.
Assoreamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de engenharia, em
virtude da duplicação coincidir com o lado em que o problema ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 63:
Long.: 206392,277452
Lat.: 9008823,448910

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

10,7
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Pode Interferir
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento e
ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de engenharia,
em virtude da duplicação coincidir com o lado em que o problema
ocorre.
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 64:
Long.: 207545,6294
Lat.: 9010769,2180

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

8,3
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Área explorada por terceiros.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).
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CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 65:
Long.: 207880,977716
Lat.: 9010940,167487

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

7,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Retaludamento:
V = 120,0 m x 10,0 m x 4,0 m = 4.800,0 m³
2 - Canaletas de drenagem em concreto:
l=240,0 m
3 - Hidrossemeadura:
S1 =1.200,0 m²
S2 = 120,0 m x 3,0 m = 360,0 m²
St = 1.560,0 m²
4 - Descida D’água:
l = 20,0 m
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 66:
Long.: 208240,201896
Lat.: 9011148,736773

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

7,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude
escorregamentos e ravinamentos.

de

corte,

apresentando

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 67:
Long.: 209632,376307
Lat.: 9011828,934961

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

6,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento e
ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 – Reconformação de talude:
V = 40,0 m x 3,0 m x 3,0 m = 360,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S =120,0 m²

124

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 68:
Long.: 210289,577680
Lat.: 9013979,496284

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

3,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Interfere
Interfere

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude
escorregamento em alguns pontos.

de

corte,

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Retaludamento:
V = 200,0 m x 7,0 m x 4,0 m = 5.600,0 m³
2 - Canaletas de drenagem em concreto:
l=200,0 m
3 - Hidrossemeadura:
S1 =1.400,0 m²
S2 = 200,0 m x 3,0 m = 600,0 m²
St = 2.000,0 m²
4 - Descida D’água:
l = 14,0 m

apresentando
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 69:
Long.: 209978,482437
Lat.: 9014733,557170

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

3,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Talude de corte sem revestimento, apresentando erosões.
Assoreamento causado pelo material proveniente do corte.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 70:
Long.: 210223,625426
Lat.: 9015513,101560

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

2,0
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 200,0 m x 4,0 m x 3,0 m = 2.400,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S = 800,0 m²
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 71:
Long.: 210267,623290
Lat.: 9015774,729900

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

1,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 71:
Long.: 210267,623290
Lat.: 9015774,729900

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

1,8
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Retaludamento:
V = 60,0 m x 9,0 m x 4,0 m = 2.160,0,0 m³
2 – Canaletas de drenagem em concreto:
l=60,0 m
3 - Hidrossemeadura:
S1 =540,0 m²
S2 = 60,0 m x 4,0 m = 240,0 m
St = 780,0 m
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 72:
Long.: 210482,757492
Lat.: 9016477,198188

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

1,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 73:
Long.: 210762,649727
Lat.: 9017103,265071

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

0,4
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento e
ravinamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V =70,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 1.050,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S =350,0 m²
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 74:
Long.: 210882,237572
Lat.: 9017485,323781

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

0,0(AL)
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.
Assoreamento causado pelos escorregamentos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V =30,0 m x 4,0 m x 4,0 m = 480,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S =120,0 m²
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 74:
Long.: 210882,237572
Lat.: 9017485,323781

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

0,0(AL)
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Ponte sobre Rio Jacuípe, Divisa de estado PE/AL.
Lixo e erosão na margem esquerda do rio.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 75:
Long.: 210845,209658
Lat.: 9017964,649109

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

213,5
Posição relativa:
Montante/Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea

Esquerdo/Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão na cabeceira da ponte(LD/LE) devido a problemas de
drenagem.
Lixo nas margens do riacho e erosões.
Riacho assoreado.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 76:
Long.: 210787,303696
Lat.: 9018370,043960

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

212,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 77:
Long.: 210683.8078
Lat.: 9018806.3082

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

212,55
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Escavação e erosão em talude de corte causada pelo
acampamento de trabalhadores sem terra.

Ações Ambientais Necessárias:
Invasão de terreno lindeiro cuja solução depende de outros
órgãos.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 78:
Long.: 210578,899215
Lat.: 9019303,149962

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

212,0
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Grave
Interfere

Discriminação do Problema:
Deficiência de drenagem causando erosão no bordo do
acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 79:
Long.: 210499,982328
Lat.: 9019653,059637

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

211,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Cana/Sem Cobertura

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamentoo em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 80:
Long.: 210446,112263
Lat.: 9019920,141090

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

211,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Deficiência de drenagem, acarretando erosão no bordo do
acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 81:
Long.: 210434,720393
Lat.: 9020233,637592

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

211,1
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformaçaõ do talude:
V=15,0 m x 2,0 m x 2,0 m = 60,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
S=30,0 m²

Interfere
Interfere
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 82:
Long.: 210353,801739
Lat.: 9020866,367921

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

210,4
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Bueiro assoreado (LD e LE).
Erosão próxima ao acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 83:
Long.: 210337,955475
Lat.: 9021810,061581

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

209,5
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Bueiro assoreado.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 84:
Long.: 209947,724878
Lat.: 9022077,839424

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

208,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Bueiro assoreado.
Presença de lixo.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Limpeza da área:
S = 5,0 m x 2,0 m = 10,0 m²
2 - Desobstrução do bueiro.
As demais ações serão incorporadas ao projeto de engenharia.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 84:
Long.: 209947,724878
Lat.: 9022077,839424

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

208,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Bueiro assoreado.
Lixo e erosão na encosta.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 85:
Long.: 209692,678593
Lat.: 9022254,343391

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

208,5
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Gramínea

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Bueiro assoreado causando alagamento.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 86:
Long.: 209446,911786
Lat.: 9022415,540648

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

208,2
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte e drenagem
completamente assoreada.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 87:
Long.: 209836,703734
Lat.: 9024373,551446

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

205,5
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Cana/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Deficiência de drenagem, causando erosão no bordo do
acostamento.
Bueiro assoreado.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 88:
Long.: 210161,612267
Lat.: 9024698,644342

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

205,0
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Acesso irregular apresentando erosão próxima ao acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
Reconformação do acesso, com:
1 - Remoção de terra:
V = 20,0 m x 1,0 m x 1,0 m =20,0m³
2 - Construção de “bigodes” (valetas em terra):
l = 20,0m
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 89:
Long.: 210316,976255
Lat.: 9024782,745113

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

196,0
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Acesso irregular apresentando erosão próxima ao acostamento.

Ações Ambientais Necessárias:
Reconformação do acesso, com:
1 - Remoção de terra:
V = 20,0 m x 1,0 m x 1,0 m =20,0m³
2 - Construção de “bigodes” (valetas em terra):
l = 20,0m
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 90:
Long.: 210511,746198
Lat.: 9024916,311011

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

204,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Instabilidade com escorregamento em alguns pontos do talude.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Limpeza com retirada do material afetado pelos desrupmentos:
V = 50,0 m x 10,0 m x 3,0 m = 1.500,0 m³
2 - Revegetação, repondo espécies com raízes profundas (bambu,
vetiver, etc.):
S = 50,0 m x 10,0 m = 500,0 m²
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 91:
Long.: 211064,391357
Lat.: 9026343,581997

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

202,8
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato/Cana

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Grave
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão no bordo do acostamento causada pela deficiência da
drenagem.
Bueiro assoreado a montante e jusante.

Ações Ambientais Necessárias:
Reconstrução do trecho, conforme prevê o projeto básico de
engenharia.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 92:
Long.: 211355,150985
Lat.: 9027181,818384

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

201,9
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Cana

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Problemas de drenagem, bueiro completamente assoreado
causando alagamento.

Ações Ambientais Necessárias:
Desobstrução do bueiro e limpeza da área.
As demais ações estão incorporadas ao projeto de engenharia.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 93:
Long.: 211647,295548
Lat.: 9028699,466617

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

200,2
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato/Sem Cobertura

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Pode Interferir

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação do talude:
V = 30,0 m x 10,0 m x 3,0 m= 900,0 m³
2 - Canaletas de drenagem em concreto:
l = 30,0 m
3 - Descida d’água:
l = 10,0 m x 2 = 20,0 m
4 - Aplicação de hidrossemeadura:
S1= 300,0 m²
S2= 90,0 m²
St = 390,0 m²
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 94:
Long.: 213777,835003
Lat.: 9031056,831507

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

196,4
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, presença de lixo no
talude.

Ações Ambientais Necessárias:
1 – Limpeza da área:
S = 15,0 m x 5,0 m = 75,0 m²
2 – Reconformação do talude:
V = 15,0 m x 5,0 m x 3,0 m = 225,0 m³
3 – Hidrossemeadura:
S = 15,0 m x 5,0 m = 75,0 m²
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 95:
Long.: 212904,909611
Lat.: 9034334,040239

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

192,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Sim

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Acesso irregular servindo como condutor de águas pluviais,
causando erosões e assoreamento nas áreas adjacentes.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações ambientais necessárias estão incorporadas
parcialmente ao projeto de engenharia, em virtude da duplicação
coincidir com o lado em que o problema ocorre.
Outras ações referem-se à fiscalização pelos órgãos de controle
ambiental.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 96:
Long.: 212919,478362
Lat.: 9034881,349707

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

192,3
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Cana/Sem Cobertura

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação manual de talude:
V= 10,0 m x 3,0 m x 3,0 m = 90,0 m³
2 – Hidrossemeadura:
S= 30,0 m²²
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 97:
Long.: 212851,279137
Lat.: 9035898,440795

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

191,3
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura/Mato

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com escorregamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
1 - Reconformação manual de talude:
V= 10,0 m x 5,0 m x 3,0 m
V= 150,0 m³
2 - Hidrossemeadura:
³
S= 50,0 m
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia: BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 98:
Long.: 212917,634600
Lat.: 9036034,163864

Montanhosa

Local (Km):

Lado:

191,1
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Mato

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento e
escorregamento em alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações necessárias estão incorporadas ao projeto de
engenharia, em virtude da duplicação coincidir com o lado em
que o problema ocorre.
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia:BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 99:
Long.: 213026,238628

Montanhosa

Lat.: 9036253,181583

Local (Km):

Lado:

190,9
Posição relativa:
Jusante
Cobertura vegetal:
Sem Cobertura

Esquerdo
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Sem Gravidade
Interfere

Discriminação do Problema:
Jazida de solo explorada por terceiros.

Ações Ambientais Necessárias:
As ações devem ser exigidas dos responsáveis pelos órgãos de
fiscalização ambiental e de mineração (DNPM).
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BR-101 AL/ PE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT
Cadastro de Passivo Ambiental
Rodovia:BR-101
Trecho: Entr. AL-220 – Div.PE/AL e Div. AL/PE – Entr. PE-126
Extensão: 165,3 km
Lote: Único

Plana 7

Ondulada 7

Coordenadas do Ponto 100:
Long.: 213089,112978

Montanhosa

Lat.: 9036450,363997

Local (Km):

Lado:

190,6
Posição relativa:
Montante
Cobertura vegetal:
Cana/Sem Cobertura

Direito
Material predominante:
Solo
Presença de água:
Não

Gravidade

Faixa de Domínio
Áreas Adjacentes

Interfere
Interfere

Discriminação do Problema:
Erosão diferenciada em talude de corte, com ravinamento em
alguns pontos.

Ações Ambientais Necessárias:
Reconformação manual de talude:
V= 15,0 m x 3,0 m x 2,0 m = 90,0 m³
Aplicação de hidrossemeadura
2
S= 45,0 m
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CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O trecho da rodovia BR-101, objeto do presente estudo, com extensão
aproximada de 166 kms, localiza-se na Região Nordeste e tem seu ponto inicial no
município de São Miguel dos Campos (AL), no entroncamento com a rodovia
estadual AL-220. O trecho segue ao longo da rodovia em sentido Norte por
aproximadamente 139,7 kms até atingir a divisa estadual AL/PE; deste ponto segue
por mais 25,5 kms até seu ponto final, o entroncamento com a rodovia estadual PE103/126, no município de Palmares.
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 para evitar os centros urbanos de
Messias-AL, Novo Lino-AL e Xexéu-PE. Para esses 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 d´água e vegetações.

Com relação aos estudos de alternativas tecnológicas, foram consideradas
no projeto de pavimentação as opções de revestimento do pavimento em
Concreto Betuminoso - CBUQ e Concreto de Cimento Portland - CCP, ficando a
pista projetada (duplicada) com revestimento de Concreto de Cimento Portland e
a restauração da pista existente em Concreto Betuminoso – CBUQ por ser a opção
mais econômica.
O projeto de adequação de capacidade do trecho em questão abrangerá
os seguintes itens:
9 Restauração da pista existente;
9 Construção da segunda pista;
9 Variantes nos trechos urbanos de Xexéu, Novo Livo e Messias;
9 Restauração e alargamento das obras de arte especiais existentes;
9 Construção de obras de arte especiais novas;
9 Construção, melhoramento e ampliação de interseções, acessos e
travessias urbanas.
As principais características técnicas/operacionais do subtrecho estão
descritas na Tabela 1.
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TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS
CARACTERÍSTICAS

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA

PERNAMBUCO
Largura dos acostamentos

2,5m

3,0m

2

2

Largura das pistas de rolamento

7,0m

7,2m

Largura da faixa de segurança

-

1,0m

2
3%
5%

variável de 1,0 a 6,0 m
2
2%
2%

CBUQ*

CCP**

CBUQ

CBUQ

Nº de faixas

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

ALAGOAS
Largura dos acostamentos
Nº de faixas
Largura das pistas de rolamento

2,5m
2
7,0m

3,0m
2
7,2m

Largura da faixa de segurança

-

1,0m

Largura do canteiro central

-

variável de 1,0 a 6,0 m

Nº de faixas por pista

2

2

Declividade transv. média

3%

2%

Declividade transv. ds acost.

5%

2%

Revestimento das pistas de
CBUQ
rolamento
Revestimento dos acostamentos
CBUQ
* CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente
** CCP - – Concreto de Cimento Portland

CCP
CBUQ

Os principais serviços a serem executados na fase de obras encomtram-se
listados a seguir nas Tabelas 2 e 3 a seguir.
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TABELA 2 – PRINCIPAIS SERVIÇOS (ALAGOAS)
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO *

UD

QUANTIDA
DE

TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento e limpeza
de áreas com árvores de diâmetro < 0,15m

ES-278/97

m²

2.991.123

Desmatamento, destocamento e limpeza
de áreas com árvores de diâmetro > 0,15m
e < 0,30m

ES-278/97

ud

59.823

Desmatamento, destocamento e limpeza
de áreas com árvores de diâmetro > 0,30m

ES-278/97

ud

14.955

Escavação, carga e transporte em material
de 1a.categoria, com DMT variando até
9000m :

ES-280/97

m³

6.073.936

Compactação de aterro

ES-282/97

m³

6.073.936

Regularização (conformação do canteiro
central)

EC-TER-04

m²

463.767

Controle deflectométrico de camadas de
terraplenagem

EC-P-07

Km

138

Valeta de proteção de corte

ES-288/97

m

11.720

Valeta de proteção de aterro

ES-288/97

m

5.400

Sarjeta de corte

ES-288/97

m

88.780

Sarjeta de canteiro central

ES-288/97

m

7.450

Meio-fio de concreto

ES-290/97

m

27.900

Entrada para descida d'água

ES-291/97

ud

440

Dissipadores de energia

ES-283/97

ud

893

Descida d'água em aterro

ES-291/97

m

1.857

Escavação em material de 1a.categoria
para drenos profundos

ES-292/97

m³

29.580

Dreno profundo

ES-292/97

m

52.860

Boca de saída de dreno profundo

ES-292/97

ud

103

DRENAGEM

OBRAS DE ARTE CORRENTES
Escavação manual para fundação de
bueiros em material de 1a.categoria

ES-284/97

m³

18.302

Bueiro tubular de concreto

ES-284/97

m

7.054

Bueiro celular de concreto

ES-286/97

m

2.093

Boca de bueiro tubular de concreto

ES-286/97

ud

174

Boca de bueiro celular de concreto

ES-286/97

ud

60

Demolição de dispositivos de concreto

ES-296/97

m³

1.311

Limpeza e desobstrução de bueiro

ES-297/97

m³

467
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ESPECIFICAÇÃO *

UD

QUANTIDA
DE

Caixa coletora de sarjeta

ES-287/97

ud

240

Reaterro e compactação

ES-284/97

m³

10.981

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO
PISTA E FAIXA DE SEGURANÇA (PAVIMENTO RÍGIDO)
Regularização do subleito

ES-299/97

m²

1.711.554

Sub-base de concreto rolado

ES-322/97

m³

131.814

Pintura de ligação

ES-307/97

m²

1.318.140

Placa de concreto de cimento Porland

ES-324/97

m³

276.409

ACOSTAMENTO (PAVIMENTO FLEXÍVEL)
Base de brita graduada

ES-303/97

m³

153.783

Imprimação

ES-306/97

m²

439.380

Concreto betuminoso usinado a quente

ES-313/97

t

42.180

ES-299/97

m²

84.798

ES-301/97

m³

12.720

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

m³
m²
t

16.960
84.798
10.176

ES-299/97

m²

11.970

ES-301/97

m³

1.796

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

m³
m²
t

2.394
11.970
1.437

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

m²
m³
m²
t

24.500
4.900
24.500
2.940

m²

14.839

m³

12.453

INTERSEÇÕES
Regularização do subleito
Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura
Base de brita graduada
Imprimação
CBUQ Fx "C"
ACESSOS
Regularização do subleito
Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura
Base de brita graduada
Imprimação
CBUQ Fx "C"
RETORNOS
Regularização do subleito
Base de brita graduada
Imprimação
CBUQ

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO
Reparos localizados (remendo superficial)
EC-P-04
Reparos localizados (remendo profundo
EC-P-04
manual)
Fresagem contínua

EC-P-03

m³

54.449

Pintura de ligação

ES-307/97

m²

1.946.840

CBUQ Fx. ¨B¨ (recomposição da fresagem)
CBUQ Fx. ¨D¨ (recomposição da fresagem)

ES-313/97
ES-313/98

t
t

74.458
46.724
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO *

UD

QUANTIDA
DE

ES-313/97
ES-313/97

t
t

78.187
93.448

m³

97.790

m³

97.790

CBUQ Fx. ¨B¨ (reforço do pavimento)
CBUQ Fx. ¨C¨ (reforço do pavimento)

ACOSTAMENTO E FAIXA DE SEGURANÇA
Sub-base com reestabilização do
acostamento c/ incorporação do
revestimento com espessura de 20cm
Base com mistura na pista de brita
graduada (50% em peso) com material
fresado (50% em peso) com espessura de
20cm
Imprimação

ES-306/97

m²

488.950

CBUQ Fx. ¨C¨

ES-313/97

t

14.669

Sinalização vertical

ES-340/97

m²

467

Pintura de faixa - com termoplástico - 3
anos ( por aspersão )

ES-339/97

m²

95.288

Pintura de setas, zebrados e palavras - com
termoplástico - 3 anos (por aspersão)

ES-340/97

m²

2.616

Tachas monodirecionais/bidirecionais

EC-S-01

ud

80.937

Tachões monodirecionais/bidirecionais

EC-S-01

ud

8.300

ud

10

Sinalização vertical - com aplicação de
primer, padrão DNIT

m²

322

Barreira

m²

250

Balizador tipo seta

m²

18

Cone

ud

24

Iluminação Intermitente

ud

24

Sinalização Horizontal Provisória - amarela

m²

3.060

SINALIZAÇÃO

Pórticos
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

OBRAS COMPLEMENTARES
Defensas metálicas

ES-370/97

m

9.480

Barreiras New Jersey

ES-176/94

m

126.056

Cercas de arame farpado com suportes de
concreto

ES-340/97

m

56.080

PROJETO AMBIENTAL
Valeta de proteção a céu aberto

ES-288/97

m

44.771

Plantio de grama a lanço manual

ES-341/97

m²

2.567.095

EP-01

ud

37.953

Plantio de mudas de árvores

165

CONSÓRCIO

ATP

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

BR-101 AL/PE

DESCRIÇÃO
Plantio de mudas de mangue
Passagem inferior de animais (BSCC 1,50 X
1,50)

ESPECIFICAÇÃO *

UD

QUANTIDA
DE

EP-02

ud

197

ES-286/97

m

481

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS RESTAURAÇÃOPonte sobre Rio Camaragibe

-

m²

483,79

Ponte sobre Rio Sumaúma

-

m²

70,85

Ponte sobre Rio Varrela

-

m²

195,61

Ponte sobre Rio São Miguel

-

m²

365,73

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO
Ponte sobre Rio Camaragibe

-

m²

1.307,67

Ponte sobre Rio Camaragibe Mirim (obra
nova)

-

m²

965,46

-

m²

1.092,00

-

m²

1.638,00

Passagem Superior sobre RFFSA

-

m²

450,45

Ponte sobre Rio Mundaú

-

m²

2.272,73

Ponte sobre Ferrovia (desativada)

-

m²

1.023,75

Ponte sobre Rio Uruba

-

m²

559,65

Ponte sobre Rio Satuba

-

m²

914,55

Viaduto da Interseção com a BR-316 (p/
Maceió)

-

m²

819,00

Ponte sobre Rio Paraíba

-

m²

1.146,60

Ponte sobre Rio Sumaúma

-

m²

177,45

Ponte sobre Rio Varrela

-

m²

752,12

Ponte sobre Rio São Miguel

-

m²

1.367,73

Viaduto da Interseção com a AL-220 (p/
Maceió)

-

m²

819,00

Viaduto da Interseção com a BR-104 (p/
Murici)
Viaduto Duplo da Interseção com a BR-104
(p/ Maceió)
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TABELA 3 – PRINCIPAIS SERVIÇOS (PERNAMBUCO)
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*.

UD.

QUANTIDADE

ES-278/97

m²

997.041

ES-278/97

ud

19.941

ES-278/97

ud

4.985

ES-280/97

m³

1.813.044

ES-282/97

m³

1.813.044

EC-TER-04

m²

154.589

EC-P-07

Km

26

Valeta de proteção de corte

ES-288/97

m

5.500

Valeta de proteção de aterro

ES-288/97

m

280

Sarjeta de corte

ES-288/97

m

17.060

Sarjeta de canteiro central

ES-288/97

m

600

Meio-fio de concreto

ES-290/97

m

6.180

Entrada para descida d'água

ES-291/97

ud

36

Descida d'água em aterro

ES-291/97

m

88

Dissipadores de energia

ES-283/97

ud

143

Escavação em material de 1a.categoria para
drenos profundos

ES-292/97

m³

3.690

Dreno profundo

ES-292/97

m

5.580

Boca de saída de dreno profundo

ES-292/97

ud

11

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

OBRAS DE ARTE CORRENTES
Escavação manual para fundação de bueiros
em material de 1a.categoria

ES-284/97

m³

3.926

Bueiro tubular de concreto

ES-284/97

m

1.330

Bueiro celular de concreto

ES-286/97

m

449

Boca de bueiro tubular de concreto

ES-286/97

ud

41

Boca de bueiro celular de concreto

ES-286/97

ud

13

Demolição de dispositivos de concreto

ES-296/97

m³

290

Limpeza e desobstrução de bueiro

ES-297/97

m³

362
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*.

UD.

QUANTIDADE

Caixa coletora de sarjeta

ES-287/97

ud

54

Reaterro e compactação

ES-284/97

m³

10.981

PAVIMENTAÇÃO
PISTA E FAIXA DE SEGURANÇA (PAVIMENTO RÍGIDO)
Regularização do subleito

ES-299/97

m²

360.240

Sub-base de concreto rolado

ES-322/97

m³

25.650

Pintura de ligação

ES-307/97

m²

256.500

Placa de concreto de cimento Porland

ES-324/97

m³

51.414

Acostamento (Pavimento Flexível)

ES-303/97

m³

29.925

Base de brita graduada

ES-306/97
m²

85.500

ES-313/97

t

8.208

Regularização do subleito

ES-299/97

m²

7.725

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura

ES-301/97

m³

1.159

Base de brita graduada

ES-303/97

m³

1.545

Imprimação

ES-306/97

m²

7.725

Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"

ES-313/97

t

927

Regularização do subleito

ES-299/97

m²

6.300

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente com mistura de solo/mat.
Fresado

ES-301/97

m³

945

Base de brita graduada

ES-303/97

m³

1.260

Imprimação

ES-306/97

m²

6.300

Concreto betuminoso usinado a quente Fx "C"

ES-313/97

t

756

Regularização do subleito

ES-299/97

m²

4.760

Base de brita graduada

ES-303/97

m³

952

Imprimação

ES-306/97

m²

4.760

Concreto betuminoso usinado a quente

ES-313/97

t

572

Imprimação
Concreto betuminoso usinado a quente
INTERSEÇÕES

ACESSOS

RETORNOS

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
PISTA DE ROLAMENTO
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*.

UD.

QUANTIDADE

Reparos localizados (remendo superficial)

EC-P-04

m²

2.195

Reparos localizados (remendo profundo
manual)

EC-P-04

m³

928

Fresagem descontínua

EC-P-03

m³

1.046

Pintura de ligação

ES-307/97

m²

201.150

CBUQ Fx. ¨B¨ (recomposição da fresagem)

ES-313/97

t

1.882

CBUQ Fx. ¨C¨ (reforço do pavimento)

ES-313/97

t

16.800

EC-P-02

m³

17.850

Imprimação

ES-306/97

m²

89.250

CBUQ Fx. ¨C¨

ES-313/97

t

6.426

Sinalização vertical

ES-340/97

m²

112

Pintura de faixa - com termoplástico - por
aspersão

ES-339/97

m²

20.604

Pintura de setas, zebrados e palavras - com
termoplástico - (por aspersão)

ES-340/97

m²

491

Tachas monodirecionais/bidirecionais

EC-S-01

ud

22.030

Tachões monodirecionais/bidirecionais

EC-S-01

ud

1.590

Pórticos

ud

14.299

P romotor de aderência

m²

2

Contraste

m²

14.299

Sinalização vertical - com aplicação de primer,
padrão DNIT

m²

70

Barreira

m²

54

Balizador tipo seta

m²

6

Cone

ud

8

Iluminação Intermitente

ud

8

Sinalização Horizontal Provisória - amarela

m²

612

Defensas metálicas

m

2.580

Barreiras New Jersey

m

20.060

ACOSTAMENTO E FAIXA DE SEGURANÇA
Reestabilização da base com incorporação do
Revestimento e Adição de 30% em peso de
brita graduada (e=20cm)

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

OBRAS COMPLEMENTARES
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DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO*.

UD.

QUANTIDADE

m

31.860

Valeta de proteção a céu aberto tipo VPC-01

m

8.402

Plantio de grama a lanço manual

m²

481.795

Plantio de mudas de árvores

ud

7.123

Plantio de mudas de mangue

ud

37

Passagem inferior de animais (BSCC 1,50 X 1,50)

m

90

Riacho da Usina Capricho

m²

73,58

Viaduto s/ Estrada Carroçável

m²

95,92

Riacho Mirim

m²

73,58

Viaduto s/ Antiga Estrada de Ferro

m²

193,48

Rio Jacuípe (divisa PE/AL)

m²

218

Viaduto Duplo da Interseção com a PE-126 (p/
Garanhuns)

m²

1.638,00

Riacho da Usina Capricho

m²

184,28

Viaduto s/ Estrada Carroçável

m²

240,24

Riacho Mirim

m²

184,28

Viaduto s/ Antiga Estrada de Ferro

m²

484,58

Rio Jacuípe (divisa PE/AL)

m²

546

Cercas de arame farpado com suportes de
concreto
PROJETO AMBIENTAL

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS RESTAURAÇÃO-

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO

* ES – especificação de serviços do DNIT
EC – especificação complementar elaboradas pela Firma Projetista (ATP
Engenharia, anexadas no item 5.9 do Volume 1.
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CAPÍTULO 3 – DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
3.1 – INTRODUÇÃO
A delimitação da Área de Influência de uma determinada atividade
constitui-se em um dos requisitos para a avaliação de impactos ambientais, e base
fundamental para a condução dos processos de amostragem e coleta de dados,
necessários ao diagnóstico e prognósticos ambientais.
Para esse trabalho, foram definidas: a área diretamente afetada (ADA) e a
área de influência indireta (AII), considerando-se os impactos provenientes das
atividades do empreendimento sobre os recursos naturais (fauna, flora, recursos
hídricos) e sobre os fatores sócio-econômicos (população beneficiada, vias de
acesso, turismo, infra-estrutura urbana, etc.)

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

3.3 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII
Os parâmetros para a delimitação da Área de Influência Indireta são de
difícil qualificação quanto às possíveis interferências, na medida em que:
A região é de ocupação intensa, apresentando um alto grau de exploração dos
recursos naturais e transformação do ambiente.
A área vem sendo modificada durante os últimos cinco séculos de ocupação.
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A rodovia já existe há pelo menos 30 anos e os impactos pretéritos (aumento do
fluxo demográfico, intensificação das atividades econômicas e da exploração dos
recursos) não se reproduzirão com a duplicação.
Considerando os estrangulamentos atuais do tráfego, os impactos causados pela
melhoria de circulação de produtos e pessoas são positivos e não se limitam ao
espaço físico contíguo à rodovia.
Assim, delimitou-se a AII como equivalente à área dos 12 municípios
atravessados pela rodovia no trecho, quais sejam: Palmares e Xexéu, em
Pernambuco; e Atalaia, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Joaquim Gomes, Messias,
Murici, Novo Lino, Pilar, Rio Largo e São Miguel dos Campos, em Alagoas. A área dos
municípios citados e, portanto, da AII, é de aproximadamente 4.034 km2.
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CAPÍTULO 4 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
A área de influência do trecho da BR-101 entre São Miguel dos Campos (AL)
e Palmares (PE) situa-se em uma região cuja ocupação européia remonta ao
século XVI. Os terrenos férteis da Mata Atlântica e o clima tropical úmido logo se
adequaram à produção em larga escala do açúcar, utilizando mão-de-obra
escrava negra ou indígena. A maioria dos doze municípios deste trecho teve origem
senão a partir de pequenas vilas associadas aos engenhos da monocultura
açucareira. As terras do atual município de Joaquim Gomes (AL, antes Urucu) eram
habitadas pelos índios Urupês, dos quais são descendentes os índios da Terra
Indígena Wassu Cocal.
A estrada é anterior à delimitação da Terra Indígena, 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.
Assim, estes são os principais impactos que se pode esperar da duplicação
da estrada: o remanejamento de construções existentes e o aumento dos
problemas de vendas de bebidas alcoólicas, drogas e prostituição.
O remanejamento da população indígena é o impacto de maior
importância. Isto porque esta ação necessariamente alterará a distribuição de
terras já existentes. A área é dividida em lotes, cada um tendo o seu pedaço. Para
relocar as casas em outros locais, necessariamente haverá mudanças na estrutura
hoje existente. Este remanejamento deverá seguir certos procedimentos básicos, ou
seja, quem vive ou possui comércios à beira da estrada, deverá ser remanejado
para um local semelhante, continuando à beira da estrada para não haver perda
de sua atividade econômica principalmente.
A principal característica dos municípios que compõem a Área de Influência
Indireta é que a dinâmica sócio-econômica é fortemente determinada pelo ciclo
da cana de açúcar. Assim, a principal ocupação das populações é nas usinas e
engenhos que se espalham por toda a região, em torno da BR-101. A maioria destes
localiza-se em áreas rurais (com a principal exceção sendo a Usina Caeté, em São
Miguel dos Campos) e têm seus acessos pela BR-101, sendo intenso o fluxo nesta de
caminhões transportando a cana queimada.
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. Há, também, acampamentos do
MST, compostos especialmente por moradores de áreas urbanas ou trabalhadores
rurais desempregados. Em vários casos, estas populações alojam-se às margens da
BR-101 como forma de dar maior visibilidade política às suas manifestações, porém,
em geral, não estão reivindicando as terras lindeiras. Neste sentido, apesar de o
empreendimento eventualmente ocasionar a retirada destas populações das
margens da Rodovia, suas reivindicações dirigem-se especialmente ao INCRA e não
serão afetadas diretamente pela condução do empreendimento. Para dar conta
das ocupações irregulares, tanto em áreas rurais quanto nas urbanas, será
necessário recorrer à reintegração de posse.
Não foram identificadas interferências com relação aos Patrimônios Culturais,
Históricos, Paisagísticos e Espeleológicos. Entretanto, com relação ao Patrimônio
173

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

Arqueológico, deverá ser executado o levantamento e o salvamento, quando for o
caso, do patrimônio arqueológico na ADA.
O trecho está situado na Zona da Mata nordestina, distanciado entre 20 e 50
km da costa e, portanto, de suas formações litorâneas. A rodovia existente corta
áreas recobertas sobretudo por rochas sedimentares do período Terciário
(Formação Barreiras), que formam os extensos tabuleiros. Tal monotonia geológica é
interrompida apenas na região de Murici, onde granitos destacam-se na paisagem,
formando a serrania hoje protegida pela Estação Ecológica de Murici.
Sete bacias hidrográficas relevantes são interceptadas pela duplicação da
rodovia: Jacuípe, Camaragibe, Mundaú-Satuba, Paraíba, Varrela e São Miguel. A
vazão verificada nestas bacias situa-se entre 0,7 m3/ s (São Miguel) e 19,3 m3/ s
(Mundaú).
Em Pernambuco predomina a associação de solos do tipo latossolovermelho-amarelo, latossolo-amarelo e podzólico-vermelho-amarelo (argissolo de
acordo com a nova nomenclatura adotada em 1999), com predomínio dos
latossolos sobre os argissolos. Este predomínio dos latossolos é reflexo do relevo local
onde os latossolos ocorrem preponderantemente sobre as áreas planas enquanto
os podzólicos (argissolos) aparecem mais nos trechos mais movimentados.
Nas baixadas e várzeas associadas aos principais cursos d’água encontra-se
solos do tipo gleissolo que são constituídos por material com horizonte glei
imediatamente abaixo do horizonte A, ou de horizonte hístico com menos de 40cm
de espessura, ou horizonte glei começando dentro de 50cm da superfície do solo.
Estes solos não apresentam horizonte plíntico ou vértico, acima do horizonte glei ou
coincidente com este, nem horizonte B textural com mudança textural abrupta
coincidente com horizonte glei, nem qualquer tipo de horizonte B diagnóstico
acima do horizonte glei (EMBRAPA 1999). Estes solos se desenvolvem em áreas
planas e tem boa resistência a processos erosivos ao contrário dos latossolos e
argissolos, especialmente quando os mesmos se situam nos trechos mais
movimentados do relevo.
Em Alagoas, os grupos de solo são basicamente os mesmos. Na parte
meridional observa-se uma inversão do predomínio dos podzólicos-vermelhoamarelos (argissolos) sobre os latossolos principalmente a partir do município de Rio
Largo até São Miguel dos Campos quando o relevo passa a ser cada vez mais
ondulado.
A Zona da Mata nordestina corresponde ao mais setentrional dos setores do
bioma da Mata Atlântica. As florestas desta região, ao norte do rio São Francisco,
compõem o setor denominado ‘Centro Pernambuco’, que se distingue pela
fisionomia algo mais relacionada à Amazônia. Em termos biogeográficos, o Centro
Pernambuco é a chave para a compreensão da evolução das biotas Amazônica e
Atlântica, pois foi através dele que as trocas bióticas entre as duas grandes regiões
de florestas sul-americanas ocorreram durante o passado geológico. A presença de
elementos faunísticos amazônicos lado a lado com formas típicas da porção
meridional da Mata Atlântica nas florestas do ‘Centro Pernambuco’ é um fato bem
conhecido da biogeografia.
É estimado que o Centro Pernambuco tenha coberto uma área contínua de
floresta de ca. 56000 km2, ou 4,6 % da extensão da Mata Atlântica. Comparado
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com outros setores, é o Centro Pernambuco o mais desflorestado, o menos
conhecido e, de modo pior, o menos protegido. Nestes séculos de ocupação e
exploração ininterrupta dos recursos naturais, mais de 95% da cobertura florestal
original foi convertida em áreas abertas.
Em paralelo ao desmatamento outras intervenções antrópicas, como o
extrativismo e a caça, têm contribuído sobremaneira para reduzir a biodiversidade
da região, e as florestas, sem exceção, mostram-se exauridas devido à extinção ou
séria diminuição dos animais vertebrados de maior porte. O nível de influência
antrópica é tão veemente que grande parte da floresta hoje existente não é
constituída por remanescentes da floresta original, mas por trechos de vegetação
secundária, cobrindo áreas outrora ocupadas com culturas agrícolas.
Devido a este quadro, a flora regional, sob influência direta da BR-101, é
senão representada por três formações florestais reconstituídas, a saber: floresta
estacional semidecidual, matas ciliares (meros vestígios) e um aningal, na várzea do
rio São Miguel.
Não é inesperado, desta forma, que esta região concentre grande número
de espécies ameaçadas animais e vegetais, e tenha um dos locais (a região da
Estação Ecológica de Murici, Alagoas) com o maior número de espécies de aves
ameaçadas de extinção nas Américas.
No campo da zoologia, cerca de 239 espécies de mamíferos são conhecidas
para a Região Nordeste do Brasil, sendo que 180 devem ocorrer (ou, ao menos,
ocorriam) no Centro Pernambuco.
A compilação de vários inventários feitos em localidades na área de
influência ampla do empreendimento indica que pelo menos 317 espécies de aves
ocorrem no conjunto de fragmentos florestais estudados. No entanto, este número
expressivo de aves ocorrentes não deve ser celebrado; porquanto, cerca de 50%
das espécies de cada inventário são generalistas ou ruderais.
A fauna de répteis e anfíbios do Centro Pernambuco é comparativamente
ainda pouco investigada. Contudo, há espécies endêmicas como uma jararaca
Bothrops muriciensis e duas pererecas bromelícolas do gênero Phyllodytes, todas
descritas a partir de exemplares coletados na Estação Ecológica de Murici.
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CAPÍTULO 5 – PROGRAMAS AMBIENTAIS

5.1 – PROGRAMA AMBIENTAL DE CONTROLE DA POLUIÇÃO E DA
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO
5.1.1 – APRESENTAÇÃO
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar as ações e obras
que devem ser levadas em conta no detalhamento do projeto básico para
Ampliação da Capacidade da BR-101 - AL/PE, compreendendo a recuperação de
áreas em conseqüência das obras e também evitar/reduzir a poluição resultante de
tais atividades. Este Programa apresenta os critérios, as condições e as obrigações
de caráter ambiental a que estarão submetidos os empreiteiros contratados para a
obra de Ampliação da Capacidade da BR-101 - AL/PE. Esta especificação de
cuidados ambientais será distribuída como Anexo ao Edital de Concorrência para
as obras, de tal modo que, conhecendo-a antecipadamente, os empreiteiros
concorrentes levem em conta os custos envolvidos no controle da poluição e da
degradação ambiental para estabelecer os preços oferecidos em suas propostas.

5.1.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS E JUSTIFICATIVAS
Em função das alterações potenciais no ambiente devidas às ações voltadas
à implantação das obras de aumento da capacidade da BR-101- AL/PE,
principalmente no que se refere à poluição das águas (por óleos combustíveis e
lubrificantes, por esgotos sanitários, por assoreamentos), solo (pelo descarte de
resíduos sólidos e líquidos, inclusive asfalto) e ar (pela poeira e fumaça), bem como
por ruídos e vibrações, que deverão ocorrer nas áreas das obras, canteiros,
caminhos de serviço, e seu entorno, devem ser efetivadas medidas preventivas e
corretivas, visando eliminar/reduzir seus efeitos deletérios. Tais procedimentos
deverão ser adotados pelos construtores, e exigidos pela fiscalização, nas diversas
atividades envolvidas nas obras, desde a fase de instalação, até a fase de
desmobilização.
Por outro lado, é também fundamental possibilitar aos empreiteiros,
previamente à elaboração de suas propostas, estimar os recursos e os custos
envolvidos no cumprimento das exigências ambientais, o que igualmente requer o
conhecimento das normas ambientais de construção que serão adotadas pelos
contratantes.

5.1.3 – OBJETO
O objeto deste Programa é o de 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:
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9 Minimizar as perdas de recursos naturais
9 Minimizar as alterações na qualidade das águas de rios e riachos a
jusante de obras e canteiros;
9 Minimizar a presença de insetos, odores, poluição do solo;
9 Controlar o nível de ruídos, de vibrações e de poluição do ar,
principalmente nas proximidades de áreas de ocupação urbana.

5.1.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS
9 Serviços Preliminares – Desmatamento, Destocamento e Limpeza
a) Patrimônio Cultural
A preservação de sítios e monumentos do patrimônio cultural deverá receber
cuidados especiais, que deverão ser tomados já durante as atividades de
mobilização (instalação dos canteiros/áreas industriais) onde terão início os serviços
de desmatamento e os de escavação em solo ou rocha, inclusive desmonte a
fogo. O DNIT manterá no campo uma equipe especializada, que terá a
responsabilidade de identificar e localizar - em ações prévias às atividades
construtivas e programadas a partir do Cronograma das obras - a existência e a
interferência do projeto de engenharia com bens culturais (sítios paleontológicos,
arqueológicos, históricos, etc.) cuja preservação total é garantida pela legislação
(Decreto Lei 025/1937; Lei 3924/61, Portaria 07/88 do IPHAN e Decreto 3551/2000).
Entretanto, sempre existirá o risco de ser atingido algum bem protegido que,
apesar das pesquisas, não tenha sido localizado previamente. Neste caso, ao
detectar um sítio nestas condições, o contratado deverá parar imediatamente as
atividades de construção neste local e comunicar o fato à fiscalização do DNIT,
para que seja providenciada a pesquisa especializada e, se necessário e possível,
providenciar modificações no projeto.
b) Limpeza e Preparo do Terreno
A limpeza e preparo do terreno consistirão na remoção de todo material de
origem orgânica presente na área de implantação das obras, áreas de empréstimo
e outras que se fizerem necessárias. O preparo do terreno incluirá o desmatamento,
o destocamento e a raspagem da camada vegetal (limpeza), até superfície livre
de materiais indesejáveis, ou até o limite determinado pela equipe de fiscalização.
É vedado o uso de agrotóxicos (herbicidas, desfolhantes, ou outros) em qualquer
das tarefas de preparo do terreno.
Deverão ser tomadas todas as providências para a preservação da
paisagem natural, limitando-se o desmatamento às áreas estritamente necessárias
à execução das obras e movimentação de veículos e máquinas, adotando
técnicas que minimizem os impactos ambientais. A limitação do desmatamento
deverá corresponder ao mínimo necessário para a construção da estrada em todas
as áreas recobertas por matas ciliares (que são áreas de preservação permanente
segundo a Lei 4771/65 e suas modificações posteriores) e por testemunhos da Mata
Atlântica (protegida pela Constituição). Nestas áreas ficam proibidos
terminantemente: acampamentos, instalações de apoio, refeitórios e,
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especialmente, o uso de fogo (mesmo no caso de se destinar ao aquecimento de
alimentos ou bebidas) e a retirada de árvores e madeira para escoramentos e
outras atividades que possam reduzir a faixa de preservação permanente. Os
trabalhadores fumantes deverão ser instruídos para que tenham cuidado com
fósforos, isqueiros e tocos de cigarros, em virtude dos riscos de incêndio.
Sempre que possível, as árvores de maior porte (diâmetro do caule maior que
20 cm) e que estiverem em boas condições sanitárias deverão ser transplantadas
Os materiais oriundos da operação de limpeza e destocamento deverão ser
removidos para áreas de bota-foras previamente escolhidas e ali dispostos de
modo a evitar erosões/assoreamentos e proliferação de mosquitos a partir de
impedimentos em linhas de drenagem, naturais ou não. O planejamento e
execução dos descartes deverão considerar, sempre, sua utilização posterior na
recuperação de áreas degradadas. Em hipótese alguma esses materiais serão
lançados em rios, baixadas ou reservatórios, sendo vedada também a eliminação
destes materiais pelo fogo. (Resolução CONAMA 020/86 e Decreto 2661/98)
9 Drenagem
a) Regras Gerais
Todas as áreas desprovidas de sua cobertura natural em decorrência das
obras, serão protegidas (por revegetação e/ou drenagens provisórias),durante todo
o período construtivo. Ao término das obras -- desmobilização -- todos estes locais
serão objeto de intervenções, voltadas à sua recuperação total ao uso original
(agricultura, pecuária, matas nativas, lazer, etc.) A parcela de desmobilização, se
houver, ou, substitutivamente, a caução de garantia será retida até que a
recuperação da área apresente-se instalada de maneira irreversível.(Lei 4771/65 e
modificações).
b) Canteiro de Obras/Acampamentos/Instalações de Apoio
A drenagem das águas superficiais deverá ser executada para proteção das
áreas de obras, evitando formação de processos erosivos/carreamento de solos,
causando assoreamentos/impedimentos de linhas de drenagem/cotas inferiores,
não só durante a fase de construção mas também na de desmobilização. Todos os
pontos de descarga das canaletas no terreno natural deverão receber proteção
contra erosão, através da disposição de brita, grama ou caixas de dissipação de
energia. Nos casos em que houver risco de transporte de sedimentos, deverão ser
previstas caixas de deposição de sólidos, as quais deverão receber manutenção
periódica.
Toda a drenagem de serviço, compreendida pelos equipamentos provisórios,
destinados a proteção sazonal das áreas de uso das obras, será motivo de
avaliação, por ocasião do término das atividades construtivas, onde será decidido
pela sua manutenção ou remoção.
Em nenhuma hipótese serão interligados sistemas de águas servidas ao de
drenagem.(Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e resolução CONAMA 020/96).
Independentemente da exigência de sistemas separadores, a rede de
drenagem deverá dispor caixas distintas de óleo e graxa, em pontos estratégicos
do sistema, antes da disposição final, de forma a manejar adequadamente águas
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provenientes da lavagem de máquinas e veículos (Resolução CONAMA 09/93;
Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolução CONAMA 020/96).
Deverão ser evitadas as instalações em plataformas sem caimento, pois elas
facilitam empoçamentos e proliferação de vetores transmissores de doenças.
Deverá ser garantida declividade mínima de I% a 2% em qualquer sentido das áreas
destinadas a instalações.
Deverão ser tomados cuidados especiais na execução de deságües em
talvegues e cursos d'água naturais, através da proteção dos taludes e perfeita
interface das obras de arte especiais com o terreno natural, evitando erosão e/ou
solapamento das estruturas.
Por se tratarem de instalações temporárias, os acampamentos e instalações
de apoio poderão utilizar sistemas de drenagem simplificados (drenagem de
serviço), dispensando-se obras padronizadas em concreto, e outras de caráter
duradouro, desde que seja atendida a NR 18 do Ministério do Trabalho. Deverá ser
garantida, entretanto, a não ocorrência de erosão ou transporte de sedimentos
para os cursos d'água e/ou talvegues receptores. Além disso, a drenagem dos
canteiros e instalações deverá prever estruturas que comportem o tráfego de
máquinas e equipamentos pesados durante todo o período da construção.
c) Caminhos de Serviço e Vias de Acesso
Qualquer implantação de vias de acesso ou modificação de vias existentes
deverá ser acompanhada de obras de drenagem dimensionadas de modo a
garantir a integridade superficial dos terrenos. Todos os taludes dos terraplenos
deverão ser drenados convenientemente por sistemas provisórios
Quando necessário transposição de cursos d’água, as obras serão
dimensionadas adequadamente de modo a garantir o livre fluxo das águas.
Nos casos em que a umidade do terreno natural venha a comprometer a
trafegabilidade da via, o lençol deverá ser rebaixado mediante drenagem
subterrânea.
Toda obra situada em áreas alagáveis ou sujeitas a inundações deverá ser
equipada com dispositivos apropriados (enrocamentos, gabiões ou similares).
d) Áreas de Empréstimo e de Bota-fora
Todos os taludes gerados em áreas de empréstimos ou bota-foras deverão
ser protegidos provisoriamente contra as ações erosivas, até o término das
atividades exploratórias ou deposição de descartes, quando serão definitivamente
recuperadas.
Poderão ser utilizadas estruturas simples, adequadas a instalações
temporárias, devendo-se entretanto tomar as providências necessárias para evitar o
carreamento de material para os cursos d'água e talvegues próximos.
9 Geotécnica e Terraplanagem
a) Regras Gerais
Os serviços de terraplanagem deverão seguir rigorosamente as
especificações técnicas estabelecidas pelo contratante e, ainda, as especificações
aqui expostas, as quais foram ajustadas aos critérios ambientais, tal como
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apresentado adiante. Esses critérios dizem respeito, principalmente, à inclusão
obrigatória, no planejamento de execução dos serviços, de técnicas de prevenção
contra a erosão, de manutenção dos sistemas de proteção implantados e de
monitoramento da eficácia dos mesmos.
Em todos os locais onde forem realizadas obras de terraplanagem e que
devam ser objeto de futura recuperação (tais como: acampamentos, áreas de
empréstimos , de bota-foras, etc.), será necessário prever a remoção, transporte e
apropriado armazenamento, em separado e visando futura reutilização, do
material retirado que corresponda à camada fértil do terreno. O contratado será
responsável pela manutenção das características do material até o momento do
reaproveitamento.
b) Caminhos de Serviço e Vias de Acesso
Os serviços de terraplanagem para construção e/ou adaptação de
caminhos de serviço e vias de acesso, se constituem numa potencial fonte de
degradação ambiental, quando não protegidos adequadamente.
No planejamento da execução desses serviços deverão ser considerados,
em função das características geológico-geotécnicas dos solos da região (bastante
variados nos lotes de construção) e de suas susceptibilidades a processos erosivos,
os aspectos listados a seguir, visando minimizar, ou mesmo eliminar se for possível, o
risco de degradação ambiental em decorrência dos mesmos:
9 Observar, rigorosamente, os critérios e as especificações de projeto
no que diz respeito à drenagem de estradas de acesso.
9 Todos os taludes de cortes e/ou aterros serão executados
considerando os critérios de estabilidade adotados no projeto e
protegidos por revegetação imediatamente após a conclusão dos
serviços de terraplanagem.
9 Os acessos previamente existentes que atravessam terrenos sujeitos a
inundações – baixadas litorâneas, por exemplo - e que tenham sido
executados inadequadamente, deverão ser ajustados visando o
restabelecimento das condições naturais da rede de drenagem,
através da substituição ou implantação de bueiros, de galerias,
pontilhões, colchões drenantes, drenos verticais de areia, etc.
9 As plataformas de rolamento das estradas de acesso e de caminhos
de serviço deverão ser mantidas em boas condições de tráfego, até o
encerramento da obra.
c) Acampamentos e Instalações de Apoio
Os Acampamentos serão compostos pelos seguintes elementos: edificações
para administração e serviços; almoxarifado de materiais; oficinas; alojamento;
cozinha e refeitório; postos médicos e ambulatórios; acampamento e guarita de
vigilância. (NR 18 do Ministério do Trabalho)
Nos serviços de terraplanagem das áreas destinadas às instalações dos
canteiros das instalações de apoio deverão ser observadas as mesmas
especificações dos caminhos de serviço e vias de acesso. Também os acessos
internos de circulação entre os diversos elementos dos acampamentos e
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instalações de apoio deverão ser mantidos em boas condições de tráfego para os
equipamentos e veículos da construção e da fiscalização, até o encerramento da
obra.
No caso específico das áreas de depósito de material ao tempo, deverá ser
evitado o contato solo – estocagem, como prevenção a contaminações. Deverão,
também, ser feitas contenções que evitem o espalhamento e a perda dos materiais
para a natureza. (NR 11; NR 15; NR 16; NR 19 e NR 20 do Ministério do Trabalho)
d) Áreas de Empréstimo e de Bota-fora
Os serviços de terraplanagem para instalação e exploração de áreas de
empréstimo também devem ser planejados visando evitar processos erosivos,
durante e depois de terminadas as atividades exploratórias.
Serão implantados taludes suaves, terraceamento entre áreas com diferença
significativas de cotas e revegetação e/ou implantação de sistemas de drenagem
após a conclusão dos serviços, conforme estiver especificado no Programa
Ambiental de Recuperação de Áreas Degradadas / Projeto Ambiental da
Ampliação da Capacidade da BR-101/AL/PE. Na execução dos bota-foras, todo o
material será compactado, com energia determinada pela fiscalização.
9 Escavações
a) Regras Gerais
As áreas limpas e destocadas deverão ser regularizadas de forma a manter o
terreno drenado, particularmente nos locais onde a continuidade dos serviços
sejam postergadas.
As cavas resultantes da exploração em áreas de empréstimo e em áreas de
extração de outros materiais de construção (cascalho, areia, brita, etc.) deverão
ser objeto de recuperação ambiental, exceção feita aos casos de aquisições de
materiais em empreendimentos comerciais já instalados e legalizados.
b) Uso de explosivos
O desmonte a fogo deverá ser executado sob supervisão de pessoal
habilitado e operários experientes para essas atividades, devendo ser
rigorosamente observadas as normas de segurança, de acordo com legislação
vigente (NR 19 do Ministério do Trabalho). Nenhum serviço de escavação a fogo
será iniciado antes de ter sido assegurada a proteção das pessoas, das instalações,
dos equipamentos e das propriedades lindeiras.
A instalação de paióis para estocagem de material explosivo será em local
pré determinado, evitando-se interfaces com núcleos humanos, seja qual for seu
contingente populacional, áreas de interesse ambiental, etc. (NR 11 e NR 19 do
Ministério do Trabalho).
Na remoção de maciços rochosos à fogo, os blocos soltos nos taludes
resultantes deverão ser removidos com alavancas, evitando-se acidentes durante a
construção e posteriormente, na fase operacional da rodovia.
c) Dragagem
Nas escavações por dragagem deverão ser atendidas as seguintes
condições:
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9 Não será permitida a descarga do material dragado nos corpos
d'água naturais (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolução CONAMA
020/96);
9 A água proveniente das dragagens deve ser conduzida a uma bacia
de decantação, antes de ser devolvida à coleção hídrica superficial;
9 As operações executadas em corpos d'água, inclusive as destinadas
à obtenção de areia para construção, deverão ser planejadas de
modo que as instalações de beneficiamento, administração,
manutenção e armazenagem deverão obedecer as distâncias
mínimas permitidas pelo Código Florestal (Lei 4771/65 e suas
modificações posteriores);
9 Para evitar o desbarrancamento das margens dos cursos d'água por
efeito da dragagem, esta só deverá ser efetuada em bancos de areia
ou, no mínimo, a cinco metros das margens.
9 Caminhos de Serviço e Vias de Acesso
Qualquer via de acesso, trilha ou caminho de serviço deverá ser executado
preferencialmente com as condições técnicas necessárias para atender a
finalidade específica a que se destina no apoio à execução das obras. No entanto,
essas vias poderão ser compartilhadas, inclusive e se necessário reprojetadas,
mediante acordo, como medida compensatória às comunidades que,
eventualmente, sejam diretamente afetadas, bastando que sejam atendidas as
medidas de segurança pertinentes.
Todas as precauções e estruturas necessárias ao controle e segurança do uso
das vias e caminhos de serviço deverão ser executadas e previstas nos quantitativos
da obra.
O projeto vertical e horizontal das vias deverá visar a mínima interferência
com o meio ambiente, buscando facilitar a execução da drenagem e garantindo
a não ocorrência de processos erosivos ou realizando desmatamentos excessivos ou
desnecessários - Lei 7803/89 e MPV 2080.
As vias e caminhos de serviço deverão, tanto quanto possível, acompanhar
as curvas de nível transpondo-as de forma suave, onde necessário. Nos casos em
não que seja possível evitar rampas acentuadas, deverá ser previsto revestimento
com pedra e/ou cascalho (revestimento primário), facilitando o tráfego e evitando
erosão.
9 Abastecimento d’água
Deverão ser tomados cuidados especiais visando o adequado
abastecimento de água e o controle contra a contaminação em todos os canteiros
de obras, acampamentos e outras instalações de apoio (Decreto 24643/34; Lei
9433/97 e Resolução CONAMA 020/96).
A água destinada ao uso humano deverá ter sua potabilidade controlada
periodicamente e qualidade atestada por instituição idônea. No caso da utilização
de produto(s) químico(s) para tratamento e/ou desinfeção, seus armazenamento e
manipulação deverá ser efetuado de forma segura, evitando riscos às pessoas, aos
animais e ao meio ambiente.
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Os efluentes resultantes de um eventual processo de tratamento deverão ser
direcionados ao sistema de esgoto industrial, que será considerado obrigatório
neste caso. (ver 4.7., a seguir)
Todo sistema de abastecimento deverá estar protegido contra
contaminação, especialmente caixas d'água e poços, através da escolha
adequada de sua localização, uso de cercas, fechamentos e coberturas,
sobrelevações e obras similares.
9 Esgotamento Sanitário Doméstico e Industrial
a) Regras Gerais
Os efluentes líquidos normalmente gerados no canteiro de obras são os
seguintes:
9 efluentes sanitários de escritórios, alojamento e demais instalações de
apoio;
9 efluentes domésticos dos refeitórios;
9 efluentes industriais das oficinas, das instalações de manutenção, das
instalações industriais de apoio e dos pátios de estocagem de
materiais.
As redes de coleta de efluentes líquidos serão instaladas separadamente,
uma para os efluentes domésticos e sanitários e outra para os industriais. Em
nenhuma hipótese deverão ser interligados os sistemas de drenagem de águas
pluviais e sistemas de esgotamento sanitário. Para óleos, graxas, etc. deverão ser
previstas caixas de separação e acumulação e procedimentos de remoção
adequados (Resolução CONAMA 09/93; Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolução
CONAMA 020/96).
Os locais de disposição final deverão ser aprovados pela fiscalização, que
deverá considerar os procedimentos da concessionária local e as restrições
ambientais da área de destino.
b) Canteiros de Obras e Acampamentos
Nos canteiros de obras deverá ser previsto o tratamento dos efluentes
domésticos, através de fossas sépticas e/ou filtros, conforme a Norma ABNT-NBR
7229. Não será permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas
adequadas.
Os efluentes domésticos dos refeitórios passarão previamente em caixa
retentora de gordura, antes de serem levados ao tratamento similar em fossa
séptica e filtro anaeróbio, conforme o parágrafo anterior.
Os efluentes sanitários das frentes de trabalho deverão ser recolhidos
adequadamente e transportados até o sistema de tratamento. Recomenda-se o
uso dos denominados “banheiros químicos” portáteis, reduzindo as possibilidades de
contaminação.
As águas de lavagem de veículos e peças, as águas de drenagem dos pátios
de estocagem de materiais e derivados de petróleo, como os óleos lubrificantes
utilizados, deverão passar por caixa sedimentadora - caixa de areia - e caixa

183

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

retentora de óleos. O efluente da caixa de retenção de óleos deverá passar por
filtro de areia, por gravidade, antes de sua remoção para a disposição final.
Os resíduos oleosos retidos na caixa separadora deverão ser removidos e
armazenados em tanque apropriado para posterior reciclagem em indústrias
especializadas. Os demais óleos e materiais derivados de petróleo, retirados dos
veículos e equipamentos, deverão ser armazenados conjuntamente para posterior
transferência para indústrias de reciclagem. A armazenagem desses resíduos
deverá ser feita em local com piso impermeável e dotado de sistema retentor de
óleo para evitar os riscos de contaminação de águas e de solos nas áreas próximas
(Resolução CONAMA 09/93; Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolução CONAMA
020/96).
São terminantemente proibidas as lavagens de veículos, equipamentos ou
peças nos corpos d'água, com o intuito de evitar quaisquer riscos de contaminação
das águas por resíduos oleosos.
9 Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos
A coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos deverão ser
realizados de forma e em locais adequados, que deverá ser aprovado pela
fiscalização. (Resoluções CONAMA de nºs: 05/93; 09/93; 258/99 e Decreto 2661/98)
Recomenda-se a separação de lixo orgânico do inorgânico, podendo-se dar
tratamento diferenciado a cada caso no tocante à freqüência de coleta,
tratamento e destino final, inclusive visando a eventual reciclagem. De qualquer
modo, todo o lixo orgânico produzido nos canteiros e demais locais da obra deverá
ser recolhido com freqüência adequada, de forma a não produzir odores ou
proliferação de insetos.
Os resíduos que não oferecerem riscos de disposição no solo e que não se
prestarem à reutilização ou reciclagem poderão ser dispostos em aterros
apropriados.
Os resíduos sólidos gerados no ambulatório médico, tais como seringas, restos
de materiais de primeiros socorros, medicamentos e outros, não poderão ser
reaproveitados ou incluídos nos resíduos domésticos do aterro. Esses resíduos
contaminados deverão ser incinerados em instalação apropriada e exclusiva –
normalmente operadas por empresas especializadas - e as cinzas levadas para
aterro sanitário.
Os resíduos sólidos industriais compostos de peças de reposição inutilizadas,
filtros e embalagens de papel, plástico e outros derivados de petróleo, trapos
utilizados na limpeza de peças, pneus e peças de madeira, etc., deverão ser objeto
de coleta seletiva, separando-se os resíduos metálicos, os de papel nãocontaminado, os inertes e os contaminados com derivados de petróleo. Os resíduos
metálicos e de papel deverão ser transferidos para instalações de recicladores. Os
inertes, como as embalagens plásticas e madeira, poderão ser lançados no aterro
sanitário e os contaminados com derivados de petróleo, como as estopas,
incinerados em instalação apropriada. Os pneus desgastados substituídos, deverão
ser armazenados para posterior utilização em indústrias recuperadoras ou
processadoras de borracha, sempre atendendo a Resolução CONAMA 258/99.
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Não será permitida a queima de lixo a céu aberto (Programa Prevenção
Queimadas).
Os resíduos sólidos inertes tais como entulhos, restos de materiais dos pátios
de estocagem e restos de lavagem dos misturadores de concreto, poderão ser
lançados em bota-fora da obra a ser posteriormente coberto com solo.
Os bota-foras de
características mínimas:

resíduos

sólidos

deverão

obedecer

as

seguintes

9 distância de pelo menos 200 m de cursos d'água e fontes;
9 lençol freático a pelo menos 5 m abaixo do nível da base do
depósito;
9 base do aterro sobre solo de baixa permeabilidade, ou
impermeabilizado artificialmente (compactação, concretagem,
revestimento plástico, ou outro método reconhecidamente eficaz);
9 evitar áreas com vegetação florestal, talvegues, nascentes ou outras
áreas de preservação, atendendo absolutamente a legislação
vigente;
9 Tráfego, Operação de Máquinas e Equipamentos, Sinalização
Toda a sinalização definitiva necessária à segurança e operação da
Ampliação da Capacidade da BR-101/AL/PE será executada conforme o projeto
executivo.
Durante a fase de construção, deverão ser sinalizados todos os locais que
possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios às obras,
garantindo os bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de transeuntes
quanto ao trânsito de máquinas, carretas, etc.
Medidas de segurança redobradas deverão ser tomadas e são obrigatórias
em relação ao tráfego de veículos e pessoas nas áreas urbanas ou suburbanas
situadas nas proximidades dos pontos de apoio logístico ao empreendimento. As
equipes de operadores de máquinas e equipamentos deverão ser
adequadamente orientadas para os cuidados relativos ao trânsito em áreas que
envolvam riscos para animais e pessoas.
O empreiteiro deverá estabelecer normas próprias que garantam a não
agressão ao meio ambiente pelo tráfego de máquinas, evitando destruição
desnecessária de vegetação às margens das vias e proibindo a descarga no
ambiente natural de quaisquer materiais, como combustível, graxa, partes ou peças
de máquinas, equipamentos e veículos.
Qualquer dano causado pelo tráfego de pessoal, veículos, etc. pertencentes
ao contratado, às vias, pontilhões e outros recursos existentes, como cercas e
culturas, deverá ser reparado às expensas do empreiteiro. A reparação deverá ser
imediata, nos casos de danos acidentais e desnecessários ao andamento das
obras, ou durante a manutenção regular, nos casos de danos às vias e outros
recursos sacrificados pelo uso pesado normal gerado pelas atividades construtivas.
As velocidades máximas admissíveis deverão ser estipuladas pelo contratante
e devem estar adequadas às áreas atravessadas, de modo a evitar acidentes de
qualquer tipo com pessoal envolvido ou não nas obras. O plano de velocidades
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admissíveis deverá ser apresentado à fiscalização, que poderá apresentar objeções
se as julgar necessárias. A inexistência de objeções não exime a contratada pela
responsabilidade por acidentes. Conseqüentemente, a adoção de medidas de
segurança é de responsabilidade do empreiteiro e sua deficiência é suficiente para
que a fiscalização determine a interrupção das obras.
Eventuais interferências com vias e/ou serviços de utilidade pública deverão
ser comunicados com antecedência à fiscalização, para providências quanto ao
remanejamento, ou adequação do projeto, ou realização de obras
complementares.
9 Transporte de Produtos Perigosos
As atividades de construção exigem o constante transporte de produtos
classificados como perigosos e/ou poluentes, tais como: combustíveis e
lubrificantes, explosivos, agrotóxicos e fertilizantes. Estas atividades somente deverão
ser realizadas pela contratada mediante estrita observância do Decreto Lei 2063/83
e do Decreto 96044/88, que estabelecem os critérios que classificam e
regulamentam o transporte de produtos perigosos. A estes diplomas legais se
somam as NR 15; NR 16; NR 19 e NR 20 do Ministério do Trabalho.
9 Desmatamento e Recuperação de Vegetação
a) Regras Gerais
A distribuição das instalações deve ser planejada para reduzir ao mínimo
necessário a supressão de vegetação, mantendo-se, sempre que possível, as
formações vegetais nativas nos espaços não utilizados e no seu entorno. É vedada
a instalação de acampamentos ou de estruturas de apoio em áreas que
necessitem a supressão de parcelas, mesmo mínimas, dos testemunhos de Mata
Atlântica ainda existentes nas proximidades das obras da BR-101.
O solo superficial de todas as áreas onde houver supressão de vegetação
será removido e estocado separadamente, para ser posteriormente utilizado como
“mulching” antes da revegetação final, nas operações de recuperação das áreas
degradadas.
Em qualquer situação, especialmente na travessia de matas ciliares, deverão
ser mantidos corredores de vegetação, com vistas à proteção da fauna e
preservação da biodiversidade da área.
Como ponto de partida, estabelece-se que qualquer atividade de
desmatamento deverá ser autorizada e acompanhada pela fiscalização, além de
amparada pela necessária licença, emitida pelos órgãos ambientais.
Nas formações abertas ou em áreas antropisadas, sempre que não houver
necessidade, deve-se evitar a remoção da vegetação.
b) Caminhos de Serviço e Vias de Acesso
Os caminhos de serviço e as vias de acesso deverão evitar ao máximo, e
sempre que possível, traçados que resultem na necessidade de desmatamento.
Esta mesma regra deverá ser respeitada na seleção de áreas para acampamentos
e instalações industriais de apoio. Tais áreas serão desmatadas e limpas apenas nas
dimensões mínimas necessárias.
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As áreas de empréstimo e de bota-fora deverão ser escolhidas, sempre que
possível fora das áreas com restrição (Lei 4771/65 e modificações posteriores), sendo
que o desmatamento, quando inevitável nestes casos, será objeto de projeto
específico de recuperação de áreas degradadas.
c) Acampamentos, Instalações de Apoio e Obtenção de Materiais Naturais
de Construção
As licenças ambientais de desmatamento, de instalação e de operação de
acampamentos, instalações de apoio e de obtenção de materiais de construção
naturais ocorrentes fora da faixa de domínio da rodovia deverão ser obtidas
previamente pela contratada junto aos órgãos ambientais responsáveis pelas áreas
onde serão realizadas, antes de qualquer outra providência ou atividade
construtiva.
Quando da desativação do canteiro, a área deverá ser devidamente
recuperada, com a remoção de pisos, áreas concretadas, entulhos em geral,
regularização da topografia e drenagem superficial e cobertura vegetal. Se
localizado próximo a áreas urbanas, deverá ser avaliada sua transferência para uso
público ou privado.
9 Poluição Sonora
No Estabelecimento da jornada diária de trabalho e de operação das
instalações industriais em função das obras, principalmente em áreas próximas a
aglomerações residenciais, urbanizadas ou não, deverão ser respeitados os padrões
de emissões de ruídos. (Resolução CONAMA 001/90)
Como limite, deverão ser estabelecidos horários de trabalho entre 7:00 às
22:00 h, nas proximidades de residências. A alteração deste horário deverá ser
aprovada por escrito pela fiscalização, apenas para casos especiais, localizados e
justificados.
Os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de ruídos deverão
estar protegidos por equipamentos que atendam a NR 6 e terem a saúde
monitorada segundo a NR 7 do Ministério do Trabalho.
9 Poluição Atmosférica
Os poluentes atmosféricos que mais poderão afetar a qualidade do ar no
entorno da obra serão as partículas em suspensão oriundas das escavações e do
transporte de solos e de materiais de construção, bem como o manuseio de
agregados na produção de concreto. As usinas de asfalto também são de grande
importância por serem potenciais geradores de fumaça e de particulados
orgânicos.
As operações de britagem e de mistura de agregados deverão ser
equipados com aspersores de água para evitar o lançamento de material
particulado na atmosfera. Centrais de concreto, quando próximas a áreas de
ocupação humana, terá como equipamento obrigatório de controle um filtro de
manga, com sistema de limpeza periódica manual, permitindo controlar a poluição
do ar por finos.
No transporte de particulados e solos finos em geral, somente poderão ser
utilizados caminhões cobertos com lonas.
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As usinas de asfalto deverão contar com filtros de fumaça e particulados,
sendo vedada a instalação a distância inferior a 200m de qualquer residência.
As estradas de acesso e caminhos de serviço, nos trechos próximos a
concentrações habitacionais, deverão receber tratamento apropriado para evitar
a formação de nuvens de poeira devido ao tráfego de veículos e máquinas,
sempre que se fizer necessário, estejam tais vias dentro ou fora da faixa de domínio.
O esquema de manutenção de veículos da construtora, incluindo a
verificação do nível de ruídos e a manutenção das características originais do
sistema de escapamento, deverão atender as Resoluções CONAMA 010/89; 07/93;
226/97; 251/99 e 252/99, referentes às emissões veiculares.
9 Mobilização de Mão-de-Obra e Educação Ambiental
Toda a equipe empregada para a obra deverá receber imunizações contra
febre amarela e tétano, e outras que forem identificadas como necessárias. O
empreiteiro deverá estabelecer ou facilitar programas de vacinação e/ou exigi-las
no exame médico de admissão de empregados (NR 7 do Ministério do Trabalho).
Deverão ser oferecidos orientações e meios aos empregados para seu
alojamento, deslocamento, consumo, saúde e lazer, principalmente no sentido de
minimizar impactos sobre as populações locais (NR’s 18 e 21 do Ministério do
Trabalho).
A contratação de mão-de-obra deverá dar prioridade a pessoas que
tenham suas raízes na região. Deverão ser previstos sistemas de transporte
residência-trabalho-residência adequados para a lotação de cada grupo de
empregados (frentes de serviço, acampamento, usinas, etc. NR 18 do Ministério do
Trabalho).
Deverá ser evitado conflito na utilização de serviços públicos, tais como
serviços de saúde e educação, pela mão de obra transferida para a região.
Deverão ser estabelecidos convênios médicos para tratamento de casos
complexos.
As atitudes dos funcionários em relação ao meio natural e ao meio sócioeconômico deverão ser objeto de programas de treinamento em educação
ambiental (Lei 9795/99) e de acompanhamento das atividades dos empregados,
visando coibir práticas que danifiquem o meio ambiente ou que impactem
negativamente o tecido social existente.
9 Higiene e Saúde
A guarda de viveres deverá ser feita em local mantido permanentemente
limpo, refrigerado nos casos de alimentos perecíveis. Deverão ser utilizadas telas e
cercas protetoras, garantindo inacessibilidade a animais e insetos (NR 18 do
Ministério do Trabalho).
As cozinhas deverão ser projetadas e construídas de forma a permitir total
higiene e possuir todos os equipamentos e recursos necessários para a limpeza do
local e do pessoal envolvido no preparo de refeições para atendimento dos
canteiros e acampamentos.
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As instalações dos refeitórios deverão prever o uso de telas e sistema de
ventilação, bem como contar com sanitários em número e capacidade
adequados.
O transporte das refeições para o campo deverá ser feito em embalagens
hermeticamente fechadas e higienizadas. Todo o lixo produzido nas refeições
realizadas no campo deverá ser recolhido e trazido de volta aos canteiros de apoio,
para adequada disposição final.
A contratada deverá dispor de ambulatório para tratamento de doenças,
endemias e acidentes, sendo capaz de oferecer socorro em emergências nas
frentes de serviço e em instalações de apoio. A deficiência na capacidade de
oferecer socorro poderá justificar a paralisação das obras contratadas, a critério da
fiscalização (NR’s 7 e 18 do Ministério do Trabalho). Ainda de acordo com o
programa de saúde, o empreiteiro deverá fornecer adequada orientação às
equipes para os diversos riscos com a ingestão de água contaminada, causadora
de diarréias, e sobre a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis.
Deverá ser dada especial atenção no que se refere à prevenção de
acidentes com animais peçonhentos e ao seu adequado tratamento, bem como à
NR 21 do Ministério do Trabalho, referente ao Trabalho a Céu Aberto.
Além do serviço médico-ambulatorlal do canteiro de obras, deve ainda ser
observada as determinações contidas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
relativas à segurança e medicina do trabalho, que exigem a execução de serviços
especializados em engenharia e segurança do trabalho (SESMT), de acordo com a
NR-4, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do
trabalhador no local de suas atividades.
O profissional médico do trabalho deverá ser responsável pelo Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de forma a satisfazer as
exigências da NR-7.
9 Relações com a Comunidade Indígena
O segmento da BR-101 objeto deste EIA/RIMA atravessa a Terra Indígena
Wassu Cocal, situada no Município de Joaquim Gomes no estado de Alagoas.
Conseqüentemente as obras na rodovia interferem diretamente com a Terra
Indígena e com isso a FUNAI deverá ser informada das características gerais da
rodovia, do cronograma das obras, do contingente de pessoal, dos equipamentos
utilizados, dos métodos construtivos e de planos para emprego de explosivos. A
FUNAI deverá ainda ser informada, com fornecimento de plantas e desenhos da
obra, das vias de acesso e da localização de áreas de acampamentos e de
instalações de apoio nas proximidades (menos de 30km) das Terras Indígenas.
O pessoal das equipes de trabalho atuando nas proximidades (menos de 30
km) das Terras Indígenas deverá receber orientação especial, garantindo a não
interferência com seus habitantes.
Todas as bacias hidrográficas que sejam contribuintes às Terras Indígenas
deverão ser rigorosamente respeitadas, não se permitindo o lançamento de
quaisquer efluentes sólidos ou líquidos nos corpos d'água que correm para dentro
da área. Todos os detritos provenientes de alimentação, inclusive suas embalagens,
deverão ser recolhidos e afastados das proximidades das terras indígenas
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A empreiteira poderá contratar mão-de-obra indígena no trecho que a
estrada intercepta a Terra Indígena Wassu Cocal desde que o processo seja
intermediado pela FUNAI obrigatoriamente.

5.1.5 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa será aplicado durante todo o período das obras de
Ampliação da Capacidade da BR-101/AL/PE, sendo encerrado somente após
estarem concluídas todas as recuperações de áreas degradadas, inclusive aquelas
ocupadas pelas empreiteiras, quando for o caso.

5.1.6 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES E RESPONSABILIDADES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação desta
especificação. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e
de apoio, visando a boa execução de seus Programas Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empreiteiras Contratadas
Os contratados receberam cópia desta especificação como anexo do edital
de licitação e, portanto, tem pleno conhecimento dela antecipadamente à
contratação de seus serviços de construção.
O contratado é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por
todas as obras e instalações de apoio que estiver realizando e utilizando, bem
como pelas conseqüências legais das omissões e/ou das ações empreendidas
pelos seus empregados, prepostos e subempreiteiros. Neste sentido, o contratado
deverá eximir judicialmente o DNIT e seus dirigentes, prepostos e empregados da
responsabilidade por tais omissões e/ou ações. A inobservância e/ou não exigência
da aplicação destas especificações por parte da fiscalização do DNIT não exime a
contratada da responsabilidade pelas suas ações e omissões.
É de responsabilidade da contratada a obtenção das licenças ambientais
de instalação e de operação de acampamentos e de instalações de apoio (usinas
de concreto, solo e de asfalto, pedreiras, etc.), bem como as permissões para
extração de materiais naturais de construção (pedreiras, cascalheiras, portos de
areia, etc.) e de desmatamento, quando estiverem fora da faixa de domínio da
rodovia. Tais licenças deverão ser obtidas previamente pela contratada junto aos
órgãos ambientais responsáveis pelas regiões de localização, antes de qualquer
outra providência ou atividade construtiva. A não apresentação destas licenças
formalmente para a fiscalização impossibilitará a medição e o pagamento dos
serviços realizados em desacordo com esta norma.
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Caso a contratada observe que o Projeto para construção, ou o conteúdo
de alguma ordem de serviço, ou algum detalhe deles, esteja fora da conformidade
ambiental desejada para a obra ou para as instalações de apoio, ou que estejam
em desacordo com a legislação ou com esta especificação, ela deverá notificar o
DNIT por escrito e aguardar resposta formal solucionando a não conformidade, o
que também será feito obrigatoriamente por escrito.
O contratado deverá observar todo o arcabouço legal a que as obras sob
sua responsabilidade estão submetidas. A título tentativo, e sem esgotar o assunto,
no Apêndice adiante apresentado estão relacionados os principais diplomas legais
de caráter ambiental, de nível federal, que se relacionam com a Ampliação da
Capacidade da BR-101/AL/PE. O contratado, previamente à apresentação de sua
proposta, deverá coligir, além da legislação federal, a legislação do estado e a
do(s) município(s) onde realizará obras, levando em conta as determinações destes
diplomas para estabelecer seus planos de execução e estimar seus custos.
Os empreiteiros, seus empregados, prepostos e subempreiteiros deverão
colaborar permanentemente e fortemente com o DNIT em busca da excelência
ambiental das atividades de construção. Neste sentido, ao assinar o contrato o
empreiteiro nomeará formalmente um técnico, com experiência em controle
ambiental de obras, para participar do Comitê de Controle Ambiental das Obras
de Ampliação da Capacidade da BR-101/AL/PE, dirigido pelo DNIT.

5.1.7 – CUSTOS
Os custos dos recursos despendidos para o atendimento da legislação
ambiental de todos os níveis e desta especificação não serão pagos ou
reembolsados isoladamente do pagamento das obras objeto das ordens de
serviço. Conforme o caso, o contratado, desde a formulação de sua proposta,
incluirá tais custos ou nos preços unitários oferecidos para os serviços onerados pelo
atendimento á legislação, ou na parcela de BDI (benefícios e despesas indiretas)
adotada pela empresa na formulação de sua proposta de preços.

5.2 – PROGRAMA AMBIENTAL PREVENÇÃO/CONTENÇÃO DE PROCESSOS
EROSIVOS E DE INSTABILIZAÇÃO
5.2.1 – APRESENTAÇÃO
Este Programa Ambiental se destina a orientar e especificar 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.
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5.2.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A rodovia atravessa uma área recoberta principalmente por rochas
sedimentares terciárias (Formação Barreiras), que formam os extensos tabuleiros
utilizados principalmente pela agroindústria canavieira.
Algumas situações que podem ocasionar problemas de instabilidade no
corpo estradal foram observadas em relação ao embasamento físico, se a
realização das obras não forem acompanhadas por medidas preventivas. Estas
situações referem-se aos riscos de instabilizações de encostas (deslizamentos), de
taludes de corte (quedas de blocos e de barreiras) e de taludes de aterro
(afundamentos, escorregamentos), onde as alturas de corte/aterro forem superiores
a 6-8m. Estas medidas cautelares também são justificadas como destinadas a evitar
o carreamento de sedimentos para os corpos d’água locais, comprometendo sua
qualidade hídrica e a biota existente.

5.2.3 – OBJETIVO
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.

5.2.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
As atividades deste Programa referem-se às etapas de Detalhamento do
Projeto Básico (ou Projeto Final de Engenharia), Execução das Obras e sua
Supervisão, bem como à Conservação da Rodovia.
a) Etapa de Detalhamento do Projeto Básico
Na elaboração dos Projetos de Terraplenagem e de Drenagem deve haver a
preocupação de prevenir a ocorrência de erosões e de instabilidades dos taludes
de cortes e das fundações dos aterros. As áreas mais suscetíveis a esses problemas
deverão ser identificadas pelo desempenho da estrada existente, em operação há
mais de 30 anos.
De posse das informações sobre os trechos críticos, quanto aos aspectos de
geologia, suscetibilidade dos solos à erosão e presença de processos ativos, e das
informações do Projeto Básico de Engenharia, deverão ser relacionadas as áreas
potencialmente mais frágeis.
Com relação aos problemas de erosão laminar, carreamento do material da
superfície do talude pela ação das águas, a prevenção é feita através de um
projeto adequado da drenagem superficial, tais como os executados
tradicionalmente pelo DNIT, que emprega os dispositivos usuais, tais como:
9 valetas de proteção, dispostas a montante dos "off-sets" do corpo
estradal, para interceptar as águas que poderão atingir o talude do
corte ou do aterro;
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9 sarjetas, utilizadas na plataforma da estrada para coletar a água que
incide sobre a mesma ou sobre taludes de corte, conduzindo-a até
poder lançá-la em ponto adequado para afastá-la do corpo estradal,
com velocidade suportável pelo solo;
9 descidas d'água, empregadas nos pontos baixos dos aterros e nos
locais onde o fluxo d'água na sarjeta estiver próximo da capacidade
de escoamento da mesma;
9 dissipadores de energia, para atenuar a velocidade da água quando
lançada de volta aos talvegues naturais, diminuindo o risco de erosão
do terreno natural;
9

meios fios e outros dispositivos, se for o caso.

O DNIT dispõe de especificações de projeto de drenagem superficial para os
dispositivos correntes que são dirigidos para a solução da drenagem, que devem
ser considerados no Projeto.
A ausência ou má funcionalidade destes dispositivos nas áreas resultantes da
terraplenagem, pode resultar na formação de processos erosivos ao longo da
rodovia.
Apesar do bom desenvolvimento do projeto e da existência e proposição de
especificações adequadas, haverá necessidade de, logo após a construção,
efetuar vistorias regulares aos trechos concluídos, quando deverá ser dada especial
atenção ao lançamento de águas pluviais em córregos e talvegues, observando o
funcionamento da proteção construída, avaliando sua adequação para evitar o
aparecimento de sulcos de erosão ou rupturas remontantes (material resistente ao
arraste junto à saída das águas).
É também importante para a prevenção da erosão laminar, que o projeto
defina o grau de compactação adequado, a ser observado na execução dos
aterros e apresente o projeto tipo e os detalhes do revestimento vegetal para a
proteção dos taludes de corte e aterro.
Quanto aos fenômenos naturais (processos erosivos, notadamente
voçorocas) passíveis de serem desencadeados/intensificados em função da
duplicação da rodovia, devem ser obedecidas as recomendações adiante,
principalmente nos trechos críticos detectados, tanto pela presença de processos
ativos, como pela suscetibilidade à erosão:
9 o projeto de drenagem deverá considerar com especial cuidado
estas áreas com alto potencial de sofrerem processos erosivos
intensos.
9 realizar estudos específicos para estabilização das voçorocas, caso
sejam atingidas pelas obras.
9 Tais estudos devem compreender:
9 reconhecimento do processo de gênese da erosão;
9 levantamentos planialtimétricos detalhados;
9 estudo hidrológico;
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9 dados físicos do processo (cubagem, substrato geológico, cobertura
pedológica);
9 elaboração de projetos específicos.
Com relação aos problemas de instabilidade de taludes, cabe distinguir o
caso dos aterros, dos cortes e das encostas naturais.
No caso dos aterros a instabilidade é motivada, em geral, pela fundação
inadequada sobre terreno pantanoso (solos moles). O projeto deverá indicar, em
cada caso, a solução a ser adotada, sendo que os mais usuais consistem ou na
remoção da camada mole, ou no adensamento através de sobrepesos, ou na
execução de drenos de areia, ou no projeto com de bermas de equilíbrio, ou,
finalmente, em combinações variadas entre as técnicas antes descritas. estudado:
Outra causa de instabilidade ocorre quando o terreno de fundação tem
inclinação transversal pronunciada, sendo indispensável, nesse caso, que o projeto
determine o escalonamento do terreno natural, previamente à construção do
aterro, para propiciar uma boa solidarização entre ambos. Poderão também ser
constatadas situações de instabilidade quando a inclinação do talude for muito
íngreme (é usual adotar inclinação de 2 V : 3H, ou menor, para os aterros), ou
quando o aterro for muito alto, projetando-se nesse caso bermas de equilíbrio ou
obras de contenção dimensionadas de acordo com as características dos materiais
constituintes do aterro. Estas providências serão tomadas na fase de projeto e sua
funcionalidade deve ser observada na fase de conserva.
Na fase de conserva também se deverá ter atenção quanto à instabilidade
de taludes de cortes, ou de encostas naturais, destacando-se os casos de queda
de blocos, que se desprendem da superfície exposta e os de "deslizamentos", por
ruptura ao cisalhamento, que ocorrem com mais freqüência na época das chuvas,
quando o maciço está saturado de água.
As precauções que podem ser tomadas na fase de conservação, caso se
instalem processos de "queda de blocos", são as de: (a) determinar a remoção do
material suscetível de se desprender do talude (tal como matacões semiengastados no mesmo) ou então (b) determinar a sua fixação, por meio de
chumbadores adequados. Em alguns casos justifica-se a adoção de bermas ou de
barreiras que impeçam que as pedras que venham a se desprender do talude
atinjam a superestrutura ferroviária.
b) Etapa de Execução das Obras
As recomendações para esta etapa prendem-se fundamentalmente à
realização das obras com estrita observância do projeto e das Especificações
Gerais e particulares adotadas pelo DNIT em cada um dos projetos de engenharia.
A realização do controle também deverá seguir a sistematização
estabelecida nas Especificações já mencionadas. Deve-se ressaltar que, para ser
eficaz, o controle deve ser feito antes, durante e depois da execução.
O controle antes da execução consiste em verificar se os materiais a serem
empregados satisfazem às especificações requeridas, se a locação do serviço a ser
executado está correta, se estão bem definidas as atividades a serem
desenvolvidas, se os recursos necessários são adequados e estão disponíveis e se os
serviços preparatórios foram executados a contento.
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O controle durante a execução consiste na verificação, à medida que os
serviços progridem, das larguras, espessuras e cotas da obra em comparação às do
projeto, dos volumes de serviço, dos procedimentos construtivos, das densidades
obtidas etc. A simples inspeção visual e o acompanhamento da execução
permitem muitas vezes detectar problemas tais como a utilização de materiais sem
qualidade adequada ou execução deficiente, que poderiam, se passassem
despercebidos, criar problemas para o desempenho da obra.
O controle após a execução é simples, desde que as verificações de
qualidade e de quantidade tenham sido feitas adequadamente. Consistirá em
verificar se não existem, ou se não surgem com a circulação dos equipamentos e
veículos ao longo da obra, pontos ou áreas deficientes, que necessitem ser refeitos
ou reparados desde logo.
c) Etapa de Conservação da Rodovia
A prevenção e a contenção dos processos erosivos depende essencialmente
do funcionamento adequado do sistema de drenagem, já que as banquetas,
meios-fios, bueiros, entradas, descidas e saídas d'água, valetas, valas, dissipadores
de energia, etc. têm como objetivo principal o confinamento das águas superficiais
em canais não erodíveis e sua condução para fora do leito estradal, sem provocar
erosões ou causar empoçamentos.
Recomenda-se, para poder atender aos problemas da conservação do
sistema de drenagem, que se proceda a freqüentes inspeções do seu
desempenho, principalmente durante a ocorrência de chuvas, ou logo após o seu
término. As atividades mais comuns e necessárias referem-se à reconstrução de
dispositivos danificados, recomposição de valetas, correção de declividades,
desobstrução e limpeza, realinhamento de canaletas, melhoria da seção e/ou do
revestimento, construção de soleiras, de calçadas e/ou de dissipadores de energia
em locais onde se evidenciarem necessários, etc.
Um aspecto que deverá merecer atenção especial se refere aos problemas
de ravinamento (ou voçorocamento). Note-se que deverão ser atendidas pela
conservação todas as voçorocas originadas por dispositivos da rodovia, ou que
representem ameaça à integridade do corpo estradal.
A seguir, é apresentado um modelo básico para recuperação de áreas com
processos de voçorocamento, sendo implícita sua função de roteiro e necessidade
de aprofundamento dos estudos geotécnicos em cada situação específica. A
contenção de voçorocas compreende as seguintes atividades:
9 Captação e desvio das águas que incidem a montante da erosão,
dispondo-as corretamente sobre o terreno. Esta captação e distribuição é
feita por bueiros ou galerias devidamente dimensionadas, caixas, de
alvenaria ou de concreto, que têm a função de suavizar o gradiente ao
longo dos segmentos entre elas. Na disposição final das águas deve ser
prevista a instalação de dissipadores de energia. Podem também ser
utilizadas chicanas, no interior do canal de adução, para ajudar na
dissipação da energia do escoamento. As áreas laterais da voçoroca
devem ser protegidas por terraços e valetas, de forma a evitar a
formação de canais naturais de drenagem de águas pluviais que possam
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atingir os taludes da voçoroca recém suavizados, conforme descrito a
seguir.
9

Drenagem interna das paredes da voçoroca, através de drenos
profundos, evitando que o fluxo do lençol cause deslocamento do solo e
conseqüente abatimento vertical.

9

Construção de interceptores transversais ao leito da voçoroca,
constituídos por diques de contenção que atuam na retenção da
energia da água das chuvas que incide diretamente sobre a voçoroca.

9

Estabilização dos taludes da voçoroca, complementada pela
reconformação das bordas, terraplenagem das paredes, construção de
bermas com inclinação estável, proteção vegetal com espécies de
rápido crescimento.

9

Reconformação do terreno com aporte de material terroso, restos de
construção e pedras na calha da voçoroca, terrapleno e revegetação.

9

Monitoramento da área tratada.

É conveniente esclarecer que a simples deposição de materiais de bota-fora
na grota da voçoroca em nada contribui para a estabilização da mesma, uma vez
que as águas continuarão a incidir sobre as cabeceiras da voçoroca e os
abatimentos laterais continuarão a ocorrer, até mesmo pela descarga do lençol
freático quando é interceptado.

5.2.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos
Programas. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de
apoio, visando a boa execução de seus Programas Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empresas Privadas Contratadas
Projetistas responsáveis pelo detalhamento do Projeto Básico; Construtores
responsáveis pelas obras; e Supervisores, estes como responsáveis pelo Controle de
Qualidade das obras.

5.2.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado desde o início do Detalhamento do
Projeto até a completa execução das obras da estrada, e mantido na etapa de
conservação, durante toda sua vida útil.
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5.2.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa, durante a etapa de construção, estarão incluídos
nos orçamentos (quantidades e preços unitários) das obras a serem contratadas.
Durante a etapa de operação, a cada ano, os custos deverão estar previstos nas
verbas anuais dos Orçamentos de Conservação, seja do DNIT, seja de empresa
concessionária que se torne responsável pela operação.

5.3 – PROGRAMA AMBIENTAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS
TRABALHADORES E PARA AS POPULAÇÕES LINDEIRAS
5.3.1 – APRESENTAÇÃO
A adoção de medidas de controle ambiental na implantação da rodovia
deve ser acompanhada por um amplo processo de esclarecimento e educação,
na medida em que o pessoal envolvido (funcionários de escritório e de campo) em
geral ainda não dispõe da necessária vivência da proteção ambiental. Nessa
medida, a conscientização em torno de uma nova perspectiva sobre as relações
entre o homem e a natureza favorecerá a prevenção dos impactos e a correta
aplicação das medidas ambientais preconizadas.

5.3.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
Este Programa se destina a atender a Lei 9795/99, que dispõe sobre a
Educação Ambiental, e apresenta propostas que visam mitigar as possíveis
perturbações ambientais derivada da movimentação dos trabalhadores da
empreiteira e de outras pessoas ligadas às obras, das movimentações de máquinas,
equipamentos e veículos, bem como das conseqüências derivadas dos métodos e
processos de execução aplicados, sejam tradicionais ou não. Tais perturbações
podem ocorrer sob diversas formas, desde incêndios acidentais, caça e pesca
ilegal, bem como acidentes de transito, poluição e degradação tanto dos meios
físico e biótico, como do social. Estas poluições/degradações podem ser evitadas
ou mitigadas com orientação correta aos trabalhadores de todos os níveis e
funções, bem como com uma fiscalização exigente dos órgãos competentes

5.3.3 – OBJETIVO
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:
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9 riscos de incêndios, indicando quais as causas mais comuns dessas
ocorrências; divulgando orientação sobre as providências a serem
adotadas (ver Programa Prevenção às Queimadas).
9 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);
9 conscientização sobre a nocividade da retirada da natureza e da
transferência inter-regional de espécies vegetais e de espécies da
fauna, tanto no aspecto da perda da diversidade biológica, como no
dos riscos sanitários – e econômicos – que podem deflagrar;
9 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;
9 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);
9 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:
9 prevenção de acidentes com animais peçonhentos e necessidade
de utilização dos equipamentos obrigatórios de segurança (luvas,
botas, capacete, etc.);
9 primeiros socorros;
9 higiene dos canteiros;
9 doenças sexualmente transmissíveis;
9 endemias;
9 proteção de populações frágeis

5.3.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
O escopo das atividades requeridas abrange:
9 Coleta e preparação de material didático (cartilhas, folhetos, slides,
vídeos) para as palestras;
9 Realização de palestras audiovisuais para a orientação para os
operários, utilizando-se exemplos de acidentes semelhantes ocorridos
em outras áreas. Estas palestras devem ser ministradas para os grupos
de trabalhadores e moradores lindeiros da obra rodoviária, no início e
no decorrer das obras, fazendo parte do programa geral de
orientação e treinamento das empresas responsáveis pela construção
de cada um dos lotes.
O gerenciamento dessas atividades poderá ser feito pelo empreendedor,
que manterá um “kit” para educação ambiental com videocassete, retroprojetor e
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projetor de slides para a projeção das fitas de vídeo, transparências e diapositivos, e
disporá de profissional habilitado para orientar as firmas empreiteiras no treinamento
de seu pessoal.

5.3.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT: o DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de
todos os programas que fazem parte do Projeto de Modernização e Ampliação da
Capacidade da BR-101/AL-PE. É o órgão contratante e principal fiscal da
aplicação/realização dos Programas. O DNIT poderá contratar consultores para
serviços especializados e de apoio, visando à boa execução de seus Programas
Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais: o IBAMA e os
organismos estaduais de licenciamento ambiental são os responsáveis pelas
atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução 237/97, e pela
fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo das condições
estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empresas Privadas Contratadas: Consultores, como responsáveis pelo
detalhamento deste Programa, incluindo a preparação do “kit” de Educação
Ambiental;
Construtores, como responsáveis pelas obras, portanto responsáveis pelas
ações do maior contingente de trabalhadores a serem treinados ; e
Supervisores Ambientais, estes como
Qualidade da execução dos programas

responsáveis

pelo

Controle

de

5.3.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
O Programa deverá ser desenvolvido durante a etapa de execução da obra.

5.3.7 – CUSTOS
a)Educação Ambiental dos Trabalhadores na Obra
Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos das empreiteiras
para as obras, diluídos nas composições dos preços unitários oferecidos pelos
licitantes que comparecerem à concorrência.
b) Educação Ambiental dos Habitantes Lindeiros
Os custos deste programa serão absorvidos pelo DNIT, que contratará
empresa especializada para:
9 Preparar os treinamentos e o “kit” correspondente;
9 Realizar treinamentos dirigidos às populações lindeiras, envolvendo
desde a divulgação dos eventos até os relatos e documentação de
suas execuções.
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5.4 – PROGRAMA AMBIENTAL DE PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS
5.4.1 – APRESENTAÇÃO
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 pelas queimadas. O fenômeno vincula-se, principalmente, à cultura
brasileira do uso do fogo como prática agrícola e manejo de pastagens (prática
provavelmente herdada dos povos indígenas, que a chamavam de “coivara”)
ocasionando focos de incêndio nos períodos mais secos do ano, que coincidem
com o momento de preparo do solo para plantios e formação de pastos. 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.

5.4.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A cobertura vegetal da área de influência é caracterizada pela cultura de
caráter anual (cana-de-açúcar), campos limpos com árvores esparsas e extenso
tapete gramíneo. As matas se resumem a raros e pequenos testemunhos da Mata
Atlântica e a matas ciliares em faixas muito estreitas e interrompidas, haja vista a
densidade da ocupação antrópica e o nível de exploração a que está sujeita
desde o Século XVI, no período de implantação das Capitanias Hereditárias.
Os riscos de incêndio durante os períodos da estação seca e da colheita de
cana são freqüentes, e toda a atenção deve estar dirigida para a prevenção.
As queimadas são decorrentes dos seguintes aspectos:
9 Queima de restos de cultura, palhas e gravetos para o preparo dos
solos;
9 Queima de vegetação cortada em atividades de limpeza de terreno;
9 Limpeza de pastagens, com fogo não controlado;
9 Limpeza dos canaviais, prévia às colheitas;
9 Queima provocada por fogueiras não apagadas devidamente, por
pontas de cigarros e outras formas de descuido;
9 Garrafas, cacos de vidro, latas, sobre a vegetação seca, funcionando
como lentes e concentradores de calor e provocando a combustão.
Frente à gravidade do problema das queimadas no Brasil, o Governo Federal
instituiu, em 1988, o Sistema de Prevenção Nacional e Combate aos Incêndios
Florestais – PREVFOGO. Contudo, o uso do fogo como prática agrícola, tem
ocorrido de forma aleatória, sem a utilização de mecanismos de controle,
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resultando em áreas de queimadas maiores do que o programado e necessário,
por vezes ocasionando incêndios de grandes proporções.
Os municípios da área de influência indireta da rodovia, como os de quase
todo o Brasil, também utilizam extensivamente o fogo para o preparo dos solos
(pastagens e culturas agrícolas), estando, portanto, suscetíveis aos riscos de
queimadas sem controle. Com o desenvolvimento deste Programa, o DNIT espera
colaborar na busca dos benefícios econômicos e sociais que já vem sendo obtidos
a partir do aproveitamento das práticas implementadas pelo IBAMA, expandindo
para a área de influência do empreendimento as campanhas educativas, os
monitoramentos e a organização de unidades de combate a incêndios que vem
sendo desenvolvidos no centro do País.

5.4.3 – OBJETIVO
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.

5.4.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
O Programa abrange:
(a) Execução de medidas de proteção no âmbito da BR-101:
Realizar a roçada e a capina utilizando ferramentas e equipamentos
adequados durante a execução dos serviços de conservação rotineira;
9 Proibir do uso do fogo para reduzir o volume dos restos vegetais
oriundos dos desmatamentos para construção e das roçadas e
capinas dos serviços de conservação;
9 Proibir a utilização de explosivos para a remoção da vegetação,
mesmo no destocamento de árvores de grande porte;
9 Não permitir o uso de herbicidas e desfolhantes em qualquer hipótese;
9 Exigir que o material oriundo da limpeza do terreno para início da
construção (normalmente solos com mais alto teor de matéria
orgânica) seja estocado em pilhas com compactação superficial,
para posterior recuperação, espalhamento e incorporação nas áreas
onde seja necessária a recuperação da vegetação;
9 Executar aceiros em áreas lindeiras determinadas (matas,
adensamento da vegetação). Os aceiros são uma técnica preventiva
destinada a quebrar a continuidade do material combustível.
Constitui-se basicamente de faixas livres de vegetação, superior a 5m,
onde o solo permanece exposto, ou protegido por leguminosas
resistentes ao fogo, dificultando a propagação das queimadas (às
vezes interrompendo-as) e extremamente úteis como meio de acesso
e como pontos de apoio para as turmas de combate.
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9 Manter os taludes de cortes e de aterros com a vegetação baixa
(menor do que 1,0m), de modo que a rodovia funcione também
como um aceiro destinado a conter o fogo oriundo das áreas vizinhas;
9 Aproveitar os resíduos da capina e desmatamento para emprego
como adubo verde nas áreas degradadas, na forma de “mulching”.
(b) Treinamento em técnicas de combate ao fogo
Este treinamento deve envolver todos os trabalhadores, inclusive
engenheiros, envolvidos na construção e na conservação da rodovia, e deve ser
feito em articulação com o PROARCO (convênio com o IBAMA/MMA).
c) extensão das campanhas educativas
O controle do fogo em torno das instalações rodoviárias é de interesse do
DNIT, em virtude dos problemas (e custos) operacionais, especialmente os
referentes a acidentes. Por meio do Programa Educação Ambiental – o treinamento
deve se estender aos moradores das áreas lindeiras. Esse treinamento beneficiará
tanto os municípios como a BR-101, que deverá ver reduzidos os índices de
acidentes ocasionados pela fumaça de incêndios.

5.4.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos
programas. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de
apoio, visando à boa execução de seus Programas s Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas. No caso deste Programa, o
IBAMA poderá emprestar toda sua experiência, obtida no programa PROARCO,
para garantir seu sucesso.
c) Empresas Privadas Contratadas
Consultores, como responsáveis pelo detalhamento deste Programa, junto
com o Programa de Educação Ambiental, incluindo sua preparação e inclusão no
“kit” de Educação Ambiental;
Construtores e UNIT’s AL/PE, como responsáveis pelas obras e pela
conservação, portanto responsáveis pelas ações do maior contingente de
trabalhadores a serem treinados ; e
Supervisores Ambientais, estes como
Qualidade da execução dos Programas
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5.4.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado desde o início até a completa
execução das obras da rodovia, e mantido na etapa de conservação, durante
toda sua vida útil. O treinamento deve ser repetido periodicamente (a cada 3 anos,
por exemplo, mas a cada 5 anos no máximo).

5.4.7 – CUSTOS
Treinamento dos Trabalhadores na Obra
Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos das empreiteiras
para as obras, diluídos nas composições dos preços unitários oferecidos pelos
licitantes que comparecerem à concorrência.
Treinamentos dos Habitantes Lindeiros
Os custos deste programa serão absorvidos pelo DNIT, que contratará
empresa especializada para realizá-los juntamente com o Programa nº5, de
Educação Ambiental. O DNIT buscará estabelecer convênio com o IBAMA para
expandir a experiência do PROARCO e do PREVFOGO.
Etapa de conservação
Durante a etapa de operação, a cada ano, deverão estar previstos nas
verbas anuais de conservação.

5.5 – PROGRAMA AMBIENTAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
5.5.1 – APRESENTAÇÃO
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.

5.5.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
Sete bacias hidrográficas relevantes são interceptadas pela duplicação da
rodovia: Jacuípe, Camaragibe, Mundaú-Satuba, Paraíba, Varrela e São Miguel. A
vazão verificada nestas bacias situa-se entre 0,7 m3/ s (São Miguel) e 19,3 m3/ s
(Mundaú).
Via de regra, o impacto gerado pela travessia da estrada é acompanhado
e/ou amplificado por outras interações com o meio antrópico (agricultura,
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indústrias, urbanização). Como conseqüência, estas interações tendem a ser
crescentes ao longo do tempo, e podem ser:
9 diretamente relacionadas ao empreendimento, e.g., a possibilidade
de acidentes envolvendo cargas perigosas com a incorporação de
cargas poluentes a corrente (gerando o risco de contaminação
ambiental aguda, i.e., uma grande carga poluente liberada em curto
espaço de tempo);
9 a contaminação crônica (i.e., pequenas cargas poluentes liberadas
ao longo do tempo) oriunda de efluentes mal manejados em áreas
de serviços;
9 Indiretamente relacionadas a BR-101, e.g., a contaminação crônica
oriunda de áreas urbanas e rurais cuja ocupação poderá ser
acelerada e/ou amplificada pelo empreendimento.
Independentemente da origem e da característica dos impactos (se
diretamente ou indiretamente relacionados ao empreendimento, se agudos ou
crônicos), alguns procedimentos são gerais e essenciais para a avaliação de
impactos sobre a qualidade das águas:
9 determinar os níveis naturais de parâmetros físico-químicos e de
concentração de materiais hidrobiogeoquímicos;
9 reconhecer as alterações e as diferentes fontes antrópicas de
materiais na bacia hidrográfica, avaliando o incremento de
concentração resultante sobre os níveis naturais;
9 quantificar as cargas de materiais transportados pelos rios e sua
destinação (corpo receptor).
Os procedimentos descritos neste Programa são de suma importância tanto
para os responsáveis pela BR-101, quanto para os órgãos encarregados pela gestão
do meio ambiente nos estados de Alagoas e Pernambuco. São importantes
também para a sociedade, porque envolvem, entre outros, a identificação e a
imputação de responsabilidades legais sobre possíveis alterações na qualidade e
quantidade das águas fluviais.
A caracterização das tipologias, e a seleção das suas bacias representativas
é parte integrante dos trabalhos a serem executados pelos responsáveis pelo
empreendimento,
envolvendo,
nesta
etapa,
a
coleta
de
amostras
(aproximadamente no local da travessia) e a análise das águas.

5.5.3 – OBJETIVOS
Objetivo Geral
Avaliação, em nível de diagnóstico e prognóstico, dos efeitos/alterações
potenciais gerados pela rodovia sobre os materiais hidrobiogeoquímicos fluviais e
subterrâneas - sobretudo daqueles considerados pela legislação pertinente ao
controle da qualidade das águas (Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA - de 18 de junho de 1986 – ver SEÇÃO 6.5.8 ) - visando a
análise de risco ecológico e de exposição das populações humanas à
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contaminações crônicas (longo prazo) e agudas (acidentes), termos subsidiários à
gestão dos recursos hídricos na área de influência da BR-101.
Objetivos Específicos
a) Bacias a serem monitoradas
O primeiro objetivo específico a ser atingido é o de seleção e caracterização
das bacias consideradas representativas das diversas tipologias hidrográficas
seccionadas pelo traçado da BR-101, considerando um número mínimo de três (3)
bacias para cada 100 km.
Águas Fluviais: Análise descritiva e dinâmica da qualidade das águas fluviais
nas bacias selecionadas, identificando os seus componentes, naturais e antrópicos,
e suas fontes.
Águas Subterrâneas: Análise descritiva da qualidade das águas subterrâneas
nas bacias selecionadas, identificando os seus componentes, natural e antrópico, e
suas fontes.
Análise da vulnerabilidade das águas subterrâneas.

5.5.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
Seleção e caracterização das bacias consideradas representativas das
diversas tipologias hidrográficas seccionadas pelo traçado da BR-101.
A execução deste objetivo específico deverá permitir agrupar as bacias
concernidas por tipos e, na seqüência, a seleção de rios representativos de cada
um desses tipos nos quais serão concentrados as atividades e levantamentos
propostos nos demais objetivos específicos expressos neste Programa. Esta seleção
e caracterização deverá priorizar os tópicos descritos a seguir.
a) Macroaspectos ambientais de sua inserção regional: geologia, relevo,
solos, cobertura vegetal, ocupação antrópica, uso dos recursos e suas tendências;
incluindo a descrição do tipo de seccionamento pela BR-101 (e de seus efeitos
esperados sobre a dinâmica dos fluxos das águas) e de outras interações antrópicas
co-localizadas, atuais e previstas.
b) Elementos descritores e aspectos relacionados à configuração/fisiografia
das bacias hidrográficas selecionadas: área, perfil longitudinal, coeficientes de
forma e compacidade, índice de densidade de drenagem etc..
c) Elementos hidrológicos e fluviométricos das bacias hidrográficas
selecionadas: balanço hídrico, regime das vazões e a estimativa do tempo de
retenção hidráulica ou tempo de permanência ou tempo de residência dos
materiais hidrobiogeoquímicos nas bacias.
Os produtos resultantes deste objetivo específico, deverão ser apresentados
sob forma de elementos gráficos e cartográficos (mapas, croquis, fotografias etc.),
consistentes com os parâmetros e variáveis consideradas no estudo; e, ainda,
factíveis de serem armazenados e manipulados em bases informatizadas.
Análises descritiva e dinâmica da qualidade das águas fluviais nas bacias
selecionadas, identificando os seus componentes, natural e antrópico, e suas fontes.
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Águas Fluviais
A – Análise Descritiva
Em cada bacia selecionada, o monitoramento das águas fluviais deverá ser
realizado considerando amostragens de, pelo menos, dois pontos de coleta d’água
para análise: a montante e a jusante da rodovia. Deverão ser realizadas medidas
“in situ” de vazões durante os levantamentos de campo
As amostragens deverão ser realizadas bianualmente, em dois momentos: o
de vazante fluvial e o de cheia.
Os parâmetros físico, químicos e biológicos a serem analisados são aqueles
constantes da Resolução no 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA - ver SEÇÃO 6.5.8) de 18 de junho de 1986, correspondentes às classes de
águas doces Classes 1, 2 e 3. A não inclusão, nos levantamentos e análises, de
qualquer parâmetro constante da Resolução do CONAMA, deverá ser previamente
justificada em bases técnicas e científicas.
A comparação das concentrações observadas nas águas fluviais com os
índices e critérios estabelecidos pela legislação (Resolução no 20 CONAMA),
deverá ser feita em consonância com os usos (Classes) atuais e, quando possível,
considerando as tendências de usos das águas. É importante salientar que as
observações a serem feitas, a partir da comparação dos parâmetros
hidrobiogeoquímicos medidos com os critérios numéricos estabelecidos pela
legislação, deverão considerar, claramente, a origem e os procedimentos utilizados
na derivação, assim como o significado dos critérios estabelecidos pela legislação
para cada parâmetro, tomado individualmente. Esta preocupação é pertinente.
Tendo em vista que a maioria dos parâmetros constantes na legislação foram
importados de outras legislações (sobretudo da USEPA), é importante avaliar-se a
sua eficiência na proteção das águas na região enfocada por este Programa.
É desejável a construção de Índices de Qualidade de Água (IQA’s) visando a
caracterização do condicionamento das águas fluviais em função dos seus usos
atuais e futuros potenciais. Entre outros possíveis, sugere-se, o IL (Índice de Langelier)
para o uso industrial de águas fluviais, o RAS (Razão de Adsorção de Sódio) para o
uso agrícola de águas fluviais e o IQA proposto pela National Sanitation Fundation
(NSF) dos Estados Unidos, cuja formulação encontra-se a seguir:
n
QA = Qi * wi
I=1
onde:
IQA = Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;
n = número de parâmetros que entram no cálculo;
qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da
respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua
concentração ou medida e,
wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1,
atribuído em função da sua importância para a conformação global de
qualidade.
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B – Análise Dinâmica
9 Determinação dos fluxos médios
hidrobiogeoquímicos analisados.

específicos

dos

parâmetros

9 Cálculo dos incrementos de fluxos médios específicos entre as áreas
montante e jusante do seccionamento fluvial pela rodovia.
9 Segregação das componentes natural
incrementos de fluxos médios específicos.

e

antrópica

destes

Águas Subterrâneas
A – Análise descritiva da qualidade das águas subterrâneas nas bacias
selecionadas, identificando as suas componentes, natural e antrópica, e suas fontes
Em cada bacia selecionada, o monitoramento das águas subterrâneas
deverá ser realizado considerando amostragens de, pelo menos, dois pontos
(preferencialmente de poços já existentes de uso, no geral, doméstico) de coleta
d’água para análise: a montante e a jusante da rodovia.
Medidas “in situ” dos níveis de água nos poços deverão ser realizadas
durante os levantamentos de campo. As amostragens deverão ser realizadas
bianualmente.
Os parâmetros físico, químicos e biológicos a serem analisados são aqueles
constantes da Resolução no 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA - ver SEÇÃO 6.5.8) de 18 de junho de 1986, correspondentes às classes de
águas doces Classes 1, 2 e 3. A não inclusão, nos levantamentos e análises, de
qualquer parâmetro constante da Resolução do CONAMA, deverá ser previamente
justificada em bases técnicas e científicas.
A comparação das concentrações observadas nas águas fluviais com os
índices e critérios estabelecidos pela legislação (Resolução no 20 CONAMA),
deverá ser feita em consonância com os usos (Classes) atuais e, quando possível,
considerando as tendências de usos das águas.
B – Análise da vulnerabilidade das águas subterrâneas
A noção de Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas à poluição reúne
diferentes fatores físicos e estáveis que determinam a medida na qual os aqüíferos
se tornam, em condições naturais, mais ou menos expostos a poluição a partir da
superfície do solo. Neste Programa os elementos mínimos exigidos na análise de
vulnerabilidade são:
9 Avaliação da acessibilidade da zona saturada à penetração de
poluentes.
9 A verificação da existência de cargas poluidoras dispostas no solo ou
em sub-superfície.
9 Estimativa da velocidade e da direção do fluxo de água.
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5.5.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES E RESPONSABILIDADES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. é o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos
Programas. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de
apoio, visando a boa execução de seus Programas Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.

5.5.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
É desejável que a execução deste Programa inicie imediatamente antes do
início das obras e transcenda esta fase para permanecer atuante ao longo do
período de operação (vida útil) da rodovia.

5.5.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa, durante a etapa de construção, estarão incluídos
nos orçamentos anuais das obras a serem contratadas. Durante a etapa de
operação, a cada ano, deverão estar previstos nas verbas anuais dos Orçamentos
de Conservação Rodoviária.

5.5.8 – PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS A SEREM
ANALISADOS
São aqueles constantes da Resolução no 20 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) de 18 de junho de 1986, correspondentes às classes de águas
doces Classes 1, 2 e 3. Em virtude dos altos custos envolvidos nas análises dos
produtos orgânicos, em geral organoclorados e organofosforados) dividiu-se as
análises em dois grupos. No primeiro, que este Programa denomina “análises
correntes”, estão relacionados os parâmetros a serem avaliados em todas as
campanhas (duas por ano). No segundo, denominado de “análises especiais”,
estão os parâmetros que, sugere-se, sejam analisados uma vez a cada dois anos.
Análises Correntes:
Óleos e graxas; Coliformes; DBO5; OD; Turbidez; Cor; pH; Alumínio; Amônia
não ionizável; Arsênio; Bário; Berílio; BoroCádmio; Cianetos; Chumbo; Cloretos;
Cobalto; Cobre; Cromo;; Estanho; Ferro; Fluoreto; Fosfato; Lítio; Manganês; Mercúrio;
Níquel; Nitrato; Nitrito; Prata; Sulfato; Sulfeto; Vanádio; Zinco
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Análises Especiais:
Pentaclorofenol; Benzeno; Benzeno pireno; 1,1 dicloroeteno; 1,2 dicloroetano
Selênio; SDT; Tetracloroeteno; Tricloroeteno; Tetracloreto de carbono; 2,4,6
triclorofenol; Urânio; Aldrin; Clordano; DDT; Dieldrin; Endrin; Endossulfan; Lindano;
Metoxicloro; PCB; Toxafeno; Demeton; Gution; Malation; Paration; Carbaril;
Organofosforados e carbamatos totais.

5.6 – PROGRAMA AMBIENTAL DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
5.6.1 – APRESENTAÇÃO
Este Programa se destina a estabelecer as diretrizes para a realização de um
Programa de Monitoramento e Salvamento Arqueológico. A execução objetiva o
salvamento e o resgate dos sítios arqueológicos que eventualmente estejam
ameaçados de destruição total ou parcial pelas obras de duplicação e
restauração da referida rodovia.
Para a implementação do Programa deverá ser celebrado um convênio
com uma Instituição de Pesquisa, que tenha experiência nos respectivos estados e
que sejam devidamente aprovadas pelo IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, em conformidade com o exigido pela legislação pertinente
(Constituição Brasileira de 1988, Capítulo III, Seção II,art.216; Lei n.º 3924, de 26/06/61
- Legislação Brasileira Protetora de Jazidas Pré-Históricas e a Portaria n.º. 07 de
01.12.88 do IPHAN, que obrigam a execução desse programa).

5.6.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
As populações pré-históricas desenvolveram diferentes padrões de
assentamento e organização social, da pré-história até o período da Conquista
Européia. Como estratégia de sobrevivência elaboraram diversas formas culturais
de apropriação do meio ambiente, para atender às suas necessidades de abrigo,
obtenção de alimentos e de entendimento do meio onde habitavam. Esses grupos
humanos possuíam locais de acampamentos para caça e pesca, cerimoniais,
locais de sepultamento, de habitação, oficinas líticas (locais onde eram fabricados
os artefatos de pedra), etc. Os vestígios, ou testemunhos, dessas atividades
humanas, quando preservados em seu contexto espaço cultural, é que permite ao
conhecimento arqueológico avançar sobre a compreensão da pré-história e
história de uma região, buscando-se entender sua dinâmica e processos interativos,
ao longo do tempo. Pode se encontrar sítios arqueológicos em campos abertos, nas
proximidades de praias, mangues, lagoas, rios, cachoeiras, nascentes d’água, em
abrigos sob rochas, cavernas; enfim em qualquer tipo de habitat que sustente e
possibilite a manutenção da vida humana.
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A potencialidade arqueológica de existência de sítios pré-históricos e
históricos é significativa, em função dos seguintes aspectos:
9 O processo histórico de ocupação do Estado que remonta há mais
de 400 anos.
9 A numerosa população indígena que existia na época do contato
com os europeus.
9 A localização de sítios arqueológicos em áreas de plantio mesmo que
praticadas de forma intensiva.
Esse programa se justifica, além da potencialidade arqueológica,
principalmente para cumprir as exigências legais previstas na Constituição Brasileira
de 1988, Capítulo III, Seção II,art.216; Lei n.º 3924, de 26/06/61 - Legislação Brasileira
Protetora de Jazidas Pré-Históricas e a Portaria n.º. 07 de 01.12.88 do IPHAN; que
obrigam a execução desse programa.

5.6.3 – OBJETIVOS
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.

5.6.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
O programa abrange as seguintes atividades:
a) Monitoramento sistemático das obras de engenharia na fase construtiva
da rodovia, através de acompanhamento por equipe de arqueologia.
O processo construtivo da rodovia deverá ser acompanhado por
arqueólogos, compreendendo qualquer atividade que signifique interferência física
no terreno. Durante esse acompanhamento deverá ser recolhido todo e qualquer
vestígio arqueológico encontrado, que permita caracterizar a área potencial de
salvamento. Desta forma, deverão ser monitoradas todas as frentes de serviço ao
longo do traçado, nas áreas de empréstimo, nos bota fora, ou quaisquer outras que
se fizerem necessárias.
b) Salvamento arqueológico dos sítios identificados durante o Monitoramento
arqueológico.
Deverá ser realizado um planejamento baseado nos dados gerados nas
prospecções, e no acompanhamento diário das obras de engenharia civil, visando
salvar, preservar e salvaguardar os sítios arqueológicos e/ou evidências
arqueológicas passíveis de destruição eminente ou posterior pelas obras
construtivas da referida rodovia.

210

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

5.6.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT – que é o empreendedor e responsável pela execução deste e de
todos os Programas que fazem parte do Projeto. É o órgão contratante e principal
fiscal da aplicação/realização dos Programas. O DNIT poderá contratar consultores
para serviços especializados e de apoio, visando a boa execução de seus
Programas Ambientais.
b) Instituição de Pesquisa a ser contratada para a execução do Programa de
Salvamento Arqueológico.
c) IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

5.6.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado desde o início da locação,
detalhamento do Projeto, até a completa execução das obras.

5.6.7 – CUSTOS
Os custos correspondentes a este Programa deverão estar incluídos nos
orçamentos de investimento do DNIT.

5.7 – PROGRAMA AMBIENTAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE ACIDENTES
COM CARGAS PERIGOSAS
5.7.1 – APRESENTAÇÃO
Este Programa Ambiental se destina a orientar e apoiar as ações iniciais das
Unidades de Infra-Estrutura 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.
Reconhecendo a dificuldade de tratamento dos produtos classificados
como perigosos - são conhecidos mais de 3000 produtos industriais que fazem parte
deste grupo – o DNIT, através do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), vem
estudando e desenvolvendo as especificações que serão adotadas, no futuro, para
a fiscalização, sinalização rodoviária, estacionamentos, etc., voltados à redução
dos riscos do transporte. Os resultados obtidos por estes estudos até o momento
estão disponíveis no “site”: http://members.tripod.com/~svaop/. Em sua maior parte,
as exposições e conclusões apresentadas neste Programa são as transcritas dos
estudos do IPR, ou estabelecidas de forma a manter a coerência com eles. As
recomendações referentes ao tratamento de acidentes, tratadas como ementa
para o treinamento de equipes de socorro, são extraídas de instruções da
CETESB/SP e são as mesmas adotadas no programa semelhante desenvolvido para
a duplicação da BR-381, trecho Belo Horizonte – São Paulo.
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5.7.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A lida com produtos perigosos tem evoluído no caminho da maior
prevenção e redução de riscos nos diversos segmentos produtivos e de consumo
em que eles são parte necessária. Na área do transporte rodoviário, instituiu-se uma
legislação que é bastante moderna e eficiente, desenvolveu-se tecnologia de
transporte, armazenamento e transbordo, fazendo com que a transferência de
produtos perigosos de uma origem qualquer a um destino seja feita, via de regra,
com bastante segurança.
Enquanto contido nas plantas de produção, os riscos presumíveis,
relacionados aos produtos perigosos são, em tese, bastante reduzidos, visto que
estão represados, por medidas defensivas contra toda possibilidade de falha
durante o seu manuseio, em todas as fases distintas da cadeia de produção.
Entretanto, no deslocamento desses produtos entre localidades, por mais que haja
medidas de segurança por parte das entidades envolvidas na operação comercial
do transporte, há um período de maior potencialidade de risco quando, apesar das
precauções, uma falha do veículo transportador, de seu condutor ou, ainda, uma
ação involuntária externa de outro veículo, pode potencializar o perigo oferecido
por produtos que vem sendo conduzidos sob medidas preventivas regulamentadas.
Inobstante a vigência do novo Código de Trânsito Brasileiro, com regras e
punições mais rígidas para a má condução de veículos, o trânsito nas rodovias
continua muito perigoso. A observância das regras estabelecidas não é sistemática.
O transporte de produtos perigosos, bem como as rotas por ele percorridas são
desconhecidas da maioria dos usuários das rodovias. A identificação do produto
perigoso, tampouco é reconhecida pela maioria dos condutores de veículos.
Os governos locais (municipais) em grande número, bem como populações
de municípios lindeiros às rodovias, desconhecem a passagem de veículos com
produtos perigosos em suas travessias urbanas. Esse desconhecimento se traduz
pela inexistência em localidades afastadas dos grandes centros, de ações meios
necessários para ações preventivas ou condições adequadas para ações de
resgate e redução de risco em caso de emergência.

5.7.3 – OBJETO
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:
9 a criação de estacionamentos exclusivos para veículos com carga
perigosa,
9 sinalização viária adequada,
9 fiscalização e, principalmente,
9 campanha educativa,
9 atendimento de acidentes e remediação das contaminações.
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Como ainda é bastante reduzido o transporte de cargas perigosas ao longo
da BR-101 AL/PE, ao mesmo tempo em que os estudos e especificações para
estacionamentos, sinalização viária e fiscalização ainda estão em fase de
desenvolvimento pelo IPR, este Programa prevê a concentração do esforço na
campanha educativa e no treinamento e equipamento de pessoal para o
atendimento de acidentes. As Propostas do Programa, apresentadas a seguir, são
aquelas constantes dos documentos em preparação pelo IPR, de onde foram
transcritas.

5.7.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
Campanha Educativa
O conhecimento do risco é o primeiro passo no sentido de evitá-lo. Os
usuários das vias urbanas e rodovias e as populações lindeiras às rodovias, que
servem como rota de produtos perigosos, precisam estar informados, o que é
evidenciado pelas experiências mal sucedidas, relatadas na imprensa, sobre danos
ocasionados por transferência de cargas perigosas de veículos acidentados por
voluntários leigos. Há informes sobre socorro prestado por outros veículos a veículos
acidentados com combustíveis e vice-versa que redundaram em incêndios e até
explosões. Há relato de saques a veículos tombados com carga fracionada com
produtos perigosos. Enfim, ocorrem inúmeras situações onde os riscos são ignorados
e, via de regra, se transformam em danos sérios.
A campanha educativa, sobre este assunto específico, deve ter em conta
primordialmente, o conhecimento das rotas de produtos perigosos de modo que,
além da informação genérica sobre o assunto, transmita, em níveis convenientes
para o cidadão leigo, procedimentos adequados de conduta, perante condições
anormais relacionadas ao transporte de produtos perigosos característicos de uma
determinada rota.
A campanha deve ter um braço institucional para atingir, com os
esclarecimentos necessários, as administrações locais, isto é, os governos municipais
para que, devidamente esclarecidos, possam criar mecanismos de proteção às
suas populações e aos seus recursos naturais. Devem ser sensibilizadas as prefeituras
diretamente, os organismos regionais de articulação com municípios e entidades
governamentais e não governamentais de assistência aos municípios.
É também responsabilidade tácita dos governos locais zelar pela observância
dos artigos 9º, 11º, 12º, 13º e 14º do Decreto 96.044/88, que instituiu o Regulamento
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Além de ter autoridade para
legislar sobre o uso do solo sob a Lei 6.766/85 e de planejar, projetar, regulamentar a
operação de trânsito no âmbito de sua circunscrição (Lei 9.503 de 23/09/97 &#8211;
Código de Trânsito Brasileiro), o que lhe dá poder de propor e executar uma política
própria para a circulação de veículos com produtos perigosos, os governos
municipais tem também o dever de orientar e informar a população.
A informação dá conhecimento aos cidadãos da existência do risco e das
regras e posturas estabelecidas para a sua prevenção. Campanhas educativas na
esfera municipal, podem atingir com efetividade a população infantil nas escolas
municipais. Esse trabalho é o mais profícuo, pois é de formação de consciência.
Mas, por meio de sistema de rádio ou alto-falante local, de impressos municipais
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que atingem a população, pode-se passar mensagens e conhecimento aos
cidadãos.
Treinamentos e atendimentos a acidentes
Envolvimento dos Organismos Estaduais e Federal
Considerando o baixo risco representado pelo volume atual do tráfego de
produtos perigosos ao longo da BR-101 que será objeto da duplicação ora
estudada, planeja-se estabelecer convênios:
9 com os estados atravessados, visando treinar e equipar pessoal da
Defesa Civil (especialmente do Corpo de Bombeiros);
9 com o Ministério da Justiça, visando treinar o pessoal da Polícia
Rodoviária Federal.
No caso dos estados, o treinamento e equipamento deverão envolver um
grupo de equipes (cada equipe cobre um turno de trabalho) dos destacamentos
da Defesa Civil.
Já no caso da Polícia Rodoviária Federal, considera-se que ela está
equipada para suas funções no atendimento de acidentes com cargas perigosas, e
os convênios preverão apenas o treinamento do pessoal indicado pela Chefia da
Policia em cada um dos estados.
Desenvolvimento do Projeto no DNIT
Atualmente o DNIT – através do IPR - investe no desenvolvimento de um novo
projeto, com quatro importantes metas:
9 Mapeamento de todas as rotas de fluxos de cargas perigosas para
orientar as ações preventivas;
9 O estudo de modelos e parâmetros para orientar o projeto de
parques de estacionamento para veículos de transporte de cargas
perigosas e para descanso dos motoristas;
9 Concepção de modelo de Sistema de Comunicação Integrada com
a finalidade de facilitar a interação e agilizar as ações;
9 Módulo institucional dirigido, visando criar mecanismos de
normatização, relacionamento entre União, Estados e Municípios e
flexibilização da parceria com a iniciativa privada, fabricantes e
transportadores de produtos perigosos, para melhor monitoração
desse tipo de transporte.
9 Módulo de treinamento dirigido aos municípios.
Ementa de Treinamento aos Órgãos de Atendimento de Acidentes
a) Acionamento e Desencadeamento de Ações
Este Programa será acionado sempre que ocorrer acidentes rodoviários ou
avarias em veículos que estejam transportando produtos perigosos. A partir da
avaliação inicial do cenário e de acordo com a gravidade da situação observada,
a equipe de emergência ou a Polícia Rodoviária Federal acionará os demais órgãos
que atuam em episódios desta natureza.
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Considerando o sistema de sinalização a ser implantado na rodovia,
associado a rotinas de atendimento aos usuários, as ocorrências poderão ser
prontamente comunicadas às Equipes de Atendimentos Emergenciais do DNIT ou à
Polícia Rodoviária Federal, por qualquer usuário da via, até mesmo pelo próprio
motorista do veículo envolvido.
Outra possibilidade de acionamento deste Programa se dá através da
constatação de irregularidades, tais como identificação de pequenos vazamentos
de produtos tanto a granel como fracionados, nas operações rotineiras de
fiscalização realizadas pela Policia Rodoviária, ao longo da rodovia.
b) Avaliação Inicial do Cenário
Ao chegar no local da ocorrência, a equipe de intervenção deverá realizar
uma completa e detalhada avaliação, tanto das áreas atingidas como também
adjacentes, e a de acordo com a situação observada, seguir um dos
procedimentos emergenciais adiante apresentados.
Procedimentos para aproximação.
9

Posicionar-se, sempre que possível, com o vento pelas costas;

9

Evitar qualquer tipo de contato com o produto envolvido;

9

Conferir, através da simbologia do veículo, o produto envolvido na
ocorrência e a sua respectiva periculosidade;

9

Observar evidências de vazamentos tais como, presença de líquido
sobre a pista, formação de nuvens de gases ou vapores, sinais de
vegetação queimada;

9

Selecionar e utilizar os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual,
adequados aos riscos observados.

9

Procedimentos de avaliação:

9

Aproximar-se cuidadosamente e verificar a existência de vítimas;

9

Solicitar socorro médico, caso necessário;

9

Certificar-se do produto envolvido na ocorrência, através da
conferência dos documentos fiscais ou contato direto com os
ocupantes do veículo,

9

Sinalizar e isolar o local, caso não tenha sido feito;

9

Verificar a necessidade de reforçar a sinalização e o isolamento já
instalado;

9

Selecionar dentre as hipóteses acidentais previstas no Programa, qual
se aplica ao presente caso;

9

Solicitar o acionamento de especialistas, caso o produto seja de alta
periculosidade,

9 Repassar aos órgãos envolvidos todas as informações necessárias, de
modo a propiciar o bom andamento das ações de combate;
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9 Repassar todas as informações ao coordenador de operações, de
modo que este possa desenvolver as suas funções e adotar as
medidas requeridas pelo caso.
c) Ações de Combate
Os procedimentos emergenciais abaixo relacionados foram desenvolvidos a
partir das hipóteses acidentais consideradas no Programa e serão aplicados
durante os atendimentos emergenciais, de acordo com os riscos observados na
avaliação inicial da ocorrência.
PI – Ausência de risco de vazamento:
9

Tratar o caso como uma ocorrência normal de trânsito;

9

Remover o veículo para local seguro;

9

Acionar socorro mecânico nos casos de avarias que impeçam a
circulação do veículo;

9

Avaliar a necessidade de se efetuar o transbordo da carga, e em
caso afirmativo viabilizar as ações em conjunto com a empresa
transportadora;

9

Providenciar o aterramento adequado dos veículos e equipamentos,
quando da execução de operação de transferência de produto
líquido inflamável a granel;

9

Acompanhar os reparos a distância até a conclusão dos trabalhos

P2 – Risco potencial ou pequeno vazamento de líquidos:
9 Avaliar os equipamentos
vazamento,

avariados

e

identificar

o

local

do

9 Estancar o vazamento, caso possível, através da aplicação de massas
vedantes e batoques ou reaperto em válvulas e flanges;
9 Avaliar a possibilidade de remoção do veículo,
9 Avaliar a necessidade de transbordo da carga,
9 Solicitar a transportadora a mobilização de recursos complementares,
se necessário;
9 Acionar socorro mecânico local, para viabilizar a remoção do veículo
preferencialmente para algum pátio controlado pela autoridade
policial rodoviária,
9 Dar continuidade ao atendimento preferencialmente em local
seguro;
9 Recolher o produto que está vazando com baldes, bacias e mantas
absorventes;
9 Recolher o produto vazado com absorventes naturais ou sintéticos;
9 Identificar os locais atingidos ou sob risco potencial,
9 Proteger bueiros, galerias de drenagem e corpos d'água;
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9 Monitorar os índices de explosividade, no caso de produtos
inflamáveis;
9 Controlar todas as fontes de ignição na área isolada ou locais
contaminados;
9 Monitorar os locais contaminados por produtos corrosivos, através da
medição do pH;
9 Recolher os resíduos gerados pela ocorrência e dar destinação final
adequada aos mesmos
P3 – Grande vazamento de líquidos:
9 Identificar o local do vazamento;
9 Estancar o vazamento, caso possível através da aplicação de massas
vedantes e batoques;
9 Verificar a necessidade de reforçar a sinalização no local da
ocorrência;
9 Verificar a necessidade de ampliar a área de isolamento;
9 Verificar a presença de população nas imediações e avaliar a
necessidade de removê-la para local seguro;
9 Solicitar à Polícia Rodoviária o manejo do tráfego durante as ações
de combate;
9 Avaliar a possibilidade de transferir o produto para outro veículo;
9 Solicitar a transportadora a mobilização de recursos complementares,
se necessário;
9 Acionar socorro mecânico para remover o veículo;
9 Evitar o espalhamento do produto vazado, através da construção de
diques de contenção;
9 Utilizar equipamentos complementares de contenção, tais como,
tanques auto-portantes, baldes, bacias, bombonas e tambores;
9 Recolher o produto retido nos diques de contenção com bombas
apropriadas;
9 Aplicar absorventes sintéticos ou naturais sobre as poças;
9 Identificar locais atingidos ou sob risco potencial de contaminação;
9 Monitorar a qualidade das águas contaminadas;
9 Identificar com as autoridades locais o uso das águas da região, em
especial com relação a captações para consumo humano, geração
de energia elétrica e refrigeração industrial;
9 Solicitar aos órgãos públicos com competência para tal, a suspensão
do uso das águas contaminadas, caso necessário;
9 Solicitar as autoridades públicas a veiculação de notícias em órgãos
de imprensa local, de modo a esclarecer a população e informar a
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suspensão do uso das águas contaminadas, seja para consumo
humano, irrigação, dessedentação de animais, esporte ou lazer,
9 Proteger bueiros, galerias de drenagem e corpos d'água
Produtos inflamáveis:
9 Aterrar adequadamente veículos e equipamentos, quando da
realização de operações de transbordo de produto;
9 Utilizar caminhões a vácuo para recolher o produto vazado, além dos
recursos anteriormente citados,
9 Identificar locais que propiciem o confinamento de vapores;
9 Evitar a formação de nuvens através do recobrimento de poças com
lona plástica ou abafamento com espuma de combate a incêndios;
9 Monitorar os índices de explosividade;
9 Controlar todas as fontes de ignição na área isolada ou locais
contaminados;
9 Dispersar nuvens confinadas de vapor, através de operações de
exaustão, ventilação ou lavagens de galerias e bueiros;
9 Combater eventuais incêndios e resfriar os equipamentos expostos a
ação das chamas;
9 Improvisar sistemas de contenção de líquidos sobrenadantes em
corpos d'água, através da utilização de materiais disponíveis na
região, tais como, pranchas de madeira, bambus e redes de pesca;
suportados por isopor, câmaras de ar ou outros sólidos flutuantes,
entrelaçados com capim ou outras espécies nativas de pequeno
porte, preferencialmente gramíneas;
9 Recolher o produto retido nos barramentos acima citados, através da
aplicação de mantas absorventes sintéticas, cordas oleofilicas, ou
outros absorventes naturais, tais como, capim seco ou palha de pinho;
Recolher os resíduos gerados pela ocorrência e dar destinação final
adequada aos mesmos.
Produtos corrosivos:
9 Dispersar ou abater eventuais nuvens de vapor através da aplicação
de neblina d'água;
9 Avaliar as condições de estanqueidade
armazenamento de combustível do veículo;

dos

tanques

de

9 Verificar a ocorrência de vazamento de combustível automotivo;
9 Verificar a ocorrência de reações químicas entre os produtos
corrosivos, inflamáveis e matéria orgânica,
9 Identificar locais contaminados e corpos d'água atingidos;
9 Monitorar os locais impactados através da medição do pF4;
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9 Construir barramentos com terra ou areia em locais estratégicos, tais
como brejos, lagos, drenagens naturais ou córregos de baixa vazão,
de modo a minimizar eventuais impactos a jusante do ponto de
contaminação, seja através de operações de diluição, neutralização
ou controle de vazão;
9 Neutralizar e/ou recolher os resíduos sólidos ou pastosos gerados pela
ocorrência;
9 Neutralizar e/ou diluir os resíduos líquidos, conforme o caso;
9 Dar destinação final adequada aos resíduos gerados.
9 P4 - Risco potencial ou pequeno vazamento de gás:
9 Avaliar os equipamentos
vazamento;

avariados

e

identificar

o

local

do

9 Estancar o vazamento, caso possível, através da aplicação de massas
vedantes e batoques ou reaperto em válvulas e flanges;
9 Avaliar a possibilidade de remover o veículo da via pública;
9 Avaliar a necessidade de transbordo da carga;
9 Avaliar a necessidade de reforçar a sinalização no local;
9 Avaliar a necessidade de aumentar a área de isolamento;
9 Fornecer as autoridades públicas as informações necessárias para
garantir a segurança no local da operação e imediações;
9 Solicitar a transportadora a mobilização de recursos complementares,
se necessário;
9 Acionar socorro mecânico local para viabilizar a remoção do veículo,
preferencialmente para algum pátio controlado pela autoridade
policial rodoviária;
9 Dar continuidade ao atendimento preferencialmente em local
seguro;
9 Identificar, nas imediações, a presença de população sob risco
potencial;
9 Abater eventuais nuvens de produtos através de aplicação de
neblina d'água;
9 Proteger bueiros, galerias de drenagem e corpos d'água,
9 Identificar locais atingidos ou sob risco potencial de contaminação,
9 Identificar locais que propiciem a formação de nuvens ou o
confinamento de gases pesados;
Gases inflamáveis:
9 Evitar a formação de nuvens através do recobrimento de poças com
lona plástica ou abafamento com espuma de combate a incêndios;
9 Adotar medidas que permitam o vazamento do produto em fase
gasosa, caso o vazamento não possa ser paralisado;
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9 Monitorar os índices de explosividade;
9 Controlar todas as fontes de ignição na área isolada ou locais
contaminados;
9 Dispersar eventuais nuvens inflamáveis através de aplicação de
neblina d'água, ventilação, exaustão e lavagem de galerias ou
bueiros,
9 Evacuar pessoas num raio de 100 metros, caso ocorra incêndio em
vaso de gás inflamável,
9 Combater eventuais incêndios somente se houver a possibilidade de
paralisar o vazamento ou se as chamas estiverem atingindo
equipamentos que poderão ser afetados pela ação direta do fogo,
resultando numa situação de risco adicional;
9 Resfriar os equipamentos eventualmente expostos à ação das
chamas;
9 Providenciar aterramento adequado, quando da realização de
transferência de produto;
9 Recolher eventuais resíduos gerados
destinação final adequada aos mesmos

pela

ocorrência

e

dar

Gases tóxicos:
9 Verificar a ocorrência de vazamento em válvula. Em caso afirmativo
reapertar a gaxeta ou flangear a válvula;
9 Adotar medidas que permitam o vazamento do produto em fase
gasosa, caso o vazamento não possa ser paralisado;
9 Identificar locais que propiciem o confinamento de gases pesados;
9 Abater eventuais nuvens inflamáveis através de aplicação de neblina
d'água exaustão, ventilação ou lavagem de galerias e bueiros;
9 Não aplicar jato ou neblina d'água diretamente sobre o local do
vazamento, pois poderá ocorrer a formação de outro produto,
podendo reagir com o material do cilindro ou do tanque, resultando
num agravamento da situação,
9 Remover, imediatamente em casos de incêndios, cilindros de cloro
expostos a ação das chamas.
9 Utilizar água para resfriar, desde que não haja vazamento de produto;
9 Neutralizar eventuais resíduos gerados pela ocorrência;
9 Recolher eventuais resíduos gerados
destinação final adequada aos mesmos.

pela

ocorrência

e

dar

P5 – Grande vazamento de gás:
9 Avaliar a necessidade de reforçar a sinalização no local da
ocorrência;
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9 Orientar as demais autoridades públicas quanto aos raios de
isolamento das áreas,
9 Identificar, o mais rápido possível,
populacionais nas imediações;

a

existência

de

núcleos

9 Avaliar juntamente com os órgãos competentes a necessidade de
remover a população atingida ou sob risco potencial;
9 Solicitar o acionamento dos órgãos de defesa civil para auxiliar nas
operações de assistência e remoção das comunidades envolvidas,
9 Avaliar em conjunto com a autoridade policial com jurisdição sob a
via, a necessidade de bloquear as pistas, controlar o fluxo de veículos
ou desviar o tráfego na região,
9 Fornecer as informações solicitadas pelas autoridades, em especial
para o atendimento de intoxicados;
9 Identificar a existência de locais que propiciem o confinamento de
gases, tais como, bueiros e galerias de drenagem de águas pluviais,
9 Verificar, permanentemente, a necessidade de se ampliar a área de
isolamento.
Gases inflamáveis:
9 Identificar locais que propiciem a formação de nuvens de gases
pesados, tais como depressões em rochas, talvegues, recalques no
solo e saias de aterro adjacentes a pista;
9 Monitorar os índices de explosividade;
9 Evitar a formação de nuvens através do recobrimento de poças com
lona plástica ou abafamento com espuma de combate a incêndios;
9 Controlar todas as fontes de ignição na área isolada ou locais
contaminados;
9 Dispersar eventuais nuvens através de aplicação de neblina d'água,
exaustão, ventilação ou lavagens de galerias e bueiros;
9 Evacuar pessoas num raio de 100 metros, caso ocorra incêndio em
vaso de gás inflamável;
9 Combater eventuais incêndios somente se houver a possibilidade de
paralisar ou controlar o vazamento, ou então se as chamas estiverem
atingindo equipamentos que poderão ser afetados pela ação direta
do fogo, resultando numa situação de risco adicional;
9 Combater eventuais incêndios em vasos de gás inflamável com toda
a precaução, uma vez que poderá ocorrer o rompimento catastrófico
do vaso, resultando em danos tanto às equipes como aos
equipamentos próximos;
9 Resfriar os equipamentos eventualmente expostos à ação das
chamas,
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9 Providenciar aterramento adequado quando da execução de
operações de transferência de produto;
9 Recolher eventuais resíduos gerados
destinação final adequada aos mesmos.

pela

ocorrência

e

dar

Gases tóxicos:
9

Identificar locais que propiciem o confinamento de gases pesados;

9

Abater eventuais nuvens través de aplicação de neblina d'água,
exaustão, ventilação ou lavagens de galerias e bueiros;

9

Reforçar a proteção de galerias de drenagens ou bueiros;

9

Identificar corpos d'água atingidos e seus respectivos usos, e
monitorar os índices de contaminação dos mesmos;

9

Utilizar espuma ou manta plástica para cobrir a área ocupada pela
poça, de modo a reduzir a evaporação do produto,

9

Manter este processo pelo tempo necessário, de modo a controlar a
taxa de evaporação;

9

Neutralizar e recolher eventuais resíduos gerados pela ocorrência e
dar destinação final adequada aos mesmos.

P6 – Ocorrências diversas com gases comprimidos liqüefeitos:
9 Evitar o contato direto com líquidos criogênicos, pois os mesmos
provocam severas queimaduras conhecidas por enregelamento que
são extremamente dolorosas e podem provocar lesões irreversíveis aos
tecidos, mesmo em curtas exposições;
9 Monitorar constantemente nuvens formadas por produtos criogênicos,
pois as mesmas devido as baixas temperaturas tomam os seus vapores
mais densos que o ar, podendo provocar um deslocamento do ar
atmosférico e consequentemente um risco de asfixia devido a
redução na concentração de oxigênio no ambiente;
9 Avaliar todo o cenário acidental antes de iniciar as ações
emergenciais, pois a parte visível da nuvem não indica a extensão
total da área atingida, dificultando assim tanto a visibilidade como
também o desencadeamento das ações de combate;
9 Estancar o vazamento, caso possível, através da aplicação de massa
de vedação, batoques ou tapetes magnéticos desde que
compatíveis com o produto. Lembrar que a proteção oferecida por
estes materiais tem um tempo limitado devido à baixa temperatura;
9 Adotar medidas que propiciem o vazamento de produto em fase
vapor ao invés de fase líquida, caso não seja possível estancar o
vazamento, visto que a taxa de expansão destes produtos é muito
elevada;
9 Evitar entrar diretamente na nuvem de produto, no entanto, caso
necessário, utilizar roupas herméticas não porosas, máscara de
respiração autônoma, luvas térmicas e botas de borracha;
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9 Tomar todas as precauções necessárias, visto que os EPl's tradicionais
não protegem os técnicos em contato direto com substâncias
criogênicas, principalmente na fase líquida;
9 Conter eventuais poças de líquidos através da construção de dique
de terra, areia ou outro material compatível com o produto, de modo
a evitar a formação de grandes superfícies de evaporação, e
consequentemente extensas nuvens com riscos semelhante aos
causados pelo produto na fase líquida;
9 Adotar as medidas necessárias visando impedir o contato direto do
produto na fase líquida com equipamentos que contenham outras
substâncias químicas, de modo a reduzir o risco de fragilização dos
materiais devido a exposição dos mesmos a baixas temperaturas;
9 Impedir o lançamento de água sobre a poça do produto no estado
líquido, pois a mesma atuará como um corpo superaquecido,
resultando
num
aumento
brusco
de
temperatura
e
consequentemente na elevação da taxa de evaporação, podendo
agravar a situação;
9 Utilizar somente roupas de algodão em vazamentos envolvendo
oxigênio líquido, uma vez que poderá ocorrer a ignição espontânea
de materiais sintéticos em atmosferas ricas em oxigênio;
9 Cobrir eventuais poças com espuma ou manta plástica, de modo a
reduzir a evaporação do produto. Este procedimento deverá ser
mantido pelo tempo necessário visando controlar a taxa de
evaporação;
9 Utilizar neblina d'água para conter nuvens e fortes jatos para resfriar
tanques expostos ao fogo, no entanto sem atingir os sistemas de alívio
de pressão ou poças de produto,
9 Evacuar 600 metros de raio no entorno de um tanque criogênico em
chamas;
9 Lavar a área com água morna, afrouxar as roupas e encaminhar a
vítima ao hospital, em caso de contato com o produto;
9 Liberar o produto para o ambiente, devido a dificuldade para
operacionalizar as ações de recolhimento do líquido contido nas
poças ou bacias de contenção, no entanto de forma controlada,
visando garantir a segurança das pessoas e equipamentos.
P7 – Derramamento de produtos sólidos:
9 Verificar a necessidade de reforçar a sinalização no local da
ocorrência,
9 Verificar a necessidade de ampliar a área de isolamento;
9 Solicitar a Polícia Rodoviária Federal o manejo do tráfego, se
necessário,
9 Avaliar a possibilidade ou necessidade de transbordo da carga;
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9 Solicitar a transportadora a mobilização de recursos complementares,
se necessário;
9 Acionar socorro mecânico para remover o veículo;
9 Evitar o espalhamento do produto derramado através da construção
de barramentos e recobrimento com lona plástica;
9 Juntar o produto derramado e acondiciona-lo em bombonas,
tambores, baldes, sacos, bacias ou outros recipientes apropriados ou
improvisados;
9 Adotar o mesmo procedimento para recolhimento dos resíduos
gerados pela ocorrência,
9 Identificar e avaliar os locais atingidos ou sob risco potencial de
contaminação;
9 Monitorar a qualidade das águas contaminadas;
9 Identificar com as autoridades locais o uso das águas e outros
recursos naturais da região;
9 Solicitar aos órgãos públicos com competência para tal, a suspensão
do uso das águas contaminadas, caso necessário;
9 Solicitar as autoridades públicas a veiculação de notícias nos órgãos
de imprensa local, de modo a informar a necessidade de suspensão
do uso das águas, seja para consumo humano, irrigação,
dessedentação de animais, esporte ou lazer,
9 Proteger bueiros, galerias de drenagem e corpos d'água;
9 Controlar todas as fontes de ignição na área isolada ou locais
atingidos;
9 Verificar a ocorrência de vazamento de combustível automotivo;
9 Verificar a ocorrência de reações químicas entre os produtos
envolvidos e outros materiais diversos;
9 Eliminar fontes de ignição nas proximidades área isolada, caso
necessário;
9 Neutralizar e recolher eventuais resíduos gerados pela ocorrência;
9 Recolher os resíduos e dar destinação final adequada aos mesmos.
Assistência Material aos Órgãos de Atendimento aos Acidentes:
a) Equipes de Atendimentos Emergenciais
Os organismos participantes do sistema de atendimento de Acidentes
deverão se comprometer com a alocação de equipes que desenvolverão suas
atividades permanentemente em regime de turnos contínuos de trabalho. Cada
equipe contará com dois elementos treinados e capacitados a desenvolver tanto a
rotina de avaliação da ocorrência, como também as ações iniciais de combate a
vazamentos de produtos perigosos. O compromisso terá como contrapartida
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fornecida pelo DNIT o treinamento, o equipamento e os veículos necessários para a
atuação das equipes.
b) Equipamentos Diversos
Os equipamentos abaixo relacionados são considerados como de uso
comum entre os técnicos da Equipe de Atendimentos Emergenciais do DNIT. Outros
equipamentos de uso individual como uniformes, calçados de segurança, dentre
outros, serão especificados oportunamente.
EPI's - Equipamentos de proteção individual
9 02 Conjuntos autônomos de respiração;
9 02 Cilindros reserva de ar comprimido;
9 04 Máscaras faciais panorâmicas,
9 08 Filtros de rosca tipo ABEK,
9 02 óculos amplavisão;
9 02 Capacetes;
9 02 Conjuntos de roupas de proteção nível "B";
9 02 Conjuntos de roupas de proteção nível "C";
9 02 Lanternas blindadas e classificadas;
9 04 Coletes refletivos;
9 04 Pares de botas de PVC;
9 02 Pares de luvas de: vaqueta, PVC, borracha; Dosímetro de
radioatividade.
Equipamentos de monitoramento
9 01 Oxi-explosímetro;
9 02 Caixas de papel tornassol.
Equipamentos de sinalização
9 06 Cones,
9 02 Cavaletes;
9 04 Sinalizadores de pista blindados, a prova de explosão;
9 02 Bastões luminosos de sinalização e orientação de tráfego;
9 01 Rolo de cabo de nylon;
9 01 Rolo de fita de isolamento com a inscrição "Perigo Afaste-se".
Equipamentos de comunicação
9 02 Aparelhos telefônicos celulares, com Kit viva voz e baterias reserva.
Equipamentos de contenção e recolhimento
9 01 Tanque auto-portante de PVC, com capacidade de 100 litros;
9 02 Baldes de alumínio, inclusive as hastes, de 20 litros cada um;
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9 01 Conjunto de rolos e mantas absorventes;
9 02 Pás anti-faiscantes;
9 02 Enxadas anti-faiscantes.
Kit de paralisação de vazamentos
9 01 Conjunto de batoques de Teflon de tamanhos e diâmetros
variados;
9 01 Martelo de borracha;
9 01 Conjunto de massa de vedação.
c) Viaturas de atendimentos emergenciais
Tendo em vista que a operacionalização das ações de combate previstas
neste Programa requer o rápido e seguro deslocamento dos técnicos e materiais
citados, este veículo terá as seguintes características:
9 Tração para 1.500 kg;
9 Carroceria fechada para proteção dos equipamentos;
9 Espaço interno suficiente para acomodar tanto a equipe técnica
como também todos os equipamentos relacionados acima;
9 Condições de adaptação, de modo a permitir a correta
acomodação de equipamentos e instalação de acessórios, em
especial os de sinalização emergencial.

5.7.5 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ter início com o licenciamento das obras e deverá se
tornar um programa permanente, com treinamentos de atualização técnica e
operacional, bem como com a periódica substituição de equipamentos e veículos
danificados, consumidos ou obsoletos.

5.7.6 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas que fazem parte do Projeto da BR-101/AL/PE. É o órgão contratante e
principal fiscal da aplicação/realização dos Programas. O DNIT poderá contratar
consultores para serviços especializados e de apoio, visando a boa execução de
seus Programas Ambientais. No caso particular dos produtos perigosos, o DNIT conta
com o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) que deverá atuar diretamente na
realização deste Programa.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas. Em caso de acidentes com
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produtos perigosos, estes organismos poderão ser chamados a intervir, seja
fornecendo dados sobre os produtos acidentados, seja participando do combate à
poluição, seja agindo na remediação dos ambientes afetados.
c) Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil Estaduais
Estes organismos serão sempre os primeiros a atuar em caso de acidente,
portanto são aqueles que devem possuir quadros treinados e equipados para a
ação emergencial requerida. O DNIT oferecerá o treinamento de todas as equipes
e, no caso das Defesa Civil estaduais, o equipamento necessário já descrito neste
Programa.

5.7.7 – CUSTOS
Os custos das campanhas educativas e dos Programas de treinamento e
equipamento das equipes de socorro serão suportados pelo orçamento do DNIT. O
pessoal de socorro será fornecido pelos estados (caso da Defesa Civil) e pelo
Ministério da justiça (caso da Polícia Rodoviária Federal).

5.8 – PROGRAMA AMBIENTAL PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS À FAUNA E
FLORA
5.8.1 – APRESENTAÇÃO
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.

5.8.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A BR 101, no trecho São Miguel dos Campos (AL) e Palmares (PE), atravessa
área inserida dentro do domínio do bioma Mata Atlântica, que abrange um
conjunto heterogêneo de formações florestais e de transição. Comparado com
outros setores da Mata Atlântica, aquele ao norte do Rio São Francisco (o chamado
“Centro Pernambuco”) é o mais desmatado, o mais desconhecido e o menos
protegido. Com base na distribuição dos tipos de vegetação, estima-se que o
Centro Pernambuco cobria uma área contínua de floresta de ca. 56.000 km2, ou 4,6
% da extensão da Floresta Atlântica. Os três tipos principais de vegetação seriam as
áreas de tensão ecológica (34,9%), a floresta estacional semidecidual (28,4%) e a
floresta ombrófila aberta (20,52%). As florestas maduras no Centro Pernambuco são
principalmente do tipo floresta ombrófila aberta, seguida pela floresta estacional
semidecidual e floresta ombrófila densa. No total, restam somente 2.124,12 km2 de
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florestas maduras na região, o que corresponde a 3,76% do total da área do Centro
Pernambuco.
Esta situação faz com que os remanescentes de vegetação arbórea
existentes ao longo do traçado da BR 101 sejam de grande importância para
conservar o que restou de uma parcela importante da biodiversidade do país.
As obras da duplicação da BR 101 afetarão estes remanescentes, incluindo a
fauna a eles associada, de diversas maneiras. Entre os impactos previstos contamse:
− a maior fragmentação dos habitats;
− a supressão de vegetação nativa nas faixas de domínio e nos

remanescentes cortados pela rodovia;
− o estabelecimento de novas bordas como resultado do corte de

vegetação nos remanescentes;

− o alargamento da barreira oferecida pela rodovia à fauna,

aumentando a probabilidade de atropelamentos;
Frente a este problema foram estabelecidas uma série de medidas
mitigatórias que visam minimizar aqueles impactos.

5.8.3 – OBJETIVO
O objetivo deste Programa 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.

5.8.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
O Programa abrange: a execução de medidas de proteção, e medidas
educativas e de controle dos trabalhadores da obra.
A – Execução de medidas de proteção:
− Proibir do uso do fogo para reduzir o volume dos restos vegetais oriundos
dos desmatamentos para construção e das roçadas e capinas dos serviços
de conservação;
− Proibir a utilização de explosivos para a remoção da vegetação, mesmo

no destocamento de árvores de grande porte;

− Não permitir o uso de herbicidas e desfolhantes em qualquer hipótese;
− Exigir que o material oriundo da limpeza do terreno para início da

construção (normalmente solos com mais alto teor de matéria orgânica)
seja estocado em pilhas com compactação superficial, para posterior
espalhamento e incorporação nas áreas onde seja necessária a
recuperação da vegetação;
− Aproveitar os resíduos da capina e desmatamento para emprego como

adubo nas áreas a serem recuperadas, na forma de “mulching”.
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− Recomposição da vegetação da faixa de domínio ao longo de todo o

traçado da rodovia, utilizando espécies arbóreas nativas características de
cada região. O objetivo é criar corredores de vegetação densa ao longo
da rodovia que eventualmente possam conectar remanescentes florestais.
As áreas plantadas deverão sofrer manutenção regular e reparos no caso
de acidentes e incêndios.
− Adaptação do sistema de drenagem associado à rodovia, incorporando

características que permitam o escape de animais apanhados nas
canaletas e dutos marginais da estrada, e que também permitam a
transposição da rodovia por pequenos animais.
As canaletas de crista de corte e pé de aterro devem ter sua parede
externa com uma inclinação igual ou menor que 45 graus, de forma a
permitir o escape de animais que ali caiam. A parede interna das mesmas
(mais próxima do leito) deve ter inclinação igual ou maior a 60 graus, para
desencorajar sua transposição, sendo idealmente vertical.
Bueiros que cruzem transversalmente o leito da estrada, preferencialmente
em associação às saídas de água que se comuniquem com corpos
d’água, são incentivados, já que podem ser utilizados por animais de
pequeno porte como répteis e principalmente anfíbios.

− 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.
O objetivo destas passagens é propiciar a passagem da fauna sob o leito da
rodovia, permitindo o fluxo de indivíduos e minimizando o efeito barreira e a
incidência de animais atropelados.
A experiência mostra que poucos animais maiores se dispõem a passar por
um túnel de 1,5 de diâmetro (com certeza nenhuma ave). Túneis similares foram
implantados no Parque Estadual do Morro do Diabo, já mencionado como exemplo
de área onde animais são atropelados.
As passagens devem ser implantadas nos trechos em que áreas de
vegetação florestal são cortadas pela BR 101. No trecho estudado estas áreas estão
concentradas entre os rios Mundaú e Pau Brasil, com poucas áreas em
Pernambuco. Deve ser construída uma passagem para cada 100 m de floresta
cortada pela rodovia. Adicionalmente, é recomendada a instalação de redutores
eletrônicos de velocidade nos trechos da rodovia adjacentes às áreas florestadas, a
fim de complementar a instalação das passagens.
TABELA 4 – PONTOS INDICADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS PARA A FAUNA
NA ADA DA BR 101
REMANESCENTE

COORDENADAS

-

824494 / 8924920

Fazenda Varrela (Usina Caetés)

próxmo a 825724 / 8926574

-

entre 826053 / 8934905 e 826566 / 8932908

-

próximo a 167729 / 8936421
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REMANESCENTE

COORDENADAS

Mata do Cedro (Usina Utinga Leão) e
remanescente no lado oposto da rodovia

entre 180693 / 8948243 e 178605 / 8947548

rio Mirim

próximo a 209144 / 9022510

Todos os corpos d’água, permanentes ou temporários (pântanos), a serem
transpostos pela rodovia devem fazê-lo de forma a respeitar os padrões naturais de
drenagem e de forma a não afetar suas variações sazonais de volume nem sua
vegetação ciliar. Esta transposição idealmente deve ser feita através de pontes,
cujas cabeceiras devem respeitar uma faixa ciliar de pelo menos 5 m (idealmente
aquela considerada de preservação permanente no Código Florestal) a partir do
nível máximo de água do corpo. Estes critérios devem permitir a manutenção da
fauna aquática original, bem como o fluxo de anfíbios, répteis e outros animais
menores.
B – Medidas educativas e de controle dos trabalhadores da obra
Estas medidas têm como objetivo que os trabalhadores contratados para as
obras se engajem em atividades ilícitas de caça e extrativismo nos remanescentes
de vegetação nativa afetados pela rodovia. Durante os trabalhos deverá haver
ampla oportunidade de interação e a fauna existente, o que em geral resulta na
morte de animais.
Deverá ser determinado aos trabalhadores da obra a proibição de qualquer
atividade de caça ou extrativismo, adotando-se medidas enérgicas quanto aos
infratores.

5.8.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT, como responsável pela execução do programa;
b) Empreiteiras, como responsáveis pelo detalhamento das ações e pela
realização e controle de qualidade das intervenções necessárias na
construção e na conservação.
c) IBAMA e órgãos ambientais estaduais,
licenciamento e fiscalização ambiental.

como

responsáveis

pelo

5.8.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado desde o início até a completa
execução das obras da rodovia, e mantido na etapa de conservação, durante
toda sua vida útil.

5.8.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos das obras a
serem contratadas. Durante a etapa de operação, a cada ano, deverão estar
previstos nas verbas anuais de conservação.

230

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

5.8.8 – PROJETOS – TIPO
A – Instruções para o detalhamento do Projeto de Engenharia
▪

Adaptação do sistema de drenagem associado à rodovia, incorporando
características que permitam o escape de animais apanhados nas
canaletas e dutos marginais da estrada, e que também permitam a
transposição da rodovia por pequenos animais

▪

As canaletas de crista de corte e de pé de aterro devem ter sua parede
externa com uma inclinação igual ou menor que 45 graus, de forma a
permitir o escape de animais que ali caiam. A parede interna das mesmas
(mais próxima do leito) deve ter inclinação igual ou maior a 60 graus, para
desencorajar sua transposição, sendo idealmente vertical.

▪

Construção de passagens para animais, projetadas de forma a deixarem
um vão livre ideal mínimode 2m de altura por um mínimo de 5m de
largura.

▪

Demais propostas do item 4 deste Programa

B – Projetos – Tipo
Os projetos-tipo para passagens de fauna e adaptação do sistema de
drenagem estão inseridos adiante.
C – Planilhas de Quantidade
A Tabela 5, inserida adiante, apresenta os quantitativos de serviços
necessários de acordo com os Projetos-Tipo, constantes no subitem
D – Especificações do Serviço
Neste subitem são indicadas as especificações para execução dos serviços
previstos, conforme Planilha de Quantidades retro. A execução dos serviços e os
materiais a empregar deverão obedecer às normas da ABNT e as “Especificações
Gerais para Obras Rodoviárias” do DNIT.
As referidas Especificações Gerais estipulam ainda a maneira de executar,
controlar e medir os diversos serviços. As referências destas às Especificações Gerais
serão efetuadas mediante o número de código do texto publicado pelo DNIT.
As “Especificações Complementares” compreendem as Especificações dos
serviços a executar que não estejam previstos nas “Especificações Gerais para
Obras Rodoviárias” do DNIT e estão apresentadas a seguir. Para efeito de aplicação
da presente instrução deverão ser obedecidas a seguinte Especificação
Complementar:
ES – MA – 07 – MACIÇOS EM TERRA ARMADA
1 – DESCRIÇÃO
Os maciços em Terra Armada são constituídos pela associação de terra e
armaduras, complementada por um paramento externo flexível, a “pele”. Os três
componentes principais da terra armada são portanto:
9 A terra que envolve as armaduras e ocupa um espaço chamado
“volume armado”;
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9 As armaduras que são elementos lineares e flexíveis, trabalhando à
tração e devendo apresentar boa resistência à corrosão. Prendem-se
à pele por parafusos. São normalmente feitas de aço de
galvanização especial e algumas vezes de alumínio, de aço
inoxidável ou mesmo de aço baixo teor de carbono (obras marítimas
e obras provisórias);
9 A pele (paramento externo), geralmente vertical, e sempre flexível.
Pode ser constituído por escamas metálicas flexíveis ou por escamas
de concreto que são capazes de deslizar, ligeiramente entre si.
2 – MATERIAIS
Escamas
Escamas de concreto são placas cruciformes pré-moldadas de concreto de
cimento portland que devem apresentar:
9 resistência característica à compressão fck
9 21 MPa (compressão axial de corpos de prova cilíndricos). O teor do
cimento não deverá ser inferior a 350kg/m³ de concreto.
Não são permitidos:
9 aceleradores ou retardadores de pega;
9 incorporadores de ar;
9 plastificadores;
9 nem quaisquer outros aditivos, salvo com autorização prévia escrita
da licenciada de terra armada
As ligações (esperas de aço galvanizado embutidas nas escamas), os varões,
os chumbadores e as armaduras de enrijecimento (aço CA50), deverão ser
colocados e mantidos nos seus lugares de acordo com as dimensões e tolerâncias
do projeto.
Ensaios e Inspeção
As escamas são aceitas com base nos ensaios de compressão do concreto e
na inspeção visual. As escamas podem ser aceitas com idades inferiores a 28 dias se
as resistências à compressão indicarem que vai ser obtida a resistência
especificada. O contratante se encarregará de tudo o que for necessário para
amostragem e ensaio de maneira rápida e satisfatória.
Moldagem
As escamas serão moldadas em área planas com face aparente voltada
para baixo. O lançamento do concreto para cada escama será feito sem
interrupção. Serão adensadas com vibrador de agulha. O adensamento será
completado manualmente sempre que necessário para forçar o concreto e
preencher os cantos dos moldes e evitar a formação de nichos ou Programas de
clivagem.
O óleo para moldes deverá ser:
9 de tipo especial para a finalidade;
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9 sempre limpo;
9 da mesma marca (em cada obra).
Cura
As escamas deverão curar durante o tempo necessário para atingir a
resistência à compressão especificada.
Desmoldagem
As laterais do molde serão abertas geralmente 4 horas após a concretagem
e o içamento da peça após 20 horas (estes tempos são sujeitos a variação de
acordo com a temperatura local e condições de cura).
Acabamento
A face aparente terá acabamento liso e de bom aspecto. A outra face
(posterior) terá acabamento rústico à régua para eliminar nichos, depressões ou
ressaltos de mais de 7mm de altura.
Tolerâncias
Todas as escamas deverão obedecer às seguintes tolerâncias:
9 diferenças não superiores a 10mm, para todas as dimensões de
projeto;
9 distorções angulares não poderão acarretar diferenças superiores a
10mm entre as diagonais das escamas.
Resistência à compressão
Os ensaios serão feitos sobre corpos de prova cilíndricos na proporção
mínima de 3 corpos de prova para cada dia de concretagem. Serão curados da
mesma maneira que as escamas.
Data de moldagem
Será pintada claramente na face rústica da escama.
Manuseio, estocagem e transporte
Todas as escamas serão manuseadas, estocadas e transportadas de modo a
eliminar os riscos de fissuras, trincas ou quebras ou mesmo de tensões de flexão
excessivas. As escamas estocadas serão firmemente apoiadas em barrotes de
madeira intercalados junto às pontas das ligações de forma a evitar que elas sejam
dobradas ou amassadas.
Soleira
Será de concreto não armado de dosagem volumétrica 1:2, 5:4.
Armaduras
São tiras de aço de baixo teor de carbono, galvanizadas em banho de zinco
fundido. Serão cortadas e perfuradas de acordo com as tolerâncias estipuladas nos
desenhos de fabricação.
Todas as armaduras deverão ser inspecionadas cuidadosamente para
verificar se tem as dimensões corretas e se estão isentas de defeitos que possam
prejudicar sua resistência e durabilidade (falhas de galvanização).
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Parafusos e porcas
As porcas e as cabeças dos parafusos serão hexagonais. Obedecerão à
norma DIN para tipo 8.8., ou ASTM A394. Os parafusos deverão ser de 12mm de
diâmetro por 30mm de comprimento, de medidas nominais.
Juntas Verticais
Serão de espuma de poliuretano, flexível, de célula aberta, com 4 x 4 cm de
seção transversal.
Juntas Horizontais
Serão de partículas de cortiça aglomeradas com epoxy, ou placas de apoio
em EPDM, obedecendo às dimensões de projeto.
Material de Aterro do Volume Armado
Será sempre isento de matéria orgânica e/ou outros materiais agressivos.
Deverá satisfazer, em princípio, às seguintes condições granulométricas:
9 não conter pedras maiores que 350mm;
9 não conter mais que 25%, em peso seco, de pedras de dimensões
maiores que 150mm;
9 não conter mais que 10%, em peso seco, de partículas de dimensões
inferiores a 0,015mm (15 micra).
Não sendo disponíveis materiais que satisfaçam às condições (suficientes,
mas não forçosamente necessárias) acima, poderão ser utilizados outros, desde que
previamente aprovados por escrito pela licenciada Terra Armada.
3 – EXECUÇÃO
A executante deverá providenciar inicialmente a Sinalização de Obras,
segundo a Especificação EP-S-11 deste projeto, tal que o usuário da rodovia, a
equipe de trabalho e os equipamentos possam operar com segurança.
Montagem
As escamas de concreto serão colocadas na posição. Para montagem, as
escamas, são içadas pelos chumbadores embutidos em sua face superior. A
colocação das escamas se desenvolverá em linhas horizontais sucessivas, na
seqüência indicada nas Instruções de Montagem. Durante a colocação das
camadas de aterro, um conjunto de cunhas de madeira e de travadores de
alinhamento será instalado provisoriamente para manter a verticalidade e o
alinhamento.
Aterro do Volume Armado
A colocação do aterro do volume armado, deverá acompanhar de perto a
montagem das diversas linhas horizontais de escamas. As armaduras serão
colocadas perpendicularmente ao paramento, salvo indicação explícita em
contrário, no projeto. A terra será espalhada em camadas compactadas de 25cm
de espessura. A compactação das diversas camadas deverá atingir a 95% do peso
específico aparente seco máximo do ensaio Proctor Normal. Não deverá,
entretanto danificar ou deslocar armaduras nem escamas.
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TABELA 5 – PLANILHA DE QUANTIDADE
CÓD

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROJETOTIPO (PT)

1. Conjunto de passagem inferior para animais, composto
por pontilhão em concreto armado e maciços em terra
armada

PT XIV

2. Canaletas de crista de corte e pé de aterro

PT XV

DMT
ESPECIFICAÇÃO DE
UNID.
QUANT.
SERVIÇO
KM
Ver OBS.

Ud.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

12

Quantitativos e Especificações considerados no Projeto de Drenagem

OBS.: Os muros em Terra Armada obedecerão a Especificação Complementar ES-MA-07
Os pontilhões em concreto armado obedecerão as Especificações do DNIT ES 329/97 a 337/97 relativas à Obras de Arte Especiais.

MÊS/ANO BÁSICO DE REFERÊNCIA:

TOTAL
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CANALETAS DE DRENAGEM ADAPTADAS À SEGURANÇA DA FAUNA
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PROJETO TIPO DA PASSAGEM INFERIOR DE FAUNA
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Numa faixa de 1,5m de largura ao longo do paramento das escamas, a
compactação será feita por meio de placas vibratórias leves.
4 – MEDIÇÃO
A medição dos serviços obedecerá a itemização da planilha de serviços
respeitada a unidade de cada serviço, do seguinte modo:
− O fornecimento dos elementos construtivos especiais (ligações, varões,
chumbadores, armaduras ervuradas , parafuros de alta resistência e juntas)
será medido na proporção entre a quantidade de material posto na obra
e a quantidade total de material do projeto, aplicando-se esta proporção,
em cada medição, ao valor global dos itens que compõem este
fornecimento;
− As escamas pré-moldadas de concreto serão medidas prontas, pelo
volume de concreto estrutural fabricado (m³), já inclusa a armação do
concreto e o uso dos moldes metálicos;
− As soleiras e arremates de concreto serão medidas pelo volume de
concreto simples executado (m³), já inclusa eventual fôrma auxiliar de
madeira;
− A montagem dos maciços terra armada será medida por m2 de área
efetivamente montada.
5 – PAGAMENTO
O pagamento será feito após a aceitação dos serviços pela Fiscalização,
levando-se em conta o preço unitário proposto para cada dispositivo apresentados
para este serviço, considerando-se incluso no mesmo todos os insumos necessários,
tais como: mão-de-obra, encargos, equipamentos, ferramentas, transporte de
materiais, remoção de tachas ou restos daquelas quebradas, inservíveis ou
desnecessárias, selagem de furos, além de eventuais materiais necessários à
execução do dispositivo.

5.9 – PROGRAMA AMBIENTAL PARA MONITORAMENTO DA FAUNA
5.9.1 – APRESENTAÇÃO
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 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.

5.9.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A BR 101, no trecho entre Palmares (PE) e São Miguel dos Campos (AL),
atravessa área inserida dentro do domínio do bioma Mata Atlântica, que na região
inclui principalmente formações florestais.
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Comparado com outros setores da Mata Atlântica, aquele ao norte do Rio
São Francisco (o chamado “Centro Pernambuco”) é o mais desmatado, o mais
desconhecido e o menos protegido. Com base na distribuição dos tipos de
vegetação, estima-se que o Centro Pernambuco cobria uma área contínua de
floresta de 56.000 km2, ou 4,6 % da extensão da Floresta Atlântica. Os três tipos
principais de vegetação seriam as áreas de tensão ecológica (34,9%), a floresta
estacional semidecidual (28,4%) e a floresta ombrófila aberta (20,52%). As florestas
maduras no Centro Pernambuco são principalmente do tipo floresta ombrófila
aberta, seguida pela floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa. No
total, em 1990 restavam somente 2.124,12 km2 de florestas maduras na região, o que
corresponde a 3,76% do total da área do Centro Pernambuco.
Dois grandes eventos visaram identificar áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade no Centro Pernambuco. O primeiro evento, o
workshop “Prioridades para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica no
Nordeste”, foi realizado em Itamaracá, Pernambuco, em 1993. Utilizando a
metodologia dos “workshops” participativos desenvolvida pela Conservation
International, especialistas de várias áreas do conhecimento identificaram 61 áreas
prioritárias para ações conservacionistas na Floresta Atlântica do nordeste brasileiro,
sendo 43 no Centro Pernambuco. Destas áreas, 13 foram recomendadas como
sendo de extrema importância biológica (resultados disponíveis em
http://www.bdt.org.br/sci?sci.biom.atla.work).
Mais recentemente, um novo seminário foi realizado para definir áreas e
ações prioritárias para toda a Floresta Atlântica e os Campos Sulinos. Em uma
reunião realizada em Atibaia, São Paulo, em agosto de 1999, cerca de 200
especialistas delimitaram áreas prioritárias para ações conservacionistas nestes dois
biomas, das quais 24 fazem parte do Centro Pernambuco. Das áreas reconhecidas
para o Centro Pernambuco, 15 foram consideradas de extrema importância, três de
muito alta importância e cinco de provável importância biológica mas com
informação insuficiente.
O Núcleo de Biodiversidade da Universidade Federal de Pernambuco (2000)
avaliou as 15 áreas determinadas como tendo extrema importância biológica para
o Centro Pernambuco, definidas no Workshop de 1999, utilizando uma combinação
de medidas de integridade de hábitat (% de floresta remanescente,
heterogeneidade e viabilidade das florestas), riqueza de elementos especiais (aves
endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, bromélias e árvores de valor madeireiro)
e pressão antrópica, propondo um ranking de áreas prioritárias, analisando-se as
relações entre integridade, riqueza e pressão antrópica.
Alguns fragmentos considerados de importância para a conservação são
diretamente afetados pela BR 101, que os atravessa. Dessa forma os impactos da
duplicação sobre a fauna serão estudados nesses fragmentos, considerados
prioritários:
9 Em Pernambuco a área do rio Mirim, próximo a Xexéu ;
9 Em Alagoas remanescentes significativos (Mata do Cedro, Fazenda
Varrela, etc) entre Rio Largo e São Miguel dos Campos.
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5.9.3 – OBJETIVO
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.

5.9.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
Os levantamentos realizados ao longo da BR 101 sugerem que os pontos mais
críticos com referência ao atropelamento de animais e à barreira física criada pela
rodovia para o trânsito de espécies florestais localizam-se nos fragmentos florestais
de maior porte que são divididos pela rodovia. Fragmento com essas características
foram identificados em cada estado (ver acima).
O Programa de Monitoramento de Fauna tem como objetivos:
1. Avaliar a mortalidade de animais por atropelamento em trechos
selecionados da BR 101;
2. Avaliar a eficácia das passagens de fauna para o trânsito de animais
através da rodovia;
3. Estudar a permeabilidade da barreira formada pela rodovia sobre as
aves florestais;
4. Gerar informações que permitam sugerir medidas mitigatórias adicionais
às já propostas.
A fim de cumprir com esses objetivos serão realizadas visitas semestrais a
cada fragmento selecionado, com duração mínima de uma semana. Os
fragmentos serão trabalhados em meses distintos. Durante cada período trechos
pré-determinados e de tamanho conhecido da rodovia serão percorridos,
identificando-se os animais atropelados e contando-se seu número.
A efetividade das passagens de fauna será avaliada através da instalação
de “armadilhas de pegadas” nas entradas e saídas das mesmas. Estas consistem
em trechos de solo argiloso ou de areia, limpos e com 1m2, que são verificados
diariamente registrando-se as pegadas deixadas, fornecendo assim um indicador
da identidade e número de animais que utilizam as passagens.
Armadilhas de pegadas instaladas no interior dos fragmentos florestais
também poderão fornecer um indicador das abundâncias relativas (similar à
“Captura por Unidade de Esforço” – CPUE, utilizada em estudos pesqueiros) das
espécies de mamíferos terrestres existentes. Sobre o uso de armadilhas de pegadas
para estudos de monitoramento da fauna de mamíferos veja “Dirzo, R., & A.
Miranda. 1990. Contemporary–neotropical defaunation and forest structure,
function, and diversity - a sequel to John Terborgh. Conservation Biology 4:444-447”.
A avifauna florestal é o grupo com maior número de táxons endêmicos e
considerados ameaçados, e estudos realizados em outros ecossistemas (incluindo a
Mata Atlântica do sudeste brasileiro) têm mostrado que aves de sub-bosque são
bastante vulneráveis à fragmentação de habitats. Dessa forma, este grupo foi
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selecionado como bio-indicador para que estudasse o efeito da barreira
constituída pela rodovia.
O monitoramento será constituído de um estudo de marcação-recaptura. As
aves serão capturadas com auxílio de baterias de 20 redes de neblina nos trechos
de floresta selecionados, divididos pela BR 101. Os exemplares capturados serão
identificados, terão suas características registradas e receberão anilhas para
identificação individual. Esta permitirá que se verifique se há trânsito de indivíduos
através da rodovia e quais espécies são mais relutantes em atravessá-la. Este
trabalho também permitirá um maior conhecimento sobre a avifauna local e, com
o decorrer do tempo, identificar alterações populacionais no grupo estudado.
As anilhas deverão ser fornecidas pelo CEMAVE/IBAMA, e o programa
devidamente registrado junto àquele órgão para a emissão das licenças
necessárias.

5.9.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT, como responsável pela execução do programa;
b) IBAMA e órgãos ambientais estaduais, na qualidade de fiscalizadores.

5.9.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado de forma contínua ao longo de 3 anos
a partir da emissão da Licença de Implantação (LI), sendo desenvolvido
concomitantemente às obras de duplicação. Após esse prazo deverão ser feitas
visitas anuais às áreas objeto de monitoramento.
É importante que o trabalho tenha início antes da implantação da segunda
pista a fim de que seja possível estabelecer um perfil da situação anterior à
implantação do empreendimento.

5.9.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos das obras a
serem contratadas. Durante a etapa de operação, a cada ano, deverão estar
previstos nas verbas anuais de conservação.

5.10 – PROGRAMA AMBIENTAL DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
5.10.1 – APRESENTAÇÃO
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.
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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:
9 contenção e prevenção ao surgimento de processos erosivos e de
instabilidade de cortes, aterros e margens de cursos d'água (mata
ciliar);
9 recuperar áreas de função ou uso original degradado;
9 conforto térmico, acústico e de proteção à poluição por poeiras;
9 sinalização visual e de segurança ao longo do percurso; e
9 a própria inserção da rodovia no ambiente que a circunda.

5.10.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A vegetação tem papel importante na estabilidade do solo. O manto
florístico amortece o impacto da chuva, regularizando e reduzindo o escoamento
superficial ("run-off") e aumentando o tempo disponível para absorção da água
pelo subsolo. A vegetação impede assim a ação direta das águas pluviais sobre o
manto de alteração, reduzindo o impacto no solo ,e a velocidade do “run off”,
contribuindo para evitar a instalação de processos de instabilidade.
Por outro lado, a utilização de áreas para obtenção de materiais de
construção (jazidas de solos, areais, pedreiras), para implantação de instalações de
apoio (acampamentos, oficinas, depósitos) e instalações industriais (usinas de
asfalto, centrais de concreto, britagem), demandam espaços relativamente
grandes (normalmente entre um e três ha) pelo período de tempo em que se realiza
a construção. O uso original destas terras normalmente é descaracterizado pelo
desmatamento, pela limpeza do terreno com eliminação do nível de solo orgânico,
e pela modificação do sistema de drenagem natural e, ainda, pela utilização para
descarte de materiais refugados pelas obras, mistura de solos com resíduos, ou
entulhos de obras. Ao final das obras estes terrenos normalmente tornam-se
desnecessários, até mesmo para apoiar a atividade de conservação, que se inicia
junto com as atividades operacionais.
A importância da revegetação imediata das áreas de uso evita o surgimento
de processos erosivos, de instabilidade no corpo estradal, reduz os assoreamentos
das linhas de drenagem natural, evitando o aumento da turbidez / redução da
qualidade das águas dos rios e na ictiofauna presente, seja em quantidade, seja
em diversidade.
A recuperação das matas ciliares hoje degradadas ou mesmo eliminadas, de
forma a estabelecer ligações entre remanescentes florestais, é uma estratégia que
visa tanto à conservação da fauna local como a dos recursos hídricos da região.
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5.10.3 – OBJETIVOS
Este sub-Programa visa reduzir/controlar as interferências no meio pela
utilização adequada da proteção vegetal. Para isso são dados parâmetros para os
projetos de revegetação, sendo previstas as seguintes situações principais:
9 os plantios compreendidos no corpo estradal, a serem contemplados
no projeto, referentes principalmente à proteção de taludes de corte
e aterro;
9 o plantio das matas ciliares, já degradas, aumentando sua extensão e
formando corredores entre remanescentes florestais.
9 os plantios de locais degradados pelas obras, tais como áreas
desativadas após sua utilização como empréstimos, bota-foras,
pedreiras, canteiros e instalações de serviço - mesmo que não
abarcados na faixa de domínio;
9 plantios de controle de processos erosivos ativos (voçorocas),
recuperação das margens de rios e várzeas diretamente afetadas
pelas obras, pela implantação de corta-rios, pontes, interceptação de
talvegues e pelas atividades de extração de areia.

5.10.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
Atividades Principais
a) Definição, por trecho de construção, das áreas que necessitam plantio de
recuperação, devido às diferentes características físicas locais e exigências de
projeto. Antes de iniciarem as obras ou as atividades de construção numa
determinada área, ela deverá ser cadastrada e classificada segundo suas
finalidades, documentando a situação original sob o ponto de vista ambiental,
principalmente quanto à presença de vegetação, interferência em cursos d'água,
áreas de proteção aos mananciais e proximidade a áreas de ocupação urbana. A
documentação mínima exigível será composta por: levantamento topográfico em
escala condizente com o projeto de recuperação – no mínimo 1:10.000 -,
mapeamento da vegetação e dos recursos hídricos, fotos do local que o
caracterizem o melhor possível;
b) Efetivação do Projeto de Restauração das condições de topografia e
drenagem superficial. Atuar na elaboração dos projetos e na emissão de ordens de
serviço pela supervisão/fiscalização, buscando a limitação das atividades de
limpeza e desmatamento ao estritamente necessário.
c) Para as áreas de extração de materiais, realizar Plano de Exploração, que
deverá ser apresentado para aprovação da fiscalização, definindo:
9 previsão do volume de material a ser movimentado;
9 a geometria da escavação, prevendo as obras de retaludamento
(inclinações, banquetas, bermas, etc.);
9 proposta da reconformação do terreno após a utilização da área;
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9 proposta de revegetação, com tratamento de manutenção até a
efetiva pega (considerada efetiva quando envolver a garantia de
sobrevivência de mais de 95% das mudas de árvores e arbustos e/ou o
recobrimento com gramíneas e leguminosas de mais de 85% da área
de solo exposto objeto da recuperação. O projeto de revegetação
deve ser realizado por técnico com experiência na área objeto dos
trabalhos (engenheiro florestal, ou agrônomo, ou paisagista) e
aprovado pela fiscalização;
d) Retirada, estocagem e manutenção das características da camada de
solo fértil. Recomenda-se, como forma de manutenção das potencialidades do
substrato, que a espessura máxima do solo estocado seja inferior a 2,50 m. A
superfície do material em estoque deverá ser protegida contra erosão e lixiviação
pelas águas pluviais e contra a insolação direta através de cobertura por camada
de material morto (“mulching”)
e) No caso de areais, monitorar e fiscalizar as áreas de extração, procurando
métodos exploratórios adequados, que resguardem as condições das margens dos
cursos d'água, evitando o desbarrancamento e a perda das formações ciliares.
Plantio em Taludes de Corte e Aterro
O tratamento dos taludes representa uma situação em que mais se deve
exigir da qualidade dos plantios, mais por motivos de segurança quanto à
instabilização das encostas e surgimento de processos erosivos, do que devido a
aspectos paisagísticos.
A situação de exposição do subsolo ou de camadas do solo de baixa
fertilidade e a necessidade de proteção em curto prazo, faz com que a gramagem
e/ou a hidrossemeadura sejam as formas de plantio mais usualmente utilizadas,
visando o revestimento da superfície desprotegida.
A hidrossemeadura tem as vantagens da rapidez e da facilidade de
execução, notadamente em taludes muito inclinados e altos, permitindo uma
composição de espécies diferenciadas de gramíneas e leguminosas.
A gramagem, em placas com fixação por estacas ou tela metálica, resolve a
proteção superficial do solo, desde que hajam cuidados para superar a
descontinuidade física entre o talude e a placa.
A grama em placas será obrigatoriamente adquirida em produtores
credenciados, evitando-se a exploração de jazidas vegetais, o que proporcionaria
a degradação de novas áreas para obtenção de matéria prima.
Deve ser aqui observado que a estabilização dos taludes, tanto de corte
como de aterro com maior potencial para instabilidades, deverá considerar a
utilização de gramíneas com sistemas radiculares profundos.
É também necessária a introdução de arbustos e trepadeiras alastrantes,
tolerantes à acidez comum dos solos tropicais, que protegem o terreno e ajudam o
desenvolvimento da sucessão natural de revegetação realizada por espécies
pioneiras nativas arbustivas e arbóreas.
Para os taludes de aterro, recomenda-se particular cuidado na base da saia
do aterro. O plantio deve avançar no terreno natural, para assegurar proteção
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eficiente na interface aterro / vegetação lindeira, prevenindo erosões e
escorregamentos devidos ao escorrimento superficial que preferencialmente se
localiza nestas descontinuidades. Aqui, o plantio deve considerar espécies
arbustivas e cespitosas, principalmente em situações onde o solo natural é
encharcado e nas proximidades de linhas de drenagem e cruzamento de
talvegues.
Na revegetação de taludes, a definição dos plantios deverá considerar
todos os elementos construtivos existentes, notadamente os projetos geométrico e
de drenagem. Especial atenção deve ser dada aos deságües na interface
drenagem implantada / drenagem natural.
De modo geral, embora as condições de solo demandem, para o bom
desempenho da cobertura vegetal, a escarificação do terreno e seu
enriquecimento com adubação primária e disposição de solo fértil serão indicados,
sempre que as condições locais apresentarem deficiências pré existentes ou em
conseqüência das obras.
Deverá ser procedido o acompanhamento da gramagem até a pega da
cobertura, realização de regas, quando necessário, assim como substituição ou
complementação no caso de falhas no fechamento da superfície final desejada.
Recomposição Vegetal de Áreas Degradadas
Refere-se a uma ampla gama de situações, como já citado nos objetivos do
Programa.
A definição da vegetação irá ocorrer após a restauração das
condições de topografia e drenagem, mas é implícito que as áreas devem ser
tratadas na mesma ótica de projeto e aprovadas em conjunto pela fiscalização.
O projeto, além de definir o tipo de plantio, deverá compreender:
9 Caracterização geoecológica do local, principalmente quanto as
condições climáticas e pluviosidade;
9 Reconhecimento da geometria e condições de drenagem da área;
9 Características da vegetação regional e endêmica, principalmente
quanto ao reconhecimento das espécies nativas de caráter pioneiro,
visando, com sua utilização, aproximar o projeto do processo natural
de sucessão vegetal, pioneiros, intermediários – clima;
9 Especificação da vegetação a ser utilizada
9 Contatar órgãos de fomento estaduais e municipais, visando o
suprimento de sementes e mudas;
9 Especificações de melhoria da qualidade do solo superficial,
prevendo:
9 escarificação profunda, no sentido das curvas de nível, para
atenuar a compactação dos solos, melhorar as condições de
infiltração das águas e possibilitar o enraizamento da futura
cobertura vegetal;
9 aplicação de corretivos e fertilizantes, calagem, adubação NPK,
inoculação com bactérias "Rhizobium" para garantir o crescimento
satisfatório das leguminosas;
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9 distribuição da camada de solo fértil, prevendo-se pelo menos 15
cm nos taludes e 25cm nas áreas de menores declividades.
Na restauração de áreas degradadas, a seleção da vegetação deve dar
prioridade ao uso de espécies com capacidade de promover melhorias na
disponibilidade de nutrientes no solo, apresentando: capacidade de proteção,
sistemas radiculares superficial e profundo, formação de dossel, etc. É fundamental
que tenham crescimento rápido para produção de biomassa, gerando matéria
orgânica e fertilizando o solo através da formação de “litter” e processos de
decomposição. Em segundo lugar será observado o valor intrínseco da vegetação,
tanto quanto à utilização de espécies ocorrentes nas formações vegetais da região
e seu uso pela fauna, como quanto ao valor paisagístico, em relação à rodovia
e/ou aos ambientes circundantes.
As recomendações quanto à especificação da vegetação, melhoria das
condições do solo e detalhamento dos projetos, devem refletir a priorização nas
intervenções para recomposição vegetal, indicando espécies com maior ou menor
rapidez de crescimento.
Nas situações menos problemáticas, sem graves riscos de ocorrência de
processos erosivos, pode ser considerada apenas a proteção superficial do solo,
propiciando condições para uma sucessão vegetal natural. Já em situações de
necessidade de recuperação e controle de processos erosivos e mesmo quando for
necessária a constituição de maciças populações (nas orlas de proteção de matas
parcialmente atingidas, criação de maciços interligando matas remanescentes
etc.), a especificação dos plantios deve considerar as necessidades/urgências de
cada situação.
No primeiro caso, deve ser dada prioridade a espécies com capacidade de
proteger o solo, principalmente pelo desenvolvimento dos sistemas radiculares tanto
superficiais (gramíneas e leguminosas), como profundos (taquaras, figueiras,
jenipapos, jatobás, mimosáceas, etc.). No segundo, além de espécies de
crescimento rápido, deve ser observada a dominância nas associações vegetais
que ocorrem na região, maximizando a utilização de espécies autóctones, mesmo
que de caráter pioneiro, visando a recolonização da flora e da fauna.
Observa-se que nas situações de restauração de margens de rios e várzeas
colocam-se os dois problemas, tanto de contenção de processos erosivos como de
recuperação da continuidade das formações ciliares, com sua diversidade florística
específica.

5.10.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos
programas. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de
apoio, visando a boa execução de seus Programas s Ambientais.
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b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empresas Privadas Contratadas
Projetistas responsáveis pelo detalhamento do Projeto ; Construtores
responsáveis pelas obras; e Supervisores, estes como responsáveis pelo Controle de
Qualidade das obras e futuros serviços de Conserva da Rodovia.

5.10.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
A execução
imediatamente após
plantios de taludes,
imediatamente após
jazidas, etc.

dos projetos de recomposição vegetal deve ocorrer
o preparo das áreas e ainda durante as obras, no caso dos
recomposição de processos erosivos e matas ciliares, e
o término de utilização, no caso de áreas de empréstimo,

5.10.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa, durante a etapa de conserva, estarão incluídos
nos orçamentos (quantidades e preços unitários) das obras a serem contratadas. A
cada ano, os custos deverão estar previstos nas verbas anuais dos Orçamentos de
Conservação, seja do DNIT, seja de empresa concessionária que se torne
responsável pela operação.

5.11 – PROGRAMA AMBIENTAL INTRUSÃO VISUAL, SEGREGAÇÃO URBANA E
SEGURANÇA OPERACIONAL
5.11.1 – APRESENTAÇÃO
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.
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5.11.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVAS
Segurança Operacional (Segregação Urbana e Interferências com a Rodovia)
Tendo em vista a implantação de nova pista paralela à existente, a seção
transversal, já duplicada, será composta por duas pistas de rolamento,
acostamentos, faixas de segurança e canteiro central, aumentando a largura da
área ocupada do corpo estradal e potencializando os problemas atuais
envolvendo a população local e usuários da rodovia. Em decorrência, todas as
interferências com a rodovia, incluindo as existentes, deverão ser objeto de análise
visando uma concepção que considere as particularidades de cada situação.
A premissa básica dos projetos deverá avaliar que:
9 Após a implantação da nova pista, o perigo de cruzamento da seção
duplicada, por veículos e pedestres, será potencializado;
9 Necessidade de implantação de retornos estrategicamente
posicionados, assim como soluções/dispositivos impeditivos do
cruzamento aleatório de veículos pelas pistas;
9 A segregação urbana pela rodovia, embora este impacto ao meio
antrópico exista desde a implantação da BR-101 há quase 40 anos.
Intrusão Visual
A implantação de nova pista paralela à existente potencializará os
problemas de intrusão visual pré-existentes. Em conseqüência torna-se necessário
propor no Projeto de Engenharia elementos esteticamente adequados às
paisagens, sejam rurais ou urbanas.

5.11.3 – OBJETIVOS
Os objetivos deste programa compreendem:
9 dispor o projeto de soluções que contemplem a segurança
operacional, considerando não apenas os aspectos técnicos, já
previstos nas normas do DNIT, mas também o uso da rodovia por
atividades sócio econômicas regionais;
9 reduzir / eliminar a intrusão visual pela seleção e localização de
espécimes vegetais, considerando:
9

a coerência no tratamento paisagístico ao longo do percurso;

9 as características ambientais e paisagísticas das regiões percorridas
pela estrada;
9 as condições específicas de solo e de alteração da topografia
original acarretadas pela execução da rodovia;
9 as oportunidades de comunicação visual exigida pela segurança
viária;
9 as possibilidades de propiciar proteção contra vento, propagação de
ruídos, proteção de áreas de interesse específico;
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9 ampliação das áreas vegetadas, procurando dar continuidade às
matas ciliares remanescentes no limite da faixa de domínio,
propiciando condições para a recolonização espontânea da fauna
terrestre atingida pelas obras.

5.11.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPOS E MÉTODOS
As atividades deste Programa referem – se às etapas de detalhamento do
Projeto de Engenharia onde serão considerados, sem se limitar, os seguintes fatores :
A – Segurança Operacional
Interseções /Acessos
a ) Normas para projeto vigentes no DNIT;
b) Aumento da distância a percorrer para transposição da nova seção da
pista duplicada, devendo ser previstos dispositivos que obriguem ao cruzamento de
somente uma pista por vez, por veículos ou pedestres; considerar que em
decorrência da forte predominância da atividade canavieira nas regiões lindeiras,
é constante a circulação de treminhões (carretas rodoviárias longas, adaptadas ao
transporte de cana de açúcar)
c) Executar ostensivo projeto de sinalização, não apenas para a BR-101 mas
também às vias interceptantes;
d)No dimensionamento do dispositivo, considerar os aumentos dos fluxos de
veículos e pedestres relativos a turismo, colheitas de safras, períodos letivos, festas
regionais e outros de aspectos locais;
As principais interseções no trecho em projeto compreendem:
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DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

LADO DA
OCORRÊNCIA

KM

UF

139,1

AL

Entroncamento com a AL-220(B)

136,0

AL

Início da travessia urbana de São Miguel dos
Campos

135,5

AL

Acesso à área urbana de São Miguel dos Campos

LD

132,8

AL

Acesso à área urbana de São Miguel dos Campos

LD

132,5

AL

Fim da travessia urbana de São Miguel dos Campos

-

129,2

AL

Entroncamento com a AL-220(A); acesso a Barra de
São Miguel

LD

118,4

AL

Entroncamento com a AL-215(B)/105; acesso a Boca
da Mata

LE

111,0

AL

Entroncamento com a AL-215 (A); acesso a
Marechal Deodoro, Praia do Francês e Maceió via
praias

LD

LE
LD/ LE
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DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

LADO DA
OCORRÊNCIA

KM

UF

105,5

AL

Acesso à Usina Terra Nova

LD

102,1

AL

Entroncamento com a BR-316 – Rodovia Secundária

LD

99,0

AL

Entroncamento com a BR-316 (A); acesso a Pilar e
Maceió (LD) e Atalaia (LE)

77,2

AL

Entroncamento com a BR-104(B); acesso a Rio Largo
e Maceió

LD

68,8

AL

Entroncamento com a BR-104 (A): acesso a Murici e
União dos Palmares

LE

51,8

AL

Acesso à Estação Ecológica de Murici

LE

50,5

AL

Entroncamento com a AL-413; acesso a Flexeiras

LD

36,1

AL

Entroncamento com a AL-205; acesso a Joaquim
Gomes

LD

24,5

AL

Início da Terra Indígena Wassu-Cocal

LE/ LD

22,0

AL

Fim da Terra Indígena Wassu-Cocal

LE/ LD

4,9

AL

Entroncamento com a AL-488; acesso a Jundiá

LD

2,7

AL

Entroncamento com a AL-099; acesso a Colônia
Leopoldina

LE

215,1

PE

Divisa PE/ AL

212,8

PE

Acesso a Campos Frios

LD

209,0

PE

Acesso Posto Fiscal (Retorno)

LD

188,5

PE

Entroncamento com a PE-126; acesso a Catende

LD

LD/ LE

-

Retornos
a) Normas para projeto vigentes no DNIT;
b) Os dispositivos devem ser estrategicamente colocados de modo a permitir
o mínimo de percurso pela BR 101, daqueles veículos com intenção de retorno;
c) Aumento da distância a percorrer para transposição da nova seção da
pista duplicada, devendo ser previstos dispositivos que obriguem ao cruzamento de
somente uma pista por vez, por veículos ou pedestres; considerar que em
decorrência da forte predominância da atividade canavieira nas regiões lindeiras,
é constante a circulação de treminhões (carretas rodoviárias longas, adaptadas ao
transporte de cana de açúcar);
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d) Executar ostensivo projeto de sinalização;
e) No dimensionamento do dispositivo, considerar os aumentos dos fluxos de
veículos e pedestres relativos a turismo, colheitas de safras, períodos letivos, festas
regionais e outros de aspectos locais;
f) Sempre que as condições técnicas/de segurança forem favoráveis,
implantar
os
dispositivos
em
conjunto
com
as
interseções/acessos,
reduzindo/evitando percursos para retornar pelas populações locais.
Os retornos a serem implantados no trecho em projeto, compreendem:
ALAGOAS

PERNAMBUCO

Km 124,7

Km 212,8

Km 94,2

Km 209,0

Km 83,4

Km 205,0

Km 63,6

Km 203,0

Km 57,5

Km 197,8

Km 32,0

Km 193,8

Km 25,6

_

Km 20,0

_

Km 14,3

_

Km 8,0

_

Travessias Urbanas
a) Normas para projeto vigentes no DNIT;
b) Os segmentos correspondentes às travessias urbanas devem ser objeto de
estudos/análises
das
demandas
das
populações
envolvidas,
para
dimensionamento/concepção dos dispositivos;
c) Aumento da distância a percorrer para transposição da nova seção da
pista duplicada, devendo ser previstos dispositivos que obriguem ao cruzamento de
somente uma pista por vez, por veículos ou pedestres; considerar que em
decorrência da forte predominância da atividade canavieira nas regiões lindeiras,
é constante a circulação de treminhões (carretas rodoviárias longas, adaptadas ao
transporte de cana de açúcar);
d) Executar ostensivo projeto de sinalização;
e) No dimensionamento do dispositivo, considerar os aumentos dos fluxos de
veículos e pedestres relativos a turismo, colheitas de safras, períodos letivos, festas
regionais e outros de aspectos locais;
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f) Planos de expansão industrial, implantação de loteamentos para novas
áreas comerciais, residencias, laser, etc.;
g) Estabelecer os fluxos de pedestres e veículos dos núcleos urbanos, para
posicionamento e caracterização dos dispositivos das travessias.
As principais travessias urbanas no trecho em projeto compreendem:
Km 136,0 – Travessia Urbana de São Miguel dos Campos
Km 24,5 – Travessia da Terra Indígena Wassu-Cocal
Intrusão Visual
O Programa compreende a exigência de elaboração e execução de
projeto paisagístico para todos os trechos de construção da rodovia, abrangendo:
9 características ambientais e paisagísticas da região;
9 reconhecimento das especificidades de projeto e funcionais da
integração multimodal;
9 condições específicas de solo e de alteração da topografia natural
acarretadas pela execução da rodovia;
9 condições da biota nas áreas remanescentes limítrofes à via;
caracterização da vegetação, visando a utilização de espécies
nativas e/ou adaptadas às condições regionais;
9 verificação da existência de bancos de mudas e sementes locais em
viveiros de órgãos estaduais, municipais e particulares;
9 necessidades de sinalização verde (nos cruzamentos em nível),
criação de barreiras visuais e proteção aos ruídos e à poluição;
9 esquivar-se da utilização de espécies vegetais frutíferas, evitando a
aproximação de animais à rodovia;
9 detalhamento das situações paisagísticas, marcas referenciais,
principalmente em correspondência a áreas urbanas, a cruzamentos
em geral e a pátios de integração de modos de transporte;
9 apresentação prévia de anteprojeto, para aprovação
fiscalização, acompanhado de memorial justificativo;

pela

9 realização de projeto executivo com locação, especificação e
quantificação das espécies vegetais a serem implantadas;
especificações de plantio, correção do solo, cuidados de
manutenção.
9 dispor no projeto de padrões paisagísticos que, em obras rodoviárias,
são pequenos módulos de vegetação especialmente escolhidos para
cada variação geométrica da pista, com objetivos específicos de
controle da erosão, sinalização viva, proteção ambiental, etc. De
acordo com o “Manual de Instruções Ambientais para Obras
Rodoviárias” editado pelo DER do Paraná, os padrões paisagísticos
compreendem, sem se limitar:
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a) Padrão Tangente, para faixas de domínio – composto por vegetação
disposta em forma de ilhas, com finalidade de quebra de monotonia;
b) Padrão Posto de Combustível – composto por vegetação arbustiva, com
floração exuberante ou folhagem atraente, com finalidade de marcar a paisagem
das entradas de postos de serviço;
c) Padrão Aterros – composto por vegetação arbustiva, junto ao
acostamento, consorcio de grama no corpo da saia e em sua extremidade final,
árvores hidrófilas, com elevada evapotranspiração;
d) Padrão Banquetas – composto por trepadeiras e arbustivas (de pouco
peso) e gramíneas, resistentes a carência de água e fertilidade, com finalidade de
reduzir a aridez visual das banquetas;
e) Padrão Retorno – composto por vegetação de baixo porte, com
finalidade de sinalizar os retornos;
f) Padrão Áreas Industriais – composto por vegetação de florada exuberante,
com finalidade de destacar as áreas industriais;
g) Padrão Ruas Marginais – composto de flores anuais, plantadas em floreiras,
com finalidade de marcar recuos nas calçadas, protegendo o pedestre;
h) Padrão Placa de Sinalização – composto por vegetação de baixo porte e
gramíneas, com finalidade de evitar o aparecimento de espécimes
invasores/inadequados frontalmente às placas;
i) Padrão Pontes – composto por árvores, arbustivas e gramíneas, com
finalidade de sinalizar as obras a grande distancia e oferecer barreira a efluentes
tóxicos quando da ocorrência de acidentes;
j) Padrão Áreas Degradadas – composto por árvores, arbustivas e gramineas,
rústicas, com objetivo de suavizar o aspecto estéril de áreas degradadas;
k) Padrão Cortina Verde – composto por arbustivas e maciços de árvores de
grande porte, com objetivo de suavizar o impacto visual de taludes verticais e áreas
degradadas;
l) Padrão Canaletas – composto por gramíneas, com objetivo de filtrar os
sólidos que escorrem dos taludes, mantendo limpas as canaletas;
m) Padrão Trevo – composto por árvores e arbustivas dispostos linearmente e
em ilhas e gramíneas, com objetivo de evitar ofuscamento noturno e dar destaque
aos trevos;
n) Padrão Curvas Horizontais – composto de árvores e arbustivas, com
finalidade de sinalizar a longa distância as curvas horizontais e locais perigosos;
o) Padrão Talude de Corte – composto de gramíneas, leguminosas rasteiras e
arbustivas, dispondo na crista do talude com arbustos escandentes com
reprodução por megulhia, com objetivo de proteger toda a área do talude;
p) Padrão Travessia de Pedestre – composto por gramíneas, com objetivo de
estimular a redução de velocidade e orientar a travessia de pedestres;
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q) Padrão Canteiro Central com Barreira Contra Luz – Composto por
gramíneas e arbustivas, com finalidade de servir de barreira contra luz/ofuscamento
e proteger o canteiro central;
r) Padrão canteiro Central sem barreira Contra a Luz – composto por
gramíneas, com finalidade de proteger o canteiro central;
s) Padrão parada de Ônibus – composto por árvores e gramíneas, com
finalidade de oferecer abrigo ao vento calor;
t) Padrão Proteção Contra Erosão – composto por arbustivas com radiculares
profundas que garantam a estabilidade nos deságües dos dispositivos de
drenagem no terreno natural.
Transplante de Espécies Vegetais Selecionadas
Os segmentos rodoviários urbanos são geradores de sérios conflitos com o
espaço urbano, inclusive em termos de intrusão visual. Os impactos decorrentes da
rodovia e seus equipamentos operacionais são potencializados pela estrutura viária
urbana.
Infelizmente as iniciativas por parte dos órgãos rodoviários de amenizar ou
mesmo erradicar este impacto, com soluções indicadas em Projetos de Paisagismo,
tem se mostrado ineficaz pela atuação isoladamente ou em sinergia de, no mínimo,
os seguintes fatores:
a) Demora no crescimento da mudas de arbóreas;
b) Roubo e vandalismo, facilitados pelo pequeno porte das mudas;
c) Longo convívio das populações e usuários da rodovia com paisagens
urbanas estéreis, em face da demora do crescimento dos espécimes
d) Utilização de espécimes exóticas à biota local.
Em decorrência destes fatores negativos, o Projeto Final de Engenharia
deverá prever a utilização de espécimes vegetais adultos obtidos, por seleção e
remoção prévia às atividades da obra, em áreas a serem desmatadas,
obedecendo a metodologia a seguir.
a) Vistoria, seleção e marcação dos espécimes saudáveis com diâmetro
igual ou superior a 20 cm,
b) Realizar o transplante nos períodos de maior circulação da seiva e menor
taxa de transpiração das folhas;
c) Numerar os indivíduos e marcar a direção do norte magnético em seu
tronco. A numeração servirá para acompanhamento futuro do
desenvolvimento das árvores transplantadas. A indicação do rumo norte
tem por objetivo o replantio em condições similares ao seu local de origem
d) Por processo de poda, reduzir a copa em 30%, preservando sua forma
natural. Se o transplante não for imediato, aplicar uma solução pastosa
com adesivo e a base de sulfato de cobre para evitara instalação de
fungos;
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e) Proceder ao corte das raízes e do torrão, através de escavação de
trincheira com 1,5 a 2,0 m de profundidade, em função do porte da
árvore;
f) Suspender a árvore por processo a serem definidos em função de seu
porte, evitando-se machucaduras em seu tronco;
g) Após o transporte, dispor o espécime na cova, de acordo com a
orientação magnética, observando a perpendicularidade do tronco;
h) As covas, na profundidade de 2,0 a 2,5 m, retangulares, deverão ser
abertas, adubadas com adubo orgânico e irrigadas previamente ao
plantio;
i) Proceder o escoramento da árvore e o recobrimento das raízes, não
deixando vazios e realizar compactação suave;
j) Implantar, na projeção da copa, com terra, bacia para retenção de água;
k) Irrigar no dia do plantio e posteriores, sempre revolvendo a terra
superficialmente e em profundidade com ferramentas adequadas que
não danifiquem as raízes;
l) Cobrir a bacia com palha;
m) Após o plantio, terá inicio o período de manutenção inicial que
compreende a irrigação 3 vezes por semana, controle de pragas e revisão
das escoras. A manutenção inicial se estenderá por período de 4 meses,
semanalmente;
n) A manutenção periódica terá inicio imediatamente após a inicial,
compreenderá podas, adubações e irrigações até a total adaptação /
consolidação da árvore.

5.11.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas que fazem parte do Projeto de Ampliação da Capacidade da BR101/AL/PE. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos
Programas. O DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de
apoio, visando a boa execução de seus Programas s Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empresas Privadas Contratadas
Projetistas responsáveis pelo detalhamento do Projeto; Construtores
responsáveis pelas obras; e Supervisores, estes como responsáveis pelo Controle de
Qualidade das obras e futuros serviços de Conserva da Rodovia.
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5.11.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa terá início no detalhamento do Projeto e se estenderá por
todo o período das obras e posteriormente, na fase operacional da rodovia.

5.11.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa, durante a etapa de construção, estarão incluídos
nos orçamentos (quantidades e preços unitários) das obras a serem contratadas. A
cada ano, os custos deverão estar previstos nas verbas anuais dos Orçamentos de
Conservação, seja do DNIT, seja de empresa concessionária que se torne
responsável pela operação.

5.12 – PROGRAMA AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL
5.12.1 – APRESENTAÇÃO
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.

5.12.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVAS
Os impactos ambientais cadastrados ao longo do segmento
compreenderam o passivo ambiental instalado a partir da implantação da rodovia
e atividades antrópicas danosas ao corpo estradal, à faixa de domínio e à região
lindeira.

5.12.3 – OBJETIVO
O objetivo deste Programa é o de identificar, analisar e propor soluções que
erradiquem / minimizem as degradações detectadas / suas conseqüências. Os
problemas registrados compreendem: ocorrência de processos erosivos,
assoreamentos (de terrenos naturais, bacias de drenagem e cursos d’água),
alagamentos decorrentes do represamento por OACs mal posicionadas e
obstrução do sistema de drenagem da rodovia, incêndios na faixa de domínio e
região lindeira, travessias/intrusão urbana, uso indevido da faixa de domínio
(construções, escavações e descartes, depósito de lixo orgânico) ausência de
composição paisagística por vegetação selecionada na faixa de domínio /
canteiros centrais / trevos / travessias urbanas e outros dispositivos, instabilidades /
quedas de blocos em taludes do corpo estradal, pondo em risco as populações
lindeiras e usuários da via.
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5.12.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
As atividades deste Programa referem-se às etapas de Detalhamento do
Projeto Básico (ou Projeto Final de Engenharia), Execução das Obras e sua
Supervisão, bem como à Conservação da Rodovia.
a) Etapa de Detalhamento do Projeto Básico
Na elaboração dos Projetos de recuperação do passivo ambiental deve
haver a preocupação de erradicar / minimizar os problemas /suas conseqüências,
tendo como produto final a harmonia entre a obra de engenharia com o meio
ambiente, recuperando as áreas ao seu uso original, considerando-se os aspectos
técnicos /de segurança e paisagísticos.
A não consideração da recuperação ambiental na época de implantação
da rodovia permitiu a instalação / evolução do conjunto de degradações a seguir,
que, sem se limitar, compõe o passivo ambiental do trecho em projeto.
b) Etapa de Execução das Obras
As recomendações para esta etapa prendem-se fundamentalmente à
realização das obras com estrita observância do projeto e das Especificações
Gerais e particulares adotadas pelo DNIT em cada um dos projetos de engenharia.
A realização do controle também deverá seguir a sistematização
estabelecida nas Especificações já mencionadas. Deve-se ressaltar que, para ser
eficaz, o controle deve ser feito antes, durante e depois da execução.
O controle antes da execução consiste em verificar se os materiais a serem
empregados satisfazem às especificações requeridas, se a locação do serviço a ser
executado está correta, se estão bem definidas as atividades a serem
desenvolvidas, se os recursos necessários são adequados e estão disponíveis e se os
serviços preparatórios foram executados a contento.
O controle durante a execução consiste na verificação, à medida que os
serviços progridem, das larguras, espessuras e cotas da obra em comparação às do
projeto, dos volumes de serviço, dos procedimentos construtivos, das densidades
obtidas etc. A simples inspeção visual e o acompanhamento da execução
permitem muitas vezes detectar problemas tais como a utilização de materiais sem
qualidade adequada ou execução deficiente, que poderiam, se passassem
despercebidos, criar problemas para o desempenho da obra.
O controle após a execução é simples, desde que as verificações de
qualidade e de quantidade tenham sido feitas adequadamente. Consistirá em
verificar se não existem, ou se não surgem com a circulação dos equipamentos e
veículos ao longo da obra, pontos ou áreas deficientes, que necessitem ser refeitos
ou reparados desde logo.
c) Etapa de Conservação da Rodovia
A prevenção e a contenção das obras de recuperação do passivo
ambiental dependerá da eficiência dos monitoramentos realizados atestando o
funcionamento adequado dos sistemas implantados, prevenindo a formação de
processo erosivos/assoreamentos e indicando novas obras ou complementação /
reforço dos dispositivos existentes.
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Recomenda-se, a realização dos monitoramentos principalmente durante a
ocorrência de chuvas, ou logo após o seu término. As atividades mais comuns e
necessárias referem-se à reconstrução de dispositivos danificados, recomposição
de valetas, correção de declividades, desobstrução e limpeza, realinhamento de
canaletas, melhoria da seção e/ou do revestimento, construção de dissipadores de
energia em locais onde se evidenciarem necessários, etc.
Um aspecto que deverá merecer atenção especial se refere aos problemas
de ravinamento (ou voçorocamento). Note-se que deverão ser atendidas pela
conservação todas as voçorocas originadas por dispositivos da rodovia, ou que
representem ameaça à integridade do corpo estradal evitando – se a formação de
novo passivo ambiental.

5.12.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas contratante e principal fiscal da aplicação/realização dos Programas. O
DNIT poderá contratar consultores para serviços especializados e de apoio, visando
a boa execução de seus Programas s Ambientais.
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas.
c) Empresas Privadas Contratadas
Projetistas responsáveis pelo detalhamento do Projeto Básico; Construtores
responsáveis pelas obras; e Supervisores, estes como responsáveis pelo Controle de
Qualidade das obras.

5.12.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado desde o início do Detalhamento do
Projeto até a completa execução das obras da estrada, e mantido na etapa de
conservação, durante toda sua vida útil.

5.12.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa, durante a etapa de construção, estarão incluídos
nos orçamentos (quantidades e preços unitários) das obras a serem contratadas.
Durante a etapa de operação, a cada ano, os custos deverão estar previstos nas
verbas anuais dos Orçamentos de Conservação, seja do DNIT, seja de empresa
concessionária que se torne responsável pela operação.
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5.12.8 – ANEXOS
Em anexo a este Programa estão apresentados os seguintes documentos a
serem detalhados no Projeto Final de Engenharia:
A – Instruções para o detalhamento do Projeto de Engenharia
B – Planilhas de Quantidades
C – Projetos Tipo
D – Especificações de Serviço
A – INSTRUÇÕES PARA O DETALHAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA
Nesta seção são apresentadas as instruções de trabalho para a mitigação
dos impactos detectados. Compreendem as intervenções físicas que serão
implementadas nas áreas degradadas, bem como as indicações de programas
educacionais/informativos a serem desenvolvidos junto às comunidades envolvidas.
Os programas educacionais/informativos encontram-se detalhados nos
Programas Ambientais, constantes nos Projeto Básico Ambiental.
Quanto às intervenções físicas aqui previstas, seus quantitativos, projetos-tipo
e especificações executivas indicadas neste trabalho, serão inseridos no Projeto
Básico de Engenharia.
EROSÕES
SUPERFÍCIES ERODIDAS
9 Levantamento topográfico compreendendo: locação e nivelamento
de linha base na faixa de domínio da rodovia, com estaqueamento
de 10 em 10 metros, por toda extensão do local onde se faz
necessário implantar a intervenção corretiva; levantamento de
seções transversais, a partir do eixo locado, visando à caracterização
total da área, representando o corpo estradal e seus “off-sets” de
terraplanagem, proporcionando perfeita representação da área
problemática em relação a rodovia;
9 Cadastramento de todos os dispositivos de drenagem e obras-de-arte
correntes, informando o estado de conservação e funcionamento;
9 Caracterização e avaliação da cobertura vegetal da área objeto do
levantamento topográfico;
9 Elaboração de projeto para reabilitação da área cujos tópicos
principais são: terraplanagem; drenagem; obras de contenção;
implantação de cobertura vegetal, contemplando, inclusive, a
utilização de consórcios de espécies nativas com exóticas.
PROCESSOS DE RAVINAMENTO
9 Levantamento topográfico do ravinamento, de acordo com os
seguintes procedimentos: locação e nivelamento de linha base,
estaqueada de 5 em 5 metros, iniciando-se a montante do
260

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

ravinamento; levantamento de seções transversais,
comprimento de 20 metros para cada lado da cava;

com

o

9 Caracterização e avaliação da cobertura vegetal da área objeto do
levantamento;
9 Elaboração de projeto para a implantação de medidas emergenciais
de contenção do ravinamento, buscando soluções baseadas em
técnicas agrícolas, evitando-se escavações que contribuam para o
agravamento dos processos de assoreamento existentes;
9 Projeto para implantação de cobertura vegetal no terreno natural,
adjacente ao ravinamento, contemplando, inclusive, a utilização de
consórcios de espécies nativas com exóticas.
ASSOREAMENTOS
9 Eliminar as erosões que causam os assoreamentos;
9 Caracterização da cobertura vegetal das áreas lindeiras;
9 Detalhamento do projeto para implantação/adensamento de
cobertura vegetal na área assoreada, contemplando, inclusive e se
necessário, a utilização de consórcio de espécies nativas com
exóticas;
ESCORREGAMENTOS
9 Levantamento topográfico, compreendendo: locação e nivelamento
de linha base na faixa de domínio da rodovia, com estaqueamento
de 10 em 10 metros, por toda extensão do local onde se faz
necessário implantar a intervenção corretiva; levantamento de
seções transversais, a partir do eixo locado, visando à caracterização
total da área, representando o corpo estradal e seus “off-sets” de
terraplanagem, proporcionando perfeita representação da área
problemática em relação a rodovia;
9 Cadastramento de todos os dispositivos de drenagem e obras-de-arte
correntes, informando o estado de conservação e funcionamento;
9 Caracterização e avaliação da cobertura vegetal da área objeto do
levantamento topográfico;
9 Elaboração de projeto para reabilitação da área cujos tópicos
principais são: terraplanagem; drenagem; obras de contenção;
implantação de cobertura vegetal, contemplando, inclusive, a
utilização de consórcios de espécies nativas com exóticas;
9 Executar estudos geológicos/geotécnicos.
ALAGAMENTOS
9 Implantar defensas metálicas para reduzir
acidentes/contaminação do manancial;

o

potencial

de

9 Face à utilização da água pela população local, deve-se prever a
necessidade de estabelecer convênio com os organismos ambientais
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para o monitoramento da qualidade da água ao longo do tempo,
conforme Programa Ambiental constante nos Estudos Ambientais.
QUEIMADAS NA FAIXA DE DOMÍNIO
9 Obedecer Decretos Presidenciais e Instruções DNIT;
9 Manter a vegetação sempre aparada;
9 Manter sempre limpos os aceiros na cerca delimitadora da faixa de
domínio;
9 Coibir a prática efetuando fiscalizações rigorosas e programas
informativos junto às comunidades, conforme Programa Ambiental
constante nos Estudos Ambientais.
PRESENÇA DE ANIMAIS NA PISTA
9 Indicar a necessidade de se manter equipe especializada da Polícia
Rodoviária Federal para o recolhimento de animais na faixa de
domínio;
9 Implantar programa educacional junto à população lindeira visando
coibir a presença de animais na faixa de domínio, conforme
Programa Ambiental constante nos Estudos Ambientais;
9 Manter a vegetação sempre aparada;
9 Implantar em todo o segmento cercas delimitadoras da faixa de
domínio.
OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR TERCEIROS
9 Coibir a ocupação da faixa efetuando fiscalizações rigorosas e
programas informativos junto às comunidades, conforme Programa
Ambiental constante nos Estudos Ambientais;
B – PLANILHAS DE QUANTIDADES
A Tabela a seguir apresenta os quantitativos de serviços necessários à
recuperação do Passivo Ambiental (conforme caracterizado neste Programa) e de
acordo com os Projetos-Tipo constantes no subitem C. Também estão indicadas
neste quadro as Especificações de Serviço detalhadas em D.
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CÓD

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROJETOTIPO (PT)

ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇO

UNID.

DMT
KM

QUANT.

1. Reconformação de Talude

DNIT-ES 280/97

M3

95.095,00

2. Canaleta de Drenagem em Concreto

DNIT-ES 288/97

M

3.710,00

DNIT-ES 291/97

M

168,00

DNIT-ES 341/97

M2

59.510,00

DNIT-ES 283/97

Unid.

03

ES MA - 01

M3

5,00

DNIT-ES 278/97

M2

2.340,00

DNIT-ES 280/97

M3

1.400,00

9. Remoção de Terra

DNIT-ES 280/97

M2

40,00

10. Construção de valetas em terra

DNIT-ES 288/97

M

40,00

11. Limpeza com retirada de material afetado
pelos desrupmentos

DNIT-ES 280/97

M3

1.500,00

12. Revegetação repondo espécies com
raízes profundas (bambu, vetiver, etc)

DNIT-ES 341/97

M2

500,00

13. Desobstrução de Bueiro

DNIT-ES 297/97

Unid.

01

3. Descida D'Água
4. Hidrossemeadura

PT IV
PT I

5. Dissipador de Energia
6. Rip-rap de solo cimento

PT III

7. Limpeza da Área
8. Retaludamento

PT II

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

TOTAL

MES/ANO BÁSICO DE REFERENCIA:
RODOVIA: BR-101/AL/PB
TRECHO:
SEGMENTO:

QUADRO
PARA

DE

RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL

QUANTIDADES
DO

PASSIVO
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C – PROJETOS TIPO
Os Projetos-Tipo aqui apresentados indicam as atividades básicas necessárias
à recuperação do Passivo Ambiental e têm por objetivo permitir a estimativa
preliminar dos quantitativos de serviços a executar.
PROJETO TIPO I – Revegetação de áreas através do plantio de sementes de
gramíneas e leguminosas por hidrossemeadura.
a) situação atual

b) situação final
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PROJETO TIPO II – Retaludamento de corte, por redução de inclinação do
talude ou banqueteamento.
Situação original

a) redução de inclinação

b) banqueteamento
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PROJETO TIPO III – Estrutura em sacos de cimento
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PROJETO TIPO IV – Descida d’água
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D – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO
Neste subitem são indicadas as especificações para execução dos serviços
previstos, conforme Planilha de Quantidades retro.
A execução dos serviços e os materiais a empregar deverão obedecer as
normas da ABNT , as “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” do DNIT e as
Especificações Complementares apresentadas a seguir.
As referências destas às Especificações Gerais serão efetuadas mediante o
número do código do texto e título publicado pelo DNIT, conforme a seguir:
SERVIÇO

ESPECIFICAÇÃO

1. Reconformação de Talude

DNIT-ES 280/97

2. Canaleta de Drenagem em Concreto

DNIT-ES 288/97

3. Descida D'Água

DNIT-ES 291/97

4. Hidrossemeadura

DNIT-ES 341/97

5. Dissipador de Energia

DNIT-ES 283/97

6. Rip-rap de solo cimento

ES MA - 01

7. Limpeza da Área

DNIT-ES 278/97

8. Retaludamento

DNIT-ES 280/97

9. Remoção de Terra

DNIT-ES 280/97

10. Construção de valetas em terra

DNIT-ES 288/97

11. Limpeza com retirada de material afetado pelos desrupmentos

DNIT-ES 280/97

12. Revegetação repondo espécies com raízes profundas (bambu, vetiver, etc)

DNIT-ES 341/97

13. Desobstrução de Bueiro

DNIT-ES 297/97

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
ES MA-01 – ESTRUTURA EM SACOS DE SOLO-CIMENTO
1 – OBjETIVO
Esta especificação trata dos procedimentos a serem seguidos na execução
de estruturas de arrimo em alvenaria de sacos de solo cimento, que são utilizados
no preenchimento de cavidades decorrentes de erosões em taludes, nas quais se
necessita de arrimo (muro de peso). O rip-rap congrega, portanto, a resistência ao
processo erosivo do intemperismo a condição de suporte de arrimo.
2 – REFERÊNCIAS
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os seguintes
documentos:
a)

ES MA-02 – Regularização manual de taludes

b)

PT-III – Estrutura em sacos de solo-cimento
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DNIT 1996 – Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle
Ambientais
DNIT 1996 – Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviários
3 – DEFINIÇÃO
A estrutura é constituída por mistura de solo, cimento e água, condicionada
em saco de juta (aniagem, plástico ou similar), compactada manualmente ou
curada com umidade natural ou induzida, adquire altas resistências mecânicas,
permitindo sua utilização como elemento estrutural de arrimo ou de resistência ao
processo erosivo. A característica do rip-rap de baixo custo se prende ao processo
construtivo com materiais locais, evitando-se os custos de transporte, bem como o
manuseio fácil pelo operário no local de construção.
Os sacos utilizados devem ter dimensões, que permitam este fácil manuseio,
após o seu enchimento.
4 – CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços de confecção/implantação das estruturas somente terão início
após a regularização manual da área.
5 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
5.1 – Material
- Cimento: DNIT - EM 36/71 “- Recebimento e aceitação de cimento Portland
comum e Portland de alto forno”.
- Solo natural de boa consistência
- Água: DNIT - EM 34/70 - “Água para concreto”.
- Sacos: Aniagem, juta, plástico ou similar com dimensões aproximadas de
0,15 m x 0,30 m x 0,45 m, perfazendo o volume de 0,04 m3, ou 25 unidades por metro
cúbico.
5.2 – Equipamento
Os serviços de implantação das estruturas se farão com o uso de ferramentas
manuais diversas e outras que se fizerem necessárias, tais como cordas, andaimes,
etc.
5.3 – Execução
5.3.1 – Preparo da Mistura de Solo Cimento
A mistura de solo cimento deve ser preparada no local da obra, cuidando-se
da dosagem correta de seus elementos constituintes, cimento, solo, água, os quais
após sua mistura homogênea, em masseira ou betoneira, será condicionada no
saco, compactada manualmente por socagem, e estará em condições de cumprir
suas funções estruturais após o período de cura do solo cimento.
O traço a ser adotado e que proporciona bons resultados, tem a seguinte
proporção volumétrica:
- uma parte de cimento
- quinze partes de solo local
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O solo deverá ser peneirado (peneira de 9 mm), para garantir melhor
homogeneidade da mistura.
A água a ser adicionada a mistura, normalmente por aspersão tipo chuva,
uniformemente distribuída sobre a mistura até atingir o grau de umidade desejado.
A massa assim preparada será ensacada até o volume de 80% do volume do
saco, de modo a permitir que a boca do mesmo possa ser fechada, na própria
acomodação deste no muro.
5.3.2 – Implantação da Estrutura
Para constituição do muro, os sacos devem ser colocados em fileiras, e esta
última organizada de forma “mata junta”, permitindo amarração das mesmas
(igualmente alvenaria de tijolos); seguindo-se a compactação manual com
soquete de madeira.
A compactação manual das camadas de fileiras, deverá ser procedida do
centro para a periferia, tomando-se o cuidado de não danificar os sacos, no
máximo até duas horas depois do preparo da mistura e estendendo a
compactação na superfície externa da estrutura.
Após a montagem de cada duas camadas, deve-se aspergir água em
quantidade moderada, para se manter a umidade ótima da mistura.
A face externa do muro deverá ter inclinação compatível com o talude de
corte, ou, sendo estrutura de contenção, inclinação 1/10, respeitando-se o gabarito
máximo de 6 m e adotando-se a largura da base 1/3 da altura.
Atenção especial deverá ser dada a drenagem do conjunto, através de
dreno vertical de areia ou brita na face posterior do muro, e a instalação de
barbacãs no sentido transversal do muro, para facilitar a drenagem interna.
6.0 – MANEJO AMBIENTAL
6.1 – O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora da área de trabalho
deve ser evitado.
6.2 – A implantação das estruturas se dará imediatamente após a regularização
manual da área.
6.3 – Todo material excedente deverá ser removido das proximidades dos
dispositivos de drenagem e talvegues naturais.
7.0 – INSPEÇÃO
7.1 – Verificação Final da Qualidade
7.1.1 – O controle geométrico, no que diz respeito aos alinhamentos e às
profundidades, será feito através de levantamentos topográficos auxiliares.
7.1.2 – Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas
de Serviços específicas com as quais será feito o acompanhamento da execução.
7.2 – Aceitação e Rejeição
7.2.1 – Os serviços somente serão aceitos desde que atendida esta Norma.
7.2.2 – Os serviços rejeitados serão corrigidos, complementados ou refeitos.
271

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

8.0 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Os serviços serão medidos, considerando-se o volume de construção das
estruturas, expressos em metros cúbicos, inclusive a conformação geométrica,
regularização e compactação manuais, aquisição e transporte dos materiais
necessários, enfim tudo necessário aos objetivos almejados.
ES MA-02 – REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES
1 – OBJETIVO
Esta Especificação trata dos procedimentos a serem seguidos para
regularização manual de taludes.
As áreas beneficiadas compreendem aquelas onde são previstos a
implantação de estruturas de contenção e/ou cobertura vegetal.
2 – REFERÊNCIAS
Para entendimento desta Norma deverão ser consultados os seguintes
documentos:
a) DNIT-ES 341/97 – Proteção Vegetal
b) DNIT 1996 – Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e
Controle Ambientais
c) DNIT 1996 – Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos
Rodoviários
3 – DEFINIÇÕES
A regularização manual de taludes compreende o acerto por meio de
ferramentas manuais às superfícies irregulares, formando uma superfície estável,
uniforme, livre de reentrâncias e ondulações, pedras ou qualquer outro obstáculo
que impeça a implantação posterior da obra prevista.
4 – CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços de regularização manual precederão quaisquer atividades de
reabilitação da área.
5 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
5.1 – Material
Existente ao terreno natural, constituído de material de 1ª / 2ª categorias
isoladamente ou associados.
O material de 3ª categoria poderá ocorrer na forma de pequenos blocos
que permitam o manejo por ferramentas manuais.
5.2 – Equipamento
A regularização se fará por meio de ferramentas manuais diversas e outras
que se fizerem necessárias, tais como cordas, andaimes, etc.
5.3 – Execução
Regularização da superfície, conformando ravinas, erosões, retirando tocos,
pedras e outros obstáculos.
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6.0 – MANEJO AMBIENTAL
Todo o material proveniente das escavações, deverá ser removido da
proximidade dos dispositivos de drenagem e talvegues naturais.
7.0 – INSPEÇÃO
7.1 – Verificação Final da Qualidade
A verificação das operações de regularização manual será por apreciação
visual.
7.2 – Aceitação e Rejeição
7.2.1 – Os serviços só serão aceitos desde que atendida esta Norma.
7.2.2 – Os serviços rejeitados serão corrigidos, complementados ou refeitos.
8 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
8.1 – Os serviços de regularização manual de taludes serão medidos em função da
área efetivamente trabalhada.

5.13 – PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO AMBIENTAL
5.13.1 – APRESENTAÇÃO
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
controle das atividades previstas nos Programas Ambientais que se referem aos
projetos e obras.

5.13.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVAS
O Programa de Gestão Ambiental define o processo gerencial a ser adotado
para a execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, a evitar ou a
mitigar as conseqüências dos impactos provocados pelas obras rodoviárias e pelas
instalações de apoio, buscando soluções para alguns dos processos potenciais de
degradação ambiental que podem ser deflagrados por elas.
A administração das atividades previstas envolve a estruturação de um
sistema capaz de dar conta da realização dos serviços técnicos de
acompanhamento, controle, avaliações qualitativa e quantitativa, bem como a
auditoria da execução das obras sob o ponto de vista da obediência:
9 à legislação ambiental em vigor, tanto de âmbito federal como
estaduais e municipais;
9 aos Programas s Ambientais acordados com
licenciadores e fiscalizadores do empreendimento.

os

organismos
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Assim, a Gestão Ambiental da BR-101 engloba os serviços técnicos voltados a
garantir a execução dos Programas Ambientais, envolvendo três atividades básicas
a saber:
(i) a supervisão/fiscalização das obras sob o ponto de vista ambiental
(acompanhamento, controle e avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas),
estruturadas como Atividades de Supervisão Ambiental;
(ii) 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 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; bem
como o
(iii) 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.

5.13.3 – OBJETIVO
A Gestão Ambiental garantirá que os Programas 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
construção da BR-101, bem como garantirá que serão realizados nos prazos todos
os acordos e condições estabelecidos 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 diversos 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.

5.13.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
A Gestão Ambiental deverá organizar as atividades pertinentes à prevenção,
recuperação, proteção e controle ambiental a partir dos seguintes procedimentos,
derivados da análise dos Programas Ambientais e da legislação vigente:
9 Definição da metas finais e parciais a serem alcançadas com a
realização de cada um dos Programas Ambientais;
9 Definição dos parâmetros de avaliação do desempenho ambiental,
envolvendo a identificação dos indicadores de desempenho, os
métodos e as unidades de medição dos indicadores e os critérios de
avaliação dos resultados obtidos.
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Os serviços a serem desenvolvidos compreendem basicamente três
vertentes:
9 Acompanhamento e controle ambiental permanente dos projetos e
obras, compondo as Atividades de Supervisão Ambiental de obras;
9 Execução dos compromissos ambientais assumidos para licenciamento,
procurando equacionar, integrar e realizar todos os planos, projetos e
programas de ordem ambiental que sejam de interesse ao Projeto e que
possam atingir e/ou proteger direta e indiretamente os meios físico, biótico
e antrópico nos quais o empreendimento encontra-se inserido,
compreendendo o gerenciamento dos Programas Ambientais não
relacionados diretamente com a execução de obras, assim compondo as
Atividades de Gerenciamento de Programas Ambientais; e
9 Instalação e operação dos Serviços de Ouvidoria e de Comunicações,
compondo as Atividades de Comunicação Social, vislumbrando as
comunidades tanto usuária, como residente nas vizinhanças da obra.
As ações pertinentes à Gestão Ambiental, em suas três vertentes, podem ser
englobadas nos seguintes componentes básicos:
9 Realizar acompanhamento, avaliação e revisão de toda documentação
técnica e ambiental do empreendimento, incluindo os quantitativos e
custos, na fase de detalhamento do projeto, objetivando a
complementação dos Programas Ambientais, estabelecendo metas a
atingir dentro dos objetivos gerais acordados para licenciamento;
9 Efetuar controle ambiental sistemático das obras e dos Programas
Ambientais, com o objetivo de atender às exigências dos órgãos, visando
obter e renovar os certificados e licenças ambientais para o
funcionamento legal das obras e serviços;
9 Participar na elaboração dos termos de contratos e convênios a serem
celebrados com empresas especializadas / instituições de pesquisa / ONG
para implementação e desenvolvimento das atividades especializadas
previstas nos Programas Ambientais;
9 Averiguar questionamentos ao empreendimento, tais como os originados
por auditorias, representações, inquéritos, ações civis públicas, denúncias
de organismos não governamentais, bem como os de outras naturezas e
origens, mantendo, ao mesmo tempo, um serviço de ouvidoria pública
que permita a intervenção de moradores e usuários da rodovia no
empreendimento.
9 Executar a monitoração e acompanhamento de todas as atividades
ambientais, inventariando e avaliando, periodicamente seus efeitos/
resultados
e
propondo,
quando
necessário,
alterações,
complementações, ou novas ações e atividades, definindo as fases de
estudos e projetos, e considerando também se os prazos contratuais e os
recursos alocados estão de acordo com o andamento dos serviços.
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9 O gerenciamento abrangerá todas as fases do empreendimento, desde
sua pré-implantação até o início de operação.
Para permitir a participação comunitária e lhe dar voz, os serviços de Gestão
Ambiental incluirão, entre as Atividades de Comunicação Social, a montagem e a
operação de um Serviço de Ouvidoria Pública, com acessos: pessoal, por correio,
telefônico e eletrônico, que receberá as reclamações, sugestões e comentários da
população local e dos usuários da rodovia, dando encaminhamento destes junto
aos responsáveis pelo empreendimento e diligenciando para que os demandantes
não fiquem sem resposta diante de seus anseios.
Visando a mesma participação comunitária, as Atividades de Comunicação
Social incluirão Serviço de Relações com a Comunidade, que estará
permanentemente voltado à informação do público sobre os assuntos relacionados
à obra e ao meio ambiente correlato, especialmente naquilo que afetar de alguma
forma as comunidades lindeiras, seja individual, seja coletivamente.
Atividades de Supervisão Ambiental:
9 Controle de Processos Erosivos
9 Recuperação de Áreas Degradadas
9 Redução do Desconforto e Acidentes na Fase Obras
9 Controle de Gases, Ruídos e Material Particulado
9 Segurança e Saúde da Mão-de-Obra
9 Monitoramento
Atividades de Gerenciamento de Programas Ambientais:
9 Desapropriação
9 Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
9 Proteção à Fauna e à Flora
9 Monitoramento dos Corpos Hídricos
9 Transporte de Cargas Perigosas
9 Compensações para Unidades de Conservação
9 Monitoramento
Atividades de Comunicação Social:
9 Ouvidoria
9 Comunicações
9 Relações com a Comunidade
9 Educação Ambiental para a Comunidade (lindeira e usuária)
9 Monitoramento das atividades de Comunicação Social
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5.13.5 – DURAÇÃO E PERÍODO
As atividades de Gestão Ambiental das obras da BR-101 terão início com a
divulgação dos editais de obras, não mais se interrompendo enquanto durar a
construção.

5.13.6 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES E RESPONSABILIDADES
a) DNIT
O DNIT é o empreendedor e responsável pela execução deste e de todos os
Programas que fazem parte do Projeto. É o órgão contratante e principal fiscal da
aplicação deste Programa Ambiental. O DNIT poderá contratar consultores para
serviços especializados e de apoio, visando a boa execução de seus Programas s
Ambientais. Para a consecução dos objetivos deste Programa, o DNIT contará com
a estrutura organizacional apresentada adiante
b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais
O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os
responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução
237/97, e pela fiscalização do atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo
das condições estabelecidas nas licenças concedidas e nas metas fixadas nos
Programas que fazem parte dos compromissos de licenciamento.
c) Empresas Contratadas e Organizações Conveniadas
Tanto as empresas contratadas (construtoras, consultoras, fornecedores,
montadores), como as organizações conveniadas (Instituições de Ensino e Pesquisa,
Organismos públicos, ONGs) recebem cópia das especificações ambientais,
também distribuídas como anexo do edital de licitação e, portanto, tem pleno
conhecimento delas antecipadamente à atuação nas obras de ampliação da
capacidade da BR-101.
As empresas contratadas e as organizações (governamentais ou não)
conveniadas são responsáveis, perante a legislação ambiental aplicável, por todas
as obras e instalações de apoio que estiver realizando e/ou utilizando, bem como
pelas conseqüências legais das omissões e/ou das ações empreendidas pelos seus
empregados, prepostos e subempreiteiros. Neste sentido, o contratado deverá
eximir judicialmente o DNIT e seus dirigentes, prepostos e empregados da
responsabilidade por tais omissões e/ou ações.
- OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
O DNIT instituirá nas Unidades Rodoviários responsáveis pelas obras um comitê
ambiental que será o fórum de discussão das ações que serão empreendidas ao
longo das obras, visando atender as metas ambientais programadas e/ou corrigir
desvios detectados pelos inspetores ambientais. As empresas e organizações
contratadas e conveniadas participarão do Comitê Ambiental da Obra, nomeando
um representante seu para participar das reuniões convocadas pelo Presidente do
Comitê (Supervisor Ambiental, nomeado pelo DNIT), com poderes para receber
notificações e correspondências, assinar atas e assumir compromissos visando a
277

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUME IV

ATP
BR-101 AL/PE

recuperação/correção de impactos/ações de responsabilidade da instituição que
o nomeia.
Nestas reuniões são apresentados e avaliados os relatórios dos inspetores
ambientais e determinadas as ações/obras/providências que deverão ser tomadas
pelos participantes, de acordo com suas responsabilidades.
O Presidente do Comitê poderá admitir nas reuniões, a seu exclusivo critério,
consultores especiais, fiscais do IBAMA ou de organismos ambientais estaduais ou
municipais, representantes de associações de moradores e de ONGs, líderes
comunitários ou, simplesmente, de cidadãos que tenham algum tipo de atrito com
o empreendimento ou com seus executores.
As reuniões serão realizadas por convocação do Presidente do Comitê, e o
intervalo entre elas será de, no máximo, duas semanas.

5.13.7 – CUSTO
Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos das obras e
serviços contratados ou conveniados, correndo à conta do orçamento do DNIT.

5.14 – PROGRAMA AMBIENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE
COMPENSAÇÃO
5.14.1 – APRESENTAÇÃO
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.

5.14.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS – JUSTIFICATIVA
A BR 101, no trecho entre São Miguel dos Campos (AL) e Palmares (PE),
atravessa área inserida dentro do domínio do bioma Mata Atlântica, que na região
inclui principalmente formações florestais.
Comparado com outros setores da Mata Atlântica, aquele ao norte do Rio
São Francisco (o chamado “Centro Pernambuco”) é o mais desmatado, o mais
desconhecido e o menos protegido. Com base na distribuição dos tipos de
vegetação, estima-se que o Centro Pernambuco cobria uma área contínua de
floresta de 56.000 km2, ou 4,6 % da extensão da Floresta Atlântica. Os três tipos
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principais de vegetação seriam as áreas de tensão ecológica (34,9%), a floresta
estacional semidecidual (28,4%) e a floresta ombrófila aberta (20,52%). As florestas
maduras no Centro Pernambuco são principalmente do tipo floresta ombrófila
aberta, seguida pela floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa. No
total, restam somente 2.124,12 km2 de florestas maduras na região, o que
corresponde a 3,76% do total da área do Centro Pernambuco.
Dois grandes eventos visaram identificar áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade no Centro Pernambuco. O primeiro evento, o
workshop “Prioridades para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica no
Nordeste”, foi realizado em Itamaracá, Pernambuco, em 1993. Utilizando a
metodologia dos "workshops" participativos desenvolvida pela Conservation
International, especialistas de várias áreas do conhecimento identificaram 61 áreas
prioritárias para ações conservacionistas na Floresta Atlântica do nordeste brasileiro,
sendo 43 no Centro Pernambuco. Destas áreas, 13 foram recomendadas como
sendo de extrema importância biológica (resultados disponíveis em
http://www.bdt.org.br/sci?sci.biom.atla.work).
Mais recentemente, um novo seminário foi realizado para definir áreas e
ações prioritárias para toda a Floresta Atlântica e os Campos Sulinos. Em uma
reunião realizada em Atibaia, São Paulo, em agosto de 1999, cerca de 200
especialistas delimitaram áreas prioritárias para ações conservacionistas nestes dois
biomas, das quais 24 fazem parte do Centro Pernambuco (veja Anexo). Das áreas
reconhecidas para o Centro Pernambuco, 15 foram consideradas de extrema
importância, três de muito alta importância e cinco de provável importância
biológica mas com informação insuficiente (resultados disponíveis em
http://www.conservation.org.br/ma/index.html).
O Núcleo de Biodiversidade da Universidade Federal de Pernambuco (2000)
avaliou as 15 áreas determinadas como tendo extrema importância biológica para
o Centro Pernambuco, definidas no Workshop de 1999, utilizando uma combinação
de medidas de integridade de hábitat (% de floresta remanescente,
heterogeneidade e viabilidade das florestas), riqueza de elementos especiais (aves
endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, bromélias e árvores de valor madeireiro)
e pressão antrópica, propondo um ranking de áreas prioritárias, analisando-se as
relações entre integridade, riqueza e pressão antrópica.
Combinando os valores atribuídos para vegetação remanescente,
heterogeneidade e viabilidade de cada área prioritária, a área com maior
prioridade é a efetiva implantação e o manejo da Estação Ecológica (ESEC) de
Murici, ocupando 6.116 ha nos municípios de Murici e Messias, em 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.

5.14.3 – OBJETIVO
O objetivo deste Programa é a compensação de impactos ambientais
através da efetiva implantação da ESEC Murici, área considerada prioritária para a
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conservação da biodiversidade segundo critérios científicos, no trecho sob
influência das obras de duplicação da BR 101.

5.14.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
Para o bom cumprimento deste Programa, sugere-se que deve ser
estabelecido convênio com o Núcleo de Biodiversidade da Universidade Federal de
Pernambuco pela sua notória expertise na questão e conhecimento sobre as áreas
prioritárias, a fim de assessorar as etapas e atividades deste Programa.
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.
A restauração de habitats será a tônica do manejo futuro de Murici. Este
envolverá necessariamente a produção e plantio de um grande quantitativo de
mudas de espécies arbóreas nativas regionais. 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. Deve-se lembrar que
atividades de reflorestamento são ideais para absorver a mão de obra sem
qualificações especiais que caracteriza a região.
Outro aspecto importante é a 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.

5.14.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
a) DNIT, como responsável pela execução do programa;
b) IBAMA e órgãos ambientais estaduais, na qualidade de fiscalizadores e
operadores finais das UCs.

5.14.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Este Programa deverá ser implantado a partir da emissão da Licença de
Implantação (LI) até a completa execução das obras da rodovia.
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5.14.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa deverão ser oriundos do orçamento anual
destinado à obra. Segundo o disposto pela Resolução CONAMA 002/96, não
poderá ser inferior a 0,5% do custo total da obra.

5.15 – PROGRAMA AMBIENTAL PARA A TERRA ÍNDIGENA WASSU-COCAL
5.15.1 – APRESENTAÇÃO
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.
Os Wassu são um grupo indígena que começaram a ser objeto de atenção
em 1979, quando foram “descobertos” pelo órgão indigenista tutelar – a Fundação
Nacional do índio – FUNAI. Desde esta data, vêm lutando para garantir seu território
tradicional, estando hoje esta área reservada mas ainda em processo de correção
e ampliação de limites.
Uma grande parte da tribo reside em ambas as margens da BR 101, que já
era pré-existente à reivindicação da área. Os índios mantêm com a estrada uma
relação ambígua. Se, por um lado, ela é o local onde seus produtos são vendidos e
onde existem pequenos comércios de vendas de bens de primeira necessidade, de
produtos de suas roças e de comércio de bebida (este ilegalmente exercido
segundo o Estatuto do índio), traz também problemas de acidentes, drogas e
prostituição.
Com a duplicação da estrada, os problemas deverão ser maximizados e
deverá haver necessidade de remanejamento de algumas construções que hoje se
localizam junto à BR 101. Isto poderá modificar a estrutura fundiária hoje existente,
causando inconvenientes ao grupo. Além disso, cuidados especiais deverão existir
durante a implantação do empreendimento devido ao aumento do número de
pessoas e veículos na área.

5.15.2 – OBJETIVO
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.

5.15.3 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA
Embora a duplicação da BR 101 atinja diretamente apenas os moradores ao
longo da estrada, os índios Wassu consideram a área como um todo, ou seja,
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demonstram a necessidade também de medidas compensatórias para outros
locais dentro da área.

5.15.4 – PROPOSTAS DO PROGRAMA – ESCOPO E MÉTODOS
O programa abrange as seguintes atividades:
9 Deverá haver um contato imediato do empreendedor com a FUNAI,
tanto em sua sede em Brasília, como na Administração Regional de
Maceió para apresentação do projeto, inclusive já com a indicação de
quais unidades deverão ser remanejadas e o cronograma de duração
das obras da estrada. Nesta reunião, as lideranças dos Wassu também
deverão participar.
9 Uma vez estabelecido o contato inicial, será elaborado um projeto para o
remanejamento das construções existentes e discutindo-se como fica a
questão dos lotes existentes, bem como o cronograma a ser seguido
nesta etapa.
9 Sugere-se que o remanejamento mantenha os índios à beira da estrada
dada a sua importância para a sobrevivência do grupo.
9 Deverão ser discutidas outras formas de compensação que o grupo
venha a solicitar.
9 Deverá também ser elaborado um projeto de educação ambiental,
conforme determina o Decreto Nº 1.141 de 19 de maio de 1994.
9 Também deverá ser apresentado um Programa para minimizar os
impactos na fase de construção.
Deve-se considerar que a questão indígena tem um tratamento diferenciado
de outras questões e as soluções a serem adotadas dependerão muito da
convergência de interesses entre o grupo indígena Wassu e o empreendedor, com
a interveniência da FUNAI.

5.15.5 – ÓRGÃOS INTERVENIENTES
Todos os contatos e negociações entre os Wassu e o DNIT deverão ser feitos
por intermédio da Fundação Nacional do Índio.

5.15.6 – DURAÇÃO E PERÍODO
Prevê-se que as negociações ocorram em um período máximo de 6 meses e
o Programa deverá ser implantado a partir da emissão da Licença de Implantação
(LI) até a completa execução das obras da rodovia.

5.15.7 – CUSTOS
Os custos deste Programa deverão ser oriundos do orçamento anual
destinado à obra.
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