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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Em 1999 a Divisão de Meio Ambiente do DER/MG disponibilizou o “Manual de
Procedimentos Ambientais em Empreendimentos Rodoviários”, visando adequar os
procedimentos ambientais referentes à malha rodoviária sob sua responsabilidade, e
para orientar a execução de obras rodoviárias, de modo que a rodovia a ser implantada
ou melhorada não interferisse de modo significativo nos processos ecológicos essenciais,
garantindo assim a qualidade ambiental do empreendimento.
Os trabalhos foram desenvolvidos com base em documentos anteriormente gerados, em
especial o “Manual de Procedimentos Ambientais” desenvolvido pela DER/SC (1998) e
ainda pelo “Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais,
desenvolvido pelo DNER (1996)”. Subordinadamente foram utilizados as informações e
procedimentos gerados para os processos de licenciamento ambiental dos
empreendimentos junto à FEAM e das experiências dos técnicos do DER/MG em
acompanhamento de projetos e obras rodoviárias, especialmente da BR-381/MG que
estava em obras nessa época.
A atual evolução do tema ambiental, a necessidade de sua otimização em termos
financeiros, o rigor da legislação mais a perspectiva de estabelecer novas abordagens no
tratamento dos aspectos ambientais no meio rodoviário, levou o DER/MG a analisar,
rever e atualizar este manual quanto ao seu conteúdo e novas necessidades. A
proposição da analise teve como premissa sua integração no contexto dos
procedimentos ambientais rodoviários que se enquadram nas bases de elaboração de
uma política ambiental para o órgão. Portanto, é imprescindível que este se projete bem
além da Gerência de Meio Ambiente do DER/MG e que este documento seja utilizado
como base de orientação por todo o órgão dada a importância das interfaces necessárias
e possíveis entre todas as diretorias e gerências.

1- INTRODUÇÃO

1- INTRODUÇÃO
Este manual apresenta as práticas ambientais existentes no DER/MG, tendo como
princípio, as características dos aspectos ambientais rodoviários em harmonia com a
legislação e com a boa técnica de engenharia rodoviária que visa a otimização
econômica desse importante tema.
Dada a dinâmica com que os assuntos ambientais se reestruturam, o manual estará
sujeito a atualizações para acompanhamento, atendimento e adequações a essa
dinâmica no que se refere a evoluções tecnológicas e novas formas de entendimento e
de abordagem de conceitos ambientais - atuais e futuros. Portanto, o objetivo desse
manual é fornecer ao DER/MG, através da sua Gerência de Meio Ambiente, um
instrumento de referência, orientação e consulta sobre as questões ambientais de forma
atual e objetiva.
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ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS

2 – PRINCÍPIOS BÁSICOS, POLÍTICA, PARÂMETROS, ASPECTOS TÉCNICOS E
LEGAIS
2.1 Princípios Básicos
2.1.1 A Evolução da Questão Ambiental - Contextualização Cronológica
A evolução da questão ambiental no mundo assim como no Brasil se estrutura com o
conhecimento das demandas de proteção e preservação ambientais concomitantemente
a criação de estruturas capazes de gerir e conduzir os processos pertinentes às
demandas. Para contextualização no tempo dessa evolução, são apresentados no
quadro a seguir os principais eventos da política e gestão ambiental no Brasil e Minas
Gerais. É importante salientar que em 2008 são 35 anos de Política e Gestão Ambiental
no Brasil.
Quadro 1 - Principais eventos da política e gestão ambiental no Brasil e Minas Gerais
EVENTO INTERNACIONAL: CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO – 1972 (114 países)
BRASIL
MINAS GERAIS
1973 – Criação da Secretaria Especial do Meio
Ambiente – SEMA / Ministério do Interior
1973 – Criação da CETESB – São Paulo
1975 – Criação da FEEMA – Rio de Janeiro
1977 – Criação da COPAM (Comissão de Política
Ambiental) – Integrava o Sistema Estadual de
Ciência e Tecnologia
1981 – Lei nº. 6.938 de 31/agosto/1981 – Política
Nacional de Meio Ambiente - PNMA
Instrumentos de gestão ambiental
Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA
Federal – CONAMA / SEMA
Estados – Conselhos / órgãos seccionais
Municípios – Conselhos / órgãos locais
1983 – Criação da Superintendência de Meio
Ambiente – SMA
(Gestão: COPAM/SMA/CETEC)
1986 – Resolução CONAMA 01/1986 – dispõe
sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental
como um dos instrumentos da PNMA
EVENTO INTERNACIONAL: RELATÓRIO “NOSSO FUTURO COMUM” – CONCEITO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 1987
1987 – Alterações:
- Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio
Ambiente
- Conselho Estadual de Política Ambiental COPAM
1988 – Constituição Federal – Artigo 225
1988 – Criação da Fundação Estadual de Meio
- “Todos têm o direito ao meio ambiente Ambiente – FEAM
ecologicamente equilibrado, bem de uso
(Gestão: COPAM/FEAM – Secretaria de Ciência
comum do povo e essencial à sadia qualidade
Tecnologia e Meio Ambiente)
de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações”.

BRASIL
1989 – Extinção da SEMA
Criação do IBAMA (fusão da SEMA,
SUDEPE, SUDHEVEA)
(Gestão: CONAMA / IBAMA)

IBDF,

MINAS GERAIS
1989 – Constituição Estadual – Artigos 214 a 217
dedicados ao meio ambiente

1989 – DER-MG cria a Divisão do Meio
Ambiente - inicio da mobilização
1990 - Criação da Secretaria Nacional do Meio
Ambiente – SNMA (vinculada à Presidência da
República) Gestão CONAMA/SNMA/IBAMA)
EVENTO INTERNACIONAL: CONFERÊNCIA DO RIO – 1992 (178 países) – Agenda 21
1992 – SNMA é elevada a Ministério do Meio
Ambiente
(Gestão: CONAMA/MMA/IBAMA)

1993 – DER-MG institui a Divisão do Meio
Ambiente

1995 – Criação da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
Com a seguinte Estrutura COPAM, CERH, FEAM,
IEF,DRH (IGAM) que por sua vez compõe o
Sistema Estadual de Meio Ambiente.
EVENTO INTERNACIONAL: INÍCIO DA PUBLICAÇÃO DAS NORMAS DA SÉRIE ISO 14 000 (SGA) /
CERTIFICAÇÃO – 1996
2007 – Lei Delegada 112/07 e Lei 178/07 –
Modificam a estrutura da SEMAD e o SISEMA
Altera a estrutura institucional do licenciamento
ambiental
Atribuições do COPAM, FEAM, IEF e IGAM
Criação das SUPRAM’s e URC’s
Descentralização
do
licenciamento
ambiental

- A evolução das questões ambientais no DER/MG
No período entre 1988 e 1989, o DER/MG foi autuado em dois empreendimentos – os
trechos – Rodovia BR 040 / Moeda e Rodovia BR 040 / Piedade do Paraopeba, sendo
denominado, pela primeira vez, o empreendimento rodoviário, como potencialmente
poluidor. Esse acontecimento, suscitou uma movimentação interna no sentido de criar
um relacionamento do DER/MG com os órgãos licenciadores e chamando a atenção
para a necessidade do conhecimento da matéria ambiental e suas interfaces com os
empreendimentos rodoviários.
No âmbito do Programa de Adequação da Malha Rodoviária do Estado de Minas Gerais
– BID II, financiado pelo Banco em 1989, o DER/MG foi questionado novamente quanto à
conformidade ambiental de seus empreendimentos. Ressalta-se que nesta época ainda
não estava consolidado o processo de licenciamento ambiental no Estado.
Novamente o DER/MG buscou o aval dos órgãos ambientais, primeiramente o IEF, que
reafirmou sua anuência anterior; em seguida a Procuradoria Geral do Estado que
também informou não haver necessidade de licenciamento ambiental uma vez que se
tratava de rodovias já implantadas e, finalmente, consultou-se a Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

A partir daí, iniciou-se o processo efetivo de licenciamento ambiental de
empreendimentos do DER/MG. Este se tornou o primeiro contrato de empréstimo que
passou por uma avaliação ambiental, cujas operações prescritas no mesmo foram
plenamente cumpridas e concluídas.
Este conjunto de iniciativas e resultados corroborou para a formalização do compromisso
do DER/MG com o meio ambiente, e para assegurar o alcance de controle e preservação
ambiental dos empreendimentos sob sua competência institucional, foi criada pela Lei
11.403/94 e regulamentada pelo Decreto 43.406/06 uma unidade ambiental, então
chamada de Divisão de Meio Ambiente, subordinada à Diretoria de Engenharia, nos
termos dos Art. 44 e 45.
A recém criada Divisão de Meio Ambiente tinha como finalidades gerenciar a execução
das atividades relacionadas com a elaboração e implantação de planos e programas de
proteção ao meio ambiente, no setor de atuação do DER/MG as quais vem sendo
desenvolvidas desde então.
Em 23/07/07, através da Instrução Normativa, com fundamento legal no Decreto 44.446,
de 16 de fevereiro de 2007 e Lei Delegada nº164 de 25 de janeiro de 2.007 foi
estabelecida a denominação e as siglas das unidades que compõem a estrutura
organizacional do DER/MG. Através do Decreto 44752/ 2008, de 12/03/2008, foram
regulamentadas também as atividades do órgão e de cada unidade. A Divisão de Meio
Ambiente passou a se chamar Gerência de Meio Ambiente, subordinada à Diretoria de
Projetos.
O art. 38 do Decreto 44.752/2008, que regulamenta as atividades do DER/MG, define as
atribuições da GMA como:
Art. 38. A Gerência do Meio Ambiente tem por finalidade assegurar a execução das
atividades relacionadas com a elaboração e à implantação de planos e programas de
proteção ao meio ambiente, competindo-lhe.
I - planejar e coordenar as atividades de proteção e monitoramento ambiental, em
articulação com as demais unidades envolvidas;
II - elaborar planos e programas para recuperação de áreas ambientalmente
degradadas nos locais de influência de rodovias estaduais e assessorar a
implantação das medidas mitigadoras necessárias;
III - promover em sua área de atuação a elaboração e atualização do cadastro de
dados relativos ao meio ambiente físico e biótico do Estado;
IV - planejar, coordenar e acompanhar a preservação ambiental das áreas
patrimoniais e sob domínio do DER/MG;
V - promover o licenciamento ambiental;
VI - promover a fiscalização dos serviços contratados e fornecer elementos
necessários à elaboração de medições;
Parágrafo Único. A Gerência do Meio Ambiente observará as diretrizes referentes à
legislação ambiental vigente, especialmente as do Sistema Estadual de Meio
Ambiente - SISEMA.

2.1.2 Viabilidade Ambiental da Atividade Rodoviária
A internalização da questão ambiental no setor rodoviário retrata a conformidade das
atividades rodoviárias (transformadoras do meio ambiente em que se inserem), à
legislação ambiental e aspectos de planejamento, quando são examinadas diferentes
alternativas sob a ótica ambiental, associada e harmonizada às óticas técnica,
econômica e social.
Portanto, o princípio da Viabilidade Ambiental está intimamente vinculado a Preservação
do Meio Ambiente e Sustentabilidade Ambiental do Modal Rodoviário, pois a
conformidade à legislação ambiental e a adoção de procedimentos ambientalmente
corretos conduzem forçosamente à otimização dos projetos rodoviários e
consequentemente, à redução dos impactos significativos quer físicos, bióticos ou
antrópicos que por sua vez atestam ou não a viabilidade ambiental do empreendimento.
Assim, em um Sistema de Gestão Ambiental, a Viabilidade Ambiental figura como
princípio, apoiando-se em aspectos conceituais e parte de um instrumental aplicável,
tendo como base aspectos operacionais onde a Preservação do Meio Ambiente e
Sustentabilidade Ambiental do Modal Rodoviário devem ser percebidas tanto nas
abordagens sobre a questão ambiental quanto na aplicação prática de suas definições
consideradas as etapas pertinentes ao empreendimento desenvolvimento do projeto,
implantação e operação.

2.1.3 Sustentabilidade Ambiental do Desenvolvimento Rodoviário
O conceito de Desenvolvimento Sustentável parte do princípio que o desenvolvimento
das atuais gerações de uma nação, fundamentado no uso de seus recursos naturais, não
pode comprometer a capacidade de futuras gerações de verem satisfeitas as suas
necessidades.
Os conceitos básicos de Sustentabilidade do Desenvolvimento foram definidos na
Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão, associados aos estudos realizados no
âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, nos
quais as diretrizes para o desenvolvimento político, social e econômico do País, devem
integrar as suas políticas públicas.
A conceituação de transporte ambientalmente sustentável definido pelo projeto OCDE, se
constitui em duas premissas:
a) que as estratégias de desenvolvimento adotadas, somente serão bem sucedidas,
quando o conceito qualitativo e a elaboração de um conjunto de metas passíveis de
quantificação forem adotados;
b) que as metas quantificadas, sejam em número reduzido, refletindo valores e
tendências críticas de qualidade ambiental.
Na prática, esta conceituação exige a adoção do Sistema de Gestão Ambiental dos
empreendimentos rodoviários, no qual são declarados à sociedade padrões de
desempenho ambiental do setor, os quais serão monitorados nas diversas fases do
empreendimento, e demonstrando à Sociedade o grau de alcance da satisfação dos
mesmos.

2.2 Política Ambiental
As políticas ambientais se definem quando da necessidade de um órgão ou instituições
públicas ou privadas se adequarem a questão ambiental por questões
técnicas/conceituais, legais, administrativas e organizacionais. O atendimento dessas
questões revela o quão moderna é a inserção da entidade no cenário ambiental atual.
Esse cenário é corroborado pelo paradoxo que a sociedade contemporânea vive, pois a
mesma exige um nível de conforto e de satisfações pessoais (no tempo e no espaço)
incompatíveis com a capacidade de suporte dos recursos naturais existentes no planeta
e com o comprometimento da qualidade de vida humana, atual e futura.
Nesse sentido, a sociedade procurou uma forma de equilíbrio entre os “meios”
necessários e os “fins” almejados, que se configurou no controle ambiental dos
processos produtivos e de consumo e posteriormente, na gestão da qualidade ambiental
dos mesmos, quando se buscou o controle dos serviços, produtos e atividades em
função da prevenção dos danos ambientais gerados.

2.2.1 Política Ambiental do DER/MG
Fundamento conceitual
A Política Ambiental do DER/MG foi desenvolvida tendo como marco conceitual as
normas da série ISO 14.000 que se aplicam ao Sistema de Gestão Ambiental, bem como
a aspectos ambientais em normas de produtos, auditoria ambiental, rotulagem ambiental,
análise do ciclo de vida dos produtos.
O Sistema de Gestão Ambiental – SGA “constitui um componente do Sistema de Gestão
global da instituição que inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento,
as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para
elaborar, implementar, realizar, revisar e manter a política ambiental da instituição.”
A Política Ambiental constitui o principal componente de um SGA e consiste na
“declaração da organização de suas intenções e seus princípios em relação ao seu
desempenho ambiental geral, que fundamenta uma estrutura para ação e para
estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais”.
A elaboração da Declaração da Política Ambiental do DER/MG ocorreu no ano de 2008
no âmbito do Programa de Fortalecimento Ambiental realizado na instituição.
Para elaborar esta Declaração foram cumpridos três requisitos essenciais:
- A declaração de comprometimento da direção geral do DER/MG em formular e cumprir
a política.
- A realização da Avaliação Ambiental Preparatória que possibilitou sistematizar as
informações e conhecimentos necessários para formulação da política.
- A análise da efetividade da gestão ambiental exercida pelo DER/MG por seus
funcionários, que participaram ativamente do processo de formulação da política
levantando problemas e soluções que foram considerados.
Foi também considerada como referencial a Política Nacional do Meio Ambiente, assim

como as políticas da corporação: do Ministério dos Transportes e do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, além de considerado o modelo de
atuação na área ambiental da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas –
SETOP.
2.2.2 Declaração da Política Ambiental do DER/MG
A declaração de política ambiental do DER/MG é definida como se segue:
Assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no
Estado de Minas Gerais, garantindo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, de acordo com os seguintes princípios:
- Nos projetos rodoviários contemplar a componente ambiental considerando os
aspectos físicos, bióticos e antrópicos, levando em consideração a segurança do
tráfego e de pedestres.
- Nas obras rodoviárias atender plenamente as especificações ambientais dos
projeto se dos processos de licenciamento, buscando um sistema viário
ambientalmente adequado.
- Na operação das rodovias contemplar a componente ambiental, de forma a
transforma-la em um instrumento cada vez mais indutor da proteção do meio
ambiente.
- Viabilizar a recuperação do passivo ambiental existente e atuar na prevenção de
novas ocorrências.
- Considerar as faixas de domínio como de interesse ambiental, especialmente por
suas relações com aspectos de segurança viária, de preservação de cobertura
vegetal e fauna associada, da prevenção de processos de degradação do solo e dos
recursos hídricos, das relações com as comunidades residentes às margens das
rodovias.
- Desenvolver uma competência institucional na área de meio ambiente, através
do treinamento e da capacitação de todos os funcionários.
- Considerar o conhecimento pleno (e sempre atualizado) das normas, leis e
dispositivos
institucionais como condição essencial da gestão ambiental na
instituição e fazer cumprir a legislação e demais instrumentos.
- Promover o estudo e a pesquisa visando inovar o transporte rodoviário e sua
gestão com vistas a adequá-los à sustentabilidade ambiental, introduzindo novos
conceitos e teorias quanto ao uso de materiais e processos construtivos.
- Manter os registros da atuação ambiental do DER/MG formalizados em todos os
seus aspectos, como condição para a consolidação e fortalecimento da gestão
ambiental.
- Realizar o monitoramento da qualidade ambiental nas áreas de influência das
rodovias, visando avaliar o desempenho da instituição na gestão do meio ambiente e
a readequar sua ações quando necessário.

- Manter um diálogo permanente com os órgãos ambientais, a comunidade e os
prestadores de serviços visando aperfeiçoar a gestão ambiental na instituição e a
ampliar a qualidade ambiental da atividade rodoviária.
- Promover a integração dos programas de educação ambiental e de educação
para o trânsito e associá-los à implantação dos empreendimentos rodoviários.
2.3 Instrumentos de gestão
2.3.1 Avaliação Ambiental Estratégica – AAE
A AAE é conceituada como ”um procedimento sistemático e contínuo de avaliação da
qualidade do meio ambiente e das conseqüências ambientais decorrentes de visões e
intenções alternativas de desenvolvimento, incorporadas em iniciativas tais como a
formulação de políticas, planos e programas, de modo a assegurar a integração efetiva
dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e políticos, o mais cedo possível, aos
processos públicos de planejamento e tomada de decisão.”
A Avaliação Ambiental Estratégica tem como objetivo geral definir as estratégias que
subsidiem tomadas de decisão ambientalmente sustentáveis, relativas aos
empreendimentos do PRMG – Programa Rodoviário de Minas Gerais, considerando a
questão ambiental na etapa de decisão.
Os objetivos específicos são:
Subsidiar a gestão ambiental do setor de transporte rodoviário quanto as ações
das esferas federal, estadual e municipal envolvidas, além das comunidades e
empresariado regional; antecipar o entendimento das questões ambientais
envolvidas na implementação do PRMG como o potencial de conflitos sócioambientais e a previsão de impactos ambientais;
Promover uma abordagem das questões estratégicas relacionadas às justificativas
e à localização de propostas de projetos;
Possibilitar a participação de atores sociais relevantes no processo de tomada de
decisão do planejamento do setor rodoviário no estado de MG;
Facilitar a disponibilidade e o acesso à informação sobre prioridades, seleção e
implementação de projetos rodoviários em MG;
Contribuir para a consolidação das funções do Núcleo de Gestão Ambiental
(NGA), na Secretaria de Transportes do Governo do Estado de Minas Gerais.
Assim, a AAE do PRMG como instrumento de política ambiental gera benefícios para o
desenvolvimento sustentável, quais sejam:
Possibilita a visão das implicações ambientais das políticas, planos e programas
governamentais e a análise dessas junto a aspectos econômicos, técnicos e
financeiros para chegar às decisões operacionais.
Segurança de que as questões ambientais serão devidamente tratadas e que os
objetivos das políticas setoriais estarão em harmonia com a política ambiental.
Antecipação de prováveis impactos das ações e projetos que serão realizados
para a implementação das políticas e dos planos e programas avaliados.
Os estudos da AAE incluíram a identificação dos impactos ambientais estratégicos do

PRMG e a criação de dois índices:
-Índice Ambiental – IA
-Índice de Benefício Social e Econômico – IBSE
Os impactos e os índices constituem os principais produtos da AAE para caracterizar o
Programa e os trechos rodoviários integrantes, com o objetivo de subsidiar as tomadas
de decisão sobre a viabilidade de implantação, definição de prioridades,dentre outros
aspectos.
Os impactos potenciais estratégicos com abrangência estadual identificados para o
PRMG foram:
1 – Redução da qualidade e quantidade dos recursos hídricos superficiais pela expansão
da ocupação do solo.
2 – Intensificação de conflitos de uso da água devido a expansão de atividades
econômicas e da ocupação do solo.
3 – Poluição hídrica resultante de acidentes com cargas de produtos perigosos.
4 – Redução da vegetação nativa devido à expansão de usos do solo nas zonas urbanas
e rurais.
5 – Pressão sobre unidades de conservação e áreas de entorno, afetando a
biodiversidade.
6 – Pressão sobre áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, com redução
de áreas disponíveis para proteção.
7 – Ampliação do dinamismo econômico do Estado.
8 – Expansão de setores econômicos específicos: sucro-alcooleiro, turismo,
agroindústrias.
9 – Evolução da rede de centros urbanos do Estado.
10 – Dinamização do uso e da ocupação do solo nas zonas urbanas e rurais.
11 – Melhoria das condições de vida da população em geral.
12 – Geração de problemas urbanos devido ao aumento das demandas de serviços
públicos e infra-estrutura.
13 – Interfaces com populações tradicionais (indígenas e quilombolas).
14 – Aumento das relações inter-regionais para fins econômicos e sociais.
Para esses impactos foram previstas na AAE medidas de controle ambiental. A
implementação das mesmas pela SETOP pode ocorrer tão logo seja iniciada a
implantação das obras do PRMG (mesmo que em rodovias isoladas ou grupos de
rodovias). Por terem caráter estratégico, as medidas de controle referem-se ao conjunto
dos trechos, não estando associadas à execução de obras em rodovias específicas.
Quanto aos índices IA e IBSE, esses se aplicam a cada rodovia e possibilitam avaliar sua
viabilidade ambiental caso a caso.
Índice Ambiental - IA
Este índice foi criado com o objetivo de fornecer indicações sobre a qualidade das
interações entre cada trecho rodoviário e o meio ambiente de sua área de abrangência,
apontando as positivas (+) e as negativas (-), pautadas nos objetivos do PRMG.
Observe-se que o IA visa tão somente indicar os trechos detentores de maior ou menor
potencial de modificação do meio ambiente, não tendo objetivo de inviabilizar
ambientalmente nenhum trecho nessa etapa. A viabilidade ambiental de cada trecho
rodoviário somente poderá ser definida em estudos detalhados destinados a processos
de avaliação de impacto ambiental.

Para composição do IA foram utilizadas as seguintes variáveis:
a) Meio Físico
- Propensão à erosão
- Declividade
- Interferência em nascentes
- Recursos hídricos escassos
- Qualidade do ar ruim
b) Meio Biótico
- Unidades de conservação e entornos
- Áreas prioritárias para conservação
c) Meio Socioeconômico
- População indígena ou quilombola
- Densidade demográfica em relação à média estadual
- IDHM em relação à média estadual
- PIB em relação à média estadual
- Sede municipal sem asfalto
- Risco de acidentes
De acordo com as variáveis, cada trecho rodoviário do PRMG recebeu uma pontuação
que variou de 0 a 13 (para cada interação positiva foi atribuído1 ponto). As faixas do
Nível de Qualidade consideradas foram:
IA 13 e 12 IA 11 a 9 IA 8 a 6 IA 5 a 3 IA 2 e 1 -

Qualidade Ambiental
alto nível
médio – alto
médio
médio – baixo
baixo

Índice de Benefício Econômico e Social - IBSE
O IBSE foi criado com o objetivo de identificar os benefícios socioeconômicos associados
às intervenções propostas pelo PRMG através de procedimentos analíticos tipicamente
rodoviários, respaldados em critérios sociais vinculados à acessibilidade e mobilidade,
permitindo determinar o aporte que cada intervenção agrega em sua área de influência.
Para construção do IBSE foram utilizados os seguintes indicadores:
- redução de custos de deslocamento ( Custo Operacional dos Veículos, Custo de
Oportunidade do Tempo de Viagem e Custo de Conservação), que relacionados com o
valor do investimento resultem na Taxa Interna de Retorno – TIR, a qual demonstra a
viabilidade de implantação da rodovia;
- população de baixa renda dos municípios, que responderá pelo nível de condição de
vida da população residente na região atravessada pelas rodovias;
- ganho com o Tempo de Viagem – GTV, nos deslocamentos para fins de provimento à
saúde, representando qualidade de vida.

Foram criados 5 intervalos para qualificar o impacto do IBSE e compatibilizar com o IA.
IBSE 01 a 47
- alto
IBSE 48 a 99
- médio – alto
IBSE 100 a 189
- médio
IBSE 190 a 235
- médio – baixo
IBSE acima de 236 - baixo
2.3.2 Núcleo de Gestão Ambiental – NGA
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
instituiu os Núcleos de Gestão Ambiental – NGA, que são estruturas institucionais
criadas pelo Decreto n°. 43.372/2003 e implantadas no âmbito de cada uma das
Secretarias de Estado, incluindo a SETOP.
Os NGA’s possuem representação no Plenário do Conselho Estadual de Política
Ambiental (COPAM) e têm a finalidade básica de promover a inclusão das políticas de
proteção de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Estado nas políticas
públicas setoriais desenvolvidas pelas secretarias.
Os NGA’s são compostos pelos representantes das Secretarias de Estado no Plenário do
COPAM (responsável pela coordenação do núcleo) e por dois servidores de nível
superior, formalmente designados pelas Secretarias, e vinculam-se técnica e
normativamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD), através da Superintendência de Política Ambiental (SPA).
Os NGA exercem as seguintes funções:
Assessoramento dos Secretários de Estado, informando sobre as decisões do
COPAM que tenham alguma interferência sobre as políticas, planos, programas e
projetos governamentais das respectivas secretarias, incluindo a SETOP,
garantindo a circulação de informação entre o COPAM e os órgãos
governamentais que dele fazem parte.
Coordenação da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE),
instrumento de política ambiental, que objetiva promover o desenvolvimento
sustentável através da incorporação da variável ambiental no processo de
planejamento estratégico das políticas públicas setoriais.
Ressalta-se que os NGA’s elaboram diretamente as AAE’s mas coordenam sua
elaboração que é feita por instituições contratadas ou conveniadas, mediante Termos e
Referência elaborados pelos NGA’s em conjunto com a SEMAD e suas entidades
vinculadas.
O setor de transporte do Estado de Minas Gerais conta com o NGA implantado e em
funcionamento na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, tendo sido o
primeiro a elaborar uma Avaliação Ambiental Estratégica dentre as secretarias estaduais.
O Núcleo de Gestão Ambiental da SETOP conta atualmente com 11 membros, atuando
para realizar suas atribuições, dentre os quais participam 02 funcionários do DER/MG.
A AAE do NGA da SETOP foi concluída em 2007 e abordou o Plano Rodoviário de Minas
Gerais –PRMG (2007/2016).

O PRMG conta com 195 trechos rodoviários com extensão total de 14.161,6 km.
As rodovias integram 3 subprogramas, subdivididos em componentes:
- Pavimentação de rodovias : ProAcesso, Apoio ao Setor Sucro-Alcooleiro e Rodovias
Turísticas e Ecológicas ( 92 trechos e 2.944,70 km).
- Adequação da Rede Principal : Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento e
Corredores Troncais ( 32 trechos e 7.471,9 km).
- Complementação da Rede Rodoviária - Pavimentação de Novas Rotas (71 trechos e
3.745,0 km).
2.3.3 O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
O Governo do Estado de Minas Gerais iniciou, em janeiro de 2003, um processo de
planejamento para a Gestão do Estado, visando implementar um novo modelo da
máquina pública, com o objetivo de que o Estado, estando bem estruturado, aproveite
os espaços e oportunidades, assumindo uma posição de desenvolvimento, competitiva
e diferenciada.
O meio ambiente que figura como elemento chave para um desenvolvimento em bases
sustentáveis, vem conseguindo, através da implantação da Agenda 21 em Minas Gerais
e, ainda, com a participação do Estado no II Programa Nacional de Meio Ambiente, o
atendimento aos requisitos mínimos relativos à estruturação e capacidade executiva do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Institucionalmente,
portanto, o Sistema de Meio Ambiente Estadual encontra-se bem organizado, sendo
primordial o trabalho intensivo em gestão.
O Projeto Estruturador PE 17 – Gestão Ambiental no Século XXI - e o projeto
"Descomplicar", colocam a Secretaria de Estado de Meio Ambiente como fomentadora e
coordenadora de ações que vão intensificar a atuação do Governo na gestão do meio
ambiente com vistas a rediscutir e implementar a legislação pertinente, reduzir os prazos
de respostas às muitas demandas existentes na área ambiental; implantar um sistema
integrado de gestão do meio ambiente, com processos unificados de licenciamento,
monitoramento, controle e fiscalização ambiental; promover a conscientização e a
educação individual e coletiva para as ações de educação sanitária e ambiental; e
promover o fortalecimento institucional das entidades vinculadas à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Dentre as diversas ações implementadas pelo PE 17, a Ação P322 – Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado de Minas Gerais objetivou como premissa
técnica, subsidiar o planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em
meio ambiente nas regiões, por meio de um Macro diagnóstico do Estado, viabilizando a
gestão territorial, estimulando a participação dos Conselhos Plurais, COPAM, CERH e
Comitês de Bacia, com vistas à sua gestão, segundo critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental.
O ZEE foi gerado a partir do cruzamento de informações do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), da Fundação João Pinheiro (FJP), além de órgãos e
secretarias. Para montá-lo, foram usadas 240 variáveis dos componentes natural
(geologia, hidrologia, cobertura vegetal, número de unidades de conservação, fauna e
flora, entre vários outros), institucional (autonomia política e administrativa dos
municípios), humano (alfabetização, sobrevivência infantil, infra-estrutura hospitalar,
abastecimento de água e atendimento de coleta de lixo, por exemplo) e produtivo

(arrecadação do INSS, turismo, transportes, consumo de energia).
Para desenvolver o projeto e elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico, foi
contratada pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), uma equipe multidisciplinar formada
por profissionais da Universidade Federal de Lavras (UFLA), que pesquisou com técnicos
do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).
O Zoneamento gerou duas cartas importantes: a de vulnerabilidade natural e a de
potencialidade social. Elas são a representações cartográficas de um território dividido
em zonas homogêneas, para possibilitar a viabilidade de empreendimentos humanos e
sua sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Em resumo, o zoneamento mostra
com um grau de definição espacial e numa escala semi-quantitativa (para possibilitar
comparações), até então inexistente, a fragilidade ou vulnerabilidade do ecossistema,
além da potencialidade social ou do ponto de partida de cada município.
Entende-se como vulnerabilidade natural, a incapacidade de uma unidade espacial
resistir e/ou recuperar-se após sofrer impactos negativos decorrentes de atividades
antrópicas consideradas normais, isto é, não-passíveis de licenciamento ambiental pelo
órgão competente. Deve-se ressaltar que a vulnerabilidade natural é referente à situação
atual do local. Logicamente, áreas altamente antropizadas (com baixo potencial social)
são menos vulneráveis a novas atividades humanas do que áreas ainda não
antropizadas (com alto potencial social).
Além das cartas de vulnerabilidade e potencialidade, foram gerados mapas de
qualidade e risco ambiental, bem como mapas que indicam áreas prioritárias para
conservação que são muito úteis para os organismos gestores e de fiscalização.
No sentido prático, qualidade ambiental é a capacidade que um determinado
ecossistema apresenta em manter e sustentar os seres vivos nele existentes. Um
mapa de qualidade ambiental pode ser muito útil, por exemplo, para identificar áreas
degradadas ou aquelas importantes para a vida de maneira geral. Da mesma forma,
áreas que correm riscos de degradação ambiental, caso atividades humanas venham a
acontecer, devem ser conhecidas para garantir o desenvolvimento sustentável e
ordenado do território. Nesse mesmo sentido, o mapeamento de áreas prioritárias
também fornece subsídios para o planejamento e gestão, pois direcionam esforços de
conservação e/ou desenvolvimento de acordo com a necessidade de cada área.
Portanto, o ZEE possibilita que o Estado e a sociedade civil se aparelhem utilizando
critérios essencialmente técnicos ao estabelecer novos e impessoais procedimentos
para análise de projetos. Em nenhum momento o ZEE tem como premissa a
restrição do uso de qualquer área. É sim, um instrumento de gestão para ordenação
do uso do território e tem como um dos pressupostos possibilita a definição de
diferentes estratégias de desenvolvimento e níveis diferenciados de licenciamento
ambiental de acordo com as peculiaridades regionais, municipais ou locais. Por isso,
o mesmo significa a busca de uma regra clara para que a sociedade civil e os
empreendedores conheçam as vulnerabilidades e potencialidades de cada local ou
região as quais ao serem fundidas possibilitam o estabelecimento de zonas de
desenvolvimento que tenham como base a homogeneidades dos atributos naturais
e sociais.
Assim, o zoneamento é o produto fundamental para as atividades de manejo e
gestão, pois representa com precisão cartográfica um território dividido em zonas

homogêneas quanto à possibilidade de um dado empreendimento humano ser
viável e sustentável em termos socioeconômicos e ambientais
2.4 Aspectos Técnicos e Legais do Licenciamento Ambiental
A Gerência do Meio Ambiente busca aperfeiçoar e fortalecer a execução de suas
atividades, como as que estão dispostas no art. 39 de Regimento Interno, e que, dentre
tantas atribuições que tem em sua competência, as questões relacionadas ao
licenciamento ambiental. Essas questões encontram previsão no art. 9º, inciso IV e no
art. 10, ambos da Lei n.º 6.938/81, bem como no art. 8º da Lei Estadual n.º 7.772/80,
dispositivos legais que respaldam as entidades vinculadas ao Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA, na concessão de licenças e autorizações e na realização de
fiscalização acerca do cumprimento das condicionantes estabelecidas.
Já o Estado investindo na descentralização das funções administrativas de controle a
cargo do mesmo, na integração entre os procedimentos de licenciamentos e fiscalização,
assim como na melhoria do índice de eficiência destas atividades, propôs alterações na
condução desses processos que são contempladas no Decreto n.º 43.278, de
22.04.2003.
Este decreto passou a disciplinar a finalidade, as competências, a composição e a
estrutura do COPAM – incluindo suas unidades descentralizadas, surgindo assim a
Resolução SEMAD n.º 390, de 11.08.2005, que fixou parâmetros para a articulação
vinculada entre as atribuições contidas ao processamento unificado das licenças
ambientais, das autorizações para exploração florestal e das outorgas do uso de
recursos hídricos.
2.4.1. Sistema Estadual do Meio Ambiente - SISEMA
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD é
responsável pela coordenação do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA).
Planeja, executa, controla e avalia as ações setoriais a cargo do Estado relativas à
proteção e à defesa do meio ambiente, à gestão dos recursos hídricos e à articulação
das políticas de gestão dos recursos ambientais para o desenvolvimento sustentável.
Em Minas Gerais, as atribuições do licenciamento ambiental e da Autorização Ambiental
de Funcionamento (AAF) são exercidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM), por intermédio das Câmaras Especializadas, das Superintendências
Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAMs), da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FEAM), do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).
Devido à integração/interação dos órgãos ambientais, a Gerência de Meio Ambiente, por
meio de sua estruturação interna, busca atender a todas as exigências dos órgãos
ambientais e, desta feita, vem seguindo as seguintes etapas para obtenção de
licenciamento destinado à implantação e execução das obras.
Para a regularização ambiental, considera-se a classificação dos empreendimentos nos
termos da Deliberação Normativa COPAM 74/04, que é abordada mais adiante.

2.4.2 Procedimentos para Licenciamento
Para iniciar o processo de Licenciamento Ambiental deverá ser preenchido o FCEI
(Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento), onde são apresentadas
as características do empreendimento, inclusive interferências em cursos d’águas,
supressão de vegetação e intervenções em APP (Áreas de Preservação Permanente)
sendo então protocolado junto à SEMAD (Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável).
O Modelo do FCEI é apresentado em anexo.
A SEMAD gera então um FOBI (Formulário de Orientação Básica Integrado), onde é
discriminada a classe em que o empreendimento foi enquadrado de acordo com a
Deliberação Normativa DN 74/2004. Neste FOBI é especificada toda a documentação a
ser providenciada, bem como os estudos ambientais e taxas a serem pagas.
O Modelo do FOBI é apresentado em anexo.
Todo material especificado no FOBI é protocolado na SEMAD e enviado por esta às
SUPRAMs (Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável) que procede a análise do mesmo, e faz vistorias conjunta com os técnicos
do DER/MG.
Os licenciamento e processos autorizativos de empreendimentos localizados em Minas
Gerais são requeridos pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte –
DNIT, no caso de rodovias federais, e pelo Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais – DER/MG, no caso de rodovias estaduais, atualmente às SUPRAMs,
órgãos vinculados à SEMAD e responsáveis pelo licenciamento ambiental em Minas
Gerais.
O processo de licenciamento é realizado através de um requerimento para obtenção da
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e de Licença de Operação (LO).
- Licença Prévia - LP
É concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade
aprovando, mediante fiscalização prévia obrigatória ao local, a localização e a concepção
do empreendimento, bem como atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de sua
implementação. Tem validade de até quatro anos. A documentação necessária para o
requerimento da LP está listada abaixo:
FCEI – Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento, original e
assinado.
FOBI – Formulário de Orientação Básica – Integrado, original.
Procuração ou equivalente que comprove o vínculo com o empreendimento, da
pessoa física que assina o FCEI.
Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em
Latitude, Longitude ou em formato UTM.
Declaração original da prefeitura municipal informando que o local e o tipo de
instalação estão em conformidades com as leis e regulamentos administrativos
do município.
Recibo de pagamento da DAE;

Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com o
original entregue em documento impresso.
Original e cópia para conferência, da publicação em periódico local ou regional,
de grande circulação, do requerimento de licença.
Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento.
Requerimento de Licença Prévia.
RCA - Relatório de Controle Ambiental, elaborado conforme o Termo
de Referência com a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
quitada, contemplando a atividade do licenciamento.
O Modelo da Licença Prévia com Condicionantes é apresentado em anexo.
- Licença de Instalação - LI
Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes. Tem validade de até seis anos.
A documentação necessária para a obtenção da LI é a mesma da LP, incluído o Plano de
Controle Ambiental – PCA elaborado conforme o Termo de referência com a respectiva
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica quitada, contemplando a atividade do
licenciamento.
O Modelo da Licença de Instalação com Condicionantes é apresentado em anexo.
- Licença de Instalação Corretiva -LIC
Quando o empreendimento ou atividade a ser licenciado está na fase de instalação, dizse que está ocorrendo o licenciamento corretivo. Nesse caso, dependendo da fase em
que é apresentado o requerimento de licença, tem-se a licença de instalação de natureza
corretiva (LIC).
O Modelo da Licença de Instalação Corretiva com Condicionantes é apresentado em
anexo.
- Licença de Operação - LO
Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após fiscalização prévia
obrigatória para verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, tal como as medidas de controle ambiental e as condicionantes porventura
determinadas para a operação. É concedida com prazos de validade de quatro ou de
seis anos estando, portanto, sujeita à revalidação periódica. A LO é passível de
cancelamento, desde que configurada a situação prevista na norma legal. A
documentação necessária para a obtenção da LO é a mesma da LI.
O Modelo da Licença de Operação com Condicionantes é apresentado em anexo.
Segundo o artigo 1º da Deliberação Normativa Copam 74/04, os empreendimentos
enquadrados na classe 3 ou na classe 4 poderão requerer concomitantemente a LP e a
LI, cabendo ao órgão ambiental a decisão de expedi-las ou não na forma solicitada.

- Licença de Operação Corretiva – LOC
É obtida para o empreendimento ou atividade que está na fase de operação, diz-se que
está ocorrendo o licenciamento corretivo. Nesse caso, é apresentado o requerimento de
licença, para obtenção da licença de operação de natureza corretiva (LOC).
- Declaração de Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF
É obtido quando o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores aqueles
relacionados na Deliberação Normativa Copam 74/04 não sendo portanto passiveis de
licenciamento nem mesmo de autorização ambiental de funcionamento pelo COPAM.
Entretanto o empreendedor na fica desobrigado de obter a outorga de Direito de Uso de
Recursos Hídricos, e autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente
e supressão de vegetação e anuência do órgão gestor quando o trecho se situar no
entorno de unidades de conservação. A validade de declaração de AAF é de dois anos.
O Modelo de Declaração de AAF é apresentado em anexo.
- Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF
Para obtenção da AAF, o primeiro passo é o preenchimento do Formulário Integrado de
Caracterização do Empreendimento (FCEI). Em seguida, o empreendedor recebe o
Formulário Integrado de Orientação Básica (FOBI), onde estão detalhados os
documentos que deverão ser apresentados, como:
FOBI - Formulário Integrado de Orientação Básica Integrado – original.
FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – original
assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela internet.
Procuração equivalente, que comprove vínculo com o empreendiemnto, da pessoa
física que assina o FCEI (quando for o caso).
Requerimento de Autorização Ambiental de Funcionamento. (conforme modelo
emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI).
Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude,
Longitude ou em formato UTM.
Declaração original da(s) Prefeitura(s) Municipal (ais) informando que o local e o
tipo de intalação estão em conformidade com as leis e regulamentos
administrativos do município. (conforme modelo emitido pelo site
www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI).
Documento comprobatório da condição do responsável legal pelo
empreendimento (contrato social, Escritura do Imóvel Rural, Cartão de produtor
rural, etc.).
Termo de Responsabilidade (conforme
modelo emitido pelo site
www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI).
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (quitada) ou equivalente do
profissional responsável pelo funcionamento dos sistemas de controle ambiental
(original), contemplando a atividade fim de licenciamento.
Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento.
OBS: Os documentos a serem entregues para a formalização do processo somente
deverão ser apresentados após concessão de APEF e/ou Outorga.

- Documentos a serem entregues para a formalização de processo de APEF/Intervenção
em APP/Reserva Legal
Procuração acompanhada de cópia da Carteira de Identidade (quando for o caso).
Planta topográfica da propriedade com coordenada geográfica, com grade de
coordenadas e representação do uso do solo ou planta topográfica para áreas
acidentadas, ou croqui para propriedades com área total igual ou inferior a 50 ha.
A AFF tem validade de até quatro anos. O Modelo da AAF é apresentado em anexo.
- Empreendimentos não passíveis de licenciamento e nem mesmo de AAF
Os empreendimentos rodoviários que possuem porte e potencial poluidor inferiores
àqueles relacionados na Deliberação Normativa Nº. 74/2004, não são passiveis de
licenciamento, nem mesmo autorização ambiental de funcionamento pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental – COPAM.
O Modelo de Declaração de Empreendimento não Passível de Licenciamento é
apresentado em anexo.
2.4.3 Prazos e Taxas para Análises do Órgão Ambiental Pertinente
Independente do tipo de licença requerida, o prazo regimental para que o órgão
ambiental se manifeste acerca do requerimento é de até seis meses, ressalvada a
hipótese de requerimentos instruídos por EIA/RIMA, quando o prazo é de até 12 meses.
Com relação aos requerimentos de revalidação de LO, o prazo regimental é de até 90
dias. Não é computado nesses prazos o tempo gasto pelo empreendedor para
apresentar informações complementares.
Quadro 2 - Resumo dos prazos e validades das ações pertinentes ao processo de
licenciamento
Atividade

Licença Prévia –
LP
Licença de
Instalação - LI
Licença de
Instalação
Corretiva - LIC
Licença de
Operarão - LO

Licença de
Operarão
Corretiva - LOC

Objetivo

Demonstrar a
viabilidade
ambiental
Programar e
detalhar medidas
compensatórias e
mitigadoras
O mesmo da LI
Atestar a
conformidade do
projeto com o
empreendimento em
operação
Atestar a
conformidade do
projeto com o
empreendimento em
operação

Fase da
Engenharia do
Empreendimento

Prazos para
Análise do Órgão
Ambiental
Pertinente(*)
Seis meses

Até quatro anos

Ajustamento do
projeto básico às
medidas projetadas
e/ou recomendadas
A mesma da LI

Seis meses

Até seis anos

Seis meses

Até seis anos

Execução da obra
e conservação
rotineira

Seis meses

De quatro a seis

Execução da obra
e conservação
rotineira

Seis meses

Projeto básico de
engenharia

Validade do
Documento(*)

anos

De quatro a seis
anos

Declaração de
AAF

Autorização
Ambiental de
Funcionamento –
AAF
Empreendimentos
não passíveis de
licenciamento
Outorga do IGAM

Autorização do
IEF

Atestar que o
empreendimento
formalizou o
processo para
obtenção da AFF.
Atestar a
conformidade com o
empreendimento em
operação
Atestar a
conformidade com o
empreendimento em
operação
Atestar o direito de
utilizar os recursos
hídricos
Detalhamento
qualitativo e
quantitativo dos
desmatamentos e
das limpezas do
terreno.

Execução da obra

Em geral, sete

540 dias

dias

Quatro anos
Obra concluída

Obra concluída
Projeto de
engenharia
detalhado ou
executivo
Projeto de
engenharia
detalhado ou
executivo

Três meses
Em geral, sete
dias

Quatro anos

Três meses

Vinte anos

Três meses

Seis meses

(*) Obs.: as informações sobre os prazos e validades apresentadas na tabela foram obtidas no Decreto nº 44844/08, no
site da SEMAD (www.semad.mg.gov.br) e a partir de consultas com funcionários da mesma.

Os valores para indenização dos custos de análise de pedidos de Autorização Ambiental
de Funcionamento e Licenciamento Ambiental são fixados através de resolução.
Atualmente estão definidos pela resolução SEMAD nº 811 de 30/09/2008.
2.4.4 Outras Licenças Ambientais e Autorizações Específicas
- Processo de obtenção de Outorga
Antes da implantação de qualquer empreendimento cujo uso da água venha alterar o
regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água, incluindo, além das captações,
acumulações e derivações, para os lançamentos de efluentes deve-se requerer a outorga
no Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.
No caso dos empreendimentos do DER/MG, pode ser necessária a intervenção em
cursos d’água, e este fato deverá ser informado no FCEI e requerida a Outorga de Direito
de Uso de Recursos Hídricos ao IGAM.
Os empreendimentos do DER/MG estão enquadrados sob o código 16 no IGAM –
Travessia Rodo-Ferroviária (Pontes e Bueiros), sendo necessária a apresentação das
seguintes informações:
- Caracterização e descrição geral dos empreendimentos;
- Justificativa da realização da intervenção;
- Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho de intervenção e à
travessia;
- Apresentar o estudo hidrológico utilizado para a definição das vazões de projeto, com
seus respectivos períodos de recorrência;

- Apresentar estudo hidrológico utilizado para a definição das vazões de projeto, com
seus respectivos períodos de recorrência;
- Apresentar estudo hidráulico mostrando o perfil da linha d’água no trecho da
intervenção, considerando o efeito de pilares e demais obstáculos, e o efeito de remanso
a montante da travessia.
- Comprovante de depósito identificado, relativo aos custos da análise;
- Cópia do CNPJ e CI do requerente;
- Requerimento de Outorga de Direito de Uso da Água, conforme modelo de instruções
disponíveis no site do IGAM;
- Cópia da Carta Geográfica da região com indicação dos pontos de travessia;
- Planta ou croqui do empreendimento;
- ART do responsável técnico pelo processo de Outorga, recolhida na jurisdição do
CREA-MG;
- Cópia autenticada ou original do CPF e Carteira de Identidade de quem assina pela
empresa e procuração ou documento equivalente em nome da pessoa.
- Registro de Posse de Imóvel ou Carta de Anuência do proprietário do terreno ou área;
- Fotografias do local do uso dos recursos hídricos e circunvizinhança que possibilitem
uma caracterização da área em questão e no caso de empreendimentos já implantados,
apresentar fotografias das estruturas de descarga existentes;
Cumpridas as exigências, o IGAM emite uma Declaração de Outorga, que é validada a
partir da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.
A Concessão de outorga de Obras, serviços ou atividades desenvolvidas por pessoa
jurídica de direito público, quando se destinarem a finalidade de utilidade pública o prazo
máximo é de 20 anos.
O Modelo do documento de Outorga é apresentado em anexo.
- Processo de obtenção de APEF (Autorização para Exploração Florestal)
Para realização de desmates advindo de obras deve-se requerer a APEF no Instituo
Estadual de Floresta- IEF. O DER/MG terceiriza a elaboração do PTRF – Projeto Técnico
de Reconstituição da Flora, e esta exigência consta no próprio contrato com o
empreendedor responsável pela obra.
A formalização do processo para intervenção em Área de Preservação Permanente
condiciona-se à apresentação prévia do requerimento, devidamente preenchido, do
Projeto Técnico do empreendimento acompanhado da Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, planta topográfica georeferenciada, a critério do IEF. De posse do PTRF,
protocola-se requerimento de APEF junto ao IEF;

- Após apresentado o requerimento e tendo sido aprovado, é emitida pelo IEF a APEF;
A APEF tem validade de seis meses e está sujeita à revalidação periódica.
O Modelo da APEF é apresentado em anexo.
- Atividades de Licenciamento pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
Eventualmente, as obrigações perante o IBAMA para licenciamento, são compartilhadas
pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente integrantes do SISNAMA. O IBAMA atua,
principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infra-estrutura que envolve
impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás na
plataforma continental.
As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na
Lei 6.938/81 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº.
001/86 e nº. 237/97. Além dessas, o Ministério do Meio Ambiente emitiu recentemente o
Parecer nº. 312, que discorre sobre a competência estadual e federal para o
licenciamento, tendo como fundamento a abrangência do impacto.
2.4.5 A Deliberação Normativa COPAM 074/2004
Em 2004, O COPAM criou a Deliberação Normativa 074 com o objetivo de atualizar as
questões do licenciamento no estado de Minas Gerais. Essa deliberação estabelece
critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e
atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento
ambiental no nível estadual, determina normas para indenização dos custos de análise
de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental, e dá outras providências.
A DN 74/2004, tem, portanto, no caso de empreendimentos rodoviários, a função de
fornecer critérios para definir as modalidades de licença para as rodovias, e orientar
sobre aspectos do licenciamento, que além da obtenção de Autorizações Ambientais de
Funcionamento – AAF’s ou das Licenças Prévias, de Instalação e de Operação.
A seguir são citados os artigos mais relevantes aplicáveis ao DER/MG. A DN completa
se encontra disponível no site www.siam.mg.gov.br
Art. 1º - Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas ao
licenciamento ambiental no nível estadual são aqueles enquadrados nas classes 3, 4, 5 e
6, conforme a lista constante no Anexo Único desta Deliberação Normativa, cujo
potencial poluidor/ degradador geral é obtido após a conjugação dos potenciais impactos
nos meios físico, biótico e antrópico, ressalvado o disposto na Deliberação Normativa
CERH n.º 07, de 04 de novembro de 2002.
Parágrafo único - As Licenças Prévias e de Instalação dos empreendimentos
enquadrados nas classes 3 e 4 poderão ser solicitadas e, a critério do órgão ambiental,
expedidas concomitantemente.
Art. 2° - Os empreendimentos e atividades listados no Anexo Único desta Deliberação
Normativa, enquadrados nas classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental não
significativo, ficam dispensados do processo de licenciamento ambiental no nível

estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à autorização de funcionamento pelo órgão
ambiental estadual competente, mediante cadastro iniciado através de Formulário
Integrado de Caracterização do Empreendimento preenchido pelo requerente,
acompanhado de termo de responsabilidade, assinado pelo titular do empreendimento e
de Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável.
§1° - A autorização de funcionamento somente será efetivada se comprovada a
regularidade face às exigências de Autorização para Exploração Florestal – APEF e de
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.
§2º - Os órgãos ambientais competentes procederão à verificação de conformidade legal
nos empreendimentos a que se refere o caput deste artigo, conforme critérios definidos
pelo COPAM.
§3º - O termo de responsabilidade de que trata o caput deste artigo deverá expressar
apenas as questões da legislação ambiental pertinente à autorização de funcionamento
em foco.
§4º - O órgão ambiental fará a convocação do empreendedor nos casos em que
considerar necessário o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
enquadrados nas classes 1 e 2.
§5º - Os prazos de vigência da autorização de funcionamento de que trata o caput deste
artigo serão definidos pelo COPAM.
Art.16 - As normas estabelecidas pelo COPAM referentes à classificação de
empreendimentos conforme a Deliberação Normativa n.º1, de 22 de março de 1990
passam a incidir segundo a seguinte correspondência:
Classe 1 - pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor
Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluidor
Classe 3 - pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio potencial poluidor
Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor
Classe 5 - grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande potencial poluidor
Classe 6 - grande porte e grande potencial poluidor

ANEXO ÚNICO
Classificação das Fontes de Poluição
1 - Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente são enquadrados
em seis classes que conjugam o porte e o potencial poluidor ou degradador do meio
ambiente (1,2,3,4,5 e 6), conforme a Tabela A-1 abaixo:

Porte do
Empreendimento

P
M
G

Potencial Poluidor/Degradador Geral da
Atividade
P
M
G
1
1
3
2
3
5
4
5
6

Tabela A-1: Determinação da classe do empreendimento a partir do potencial poluidor da
atividade e do porte.

2 - O potencial poluidor/degradador da atividade é considerado pequeno (P), - médio (M)
ou grande (G), em função das características intrínsecas da atividade, conforme as
listagens A, B, C, D, E, F e G. O potencial poluidor é considerado sobre as variáveis
ambientais: ar, água e solo. Para efeito de simplificação incluem-se no potencial poluidor
sobre o ar, os efeitos de poluição sonora e sobre o solo, os efeitos nos meios biótico e
sócio-econômico.
O potencial poluidor/degradador geral é obtido da Tabela A-2 abaixo:
Variáveis Ambientais
Ar/Água/Solo
Geral

P
P
P
P

Potencial Poluidor/Degradador Variáveis
P
P
P
P
P
M
M
M
P
P
M
M
G
M
M
G
M
G
M
G
G
M
G
G
P
M
M
M
G
M
M
G

G
G
G
G

3 - O porte do empreendimento, por sua vez, também é considerado pequeno (P), médio
(M) ou Grande (G), conforme os limites fixados nas listagens.
A DN também lista os tipos de empreendimentos, distribuídos da seguinte maneira:
Os empreendimentos e atividades foram organizados conforme a lista constante deste
Anexo Único nas seguintes listagens:
- Listagem A – Atividades Minerárias
- Listagem B - Atividades Industriais / Indústria Metalúrgica e Outras
- Listagem C- Atividades Industriais / Indústria Química
- Listagem D - Atividades Industriais / Indústria Alimentício
- Listagem E – Atividades de Infra-Estrutura
- Listagem F - Serviços e Comércio Atacadista
- Listagem G – Atividades Agrossilvopastoris
Cada empreendimento e atividade receberam uma codificação da seguinte forma:
N-XX-YY-Z sendo,
N- Letra relativa à listagem onde o empreendimento e atividade foram enquadrados
XX – Número do item da tipologia
YY – Número do subitem da tipologia
Z – Dígito verificador da codificação do empreendimento/atividade
No caso do DER/MG se enquadram os empreendimentos da Listagem E – Atividades de
Infra-Estrutura. A seguir são apresentadas as atividades e códigos pertinentes ao
DER/MG da listagem E.

E-01 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
E-01-01-5 Implantação ou duplicação de rodovias.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: G Geral: G
Porte:
10 < Extensão < 50 km: pequeno
50 < Extensão < 100 km: médio
Extensão > 100 km: grande
E-01-02-3 Contorno rodoviário de cidades com população superior a 100.000
habitantes ou sistemas viários de regiões metropolitanas ou áreas conurbadas.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: G Geral: G
Porte:
Extensão < 10 km: pequeno
10< Extensão < 20 km: médio
Extensão > 20 km: grande
E-01-03-1 Pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: G Geral: M
Porte:
10 < Extensão < 50 km: pequeno
50 < Extensão < 100 km: médio
Extensão > 100 km: grande
E-01-09-0 Aeroportos.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: G Água: M Solo: G Geral: G
Porte:
Área total < 10 ha. e Número de empregados < 30: pequeno
Área total > 30 ha. ou Número de empregados > 80: grande
Os demais: médio
2.4.6 Documentos Técnicos para o Licenciamento
Durante o processo de licenciamento ambiental é exigida a elaboração de documentos
técnicos pelos quais são analisados os empreendimentos. Esses documentos
apresentam toda a caracterização ambiental do empreendimento em interface com o
projeto de engenharia proposto. Pode-se dizer que é a partir da analise desses
documentos que se dá o licenciamento ambiental.
A caracterização desses documentos é apresentada a seguir:
- EIA/RIMA
•
Estudo de Impacto Ambiental (EIA): deve ser elaborado por equipe multidisciplinar,
com o objetivo de demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade a

ser instalada. Foi instituído pela Resolução CONAMA 01/86, sendo solicitado durante a
LP.
•
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): explicita as conclusões do EIA e que
necessariamente sempre o acompanha. À semelhança do EIA, o RIMA deve ser
elaborado por equipe multidisciplinar, redigido em linguagem acessível, devidamente
ilustrado com mapas, gráficos e tabelas, de forma a facilitar a compreensão de todas as
conseqüências ambientais e sociais do projeto por parte de todos os segmentos sociais
interessados, principalmente a comunidade da área diretamente afetada.
RCA/PCA
•
Relatório de Controle Ambiental (RCA): exigido em caso de dispensa do
EIA/RIMA. É por meio do RCA que o empreendedor identifica as não conformidades
efetivas ou potenciais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para
o qual está sendo requerida a licença.
•
Plano de Controle Ambiental (PCA): documento por meio do qual o empreendedor
apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlarem os impactos
ambientais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual
está sendo requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades
identificadas. O PCA é sempre necessário, independente da exigência ou não de
EIA/RIMA, sendo solicitado durante a LI.
- PTRF
•
Projeto Técnico de Reconstituição da Fauna – PTRF: documento exigido pelo
Instituto Estadual de Florestas (IEF) nos casos de supressão de vegetação para
intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP). Como o próprio nome diz,
esse projeto tem como objetivo a apresentação de medidas que vise a reconstituição da
flora, baseado em estudos prévios das características físicas das áreas em questão. É
exigida sua elaboração para a obtenção da Autorização Para Exploração Florestal –
APEF, concedida pelo IEF, regulamentada pela Deliberação Normativa nº. 76/2004 que
dispõe sobre interferência em áreas consideradas de Preservação Permanente e dá
outras providências.
- PRAD
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: documento técnico que
detalha as soluções de recuperação de áreas principalmente exploradas para obtenção
de materiais granulares e complementação de serviços para restabelecimento das boas
condições ambientais destas áreas.
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3.1 A Componente Ambiental
A Componente Ambiental da Engenharia Rodoviária consiste na identificação, definição e
metodologia das atividades ambientais relativas aos Projetos de Engenharia Rodoviária,
pertinentes às três fases da engenharia, quais sejam: planejamento, projeto básico e
projeto executivo e atua em cada fase da engenharia sob dois aspectos distintos,
estudos ambientais e propostas de medidas de proteção ambiental, seguindo-se ao
detalhamento destas medidas para implantação, que se constitui o projeto ambiental,
seja básico ou executivo.
No que diz respeito aos procedimentos, a Componente Ambiental pode ser enfocada
como se segue:
realização do Estudos Ambientais com o diagnóstico ambiental da área de
influência contemplando os componentes do meio físico, biótico e antrópico;
identificação e avaliação dos impactos sobre o meio ambiente e a proposição das
medidas ambientais para corrigir ou evitar a ocorrência de impactos a serem
gerados durante as obras e durante a futura operação;
Elaboração do Projeto Ambiental com detalhamento das medidas de recuperação
ambiental e mitigadoras.
Os estudos ambientais se constituirão no conhecimento ambiental da área de influência
do projeto, através do seu diagnóstico ambiental e nas avaliações ambientais dos
impactos significativos originados nas atividades rodoviárias, no cadastramento do
passivo ambiental existente, e a proposição das medidas preventivas e corretivas e de
proteção ambiental. O diagnóstico ambiental deverá caracterizar a área de influência do
projeto, direta e indireta, sob os aspectos físicos, bióticos, sócio-econômicos e culturais.
O diagnóstico ambiental é encerrado através da análise integrada dos meios físico,
biótico e antrópico, ao qual se inclui também o cadastramento do passivo ambiental e
suas proposições de recuperação.
Segue-se a avaliação dos impactos significativos gerados pelas atividades rodoviárias
sobre este meio ambiente caracterizado anteriormente, cuja mitigação será procedida
pelas medidas corretivas e preventivas e de proteção ambiental.
O Projeto Ambiental (Básico ou Executivo), se constitui no detalhamento das medidas de
proteção ambiental, corretivas ou preventivas, indicadas nos Estudos Ambientas,
objetivando a reabilitação ambiental do passivo e a mitigação dos impactos das
atividades das obras, inclusive o quantitativo das mesmas para sua inserção no projeto
de engenharia.
3.2 Interfaces da Engenharia Rodoviária com os Estudos/Projetos Ambientais
Muitos procedimentos adotados na engenharia rodoviária para efeito de preservação da
infra-estrutura e da operação viária se constituem, também, em práticas integrantes ou
inerentes do adequado tratamento ambiental considerando também o processo de
licenciamento.
Desse modo, caracteriza-se uma acentuada interface entre os estudos de engenharia e
meio ambiente quando são apresentadas nos Estudos Ambientais informações que se
relacionam diretamente com o Projeto de Engenharia, fazendo com que esta interface se

estenda para as fases de execução das obras e da operação da rodovia além da
possibilidade do desenvolvimento de programas específicos.
Assim é que, estudos geológicos, geotécnicos, topográficos e hidrológicos e com
respectivas análises e interpretações se constituem nos fundamentos básicos para as
decisões a tomar, dentro do enfoque de engenharia rodoviária, desde a definição do
traçado até as soluções finais estabelecidas no Projeto de Engenharia.
É indispensável, portanto, que a partir dos estudos preliminares, haja um intenso
processo interativo entre as equipes que desenvolvem as duas atividades (elaboração do
Projeto de Engenharia e elaboração do Estudo/Projeto Ambiental).
A seguir são apresentadas as principais interfaces da Engenharia Rodoviária com os
Estudos/Projetos Ambientais
- Medidas de Proteção Ambiental
As medidas de proteção ambiental compreendem o tipo de ações a serem adotadas
frente aos Impactos Ambientais Significativos (IAS) das atividades contidas nos quadros
abaixo.
a)

Quadro 3 – Instalação do Canteiro e Desmobilização
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Geração de doenças no
pessoal;
- Verificar oscilações no contingente humano
- Baixa qualidade de vida;
- Focos de vetores nocivos
- Verificar as condições de segurança dos
tanques de combustíveis, lubrificantes,
- Poluição da água superficial e asfaltos, etc.
subterrânea
- Verificar se as superfícies dos caminhos de
serviço sujeitos a geração de poeira estão
mantidas úmidas

- Poluição do ar

- Manter reguladas as usinas de asfalto e usar
filtros; verificar ventos predominantes na
dispersão da fumaça (evitar que atinjam
áreas habitadas)

- Degradação
de
áreas
- Supervisionar a recuperação das áreas
utilizadas com instalações
utilizadas para instalação do canteiro
provisórias

b)

Quadro 4 – Desmatamento e Limpeza do Terreno
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Retirada da vegetação e - As áreas a serem desmatadas ou limpas
Destruição da camada de terra deverão se restringir às que serão
orgânica. Ocasionamento de efetivamente exploradas, ou seja, aos limites
erosões
na
área
de do off-set, acrescidos de uma faixa mínima
desmatamento
de operação, acompanhando a linha do
mesmo;
- As técnicas de desmatamento e de limpeza
de terrenos deverão ser compatíveis com as
características da cobertura vegetal a ser
retirada. Deverá ser expressamente proibido
o uso de explosivos, agentes químicos
(herbicidas,
desfolhantes),
processos
mecânicos não controlados, e queimados
para a realização de desmatamentos e de
limpeza de terrenos.
- Assoreamento de talvegues
por carreamento de material
- Não permitir o depósito de restos de
vegetação nos talvegues

c)

Quadro 5 – Caminhos de Serviços
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Verificar o escoamento nas obras de
- Erosões da estrada e
travessias de cursos d'água e talvegues
terrenos vizinhos;
- Verificar demolição das obras provisórias,
- Assoreamento de talvegues;
desimpedindo o fluxo dos talvegues e
- Retenção
(represamento) evitando a formação de caminhos
de
fluxo
de
águas preferenciais para a água;
superficiais
(inclusive
- Verificar a recuperação da vegetação nas
rompimentos de bueiros da
áreas desmatadas e limpas para
estrada).
implantação dos caminhos de serviço.

d)

Quadro 6 – Terraplenagem, Empréstimos e Bota-Foras
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Acidentes envolvendo
- Controlar velocidade de veículos e
trabalhadores e transeuntes; máquinas envolvidos na construção;
- Assoreamento de talvegues; - Verificar eficiência da sinalização de obra;
- Retenção
(represamento) - Verificar se as superfícies sujeitam a
de
fluxo
de
águas geração de poeira estão mantidas
superficiais
(inclusive úmidas.
rompimentos de bueiros de
estrada).

-

Poluição do ar

- Verificar se as superfícies sujeitam a
geração de poeira estão mantidas
úmidas;
- Observar emissão das descargas dos
veículos e máquinas envolvidos na
construção;

- Sobra
de
material - Controlar o carregamento dos veículos;
transportado (terra, entulho, - Verificar a superfície de rolamento dos
rocha, etc.) ao longo dos caminhos de serviço;
trajetos de máquinas e - Controlar velocidade de veículos e
caminhões.
máquinas envolvidos no transporte;
- Ruídos e vibrações

- Controlar a emissão de ruídos por
motores
mal
regulados
ou
com
manutenção deficiente
- Verificar localização
empréstimo;

- Proliferação de insetos

de

caixas

de

- Verificar existência de áreas sujeitas a
empoçamentos em virtude dos serviços
de terraplenagem;
- Verificar implantação de Drenagem de
Serviço que compreendem os dispositivos
temporários nas áreas em terraplenagem

IAS

- Degradação de áreas

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
- Evitar a exploração de empréstimo em
áreas urbanizadas / urbanizáveis;
- Verificar a recuperação de áreas
exploradas;
- Verificar a localização das caixas de
empréstimos e bota-foras;
- Verificar a reconformação dos bota-foras
- Verificar a compactação dos bota-foras;
- Verificar a implantação de “Drenagem de
Serviço”

- Erosões e assoreamentos

- Verificar localização de empréstimos e
bota-foras;
- Verificar a implantação de dissipadores
de energia:
- Verificar obediência às defasagens
permitidas entre as frentes de serviço

e)

Quadro 7 – Drenagem, Bueiros, Corta-rios e Pontes
IAS

- Erosões

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
- Verificar
limpeza
permanente
de
talvegues;
- Verificar se as condições de descarga das
obras conduzem à formação de erosões;
- Verificar implantação de desvios e
captações em condições adversas.

- Assoreamentos,
inundações

f)

- Verificar colocação de entulhos
talvegues e entupimento de bueiros;
- Verificar eficiência do sistema
drenagem.

em
de

Quadro 8 – Exploração de Jazidas de Material de Construção
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Supressão de vegetação - Verificar se o desmatamento está restrito
ecologicamente significativa
às necessidades da construção
- Favorecimento
para
surgimento de focos
vetores de doenças

o
- Não permitir formação de depressões na
de
“praça” da pedreira.

- Degradação
de
áreas - Verificar a
exploradas como jazidas
exploradas;

recuperação

de

áreas

- Sobra
de
material - Controlar o carregamento dos veículos;
transportado (entulho, rocha, - Verificar a superfície de rolamento dos
etc.) ao longo do trajeto de caminhões de serviço;
máquinas e caminhões.
- Controlar velocidade de veículos e
máquinas envolvidos no transporte;

g)

Quadro 9 – Risco de Ocorrência de Acidentes
IAS

MEDIDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Equacionar e dimensionar caminhos
alternativos, cruzamentos em desnível,
trevos, passarelas e dispositivos de controle
rígido de tráfego, barreiras para impedir ou
reduzir as interfaces entre veículos,
pedestres, ciclistas, rebanhos, etc.
- Implantar sinalização nas estradas e
caminhos de serviços eficiente e abundante,
tanto dentro do perímetro das obras e
canteiros como nas vias vicinais às obras;
- limitar e controlar a velocidade de veículos e
Acidentes
envolvendo equipamentos;
usuários e trabalhadores
- Treinar os operadores de veículos e
equipamentos, instruindo-os, em especial,
sobre os riscos de manobras inadequadas;
- Implantar redutores de velocidade próximos
a áreas habitadas;
- Conscientizar a população no entorno das
obras, através de comunicação por meio de
placas, panfletos, imprensa escrita e falada,
dos riscos inerentes ao tráfego de obra;
- Restringir a circulação de veículos e
equipamentos a horários diurnos.

- Análise dos impactos ambientais potenciais e medidas mitigadoras
Os aspectos ambientais relacionados se traduzem nos impactos ambientais potenciais
que ocorrem sobre as águas, ar, solos, recursos naturais, paisagem e geram ruídos e

vibrações considerando os meios físico, biótico e sócio econômico. Esses aspectos são
abordados a seguir.
Águas - Impacto da rodovia sobre as águas
Estes impactos podem referir-se:
− ao regime hidrológico das águas superficiais ou subterrâneas e a qualidade físicoquímicas dos recursos hídricos.
Quanto ao regime das águas superficiais, os escoamentos locais podem ser modificados
com a formação de zonas hidromórficas, concentração dos escoamentos em nível de
travessia e aumento da vazão em função da impermeabilização dos pavimentos. Assim,
é alto o risco de erosão dos terrenos à jusante e a erosão regressiva que pode ameaçar
a própria obra rodoviária. A erosão pode também ser ocasionada pelas obras nos rios
que podem romper o perfil de equilíbrio natural. Finalmente, o risco de inundação pode
ser grave quando em zonas urbanas de atividade industrial.
Quanto às águas subterrâneas, os cortes na zona de lençol d’água próximo à superfície
do solo podem interrompê-lo e drenar os escoamentos. A vegetação ao redor pode sofrer
modificações estruturais com o rebaixamento do lençol d’água e os poços privados
podem reduzir o abastecimento ou mesmo secar.
Quanto à qualidade físico-química dos recursos hídricos, os impactos provêem:
- das águas de escoamento dos pavimentos durante a fase de operação da rodovia
podendo ocasionar poluição crônica;
− das instalações sanitárias do canteiro de obras e das máquinas do canteiro;
− do transplante de matérias em suspensão, sobretudo, durante o período de execução
de obras sobre as superfícies a pouco aterradas;
− o risco de poluição ambiental pelo carreamento de matérias poluidoras ou perigosas
após derramamento em acidente de transporte.
Este último, trata-se de um acontecimento fortuito, geralmente decorrente de acidente
rodoviário contendo materiais perigosos ou poluidores.
Os elementos poluidores (metais pesados e combustíveis) se fixam às matérias em
suspensão e são retidos, normalmente, nos primeiros centímetros de infiltração das
águas de escoamento. O risco de poluição só existe nas circulações subterrâneas nas
zonas de alta permeabilidade e na presença de fissuras.
No caso particular de risco de poluição acidental, recomenda-se a aplicação das
disposições regulamentares para o transporte de substâncias perigosas (Decreto 96.044
de 18 de maio de 1988 e Portaria 291 de 31 de maio de 1988).
Estas instruções não eliminam o risco de acidentes de matérias perigosas, mas podem
diminuir a probabilidade e sua gravidade.
Solos - Impacto da rodovia sobre os solos
Considerando que os solos são estruturalmente importantes para a rodovia, deve-se
evitar ações que provoquem a degradação do mesmo (impactos), principalmente no que
diz respeito a perda direta e ao favorecimento da atuação de processos erosivos. Nesse
sentido, é importante considerar que:

− Os movimentos de terra, a exploração de jazidas e a ocupação territorial pelo traçado
da rodovia, podem produzir alterações no solo, com conseqüente aumento de riscos de
instabilidade de taludes, danos ou destruição de áreas de interesse geológico, mudanças
na geomorfologia local, erosão ou compactação.
− A instabilidade do solo pode resultar em prejuízos materiais, obstrução de vias,
alteração nos padrões de drenagem, deterioração da qualidade da água e intrusão
visual.
− Processos erosivos podem causar danos a áreas agricultáveis; a propriedades e
estruturas em seu raio de ação; alterar o estado de corpos d’água e alterar o regime de
drenagem.
− A alteração na drenagem superficial provocada por movimentação de terra pode, por
sua vez, provocar efeitos sérios no uso de planícies de inundação; a forma da planície
pode se alterar; o solo pode ser alterado por efeito de deposição e o uso agrícola pode
ser reduzido; os habitats da área de inundação podem ser alterados.
− Nas fases de construção e principalmente de operação, também pode ocorrer a
contaminação de solos: por derramamento acidental; pela utilização de herbicidas,
graxas e óleos oriundos da manutenção de máquinas.
Ar - Impactos da rodovia sobre o ar
- Poluição
Os impactos a serem causados no ar se relacionam com a maneira que o projeto
rodoviário será executado, pois se deve ter a preocupação de evitar situações na qual a
concentração excessiva de veículos, na fase de operação da rodovia, provoque níveis de
poluição atmosférica que ultrapassem os padrões adotados.
A poluição provocada pelas emanações de descarga de veículos normalmente afeta
apenas alguns pontos singulares do projeto de uma infra-estrutura rodoviária com
grandes volumes de tráfego.
A poluição pode trazer problemas em áreas urbanas, como por exemplo: nos emboques
de túneis ou na vizinhança das praças de pedágio.
Além disso, deverá haver preocupação quanto à poluição do ar causada pelas
instalações industriais na fase de obras, assim como aquela causada pelo pó produzido,
pela circulação de veículos na fase de obras, ou na fase de operação, caso a rodovia não
seja pavimentada.
Ruído e Vibrações
As primeiras agressões sonoras sofridas pelos vizinhos de uma infra-estrutura provêm do
ruído gerado da fase de obras. Este ruído depende da natureza e do estado dos
equipamentos do canteiro de obras e, evidentemente, da distância entre a fonte geradora
e o indivíduo em questão. As indicações sobre o ruído das principais fases de um
canteiro de obras são dadas em dB (A). Elas resultam de medidas efetuadas em sítios
reais e devem ser consideradas como simples indicações a serem extrapoladas com
precaução.

A exposição prolongada a uma intensidade superior a 85 dB (A) pode provocar a perda
da acuidade auditiva: esta situação não corresponde àquelas que podemos encontrar na
proximidade das infra-estruturas rodoviárias, mesmo naquelas de forte movimento.
O ruído, a partir de certa intensidade, variável segundo os indivíduos, provoca uma
situação de stress que pode manifestar-se por:
− doenças cardiovasculares;
− insônia;
- estados depressivos;
− mudança de comportamento: irritabilidade, agressividade.
Além destes efeitos somáticos ou psicossomáticos, o ruído perturba a comunicação
verbal e diminui o desempenho no trabalho.
Há também as vibrações, oriundas do deslocamento de um veículo ao longo de uma via.
Tais vibrações são causadas pelas irregularidades do pavimento e pelo próprio
funcionamento dos veículos os quais possuem uma vibração própria.
Os fatores que afetam a intensidade das vibrações geradas pelo tráfego são o peso e a
velocidade dos veículos; a espessura e as condições de conservação do pavimento; a
natureza do solo e a distância que separa a origem da vibração local onde elas são
percebidas.
Em geral os efeitos das vibrações geradas pelo tráfego são considerados de grande
importância, pois estes sendo contínuos atingem níveis que podem se tornar
desagradáveis e, em casos extremos, gerar distúrbios físicos e psicológicos. Em termos
estruturais, seus efeitos podem comprometer casas, prédios, construções e monumentos
históricos, etc., ou instalações que utilizam instrumentos de precisão como laboratórios e
hospitais, podendo ainda afetar as edificações tanto em seus elementos estruturais
como em seus elementos estéticos.
Recursos naturais - Impactos da rodovia sobre os recursos naturais
Desde a definição de suas características básicas, o projeto deve refletir a intenção de
evitar a intervenção, direta ou indireta, em áreas de interesse ambiental. Durante as
obras e na operação, devem ser garantidas as medidas protetoras da fauna e da flora
que forem recomendadas nos estudos ambientais, e mantidos serviços de
monitoramento que permitam verificar interações entre a rodovia e a biota que não
tenham sido previstas e a adoção de medidas corretivas e protetoras.
Essas ações visam considerar os efeitos das obras nos recursos naturais, quais sejam:
Supressão da cobertura vegetal no eixo viário, em canteiros de obras e jazidas de
material de construção; substituição da vegetação original por outras de características
diversas, para cobertura de taludes e paisagismo; e desaparecimento de espécies
endêmicas localizadas muito pontualmente.
Pressão sobre fauna em conseqüência do desmatamento e da interrupção de vias de
circulação de animais e também pela erradicação ou perda de áreas de reprodução e
alimentação e ainda o efeito da interrupção causada pelas vias nos ecossistemas, com
risco de atropelamento pelo tráfego, pode atingir espécies que se utilizam de territórios
em seus movimentos diários ou sazonais, para efetivação de seu ciclo vital.

Paisagem - Impactos da rodovia sobre a paisagem
Os efeitos da rodovia tanto em obras como em operação podem trazer sobre a
paisagem, impactos visuais internos e externos que são respectivamente a modificação
que ocorre por efeito de intrusão por elementos da rodovia ou a obras de arte especiais e
quando a paisagem inicial é totalmente modificada, ou seja, há uma completa
substituição do cenário, antes para depois da rodovia.
Nesse sentido, ao planejar a cobertura vegetal a consideração sobre sua resultante
paisagística é fundamental para viabilizar sua utilização eficiente. Além das finalidades
estruturais, como estabilizadora do solo e reguladora do ciclo hidrológico, a vegetação é
fundamental na construção dos cenários e cumpre finalidades específicas, tanto externas
quanto internas.
Em geral, de acordo com o quadro a seguir, as medidas mitigadoras previstas para os
impactos potenciais são:

Meio Físico
Meio Biótico

MB

MF

MEIO AFETADO

IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS

Solo:
- Degradação de áreas utilizadas como
empréstimo de material, jazidas e botafora;
- Abertura de novas lavras face à
impossibilidade de continuidade na
exploração da lavra em uso;
- Destruição da camada de terra orgânica;
- Erosões na Faixa de Domínio, atingindo
ou não a estrada; assoreamento de
talvegues; bloqueio de talvegues;
- Escorregamento de taludes

-

Reserva do solo orgânico;
Controle de processos erosivos;
Reconformação topográfica;
Implantação de dispositivos de drenagem;
Recomposição da cobertura Vegetal e/ou
Instalação de Tela Vegetal.

Água:
- Represamentos de fluxo de águas
superficiais (rompimento de bueiros da
estrada);
- Assoreamento de talvegues;
- Contaminação das águas superficiais e
subterrâneas;
- Interferências em locais de preservação
permanente.

-

limpeza de bueiros e sistemas de drenagem;
reabilitação de sistemas de drenagem;
implantação de dispositivos de drenagem;
verificação da necessidade de revegetação.

Ar:
- Poluição do ar
- Criação de focos de vetores nocivos
- Degradação de habitas utilizados como
empréstimo, jazidas e bota fora;
- Supressão da vegetação
- Pressão sobre a fauna

- Controle de emissões de material particulado;
- Aspersão dos caminhos de serviço.
- Controle da recomposição topográfica, evitando
o acúmulo represamento de água;
- Monitoramento da Fauna durante a realização
dos serviços de desmatamento em áreas
preservadas, mediante licenciamento prévio;
- Recuperação de áreas degradadas.

Meio Socioeconômico

MSE

- Surgimento de casos de doenças devido
proliferação de vetores
- Acidentes envolvendo trabalhadores e
transeuntes;
- Ruídos e vibrações
- Sobra de material transportado (terra,
entulho, rocha, etc.) ao longo dos trajetos
de máquinas e caminhões.
- Acidente envolvendo material explosivo
ocorrente na detonação
- Comprometimento de áreas de beleza
cênica

- Monitoramento da população diretamente
afetada pela implantação da rodovia;
- Monitoramento da população de
trabalhadores com relação à doenças
endêmicas;
- Implantação de sinalização e dispositivos de
segurança;
- Disposição adequada de resíduos;
- Implantação no canteiro de obras de sistema
de esgotamento sanitário;
- Implantação de dispositivos de controle de
acidentes com óleos e combustíveis.

- Interfaces ambientais relacionadas com a fase de obras
As principais atividades previstas na execução das obras são:
a) Instalação do Canteiro, Operação e Desmobilização
b) Desmatamentos e Limpeza do Terreno
c) Abertura de Caminhos de Serviço
d) Serviços de Terraplenagem
e) Drenagem, Obras-de-Arte Correntes
f) Exploração de Áreas de Ocorrência de Material (pedreiras e areais)
g) Risco de Ocorrência de Acidentes
Muitas vezes essas situações podem gerar emergências ambientais nas obras. Nesse
sentido, os principais impactos ambientais, decorrentes da implantação do
empreendimento associados ás seguintes ações geradoras são:
a) Instalação do Canteiro, Operação e Desmobilização
As atividades pertinentes ao canteiro de obras, podem gerar a contaminação de corpos
d`água pelo mau funcionamento da fossa séptica e da caixa separadora de água e óleo
previstas e pelo mau acondicionamento dos tanques de material betuminoso.
b) Desmatamentos e Limpeza do Terreno
Tais atividades, poderão gerar impactos quanto a potencial supressão de vegetação
expressiva não previstas no projeto e processos de carreamento de sólidos para os
cursos d’água.
c) Abertura de Caminhos de Serviço
A abertura dos caminhos poderá gerar o assoreamento de talvegues e contaminação de
corpos d`água na execução da terraplenagem para os mesmos.
d) Serviços de Terraplenagem
Tais serviços podem gerar acidentes com veículos, pedestres e trabalhadores, gerar
interferências em APP’s por depósito de material, causando o assoreamento das

mesmas e escorregamento dos materiais das superfícies, no em função das atividades
de terraplenagem.
e) Drenagem, Obras-de-Arte Correntes
A drenagem em execução pode ser insuficiente em chuva eventual corroborando para a
desestruturação dos terraplenos em obras.
f) Exploração de Áreas de Ocorrência de Material (pedreiras e areais)
Tais explorações podem gerar impactos quanto à degradação do uso das áreas
exploradas, desmate de vegetação expressiva não indicada no projeto, erosões e
assoreamento, proliferação de vetores, poluição do ar, poluição da água, ruídos e
vibrações, degradação de áreas urbanizáveis, acidentes decorrentes de mau
acabamento de taludes e acidentes decorrentes de uso eventual de explosivos.
g) Risco de Ocorrência de Acidentes
O risco de ocorrência de acidentes é potencializado principalmente pelo tráfego de
veículos pesados e equipamentos ao longo da obra e junto aos acessos a mesma
- Ações pertinentes à fase de operação e manutenção
As atividades de operação e manutenção de rodovias devem ser abordadas e
conduzidas junto aos aspectos ambientais, principalmente no sentido de verificar a
eficiência dos equipamentos de conservação da qualidade ambiental e dos componentes
que garantem a integridade e conservação da própria rodovia.
Estas abordagens são conduzidas da seguinte maneira:
– Aspectos relacionados a eventuais problemas estruturais:
Todos os episódios que afetam a estrutura geral da faixa de domínio,
independentemente de sua origem ou causa, oferecendo risco de dano ou impedimento
do fluxo de tráfego devem ser avaliados segundo suas características, de forma a
orientar a adoção de medidas corretivas ou mitigadoras. Em geral, devem conduzir a
reavaliação da eficiência dos projetos ambientais, tais como, estabilização de encostas,
drenagens pluviais, travessias sobre drenagens naturais, indicando as intervenções
necessárias para garantir a integridade da rodovia e a conservação dos recursos naturais
sob sua influência.
– Aspectos relativos à segurança dos usuários:
Todos os registros de reclamação e acidentes são analisados segundo suas causas
prováveis, para permitir tanto o acompanhamento estatístico, quanto a avaliação da
eficiência dos componentes de segurança. Neste caso, estão em evidência: a
sinalização; as defensas; a vegetação em sua relação com a visibilidade e com as áreas
de escape; a geometria e o pavimento; os usos estabelecidos ao longo da faixa de
domínio segundo os estudos ambientais; enfim, todos os componentes que afetam a
segurança do usuário.
Considerando os problemas relativos à qualidade de vida na área de influência direta, as
rotinas de vistoria se voltam para o conforto das populações instaladas nas proximidades
e nas próprias faixas de domínio pela verificação de indicadores de qualidade do ar, água

e do solo, dos níveis de ruído, presença de vibrações, da segurança nas travessias, das
ocupações clandestinas na faixa de domínio.
Também são averiguados: abertura de acessos não autorizados, as publicidades, placas
e “outdoors” em locais prejudiciais à segurança da rodovia, o acúmulo de lixo e outras
práticas que coloquem em risco a integridade da rodovia e a segurança do tráfego.
- Aspectos relacionados à faixa de domínio:
Combate e prevenção de queimadas e capina química
As margens das rodovias, como locais públicos de acesso livre, permitem a ocorrência
de focos de incêndio que podem causar problemas, tanto no tráfego, pela redução da
visibilidade (fumaça), quanto à vegetação nativa ou cultivada das vizinhanças da rodovia
com prejuízos ecológicos e econômicos evidentes.
Também as propriedades urbanas ou rurais dentro da área de influência devem estar
preparadas para evitar o uso da prática de queimada, que é um procedimento arcaico de
manejo de solo, ou de queima de lixo que também se constitui numa prática superada de
destinação de resíduos sólidos.
O público interno constituído pelos funcionários da operadora deve estar consciente do
problema tanto no sentido de combate aos focos de incêndios, quanto de sua prevenção
e da divulgação dos perigos que representam e mesmo jamais utilizar desses
procedimentos nos serviços de manutenção.
Devem também as equipes de manutenção ter ciência da proibição pelo uso do processo
de capina química, isto é, o emprego de herbicidas ao longo das faixas de domínio.
Lixo nas rodovias
Os resíduos sólidos acumulados ao longo de uma rodovia são uma constante fonte de
problemas. Por vezes, o acúmulo de latas, papéis e plásticos entre outros objetos
lançados de dentro dos veículos, afetam drenagens, bueiros e valas causando
assoreamento, alagamento e mesmo erosão, que cumulativamente podem levar a danos
estruturais significativos, além do deprimente aspecto visual. De qualquer forma, a falta
de uma ação preventiva leva a gastos maiores com a coleta e a destinação dos resíduos,
inclusive decorrentes de reparos na própria rodovia, ou da manutenção de veículos nos
acostamentos e postos de abastecimento, ou ainda, de restaurantes, bares, hotéis e
outros serviços na faixa de domínio.
As propriedades privadas lindeiras a rodovia, também são de uma fonte de resíduos que
precisa ser considerada na abordagem de um projeto educacional deste tema.
O público alvo, interno e externo deve ser orientado e informado segundo diferentes
graus de participação ou intervenção no problema.
Preservação do patrimônio público
O equipamento colocado a serviço do usuário da rodovia e das populações em sua
vizinhança, da simples placa indicativa até viadutos, trevos e passarelas, são patrimônios

públicos no sentido amplo, ou seja, pela origem econômica (impostos e taxas) e pelo uso
que não é discriminativo, estes objetos, serviços e obras são públicos, e todo dano
causado a eles, resulta em custos de manutenção, restauração ou mesmo reposição,
que oneram o erário público.
O processo de manutenção do complexo de estruturas da rodovia pode ser otimizado
com participação pública. Seja na cobertura vegetal de efeito cênico, na estrutura de um
viaduto ou na fixação de um talude, a participação da comunidade vizinhas e usuária,
permite a apropriação do bem por esta comunidade tornando-a co-responsável pela
conservação.
Ocupação do solo
A faixa de domínio da rodovia é um espaço de grande amplitude vocacional que permite
uma infinidade de atividades. Em outras palavras, a margem da rodovia é convidativa
para morar, para o lazer, para a oferta de produtos e serviços, etc., e como tal, cria
condições para invasões e apropriações indevidas que vão da colocação de placas e
cartazes de propaganda até a construção de habitações precárias.
Neste tema, os projetos de educação ambiental devem buscar a conscientização e a
participação do público interno e externo à operadora para o respeito e obediência aos
estudos ambientais, onde ficaram estabelecidos os critérios e limites geográficos para a
distribuição de atividades e serviços ao longo da via.
Prevenção de acidentes
Os prejuízos sociais decorrentes de acidentes rodoviários são uma constante
preocupação para o DER/MG, para a sociedade e para a empresa operadora, quanto
condicionada, principalmente no caso de acidentes com produtos perigosos.
Além da perda irreparável de vidas humanas, os custos indiretos agregados às perdas
materiais e humanas, inclusive invalidez temporária e permanente, dificilmente são
consideradas em toda a sua magnitude, sem contar os prejuízos ambientais, quando
tratar-se de acidentes com produtos perigosos.
Computando-se todas as variáveis com implicações econômicas e sociais, fica evidente
que uma atitude preventiva, através de um programa amplo de educação para o trânsito
e de informação prévia dos elementos de risco dentro da rodovia principalmente aqueles
decorrentes de intervenção, de manutenção e da rotina de operação, implicará em
considerável economia de recursos.
É de suma importância a adoção de um programa de atendimento à acidentes com
produtos perigosos em conjunto com a Política Rodoviária e órgãos ambientais, no
sentido de se proceder com total garantia, em caso de acidentes, visando não só a
proteção do meio ambiente, mas dos usuários e moradores nas áreas de entorno.
Outro aspecto a considerar, é permanente parceria com os órgãos de saneamento,
tratamento e distribuição de água potável, uma vez que a travessia e as áreas de entorno
de mananciais em uso ou em potencial, devem ser efetivamente protegidos quando da
construção ou operação das rodovias.

3.3 Tipos dos Empreendimentos Rodoviários
Em termos de execução das respectivas obras, o empreendimento rodoviário comporta
diferentes modalidades e vários grupos de intervenções de obras e serviços – cada
grupo com suas finalidades específicas – quais sejam: a implantação da infra-estrutura,
de suas complementações e acessórios, a sua manutenção e a adequação/ampliação da
sua capacidade em seus vários níveis.
As definições pertinentes às modalidades de interesse são apresentadas a seguir, em
conformidade com a terminologia consagrada pelo DNIT:
Obra
Conjunto de operações e intervenções físicas destinadas à criação, à modificação ou à
restauração de um bem ou empreendimento – correspondente a uma transformação ou
adaptação da natureza e/ou seus recursos, às necessidades humanas.
Obra Rodoviária
É a obra relacionada com a Rodovia. Compreende, por exemplo, a construção e a
pavimentação da plataforma e/ou da pista de rolamento e a construção de pontes e
viadutos.
Construção de Rodovia (Implantação)
Obra rodoviária que compreende a execução de serviços de escavação, carga,
transporte, descarga, espalhamento e compactação de solos, destinados à construção
de aterros e cortes – bem como a execução das devidas obras de proteção, objetivando
dotar a superfície do terreno da forma projetada e adequada, em atendimento aos
condicionamentos geométricos e operacionais, necessários para o deslocamento dos
veículos.
A implantação também prevê obras de duplicação da pista e consequentemente das
obras-de-arte-especiais existentes e o ajustamento dos sistemas de circulação à nova
situação da pista.
Construção e Pavimentação de Rodovia (Implantação e Pavimentação)
Obra rodoviária que, compreendendo a execução de estrutura sobre o terrapleno
devidamente reconformado, objetiva fornecer superfície com condições de resistir e
distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos, a melhorar as condições
de rolamento quanto ao conforto e segurança e a resistir aos esforços horizontais –
tornando mais durável a superfície de rolamento.
Incluem-se nessa obra, a execução das Obras de Arte Especiais e Correntes, a
execução das Obras de Proteção do Corpo Estradal e a execução das Obras de
Preservação Ambiental, assim como a execução das Obras destinadas à implantação
dos sistemas de Drenagem, de Sinalização, de Iluminação e de Paisagismo da Rodovia.
Manutenção de Rodovia
Compreende um processo sistemático em que, de forma contínua, deve ser submetida
uma Rodovia, no sentido de que esta, de conformidade com suas funções e magnitude
de tráfego, venha a oferecer ao usuário, permanentemente, um tráfego econômico,
confortável e seguro.
A manutenção se consubstancia através de ações sistemáticas e programadas que
devem ter lugar frente a condicionamentos cronológicos ou a ocorrência de eventos

supervenientes.
Tais ações, contemplando a infra-estrutura viária com todos os seus componentes,
podem ser enquadradas em quatro grupos básicos, a saber: Conservação da Rodovia,
Introdução de Melhoramentos dos sistemas de proteção da infra-estrutura ou drenagem
e/ou dispositivos de segurança e obras complementares, Recuperação do Pavimento
através de sua restauração e Recuperação do Pavimento através de sua reabilitação.
Conservação Rodoviária
É o conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência desenvolvidas com
objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do sistema
rodoviário e das instalações físicas, dentro dos padrões de serviço pré-estabelecidos e
compatíveis com os preceitos de otimização técnico-econômica do “Custo Total de
Transporte”.
Tais ações de Conservação Rodoviária devem ser programadas e continuamente
executadas, ao longo de cada um dos ciclos de vida do pavimento e tendem a se tornar
pouco econômicas, quando alcançado ou ultrapassado o final de tal ciclo – oportunidade
em que deve ser procedida a recuperação do pavimento.
Conservação Corretiva Rotineira
É o conjunto de operações de conservação que tem como objetivo reparar ou sanar um
defeito e restabelecer o funcionamento dos componentes da Rodovia, proporcionando
conforto e segurança aos usuários.
Dentre outras, são obras de Conservação Rotineira: Limpeza Geral da Faixa de Domínio,
Correções e Reparos no Pavimento, Correções e Reparos nos Dispositivos de Drenagem
e Obras-de-Arte Correntes, Correções e Reparos nas Obras-de-Arte Especiais,
Correções ou Substituições de Placas de Sinalização e Correções na Sinalização
Horizontal.
Conservação Preventiva Periódica
É o conjunto de operações de conservação realizadas periodicamente com o objetivo de
evitar o surgimento ou agravamento de defeitos. Trata-se de tarefas requeridas durante o
ano, mas cuja freqüência de execução depende do tráfego, da topografia e de efeitos
climáticos.
Conservação de Emergência
É o conjunto de operações a serem eventualmente realizadas com o objetivo de
recompor, reconstruir ou restaurar trechos que tenham sido seccionados, obstruídos ou
danificados por um evento extraordinário ou catastrófico, colocando em flagrante risco o
desenvolvimento do tráfego da Rodovia ou ocasionando a sua interrupção.
Melhoramento
É o conjunto de operações que, acrescentando à Rodovia características novas
objetivam:
• O atendimento a demandas operacionais e contemplando especificamente, a geometria
da via ou o sistema de sinalização e de segurança do tráfego.
• A adequação ou incorporação, face à ocorrência de eventos supervenientes, de
elementos ou componentes integrantes de drenagem e de proteção da infra-estrutura ou
de obras complementares.

Restauração e Reabilitação do Pavimento de Rodovia
Obra rodoviária que, compreendendo a plena recuperação do pavimento existente,
incorpora em seu objeto global a execução de serviços de melhoramentos outros,
identificados como necessários à infra-estrutura da via e todos seus componentes – bem
como os melhoramentos de cunho operacional desde que estes, em razão de sua
natureza, magnitude e freqüência, não evidenciem a necessidade da elaboração de
estudos específicos de capacidade e segurança.
As definições precisas de Restauração do Pavimento e Reabilitação do Pavimento estão
apresentadas a seguir:
Restauração do Pavimento
É um processo a ser ordinariamente aplicado a um pavimento que, desfrutando ainda da
devida habilitação e apresentando desempenho compatível com os competentes
modelos de previsão, se encontra próximo ou vem de alcançar, conforme aferido por
parâmetros temporais ou índices de desempenho, o estágio final do ciclo de vida
correspondente.
Esta solução, no caso e de uma forma ordinária, deverá recair na execução de
recapeamento do pavimento existente e havendo ainda a definição da execução da
modalidade reconstrução do pavimento, para situações isoladas ou áreas localizadas.
Reabilitação do Pavimento
É um processo a ser adotado a um pavimento que, conforme aferido por parâmetros
temporais ou índices de desempenho, já ultrapassou, de forma significativa, o estágio
final do ciclo de vida correspondente e apresenta anomalias com tendências
irreversíveis, em termos de desempenho funcional e estrutural – não desfrutando mais,
portanto, da devida habilitação.
Adequação de Capacidade e Segurança da Rodovia
Obra rodoviária que, objetivando promover a plena adequação de capacidade e
segurança de tráfego de uma rodovia, compreende basicamente a implantação de
melhoramentos de natureza física e de natureza operacional.
Estes itens compõem em geral as atividades a serem desenvolvidas e, dependendo da
abrangência dos serviços são realizados Estudos Socioeconômicos e o Projeto de
passarela de pedestres, no caso do desenvolvimento de projetos de Duplicação,
Sistemas Viários de Regiões Metropolitanas e Sistemas Viários de Regiões Conurbadas.
Além desses, cabe incluir os seguintes tipos de empreendimentos:
- Acessos
Esses empreendimentos visam adequar entradas e/ou saídas de uma via, sendo o
conjunto de melhoramentos introduzidos em uma rodovia existente, em área urbana ou
rural, ou segmento em travessia urbana, compreendendo melhorias, tendo, portanto o
objetivo de promover a interligação de malhas viárias regionais e interligar sistemas
modais existentes, visando escoamento de produção agropecuária, industrial, promover
o turismo, suprimir pontos críticos, melhorar a funcionalidade operacional, aumentar a
fluidez e a segurança de tráfego de veículos e de pedestres, entre outros como por
exemplo as facilidades para atingir determinado local, área ou sistema.

- Contorno rodoviário de cidades
O contorno rodoviário de cidades visa um trecho de rodovia destinada à circulação de
veículos na periferia das áreas urbanas, de modo a evitar ou minimizar o tráfego no seu
interior
- Sistemas viários de regiões metropolitanas
Empreendimentos para esse sistema visam à facilidade e mobilidade no tráfego, a fim de
atender à demanda de fluxo como também acessos de ligação e integração de
paisagens.
- Sistemas viários de regiões conurbadas
Empreendimentos para esse sistema objetiva melhorar e minimizar os problemas de
mobilidade e ordenamento entre as regiões conurbadas, assim como proporcionar a
segurança de tráfego de veículos e de pedestres, e melhorando alguns pontos críticos da
via.
3.4 Fluxogramas das Fases do empreendimento/Processos de Regularização
Ambiental
Para visualização do processo são apresentados a seguir os Fluxogramas dos
Processos de Regularização Ambiental

Fluxograma das Fases do Empreendimento/Regularização Ambiental
Licenças Ambientais – Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação

Avaliação
Ambiental
Estratégica
AAE

Não Cumprimento
das Exigências

Termo de Referência
do Relatório Ambiental

Concepção do
Empreendimento

Zoneamento
Ecológico
Econômico
ZEE

Análise do
Documento pelo
Órgão Licenciador

Formulário de
Orientação Básica
Integrado - FOBI
Outras Exigências
Ambientais

Formulário de
Caracterização
Integrado do
Empreendimento FCEI

Cumprimento das
Exigências do
Órgão Licenciador

Comprovação do
Cumprimento das
Exigências e
Concessão da LP

Análise das
Solicitações

Análise do
Documento
Pelo Órgão
Licenciador

FOBI

Cumprimento das
Exigências do
Órgão Licenciador

Comprovação do
Cumprimento
das Exigências

Análise das
Solicitações

Elaboração
Relatório Ambiental
Outras Exigências
Ambientais

Conclusão da
Obra

Licitação da Obra

Execução
da Obra

Concessão da
LI

Publicação da
Concessão
da LI

C

Comprovação
do Cumprimento
das Exigências e
Concessão da
LO

Publicação da
Concessão
da LO

Outras Exigências
Ambientais

FCEI da
Solicitação da LI

C

B

Elaboração dos Estudos
Ambientais

Não Cumprimento
das Exigências

B

Publicação da
Concessão da
LP

Análise do
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Licenciador
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Solicitação de
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Supervisão
Ambiental
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das Exigências
do Órgão
Licenciador

Obtenção de
Outorga e
Autorização
para
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Vegetal APEF

Análise das
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Licenças Ambientais – Licença Prévia Concomitante com Licença de Instalação e
Licença de Operação
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Ambiental
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B
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B
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Exigências do
Órgão Licenciador

Comprovação do
Cumprimento das
Exigências e
Concessão da LIC

Análise das
Solicitações

Elaboração dos
Estudos Ambientais

Obtenção de
Autorga/APEF

Concessão
da LIC

Publicação da
Concessão da
LIC

Outras Exigências
Ambientais

Autorização Ambiental de Funcionamento
Concepção do
Empreendimento

Avaliação
Ambiental
Estratégica
AAE

Zoneamento
Ecológico
Econômico
ZEE

Formulário de
Caracterização
Integrado do
Empreendimento FCEI

Análise do
Documento pelo
Órgão Licenciador

Formulário de
Orientação Básica
Integrado - FOBI

Cumprimento das
Exigências do
Órgão Licenciador

Análise das
Solicitações

Obtenção da
Declaração de
Autorização Ambiental
de Funcionamento AAF

Elaboração dos
Estudos
Ambientais

Comprovação do
Cumprimento das
Exigências e Concessão de
Outorga/Autorização para
Exploração Florestal - APEF
Licitação da Obra

Execução
da Obra

Conclusão da
Obra

Obtenção da
AAF

Supervisão
Ambiental

Não passível de Licenciamento, nem mesmo de Autorização Ambiental de Funcionamento AAF
Concepção do
Empreendimento

Avaliação
Ambiental
Estratégica
AAE

Zoneamento
Ecológico
Econômico
ZEE

Formulário de
Caracterização
Integrado do
Empreendimento FCEI

Análise do
Documento pelo
Órgão Licenciador

Formulário de
Orientação Básica
Integrado - FOBI

Cumprimento da
Exigências do òrgão
Licenciador

Obtenção da Declaração
Não Passível de
Licenciamento, nem
mesmo de Autorização
Ambiental de
Funcionamento - AAF

Elaboração dos
Estudos Ambientais

Análise das
solicitações
Comprovação do
Cumprimento das
Exigências e
Concessão de
Outorga/Autorização
para Exploração
Floresta - APEF

Licitação da Obra
Execução
da Obra

Supervisão
Ambiental
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4. ATIVIDADES GERENCIAIS AMBIENTAIS
4.1 Concepção das Atividades Gerenciais Ambientais
Em termos educacionais e de formação de consciência, o DER/MG possui ações
informativas e de conscientização, não só para seus funcionários, mas também para o
público em geral. Uma dessas ações consiste na elaboração e divulgação de um material
multimídia e folder, tal como o encarte intitulado “Rodovia e Meio Ambiente”, que divulga
e conscientiza a população sobre a importância do sistema rodoviário e a necessidade
de preservação do meio ambiente.
O DER/MG desenvolve também diversas campanhas educativas de trânsito durante o
decorrer do ano. No interior mineiro, sempre são realizadas atividades da Semana
Nacional de Trânsito. Os principais temas enfatizados são: valorização da vida, uso do
cinto de segurança, direitos e deveres dos motoristas e o respeito à sinalização.
Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e com o apoio dos técnicos do
serviço de educação do Usuário, o departamento atua nas escolas públicas da capital e
do interior com o projeto: “Educação: Um caminho para a paz no trânsito”.
Em termos técnico/administrativos, as normas ambientais assim como os documentos
exigidos no processo de licenciamento são acompanhadas pelo DER/MG que tem
estabelecidos procedimentos para tais responsabilidades.
Já para o acompanhamento de todas as etapas de implantação de empreendimentos
rodoviários, o DER/MG estabeleceu o serviço de Supervisão Ambiental de Obras
Rodoviárias. Contratados de terceiros, estes serviços revestem-se de caráter auxiliar e
serão desempenhados em nome e por delegação do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, através da Diretoria de Projetos DP – com a
incumbência de fiscalizar diretamente as obras em termos ambientais.
Estando consciente das questões ambientais modernas, o DER/MG também desenvolve
trabalhos de gestão de seu passivo ambiental a partir de estudos que objetivam o
levantamento e cadastramento do passivo existente em sua malha viária, para definições
acerca da classificação do passivo, prioridades de intervenção, assim como definições e
custos das soluções de recuperação adotadas.
4.2 Detalhamento das Atividades Ambientais Gerenciais
4.2.1 Acompanhamento do Processo de Licenciamento
A condução do processo de licenciamento introduz uma série de obrigações
diversificadas que devem ser atendidas satisfatoriamente pelo DER/MG na condição de
empreendedor. Para tanto é necessária a adoção de métodos de acompanhamento e de
analise de todo o processo de licenciamento demandadas pelas exigências constantes
das licenças ambientais (LP, LI e LO).
Cabe ressaltar que todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento, as obras
passíveis de autorização o ambiental de funcionamento - AAF e até mesmo as
dispensadas de AAF necessitam de outorga de Direito do Uso de Águas Publicas e de
Autorização para Exploração Florestal – APEF. A primeira está relacionada às
intervenções em cursos d’água (pontes e bueiros de grota) e segunda se relaciona à

supressão de vegetação e as intervenções em Áreas de Preservação Permanente –
APP.
Deve-se colocar que o processo de licenciamento é contínuo estendendo-se pela fase
operacional. Nesse sentido, a DP/GMA conduz a formalização dos processos de
licenciamento, abrangendo todo o acompanhamento dos estudos ambientais, das
licenças quanto a emissão, prazos e renovações, incluindo o cumprimento das
condicionantes.
O acompanhamento e o controle dos Termos de Ajustamento de Conduta, Anuências e
Pareceres Técnicos do IEF, Termos de Responsabilidades e de Compromisso, os
Decretos de Utilidade Pública e as condicionantes relativas ao Licenciamento Ambiental
são realizados através de formulários.
A obtenção das licenças ambientais, assim como suas revalidações são acompanhadas
através do instrumento (Tabela 1) discriminado a seguir.

CONTROLE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS

Antônio Prado
Minas

3

ACESSO

4

LMG758

5

MG 317

6

MUNICIPAL

7
8
9
10

MG 307
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

Aracitaba

Aracitaba - Oliveira Fortes

Virginopolis
Entr.º BR259 ( Virginópolis ) - Entr.º
(Belo Oriente BR381 (Gov. Valadares)
Acucena)
Felício dos
Santos

Felício dos Santos - Entr. MG214

Franciscópolis Franciscópolis - Entr. MG217

Grão Mogol
Mata Verde

Grão Mogol - Entr. BR251
Mata Verde - Entr. Almenara

Monte Formoso Monte Formoso - Ponto dos Volantes
São José da
Safira

São José da Safira - Nacip Raydan

ERG

Doce

MP

16,60

Zona da Mata

NORDEM

Paraiba do Sul

MP

13,00

5ª

Zona da Mata

CONTÉCNICA

2º / 23º

Leste Mineiro

Paraiba do Sul

Doce

MP

9,00

Restauraç
85,70
ao

8ª

NT

Jequitinhonha

ERG

Jequitinh.

MP

16,00

28ª

NT

Leste Mineiro

ALTA

Doce

MP

20,00

6ª

Parque Estadual
Grão Mogol

Norte de Minas

NT

Norte de Minas
/Jequitinhonha

27ª
21ª

NT

23ª

APAM Serra Bom
Sucesso / APAM
Vapabusul

Jequitinhonha
Leste Mineiro

PLANEX
PLANEX
CONSOL
ENECON

Jequitinh.
Jequitinh.
Jequitinh.
Doce

MP
MP
MP
MP

54,70
61,00
47,00
13,00

Conv. Pref.

Validade da
Outorga

Validade
FOBI

Requerimento de APEF

X

13/05/09

12/05/09

07/12/07 08/05/08

2028

PROACESS
O

2

Decl. Out. 15/04/08

14/08/07

01/09/08

01/03/09

X

31/03/10

27/10/08

21/08/07 08/05/08

2028

PROACESS
O

2

Decl. Out. 14/09/07

PROACESS
O

2

PROACESS
O

4

Decl. Out. 04/12/07

PROACESS
O

1

Decl. Out. 22/11/07

Data da
Outorga

23/11/08

Data do
Protocolo

23/05/08

Validade

07/12/07

Data de
Validade da
APEF

Data
protocolo
AAF

BACIA

APA Municipal Ninho
das Garças

O
RI
A

29ª

LT

Jequitinhonha

CO
NS
U

Antônio Prado Minas - Eugenópolis

NT

Decl. Pref.

MUNICIPAL

8ª

OUTROS
Programa

2

Alvorada de Minas - Serro

IGAM

AAF

Validade

Alvorada de
Minas

NAT. EXT.
TRAB. (Km)

FOBI

Renovada

MUNICIPAL

Unidade de
conservação
(UC)

SUPRAM

1

TRECHO

CRG

MUNICÍPIO
ATENDIDO

Nº RODOVIA

Declaração AAF

Dispençado
de Licença

FEAM

IEF

26/02/07

30/05/08

30/11/08

X

05/03/09

X

28/08/06

19/07/06 20/03/07

2027

24/09/07

24/10/08

24/04/09

X

01/02/11

X

01/08/07

28/08/07 12/05/08

2028

29/11/07

23/05/08

23/11/08

X

05/04/09

05/04/09

13/11/07 12/05/08

2028

07/12/07

14/09/08

14/03/09

X

05/04/09

05/04/09

13/11/07 12/05/08

2028

07/04/06
06/09/07
11/01/08

01/09/08
15/07/08
03/10/08

PROACESS
O
PROACESS

28/12/08

LI N.º 124 - Validade:
25/08/2009.

07/09/05

20/07/05 13/03/06

2026

16/01/09

LI (LP + LI) N.º 0056/2008 NM Validade: 15/04/2012.

02/04/08

02/10/07 18/06/08

2028

O - BID

2028

PROACESS
O

03/04/09

X

13/05/09

12/05/09

11/01/08 08/05/08

O - BID
PROACESS

PROACESS

07/12/07

07/10/08

07/04/09

X

25/01/10

02/04/08

28/08/07 14/05/08

2028

O - JBIC

OBS.

Decl. Out. 27/11/07

1
4

Decl. Out. 22/11/07

2

Decl. Out. 15/04/08

4

Decl. Out. 03/10/07

4.2.2 Supervisão Ambiental
- Justificativa
Devido à necessidade de o DER/MG promover a implantação de obras rodoviárias
(empreendimento) com importante número de intervenções no meio ambiente, justificase a instituição da supervisão e acompanhamento das obras considerando-se o fator
ambiental em suas dimensões física, biótica e antrópica.
A supervisão ambiental se aplica na efetiva consideração dos trabalhos de proteção
ambiental e no encaminhamento dos procedimentos necessários para atendimento à
legislação ambiental vigente. Aqui ela se assemelha à supervisão técnica que por seu
turno tem como escopo o acompanhamento da aplicação das normas e recomendações
técnicas para as obras de melhoria e pavimentação rodoviárias.
- Serviços a Serem Executados
Os serviços de supervisão ambiental das obras rodoviárias visam:
a) Dotar o DER/MG de suficientes, concretas e tempestivas informações, sobre os
serviços ambientais das obras, particularmente os seguintes aspectos:
o qualidade dos serviços e obras, inclusive obediência ao projeto de engenharia
ambiental (RCA/PCA) e respectivas recomendações;
o desempenho e estrutura da Construtora na execução dos serviços afetos ao meio
ambiente e legislação específica;
o atendimento às exigências de órgãos ambientais (FEAM, IEF, IGAM e IBAMA);
o proteção ao meio ambiente.
b) Executar diretamente serviços compreendendo:
o detalhamento do projeto de engenharia ambiental, quando este for omisso quanto
a aspectos construtivos e de especificações;
o esclarecimento à Construtora quanto ao projeto de engenharia ambiental e suas
recomendações;
o revisão e/ou atualização do projeto de engenharia ambiental, conforme e quando
necessário eliminando não-conformidades;
o acompanhar a execução de cada etapa de obra fiscalizando os serviços
ambientais executados;
o solução de problemas construtivos imprevistos surgidos nos serviços e obras
ambientais constantes dos RCA/PCA;
o apoio à Gerência de Meio Ambiente (DER/MG) na formalização e
acompanhamento de processos de licenciamento e autorizações ambientais.
- Premissas
Deverão ser obedecidas as normas, manuais, instruções e especificações em vigor no
DER/MG no que tange às obras que serão supervisionadas, aquelas particulares ou
especiais constantes do projeto de engenharia ambiental ou fornecido por escrito pela
FISCALIZAÇÃO do DER/MG e ainda aquelas concernentes à execução de serviços de
engenharia consultiva.

A responsabilidade final pelas obras cabe à FISCALIZAÇÃO do DER/MG, à qual a firma
supervisora contratada estará subordinada e da qual receberá orientação e diretrizes
quanto ao desenvolvimento dos serviços.
São propriedade do DER/MG todas as peças de trabalho executadas pela firma
supervisora contratada, tais como, folhas de cálculo, boletins, memoriais, originais de
desenhos, cadernetas de levantamentos, inclusive arquivos eletrônicos, rascunhos e
outros documentos afins, que serão entregues à FISCALIZAÇÃO uma vez concluídos os
serviços.
A firma Supervisora contratada poderá utilizar o Livro de Ocorrências do escritório
responsável pelos serviços de campo onde serão registrados os eventos verificados na
obra e os serviços executados afins ao meio ambiente.
O cronograma efetivo de mobilização da equipe, veículos e equipamentos da firma
supervisora contratada deverá ser compatível com o efetivo cronograma dos serviços no
campo, independente do cronograma para efeito de propostas da firma supervisora. Esta
necessidade de alteração do cronograma, tão logo constatada, deverá ser informada à
FISCALIZAÇÃO do DER/MG para fins de concessão de prévia autorização.
O horário de trabalho da equipe da firma supervisora contratada poderá se dilatar nos
setores necessários, para acompanhar o andamento dos serviços de campo, visando
não prejudicar o referido andamento por deficiências de acompanhamento pela
Supervisora.
- Organização Requerida da Contratada
A firma supervisora contratada deverá manter pessoal, veículos e equipamentos
apropriados para o desempenho de seus serviços.
O cronograma efetivo de mobilização da equipe, veículos e equipamentos da firma
supervisora contratada deverá ser compatível com o efetivo cronograma dos serviços no
campo, independente do cronograma para efeito de Propostas da firma supervisora. Esta
necessidade de alteração do cronograma, tão logo constatada, deverá ser informada à
Fiscalização do DER/MG para fins de concessão de prévia autorização.
O horário de trabalho da equipe da firma supervisora contratada deverá se dilatar nos
setores necessários, para acompanhar o andamento dos serviços de campo, visando
não prejudicar o referido andamento por deficiências de acompanhamento pela
Supervisora.
A firma supervisora contratada deverá manter, arquivados de forma organizada, todos os
pareceres e resultados de levantamentos efetuados.
A firma supervisora contratada, como representante da FISCALIZAÇÃO ambiental do
DER/MG deverá manter por si ou seus prepostos, em qualquer circunstância, elevado
padrão de conduta, relacionamento e entendimento com a FISCALIZAÇÃO de obras do
DER/MG, a Construtora e a opinião pública em geral.
- Escopo dos Serviços
A atuação da firma supervisora contratada, obedecidas as definições, premissas e
diretrizes constantes dos itens precedentes, desenvolver-se-á nos três principais campos

de atividades:
o Atividades técnicas;
o Atividades administrativas;
o Atividades de planejamento, coordenação e programação.
As tarefas pertinentes encontram-se caracterizadas a seguir, sem relevar a firma
supervisora contratada de efetuar todas as tarefas necessárias para o cumprimento dos
objetivos de sua atuação.
o Detalhar executivamente e em tempo hábil, quando necessário, o projeto de
engenharia ambiental licitado, dotando-o de todos os elementos e informações
necessários à livre e desembaraçada execução das obras.
o Orientar a execução dos serviços por parte da Construtora, fornecendo-lhe
tempestivamente todos os elementos necessários ao início e avanço da obra.
o Acompanhar a execução de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das
determinações pertinentes a cada uma, mais especificamente, a título de exemplo,
compreende o acompanhamento dos trabalhos de recuperação de passivo
ambiental, exploração e recuperação de jazidas, pedreiras e areais, operação de
usinas e conjunto de britagem no tocante aos itens de proteção ambiental, o
acompanhamento e fiscalização dos serviços, previstos nos programas do Plano
de Controle Ambiental (PCA), correspondentes a cada etapa ou vistoria do
serviço.
o Participar na definição de soluções técnicas aos problemas normais ocorrentes
em obras e naqueles específicos já previstos ou de ocorrência estimada no projeto
de engenharia ou no acompanhamento e verificação de estudos ambientais.
o Quando necessários ensaios que exijam equipamentos e instalações especiais não
previstos no contrato, sua execução será ordenada por escrito pela
FISCALIZAÇÃO do DER/MG.
o Efetuar serviços necessários à elaboração de projetos, execução e controle dentro
das atribuições profissionais dos integrantes da equipe contratada, mais
especificamente Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Projeto
Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF).
o Sustar, mediante anotação no Livro de Ocorrências e imediato envio de cópias por
expediente protocolado à FISCALIZAÇÃO do DER/MG e à Construtora, os
serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto e/ou as
especificações técnicas, bem como as demais ocorrências capazes de interferir
com o transcorrer normal da obra ou gerar situações de não-conformidades
ambientais.
o Elaborar, quando necessário, “Relatório de Revisão do Projeto de Engenharia
Ambiental”, justificando as alterações técnicas de natureza, qualidade ou espécie
do serviço e seu reflexo sobre os quantitativos, bem como avaliando o reflexo
financeiro das alterações propostas, assim como suas conseqüências em relação
ao prazo de execução da obra e ao contrato da Construtora, consoante as
“Instruções para a Alteração de Projeto na Fase de Obras” vigentes no DER/MG.

o Assessorar o DER/MG, quando solicitado, com relação a qualquer assunto que
envolva atendimento a determinações legais e solicitações de órgãos ambientais.
o Informar sobre o atendimento ao cronograma físico dos serviços e obras
ambientais previstos. Verificar o atendimento por parte da Construtora às medidas
legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio
histórico, cênico, arqueológico e geológico, sobretudo aquelas previstas no projeto
de engenharia ou requeridas pela FISCALIZAÇÃO do DER/MG. Elaborar o projeto
de medidas adicionais destinadas a prevenir ou mitigar danos ao meio ambiente e
ao patrimônio.
o Verificar com especial atenção as medidas adotadas pela Construtora para
minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego,
especialmente no que concerne à sinalização, sobretudo a noturna.
o Acompanhar em caráter auxiliar da FISCALIZAÇÃO, os cuidados em geral que a
construtora dispensar aos seus operários, à população da região e aos usuários
da rodovia em obras.
o Com relação aos processos de licenciamento deve-se acompanhar as seguintes
situações:
Os processos de licenciamento ambiental desdobrados na fase de projeto em
jazidas, usinas e rodovia devem ser consolidados para a fase de obras, ou seja,
rodovia deve ser licenciada para implantação (LI) as jazidas e as usinas devem
estar aptas a operação (LO) e, em todos os casos, o DER/MG deve ser informada
quanto ao andamento dos diversos processos de licenciamento.
O acompanhamento do DER/MG deve ocorrer em duas frentes, que são:
a) O acompanhamento, junto ao empreiteiro, de todos os procedimentos
referentes aos processos de licenciamento, tais como, requerimentos, projetos de
recuperação ambiental, equipamentos de controle de poluição, etc.
b) O monitoramento de todas as autorizações ou licenças dos órgãos ambientais
que estejam vinculadas ao processo de licenciamento da obra em questão.
O objetivo é verificar os procedimentos e prazos que compatibilizem os diversos
licenciamentos com o início das obras, determinado pela emissão da ordem de
serviço. Em outras palavras, a ordem de serviço só é emitida depois de verificada
a viabilidade ambiental, técnica e jurídica do início da respectiva obra.
O acompanhamento dos procedimentos dos empreiteiros permitirá, além da
observação dos trâmites administrativos, também a coerência entre os
procedimentos propostos nos licenciamentos a aqueles recomendados nos
estudos ambientais pertinentes.
O contato com o órgão ambiental permite intervir, quando necessário, na
negociação com vistas a otimização do processo de licenciamento. Por outro lado,
este monitoramento permitirá antecipar exigências ou soluções ambientais que
onerem ou atrasem as previsões do projeto.

As alterações que, por seu porte ou importância, interfiram nas especificações
registradas nos processos de licenciamento deverão ser formalmente comunicadas ao
Órgão competentes.
Elaborar Relatório Final da obra, informando seu histórico e antecedentes desde a
fase de projeto e todos os eventos técnicos relevantes ocorridos, assim como
fornecer indicações sobre alterações do projeto ambiental ocorridas e seus
motivos, serviços necessários não realizados e recomendações para a operação
da via. Este relatório permite também, resgatar informações objetivas e sintéticas
sobre o processo de licenciamento, inclusive das jazidas, usinas e demais
instalações vinculadas a rodovia, de fornecer e permitir visão abrangente da
situação geral da obra quanto às questões ambientais.
4.2.3 Recuperação Ambiental de Passivos Rodoviários
4.2.3.1 Conceituação do Passivo Ambiental
Nos termos da Gestão Ambiental, o passivo ambiental é considerado como uma unidade
de gestão na medida em que em torno do mesmo giram decisões estratégicas de
concordância com a lei, de investimentos financeiros e retorno de imagem junto a
fornecedores e clientes. Ou seja, nesse aspecto, o passivo ambiental representa todas e
quaisquer obrigações destinadas única e exclusivamente a promover investimentos em
prol de ações relacionadas à extinção ou amenização dos danos causados ao meio
ambiente.
Em termos da responsabilidade, segundo a Lei nº. 6.938/81 - Política Nacional do Meio
Ambiente - Artigo 14 - Parágrafo Primeiro - o poluidor é obrigado, independentemente de
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados por sua atividade. Esta é a famosa regra da Responsabilidade
Objetiva. O causador do dano é responsável independentemente de culpa. Basta existir
uma relação entre causa e efeito para que seja possível responsabilizar o autor do dano.
Além disso, o local danificado deve ser recuperado. Nesses mesmos termos, outra Lei de
extrema importância e que deve merecer atenção por parte das empresas ou órgãos é a
de nº 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais.
Em termos técnicos/rodoviários, entende-se por passivo ambiental, as externalidades
geradas pela existência da rodovia sobre terceiros e por externalidades geradas por
terceiros sobre a rodovia. Embora sejam gerados por terceiros nem sempre estes podem
ser identificados e/ou responsabilizados, obrigando o DER/MG a assumir a correção do
passivo em defesa da estrada e/ou de seus usuários.
Como situações de passivo ambiental que será considera-se os processos naturais ou
induzidos indiquem riscos ambientais com conseqüências para o corpo estradal, os
usuários, as comunidades lindeiras, a faixa de domínio, os ecossistemas da região, bem
como os cursos d’água transpostos pela rodovia.
Em geral, os principais passivos ambientais estão associados às seguintes questões:
Faixa de Domínio de Áreas Adjacentes, sendo
- Erosões e escorregamentos em taludes de cortes e aterros, causando assoreamentos e
risco ao tráfego;
- Empréstimo lateral sem cobertura vegetal e drenagem, com erosões;
- Ravinas e voçorocas;

- Instabilidade das encostas;
- Ausência ou insuficiência de sistema de drenagem;
- Taludes não revegetados;
Travessias urbanas, sendo
- Travessias urbanas com geometria inadequada, sinalização insuficiente e sem
dispositivos de segurança;
- Falta de sinalização próxima as de escolas na faixa lindeira;
- Assoreamento de cursos d’água;
- Aterros implantados nas faixas ciliares;
- Retificação dos cursos d’água;
- Depósito de lixo.
Áreas de Ocorrência de Materiais granulares, sendo
- Nas Jazidas, pedreiras, areais, empréstimos e bota-foras
- Áreas decapeadas não reabilitadas;
- Erosões com ravinamentos e voçoroca;
- Carreamento de sólidos causando assoreamento;
- Ausência de obras de drenagem;
O gerenciamento do passivo ambiental começa pelo conhecimento do conjunto da malha
rodoviária e suas interações com o meio.
As ações gerenciais relativas ao controle do passivo ambiental de rodovias devem
compreender as seguintes etapas: levantamento e caracterização do passivo ambiental;
avaliação das quantidades e condições desse passivo; adoção de soluções para sua
recuperação; estimativa dos custos de sua recuperação; programação financeira para a
recuperação; plano de execução da recuperação do passivo ambiental.
4.2.3.2 Levantamento do Passivo ambiental
As diretrizes e atividades técnicas para a realização do levantamento de passivo
ambiental das rodovias conservadas pelo DER/MG e de projetos de soluções de
reabilitação ambiental compreendem:
(i)

Identificação do passivo ambiental através de levantamento expedito e
caracterizado em termos de:

definição, com auxílio de GPS, das coordenadas geográficas expressas em graus,
minutos e segundos, de início e fim do trecho;
localização, referida à quilometragem da rodovia, com as coordenadas geográficas
expressas em graus, minutos e segundos, determinadas com o auxílio do GPS;
descrição dos problemas ambientais e suas causas aparentes, incluindo os
decorrentes da existência da rodovia (erosões, assoreamento, inundações,
deslizamentos, etc.), problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros
(lavouras, indústrias, loteamentos, etc.), problemas ambientais de antigas áreas de
uso das obras da rodovia/acampamento, (usinas de asfalto, pedreiras, jazidas, etc.),
interferências com aglomerações urbanas, inclusive travessias, e/ou equipamentos
urbanos (escolas, hospitais, lixões, transporte urbano, etc.);
dimensões da área afetada e em casos mais graves, a critério da fiscalização, o
levantamento topográfico da área e realização de ensaios e sondagens;

identificação do potencial de risco representado pelos problemas ambientais;
identificação das soluções para eliminação/correção dos problemas ambientais;
apresentação de croquis esquemáticos das soluções identificadas, georeferenciados
ao sistema de coordenadas geográficas expressas em graus, minutos e segundos, e
dos quantitativos estimados de serviços;
indicação da necessidade ou não de estudos ambientais específicos mais detalhados,
especialmente nos casos de áreas ambientalmente frágeis ou protegidas;
as áreas levantadas em relatório, deverão também ser configuradas por meio de
fotografias.
(ii)

Apresentação das soluções para eliminação/correção dos passivos
ambientais, através da apresentação de croquis esquemáticos das
soluções indicadas, bem como da apresentação das respectivas
especificações técnicas e quantitativos estimados dos serviços e nos
casos especificados pela fiscalização o projeto executivo da solução:

(iii)

Elaboração de orçamento referencial dos serviços previstos para a
eliminação/correção dos passivos ambientais, separados por trechos de
rodovia, baseados na tabela referencial de preços do DER/MG.

Quando se tratar de especificações técnicas e/ou preços de serviços não constantes
da tabela do DER/MG, serão utilizadas as do DNIT, e ainda na falta destas, deverão
ser elaboradas pela sociedade empresária, com base nos preços de mercado.
- Determinação das prioridades das intervenções corretivas
Devido principalmente a necessidade de gerenciar os recursos financeiros, para sua
precisa aplicação, é importante estabelecer níveis de prioridade para as intervenções, de
maneira a conseguir o maior e melhor ganho ambiental para a malha rodoviária.
Nesse sentido DER/MG classifica o passivo como tipo e grau de risco, sendo:
RISCO DE SEGURANÇA / RISCO AMBIENTAL / SEM RISCO
RS01/RA01 (de ação imediata, urgente)
RS02/RA02 (de ação programada, sem demanda imediata)
RS03/RS03 (sem urgência, devendo ser tratada após solução de 01/02)
A seguir é apresentado um exemplo de ficha de cadastramento do passivo
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5.1 ATIVIDADES AMBIENTAIS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS
5.1.1 Elaboração dos Estudos Ambientais
Visando a adequação dos projetos ao contexto ambiental tanto legal quanto técnico, são
elaborados estudos ambientais junto aos projetos de engenharia. Como existem
diferentes tipos de projetos, os mesmos vão receber tratamento variável quanto ao tipo
de estudos ambientais a serem desenvolvidos. A importância dos estudos ambientais
está ligada muito mais aos elementos do planejamento que visam à otimização do
projeto, quanto à eficiência técnica e econômica do que ao simples atendimento à
exigências legais. Sobre este aspecto é que o órgão ambiental irá decidir quais estudos e
em que nível de aprofundamento deve ser aplicado.
A partir da análise de viabilidade do empreendimento, o DER/MG deve fixar os objetivos
ambientais do projeto, que são representados pelo conjunto de procedimentos exigidos
para o projeto em função das seguintes características: fragilidade, integridade,
capacidade de regeneração, tipos de uso dos recursos já estabelecidos, etc., para que a
rodovia, desde a sua implantação, não interfira de modo drástico nos processos
ecológicos essenciais. Isso visa a garantir a qualidade ambiental, pelo menos, nos
mesmos níveis de integridade e qualidade avaliados no diagnóstico, tais como: respeitar
os limites de Unidade de Conservação presente na Área de Influência, reduzir ao máximo
a necessidade de desmatamento em áreas com cobertura florestal significativa; evitar as
demolições de residências e benfeitorias; não intervir no regime hídrico dos cursos
d’água atravessados.
Os tipos de estudos são apresentados a seguir.
5.1.1.1 Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
•
Estudo de Impacto Ambiental (EIA): deve ser elaborado por equipe multidisciplinar,
com o objetivo de demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade a
ser instalada. Foi instituído pela Resolução Conama 01/86, sendo solicitado durante a
LP.
•
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): explicita as conclusões do EIA e que
necessariamente sempre o acompanha. À semelhança do EIA, o Rima deve ser
elaborado por equipe multidisciplinar, redigido em linguagem acessível, devidamente
ilustrado com mapas, gráficos e tabelas, de forma a facilitar a compreensão de todas as
conseqüências ambientais e sociais do projeto por parte de todos os segmentos sociais
interessados, principalmente a comunidade da área diretamente afetada.
A seguir são apresentados os critérios para sua elaboração.
a) Empresa Responsável pelo Empreendimento
• Identificação da instituição ou empresa (nome e razão social);
• Endereço para correspondência;
• CGC, inscrição estadual e municipal;

• Nome do responsável pelo empreendimento;
• Nome e endereço para contatos relativos aos estudos ambientais.
b) Empresa Responsável pelo Desenvolvimento dos Estudos Ambientais
• Identificação da instituição ou empresa (nome e razão social);
• CGC, inscrição estadual e municipal;
• Endereço para correspondência;
• Nome, formação e registro profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração do
EIA, com a indicação dos itens de responsabilidade.
c) Caracterização do Empreendimento
Objetivos e justificativas da implantação do empreendimento.
• Localização geográfica do empreendimento;
Apresentação da extensão e traçado atual e futuro com memorial descritivo, indicação de
obras de artes especiais, túneis e apresentação cartográfica em escala compatível;
Malha viária existente (relação das rodovias existentes na área de influência e descrição
das condições de uso e planos de melhoramentos futuros);
Identificação dos núcleos urbanos com interferência direta no empreendimento;
Rede hidrográfica (descrição da bacia hidrográfica e cursos d’água diretamente afetados
pelo empreendimento).
• Caracterização da rodovia;
Pista simples, pista dupla, número de faixas de rolamento e larguras (faixas,
acostamentos e faixa de domínio);
Interferência com núcleos urbanos (localidades, extensão, ocorrência de ruas laterais
/transversais, dispositivos redutores de velocidade e travessia de pedestres, etc.).
• Caracterização, localização e quantificação das áreas de empréstimos, cascalheiras,
pedreiras e areais;
Localização e dimensões das áreas (indicação dos locais com maior potencialidade de
explotação, descrição das condições locais como vegetação, declividade do terreno,
proximidade com cursos d’água, com apresentação em mapas em escala compatível e
croquis de acesso);
Descrição das características dos materiais, volume disponível e previsto de ser utilizado;
Distâncias médias das áreas aos locais de aplicação.
• Caracterização, localização e quantificação das áreas de bota-fora

Identificação e localização das possíveis áreas dos bota-foras com apresentação em
mapas em escala compatível e croquis de acesso, estimativas de volumes e
classificações dos materiais que serão destinados às áreas de bota-foras e distâncias
médias das frentes de trabalho aos bota-foras.
• Caracterização e localização dos canteiros de obras
Indicações de alternativas possíveis para instalação dos canteiros de obras com
descrição das condições locais como vegetação e declividade do terreno, proximidade
com núcleos urbanos, cursos d’água e indicação de possíveis usos futuros
(Apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso);
Descrição dos requisitos necessários à implantação das estruturas de controle para
usinas e centrais (asfalto, britagem, concreto e solos), oficinas, administração,
alojamento, refeitórios e sistema de saneamento básico (abastecimento d’água,
tratamento de efluentes domésticos e industriais, sistema de coleta, disposição de
resíduos sólidos).
• Identificação dos insumos necessários à construção
Estimativa dos insumos construtivos a serem utilizados, métodos de exploração e ou
aquisição, condições de armazenamento, volumes a serem transportados x
equipamentos a serem utilizados;
• Descrição da mão-de-obra necessária à construção do empreendimento
Estimativa de alocação da mão de obra de pessoal para a construção do
empreendimento com indicação dos níveis superior, médio e operário.
• Descrição das
empreendimento;

máquinas
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construção
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Estimativas e descrição das máquinas e equipamentos necessários à construção, suas
finalidades e períodos de utilização, nas frentes de trabalho.
d) Área de Influência do Empreendimento
A área de influência do empreendimento deverá ser apresentada em memorial descritivo
e em forma cartográfica, devendo ser identificada a área de influência direta e indireta,
contendo o traçado existente, o traçado proposto, os núcleos urbanos e a rede
hidrográfica.
Deverá ser apresentada a metodologia utilizada e a justificativa para a delimitação das
duas áreas de influência citadas.
e) Diagnóstico Ambiental da Área de Influência
Os estudos para a realização do diagnóstico ambiental da área de influência deverão ser
realizados em função das características do empreendimento a serem estruturados
através dos meios e compartimentos ambientais. Os levantamentos devem ser
elaborados buscando respostas claras e objetivas para os pontos de interferência do
empreendimento com o meio ambiente.

Os diagnósticos deverão ser acompanhados de mapas em escala compatível, gráficos,
fotos etc. visando otimizar o entendimento e facilitar sua análise e uso posterior.
Os meios a serem considerados são: o meio físico, meio biótico e o meio sócioeconômico (ou antrópico).
e.1) Dados e informações básicas para diagnosticar o meio físico
• Geologia
Identificar as principais características geológicas que estejam diretamente associadas a
potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as unidades estratigráficas,
estruturas, características geotécnicas e de estabilidade das encostas e a identificação
dos recursos minerais exploráveis.
• Geomorfologia
Identificar as principais características geomorfológicas que estejam diretamente
associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as feições
geomorfológicas e a susceptibilidade erosiva.
• Pedologia
Identificar os tipos de solos ocorrentes e suas características físico-químicas que possam
subsidiar os processos de reabilitação das áreas impactadas.
• Clima
Caracterização do clima e das condições meteorológicas, enfocando a precipitação total
média (mensal e anual), definição do regime de chuvas, número médio de dias com
chuva ao mês, delimitação do período seco e chuvoso, temperaturas, umidade do ar,
ventos (intensidade e direção), insolação, nebulosidade e classificação climática.
• Hidrologia
Caracterização hidrográfica com a utilização de dados obtidos em séries históricas ou no
mínimo, através de observações pluviométricas e fluviométricas relativas a um ciclo
hidrológico;
Delimitação das bacias de drenagem, identificação dos corpos d’água e suas relações de
proximidade com o empreendimento, possíveis captações para abastecimento
comunitário a jusante do empreendimento e a delimitação das vertentes naturais e
nascentes.
• Hidrogeologia
Descrição dos aqüíferos, áreas de ocorrência, inventários dos pontos de surgência
d’água na área diretamente afetada e caracterização dos processos de recarga e
descarga na área de influência direta.
• Qualidade das Águas
Identificação das características físico-químicas e biológicas dos corpos d’água que
estejam sobre influência direta do empreendimento, principalmente os que apresentarem
captações para abastecimento comunitário (a jusante).
• Qualidade do Ar
Deverá ser avaliado qualitativamente as condições de qualidade do ar nas áreas
próximas a núcleos urbanos e unidades de conservação, associados às áreas potenciais
de instalação de canteiros de obras.

• Ruídos
Identificação dos níveis de ruídos, com maior ênfase às áreas urbanas e próximas de
unidades de conservação, com apresentação cartográfica dos pontos de medição.
• Vibrações
Caso sejam detectadas áreas de patrimônio naturais (arqueológico, paleontológico e
espeleológico) ou edificações de relevante valor histórico e arquitetônico nas áreas de
influência direta do empreendimento, deverão ser verificados os níveis de vibrações
provocados pelo tráfego, possíveis desmonte de rocha, etc. e avaliada a sensibilidade e
o comportamento das estruturas existentes frente a tais vibrações.
e.2) Dados e informações básicas para diagnosticar o meio biótico
• Flora
Descrição das fisionomias vegetacionais ocorrentes, apresentando uma análise crítica do
seu estado de conservação, incluindo aquelas já submetidas a algum tipo de alteração;
Apresentação de levantamentos Florístico das fisionomias identificadas com indicação
daquelas de maior relevância ecológica, tais como as ameaçadas de extinção;
Apresentação de inventário da biomassa lenhosa a ser suprimida com estimativa de
volume x espécies (Para os casos de aberturas de rodovias e ou intervenções fora da
faixa de domínio).
• Fauna
Apresentação das espécies da mastofauna, avifauna e herpetofauna com ocorrência na
área de influência do empreendimento, identificando as espécies raras (local e
regionalmente) e ameaçadas de extinção. Outros grupos taxonômicos deverão ser
considerados quando houver relação de importância entre esses grupos e as futuras
modificações ambientais advindas com o empreendimento;
Apresentação de análise crítica da situação da fauna ocorrente na área de influência
direta, considerando inclusive as áreas já alteradas.
Além dos mapas referentes aos temas relacionados anteriormente, deverão ser
apresentados os mapas das unidades de conservação na área de influência do
empreendimento.
e.3) Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Socioeconômico
• Demografia
- Tamanho e composição das populações dos núcleos urbanos e rurais que sofram
interferências diretas do empreendimento, evolução da população, populações
economicamente ativas, taxa de desemprego e identificação de movimentos migratórios.
- Verificação e identificação da presença de populações tradicionais (aldeias indígenas,
quilombos, etc.), com descrição de suas características, costumes, localização e
possibilidade de sofrer interferência do empreendimento.
• Economia
- Identificação das atividades produtivas, tipos e relação de trabalho, valor e destinação
da produção na área de influência do empreendimento.

• Uso e ocupação do solo
- Apresentação do histórico da ocupação da área de influência, forma de ocupação,
estrutura fundiária e condições legais de ocupação.
• Infra-estrutura
- Interferências da rodovia nos núcleos urbanos.
- Descrição das condições de habitação, saúde, educação e saneamento básico,
organização e segurança social nos núcleos urbanos diretamente afetados.
• Patrimônio natural e cultural
- Descrição e caracterização das áreas de patrimônios natural (arqueológico,
paleontológico e espeleológico) e cultural (áreas com edificações de relevante valor
histórico e arquitetônico).
f)Avaliação do Passivo Ambiental da Área de Influência
A fim de conhecer o passivo ambiental, deverá ser elaborado um cadastro da situação
geral da rodovia, principalmente na faixa de domínio, áreas lindeiras e de empréstimos,
compreendendo:
- Identificação dos problemas ambientais decorrentes da implantação da rodovia
(erosões, voçorocas, deslizamentos, assoreamentos e inundações);
- Identificação dos problemas ambientais relacionadas às atividades de terceiros;
- Identificação de áreas anteriormente utilizadas para acampamentos, usinas, pedreiras,
jazidas de empréstimo e bota-foras.
Para os casos de áreas de empréstimos, deverão ser avaliadas as possibilidades da
continuidade de exploração e o potencial de interferência na rodovia ou nas comunidades
lindeiras.
Estes levantamentos deverão ser realizados com a utilização de planilhas que permitam
a constituição de um banco de dados.
g) Avaliação dos Impactos Causados pelo Empreendimento
Na Avaliação dos Impactos Ambientais provocados por um empreendimento rodoviário,
deve ser apresentada uma análise dos prováveis impactos nas fases de planejamento,
implantação e operação, abrangendo a identificação, a interpretação dos fenômenos, a
magnitude e importância de cada fenômeno, e ainda, a determinação e a justificativa dos
horizontes de tempo considerados.
Os impactos deverão ser avaliados para cada uma das áreas definidas no “Diagnóstico
Ambiental da Área de Influência do Empreendimento”, considerando os impactos diretos
e indiretos, benéficos e adversos, temporários e permanentes, de caráter local, regional e
estratégico.
Como resultado desta avaliação, deverá ser apresentada uma descrição detalhada dos
impactos sobre cada um dos fatores ambientais diagnosticados como relevante.
Deverá ser apresentada a metodologia de identificação dos impactos, as técnicas de
previsão da magnitude e os critérios adotados para a interpretação e a análise de suas
interações.

Com base nessas análises de impactos, serão desenvolvidos os prognósticos da
qualidade ambiental da área de influência do empreendimento rodoviário.
A avaliação da qualidade ambiental deverá ser apresentada em quadro síntese, expondo
as interações entre os fatores ambientais físicos, bióticos e sócio-econômicos da área de
influência do empreendimento rodoviário. Deverão ser identificadas as tendências
evolutivas dos principais fatores que caracterizam o sistema afetado pelo empreendimento.
h)Conformidade Legal
Deverá ser realizada uma avaliação da compatibilidade entre o empreendimento
rodoviário com cada um dos diplomas legais relacionadas com o assunto, com as
seguintes considerações:
• Apresentar os fatos e evidências que
empreendimento com a legislação ambiental;

demonstrem a

compatibilidade

do

• Apresentar os fatos e evidências que demonstrem eventuais incompatibilidades do
empreendimento com a legislação ambiental.
i) Medidas Mitigadoras
Visando minimizar os impactos adversos identificados e quantificados na “Avaliação dos
Impactos Causados pelo Empreendimento”, deverão ser apresentadas medidas que
contemplem:
• Otimização dos eventos considerados prioritários - projetos, ações corretivas e
preventivas;
• Identificação das instituições (públicas ou privadas) diretamente envolvidas com os
processos a serem otimizados, com o estabelecimento da responsabilidade de
implementação das medidas;
• Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos, levando em
consideração:
- estabilidade das escavações, aterros e bota-foras;
- suscetibilidades dos solos a processos erosivos;
- proteção dos cursos d’água quanto aos processos de assoreamento e qualidade das
águas;
- conformação topográfica e paisagística, principalmente das áreas de empréstimos e
taludes da rodovia;
- projetos de revegetação considerando as condições locais, de segurança e estéticas,
com utilização preferencial de espécies nativas;
• Estimativas dos custos de cada projeto de reabilitação;
• Estabelecimento dos resultados finais esperados para cada atividade proposta.
Para os casos em que o empreendimento apresente áreas anteriormente degradadas
(passivo ambiental), além dos itens acima mencionados, deverão ser apresentados:
• Identificação e mapeamento das diferentes áreas a serem reabilitadas;

• Definição do uso da área, justificando a escolha do método de reabilitação.
Para os casos de desapropriação habitacional, deverá ser elaborado o plano de
reassentamento involuntário.
j) Cronograma de Elaboração dos Projetos e Plano de Controle Ambiental
Deverá ser elaborado cronograma com a previsão de apresentação dos Projetos de
Engenharia e Plano de Controle Ambiental - PCA, em conformidade com os prazos
vigentes de validade das licenças.
l) Cronograma de Implantação das Obras Rodoviárias e das Medidas de Recuperação
Deverá ser apresentado cronograma preliminar previsto de implantação das obras e de
reabilitação das áreas impactadas, com a descrição das atividades a serem
desenvolvidas, etapas construtivas e período de implementação, localização das frentes
de trabalho e identificação dos responsáveis pela implementação.
m) Programa de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental
O monitoramento deverá abranger as condições de reabilitação física, revegetação,
qualidade das águas, evolução dos processos de reassentamento, etc.
Deverão ser apresentados os programas de acompanhamento da evolução dos impactos
positivos e negativos provocados pelo empreendimento, considerando as fases de
implantação e operação, incluindo os seguintes itens:
- Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados sobre cada um dos fatores
ambientais considerados,
- Dimensionamento e distribuição da rede de amostragem,
- Métodos de coleta e análise das amostras,
- Periodicidade de amostragens para cada parâmetro,
- Métodos a serem empregados no processamento das informações levantadas, visando
retratar o quadro evolutivo e realizar comparação com os resultados finais esperados
(projetado).
- Previsão de entrega de informes periódicos de acompanhamento das atividades
desenvolvidas, acompanhados de relatórios fotográficos, boletins de análises, laudos
técnicos, etc.
n) Comunicação e Meio Ambiente
Em algumas situações há necessidade da realização das audiências públicas como parte
do processo de licenciamento. Nessa ocasião reúne-se o Poder Público o empreendedor,
entidades civis e os cidadãos em grupo de cinqüenta ou mais para discutir, criticar,
sugerir informações sobre o projeto no intuito de subsidiar a decisão quanto ao seu
licenciamento.

o) Bibliografia
Deverá ser apresentada toda relação de documentos consultados para elaboração dos
documentos relativos ao EIA
5.1.1.2 Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA)
• Relatório de Controle Ambiental (RCA): exigido em caso de dispensa do EIA/RIMA. É
por meio do RCA que o empreendedor identifica as não conformidades efetivas ou
potenciais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está
sendo requerida a licença.
• Plano de Controle Ambiental (PCA): documento por meio do qual o empreendedor
apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlarem os impactos
ambientais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual
está sendo requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades
identificadas. O PCA é sempre necessário, independente da exigência ou não de
EIA/Rima, sendo solicitado durante a LI.
A seguir são apresentados os critérios para sua elaboração.
Relatório de Controle Ambiental - RCA
Diretriz Geral:
O Relatório de Controle Ambiental (RCA) do empreendimento rodoviário deverá se
constituir das informações obtidas a partir de levantamentos e estudos com vistas ao
atendimento das exigências especificadas na legislação vigente. Ele integra a
documentação necessária ao processo de licenciamento ambiental obtido junto ao órgão
licenciador.
Aos impactos decorrentes da obra rodoviária deverão estar associadas medidas
concretas de reversão do quadro ambiental existente no âmbito das medidas de
recuperação e melhoria ambiental.
a) Descrição do Empreendimento / Aspectos Ambientais
Planejamento
Principais dados comparativos da situação (em termos rodoviários) atual e da situação
futura após a implantação das obras em projeto:
- Prefixo da rodovia no plano rodoviário do Estado, trecho, extensão, número de
pistas e faixas de tráfego, tipo de piso.
- Tipo de obra (melhoria, implantação, pavimentação, duplicação, etc.). Pista simples,
pista dupla, número de faixas de rolamento e larguras (faixas adicionais,
acostamentos, plataforma e faixa de domínio);
Inserção em Programas e Planos Governamentais, objetivos e justificativas do
empreendimento.
- Porte da obra, áreas de restrições ambientais e graus de restrições. Planos e

projetos co-localizados.
- Cronologia e fases para o licenciamento da obra.
Implantação do Empreendimento e Aspectos Ambientais
Aspecto ambiental é o elemento das atividades, dos serviços e obras que podem
interagir com o meio ambiente nos seus fatores físico, biótico e antrópico.
Deverá o empreendimento rodoviário ser descrito nas suas etapas que apresentem
possibilidade de impacto significativo levando-se em conta os vários projetos que
compõem o Projeto Final de Engenharia Rodoviária e a operação da rodovia após o final
das obras.
Tráfego e Segurança
- VMD atual: composição, origem destino, projeções de tráfego e outros estudos de
tráfego. Estudo de capacidade da rodovia — acidentes. Histórico dos acidentes com
cargas perigosas no Estado, em especial no trecho considerado. Restrições de uso atual
da rodovia, custo do transporte. Situação futura, VMD composição e projeções.
Identificação das etapas da obra desde a operação atual até a futura operação.
Caracterização e Localização dos Canteiros de Obras
Para canteiro de obras composto de alojamento, escritório, posto de abastecimento e de
manutenção de veículos e máquinas, informar o número de funcionários, de máquinas e
de equipamentos, o período de funcionamento e a localização com planta de situação.
Sistema de saneamento básico (abastecimento d'água tratamento de efluentes
domésticos e industriais, sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos).
Caso o canteiro de obras vá abrigar usinas (de asfalto, concreto, solos e/ou central de
britagem) os estudos para esta etapa devem ser complementados no item relativo a
processamento de materiais de construção e pavimentação adiante.
Projeto Geométrico
Análise do projeto geométrico:
Apresentação da extensão e traçado atual e futuro com memorial descritivo, seção
transversal e seus elementos atual e posterior, melhoria de rampas, melhorias de
traçado, indicação de obras de artes especiais, túneis e apresentação cartográfica em
escala compatível;
Análise critica sobre geometria atual e futura no tocante a mudanças propostas no
traçado.
Interferência com núcleos urbanos (localidades, extensão, ocorrência de ruas laterais,
transversais, dispositivos redutores de velocidade e travessia de pedestres, etc.) ou
trechos montanhosos ou de áreas com restrição.
Obras de Drenagem
Análise do projeto de drenagem de talvegues, superficial e profunda.
Relação de obras existentes e a substituir (a demolir) em cursos d'água perenes.
Dimensões e vãos das obras em cursos d'água perenes transpostos.
Cursos d'água transpostos e adjacentes, porte e distancia ao eixo.
Análise de declividade de talvegues, velocidade da água na jusante de OAC.
Obras de Terraplanagem
Análise do projeto de terraplanagem:

desmatamento, remoção de camada de solo vegetal, volume de cortes e de aterros,
volumes cortes de la, 2a e 3 a categorias. Localização, situação atual e quantificação de
taludes de corte sem revestimento. Intrusão visual.
Caracterização localização e quantificação das áreas de bota-fora: Identificação e
localização das possíveis áreas dos bota-foras com apresentação em mapas em escala
compatível e croquis de acesso, estimativas de volumes e classificação dos materiais
que serão destinados às áreas de bota-foras. Caracterização, localização e quantificação
das áreas de empréstimos. Declividade de taludes, possibilidade de instabilidade.
Volumes e quantidades da terraplanagem.
Pavimentação, Extração de Materiais para Pavimentação e Usina
Análise do projeto de pavimentação:
Opções de pavimentação.
Materiais empregados, exploração, transporte e usinas.
Estimativa dos materiais de construção a serem utilizados, métodos de exploração
ou aquisição, condições de armazenamento.
Caracterização, localização e quantificação das áreas de cascalheiras, pedreiras e
areais.
Indicações das alternativas para instalação de usinas e britagem nos canteiros de obras.
Com descrição das condições locais como vegetação e declividade do terreno,
proximidade com núcleos urbanos, cursos d'água e indicação de possíveis usos futuros.
Apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso. Descrição dos
requisitos necessários à implantação das estruturas de controle para usinas e centrais
(asfalto, britagem, concreto e solos). Licenciamento ambiental. Quantidades de
desmatamento e remoção de solos vegetais em jazidas.
Obras Complementares e de Recuperação Ambiental
Cercas, defensas, barreiras de segurança, pontos de paradas de ônibus, necessidade de
ciclovias e iluminação.
O passivo ambiental constitui o levantamento, a análise e a definição das medidas
saneadoras para as áreas que tiveram suas características naturais alteradas, em função
da abertura da estrada no passado.
O passivo ambiental deverá ser levantado utilizando-se as fichas próprias fornecidas
pela divisão de meio ambiente, visando homogeneizar o tratamento e registro das
principais questões observadas na pesquisa de campo.
Identificação das áreas anteriormente utilizadas para acampamento, usinas, pedreiras,
jazidas, empréstimo e bota-foras.
- Operação
Desenvolvimento induzido pelo melhoramento da rodovia;
Órgão responsável pela conservação e operação da via, estrutura local e estadual,
funcionamento;
Planos e programas de acompanhamento e monitoramento ambiental.
b) Diagnóstico Ambiental
Deverá ser elaborado um diagnóstico das características ambientais da área de
influencia do projeto e dos passivos ambientais identificados, e com base nele deverão
ser propostas as medidas corretivas necessárias à recuperação com orçamento das
intervenções.

Os estudos sócio-ambientais devem contemplar as características da rodovia ou
seguimento, com largura capaz de abranger a faixa de domínio, as áreas de apoio
(canteiros de obras, usinas, jazidas, caixas de empréstimos e bota-foras) e a implantação
das melhorias externas à faixa de domínio, bem como, aquelas onde se localizam
passivos ambientais a serem recuperados. De qualquer forma, a largura da faixa
considerada não deverá ser inferior a 300 metros de cada lado da rodovia.
b.1)Caracterização da área
Planta topográfica em escala apropriada com cursos d'água, bacias e sub-bacias,
cursos d'água transpostos e adjacentes com distancia ao eixo da rodovia e
assentamentos populacionais.
Ponto inicial e ponto final, municípios cortados pelo trecho, unidades de
conservação localizadas na área de influencia.
Malha viária existente (relação das rodovias existentes na área de influência e
descrição das condições de uso e planos de melhoramentos futuros);
-

Identificação dos núcleos urbanos com interferência direta no empreendimento;

b.2)Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Físico:
Geologia
Identificar as principais características geológicas que estejam diretamente
associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as unidades
estratigráficas, estruturas, características geotécnicas e de estabilidade das encostas e a
identificação dos recursos minerais exploráveis.
Geomorfologia
Identificar as principais características geomorfológicas que estejam diretamente
associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as feições
geomorfológicas e a susceptibilidade erosiva.
Pedologia
Identificar os tipos de solos ocorrentes e suas características fisico-químicas que
possam subsidiar os processos de reabilitação das áreas degradadas. Descrever a
estrutura dos solos, textura e horizontes.
Análise dos solos na faixa de domínio, após a terraplanagem.
Clima
Caracterização do clima e das condições meteorológicas, enfocando a
precipitação total média (mensal e anual), definição do regime de chuvas, número médio
de dias com chuva ao mês, delimitação do período seco e chuvoso, temperaturas,
umidade do ar, ventos (intensidade: e direção), insolação, nebulosidade e classificação
climática.
Hidrologia
Caracterização hidrográfica com a utilização de dados obtidos em séries históricas
ou no mínimo, através de observações pluviométricas e fluviométricas relativas à um
ciclo hidrológico; .

Delimitação das bacias de drenagem, identificação dos corpos d'água e suas
relações de proximidade com o empreendimento, possíveis captações para
abastecimento comunitário a jusante do empreendimento e a delimitação das vertentes
naturais e nascentes.
Hidrogeologia
Descrição dos aqüíferos, áreas de ocorrência, inventários dos pontos de surgência
d'água na área diretamente afetada e caracterização dos processos de recarga e
descarga na área de influência direta.
b.3)Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Biótico:
Flora
Descrição das fisionomias vegetacionais ocorrentes, apresentando uma análise
crítica do seu estado de conservação, incluindo aquelas já submetidas algum tipo de
alteração;
Apresentação de levantamentos florísticos das fisionomias identificadas com
indicação daquelas de maior relevância ecológica, tais como as ameaçadas de extinção;
Apresentação de inventário da biomassa lenhosa a ser suprimida com estimativa
de volume x espécies (para os casos de aberturas de rodovias e ou intervenções fora da
faixa de domínio).
Fauna
Apresentação das espécies da mastofauna, avifauna e herpetofauna com
ocorrência na área de influência do empreendimento, identificando as espécies raras
(local e regionalmente) e ameaçadas de extinção. Outros grupos taxonômicos deverão
ser considerados quando houver relação de importância entre esses grupos e as futuras
modificações ambientais advindas com o empreendimento;
Apresentação de análise crítica da situação da fauna ocorrente na área de
influência direta, considerando inclusive as áreas já alteradas.
Além dos mapas referentes aos temas relacionados anteriormente, deverão ser
apresentados os mapas das unidades de conservação ria área de influência do
empreendimento.
b.4) Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Sócio Econômico:
Demografia
Tamanho e composição das populações dos núcleos urbanos e rurais que sofram
interferências diretas do empreendimento, evolução da população, populações
economicamente ativas, taxa de desemprego e identificação de movimentos migratórios.
Verificação e identificação da presença de populações tradicionais (aldeias
indígenas, quilombos, etc.), com descrição de suas características, costumes,
localização e possibilidade de sofrer interferência do empreendimento.
Economia
Identificação das atividades produtivas, tipos e relação de trabalho, valor e
destinação da produção na área de influência do empreendimento.
Uso e Ocupação do Solo

Apresentação do histórico da ocupação da área de influência, forma de ocupação,
estrutura fundiária e condições legais de ocupação.
Infra-Estrutura
Interferência da rodovia nos núcleos urbanos: sede, distrito, povoado, travessias
urbanas, ruas laterais, travessias de pedestres.
Descrição das condições de habitação, saúde, educação e saneamento básico,
organização e segurança social nos núcleos urbanos diretamente afetados.
Patrimônio Natural e Cultural
Descrição e caracterização das áreas de patrimônio natural (arqueológico,
paleontológico e espeleológico) e cultural (áreas com edificações de relevante valor
histórico e arquitetônico).
Identificação de manifestações e grupos culturais na região.
C) Avaliação dos Impactos Ambientais
Avaliação de impactos ambientais causados pelo empreendimento
Apresentar uma análise dos impactos relacionados aos aspectos ambientais próprios do
empreendimento rodoviário nas fases que compõem a obra, abrangendo a identificação,
a interpretação dos fenômenos, á magnitude e importância de cada fenômeno, e ainda,
determinação e justificativa dos horizontes de tempo considerados.
Análise do empreendimento situado no contexto ambiental diagnosticado;
avaliação dos impactos ambientais seguindo os critérios da legislação vigente;
Critérios de avaliação: descrição qualitativa ou quantitativa e avaliação,
discriminando
os
impactos
diretos/indiretos,
benéfico/adversos,
temporários/permanentes, imediatos/médio e longo prazos, reversíveis/irreversível
localizados/dispersos e sua especialização. Além de significância/ insignificância.
As áreas a serem tratadas serão limitadas à ocorrência de processos naturais de
degradação ou provocados pela ação antrópica, que colocassem em risco, ou que com
sua evolução possam vir a colocar em risco, a plataforma estradal, os usuários ou áreas
adjacentes. A definição final das áreas a serem tratadas e medidas a serem aplicadas
será feita junto com o DER/MG.
Com base nessas análises de impactos, serão desenvolvidos os prognósticos da
qualidade ambiental da área de influência do empreendimento rodoviário antes e depois
das obras.
A avaliação da qualidade ambiental deverá ser apresentada em quadro síntese, expondo
as interações entre os fatores ambientais físicos, biológicos e sócio-econômicos da área
de influência do empreendimento rodoviário. Deverão ser identificadas as tendências
evolutivas dos principais fatores que caracterizam o sistema afetado pelo
empreendimento.
d) Medidas Mitigadoras
Visando minimizar os impactos adversos identificados e avaliados no presente capítulo,
deverão ser apresentadas medidas que contemplem:

Otimização dos eventos considerados prioritários - projetos, ações corretivas e
preventivas;
Identificação das instituições (públicas ou privadas) diretamente envolvidas com
os processos a serem otimizados, com o estabelecimento da responsabilidade de
implementação das medidas;
Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos.
Estimativas dos custos de cada projeto de reabilitação;
Estabelecimento dos resultados finais esperados para cada atividade proposta.
Programas especiais propostos para a operação ou monitoramento.
Para os casos de desapropriação habitacional, deverá ser elaborado o plano de
reassentamento involuntário.
Indicação dos locais de obtenção dos materiais (inclusive mudas) para
reabilitação.
Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos, mitigação de
impactos significativos e reversão do quadro ambiental pré-existente levando em
consideração:
Caracterização e localização dos canteiros de obras
Projeto Geométrico
Obras de Drenagem
Obras de Terraplanagem
Pavimentação, materiais para pavimentação e usinas
Obras complementares e de recuperação ambiental, plano de desmate Programas de
acompanhamento e monitoramento ambiental
Operação e área de influência do empreendimento.
e) Bibliografia
Deverá ser apresentada toda a relação de documentos consultados para elaboração dos
documentos relativos ao RCA.
Projeto de Meio-Ambiente (PCA)
Deverá ser composto por ações que visem impedir e atenuar os efeitos ambientais
adversos, identificados nos aspectos a seguir:
Aspectos físicos, onde deverão ser observadas as ações no campo da
conformação do terrapleno, drenagem, estabilização de taludes.
Aspecto biológico, onde deverão ser contempladas as atividades relativas a
recomposição da cobertura vegetal de áreas alteradas, bem como aquelas de
caráter paisagístico.
Aspecto antrópico, onde deverão ser tratadas as interferências do tráfego com a
população tais como travessias de áreas urbanas, perturbações de ruído.
O Plano de Controle Ambiental (PCA) deverá conter os projetos para a execução das
ações mitigadoras dos impactos ambientais propostas pelo RCA e/ou EIA/RIMA, bem
como das medidas cuja adoção for determinada pelo COPAM por ocasião do
licenciamento prévio.
Deverá o projetista elaborar e apresentar os programas Ambientais, o Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) referente às Áreas elegidas nos estudos

ambientais (RCA) e o Projeto Técnico de Recuperação da Flora (PTRF) relativo a
intervenção em áreas de preservação permanente (APP's) e da retirada de vegetação ao
longo do trecho, conforme legislação ambiental vigente.
5.1.1.3 Programas Ambientais
Os Programas Ambientais se constituem nos produtos finais do processo de
Planejamento e dos Projetos Ambientais de um Empreendimento Rodoviário, e retratam
a análise e a ponderação avaliativa do quadro de ameaças e oportunidades originadas
pelo Empreendimento proposto no espaço territorial onde se insere, em comparação com
o quadro de potencialidades e vulnerabilidades dos fatores ambientais deste.
O detalhamento destas atividades é distribuído em dois conjuntos, conforme as mesmas
se agregam fisicamente ou não à faixa de domínio da rodovia, sendo denominadas para
fins de metodologia de Programas Ambientais. As definições pertinentes aos conjuntos
citados, segundo o DNIT, são apresentadas a seguir:
- Programas ambientais que se incorporam a faixa de domínio da rodovia
Programas Ambientais que se incorporam à faixa de domínio da rodovia.
a) Controle do Processo Erosivo.
b) Recuperação do Passivo Ambiental.
c) Paisagismo.
d) Proteção à Fauna e Flora.
e) Dispositivos de Melhoria da Travessia Urbana
f) Desapropriação e Reassentamento de População de Baixa Renda.
Estes programas se retratam no Projeto Ambiental através de desenhos e plantas para
sua execução, croquis de localização e especificações complementares e/ou particulares
para definir suas metodologias de implantação, e seus custos unitários, parciais e totais
deverão estar explicitados nas planilhas de preços e quantidades, bem como inseridos
no orçamento global das obras.
- Programa de Controle de Processos Erosivos
Esse Programa se relaciona a promoção do controle dos processos erosivos decorrentes
da implantação das obras, envolvendo as áreas de taludes de cortes e aterros, áreas de
obtenção de materiais de construção, bota-foras, canteiros de obras, caminhos de
serviço, áreas das centrais de concreto, de britagem e usinas de asfalto, dentre outras,
no intuito de preservar a integridade das estruturas da rodovia (pistas, obras de arte, etc.)
e áreas adjacentes, durante as fases de construção e de operação do empreendimento.
- Programa de Recuperação do Passivo Ambiental
O principal objetivo deste Programa é o de recuperar os Passivos Ambientais, ou seja,
aquelas situações de degradação ambiental causada por ocasião da implantação da
rodovia existente, relacionadas situação dos serviços de terraplenagem, à obtenção de
materiais de construção, interferências com estruturas urbanas ou mesmo decorrentes
de atividades de terceiros que hoje colocam em risco a segurança e integridade da
rodovia, procurando reintegrar essas áreas à paisagem local e/ou ao processo produtivo
e sistematizar as ações necessárias para reduzir a utilização de áreas externas à faixa
de domínio e indicar as medidas que contribuam para a reintegração das áreas alteradas
à paisagem local, em observância aos instrumentos normativos estabelecidos pelos

órgãos ambientais competentes.
- Programa de Paisagismo
As intervenções civis ao longo da fase de construção, caracterizadas pelas próprias
ações programadas, como abertura de acessos, exploração de materiais de construção,
implantação de canteiros de obra e outras estruturas de apoio, entre outras, além de
impactos relacionados a erosão, carreamento de sólidos e assoreamento dos cursos
hídricos, ocasionarão situações de quebra do contínuo cênico e da paisagem regional.
Assim, este Programa tem por objetivo promover a reintegração e reabilitação da
paisagem ambiental, afetada em decorrência das atividades relacionadas com a
execução das obras. A implantação de uma estrada de rodagem pode causar um grande
número de impactos ambientais, com repercussões diretas no sistema da natureza –
fauna, flora, cursos d’água. O tratamento paisagístico é necessário por diferentes
aspectos, incluindo o funcional e estrutural, e principalmente para uma melhor integração
ambiental e ecológica da rodovia no grande ecossistema na qual ela se insere.
- Programa de Proteção à Fauna e à Flora
A implantação ou a ampliação de rodovias é uma atividade que gera diversos impactos
sobre o ambiente das áreas afetadas, incluindo-se neste complexo os conjuntos
faunísticos e florísticos da região. Dentre os impactos que se estabelecem quando da
implantação e operação do empreendimento encontram-se processos como a
fragmentação de habitats, aumento do risco de queimadas, extração vegetal, aumento na
mortalidade da fauna e outros. Assim, este Programa visa identificar impactos como o
aumento de atropelamento da fauna, aumento na probabilidade de ocorrência de
queimadas como resultado de acidentes, formação de novas áreas de borda, associados
a supressão da vegetação nativa para a implantação da obra.
- Programa de Melhoria das Travessias Urbanas
Os objetivos fundamentais da melhoria dos segmentos rodoviários que atravessam áreas
urbanas dizem respeito ao aumento da segurança (redução de acidentes) dos usuários
da rodovia e dos moradores que precisam atravessá-la. Diz respeito ainda à melhoria da
fluidez dos dois tipos de tráfego, local e de longa distância, com ênfase pertinente às
travessias de pedestres e veículos não automotivos como carroças e bicicletas. Em
síntese, os objetivos são de manter a operacionalidade da rodovia, ordenar as faixas
lindeiras e atenuar os conflitos provocados pela presença da área urbana, eliminando-se
os impactos negativos de natureza física e biológica resultantes da implantação do
empreendimento. A presença da rodovia provoca também: As modificações no uso e
ocupação do solo proporcionam efeitos traumatizantes tanto à via quanto à comunidade
local em virtude dos impactos resultantes. Assim sendo, a implantação de um Programa
específico encontra sua justificativa na complexidade das interações envolvidas, que
exigem, além de projetos e obras especiais, a coordenação e acompanhamento das
obras durante sua fase final, na seqüência de sua implantação e no acompanhamento de
atualização durante sua vida útil.
- Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda
O objetivo deste Programa é a implementação de medidas compensatórias à população
de baixa renda a ser atingida pelo empreendimento, traduzidas pelo reassentamento
daquelas famílias, proprietários e não-proprietários de pequenas glebas de terra ou de
outros tipos de benfeitoria, que para o seu sustento dependem das atividades
desenvolvidas na área a ser atingida. Assim, este Programa visa garantir a manutenção
da qualidade de vida dessas populações, indicando medidas para que o reassentamento
transcorra sem conflitos sociais.

- Programas ambientais que não se incorporam a faixa de domínio
Estes programas são constituídos pelo detalhamento das atividades da engenharia que
afetam o meio ambiente físico, bíótico e antrópico, fora da faixa de domínio, entretanto, o
controle destas atividades em conformidade com a legislação ambiental afeta o custo da
implantação das obras, sendo, portanto necessária a sua inclusão nos projetos de
engenharia, a seguir nomeados:
a) Redução de Desconforto e Acidentes na Fase de Obras.
b) Controle de Gases, Ruídos e Particulados.
c) Segurança e Saúde da Mão-de-Obra.
d) Recuperação do Passivo Ambiental.
e) Reabilitação das Áreas Degradadas pelo Canteiro de Obras.
Estes programas se retratam no Projeto Ambiental através de desenhos e plantas para
sua execução, croquis de localização e especificações complementares e/ou particulares
para definir suas metodologias de implantação, sendo seus custos diluídos nos serviços
rodoviários pertinentes ou incluídos nas planilhas de custos da engenharia.
- Programa de Redução do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras
O objetivo principal deste Programa é minimizar o desconforto e os eventuais acidentes
com veículos e pessoas durante a fase de construção. Ainda, o Programa também visa
orientar a população diretamente afetada no sentido de que tenham certos cuidados,
especialmente com crianças e idosos, geralmente mais sujeitos a sofrerem danos para
evitar acidentes. Esses possíveis acidentes e situações de desconforto deverão ser
diretamente ocasionados pelos impactos identificados e relacionados às alterações do
cotidiano da população, ao aumento do tráfego de veículos e máquinas e às ações de
desvios de tráfego, e abertura de novos acessos, dentre outras.
- Programa de Controle de Gases, Ruídos e Material Particulado
Este Programa visa reduzir a emissão de poluentes atmosféricos e sonoros, como os
particulados, gases de escapamento e ruídos de máquinas e veículos. Este Programa
propõe-se a minimizar as condições de irritabilidade causadas pelo excesso de barulho e
reduzir os riscos de afecções do aparelho respiratório das pessoas envolvidas nas obras
de implantação do empreendimento, bem como dos moradores próximos à rodovia,
inclusive após a conclusão do empreendimento e início do tráfego de veículos.
- Programa de Saúde e Segurança da Mão de Obra
O Programa faz parte do Projeto Ambiental e irá indicar diretrizes básicas para a licitação
das obras, bem como, fornecerá ainda diretrizes para serem utilizadas pelos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMET, de
modo a embasar a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA,
além de estabelecer parâmetros mínimos e as linhas gerais a serem observadas na
execução dos seguintes programas: - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA,
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção PCMAT e demais Normas Reguladoras. A concentração de operários, típica das grandes
obras civis, muitos deles inclusive provenientes de outras regiões, possibilita o
aparecimento ou o recrudescimento de doenças, afora situações diversas, até então não
existentes ou sob controle junto às comunidades locais.
- Programa de Recuperação do Passivo Ambiental
O principal objetivo deste Programa é o de recuperar os Passivos Ambientais, ou seja,

aquelas situações de degradação ambiental causada por ocasião da implantação da
rodovia existente, relacionadas à exploração de materiais granulares, procurando
reintegrar essas áreas à paisagem local e/ou ao processo produtivo e sistematizar as
ações necessárias para reduzir a utilização de áreas externas à faixa de domínio e
indicar as medidas que contribuam para a reintegração das áreas alteradas à paisagem
local, em observância aos instrumentos normativos estabelecidos pelos órgãos
ambientais competentes.
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas Pelo Canteiro de Obras
Esse Programa visa à recuperação das áreas degradadas ou de uso do canteiro de
obras, destacando-se as medidas de readequação da drenagem e o revestimento
vegetal, incluindo as áreas exploradas como fonte de materiais de construção, como as
pedreiras, saibreiras e areais, a instalação de canteiros de obras e das unidades
industriais de britagem, concreto e asfalto, e a execução de cortes e deposição do
material de bota-fora, externos à faixa de domínio. A necessidade do Programa encontra
sua justificativa nas próprias ações programadas da fase de construção e na previsão da
ocorrência de impactos que decorrerão da construção da obra e, que deverão, caso não
sejam mitigados, acentuar a degradação ambiental, em especial o início ou aceleração
dos processos erosivos.
- Programas sociais ou institucionais
Estes Programas Ambientais se constituem no detalhamento das ações e atividades
rodoviárias que afetam o Meio Antrópico ou Instituições Governamentais ou Não
Governamentais que atuam na área de domínio da rodovia, e são constituídos por:
a) Educação Ambiental.
b) Comunicação Social no Âmbito do Canteiro de Obras e nas Comunidades lindeiras.
c) Supervisão Ambiental.
d) Monitoramento Ambiental
e) Monitoramento dos Corpos Hídricos.
f) Transporte de Produtos Perigosos.
g) Compensações para as Unidades de Conservação.
h) Proteção ao Patrimônio Artístico, Cultural e Arqueológico.
i) Apoio às Comunidades Indígenas.
j) Ordenamento Territorial.
Estes Programas envolvem Instituições tais como FUNAI, IPHAN, IBAMA, Órgãos
Ambientais Estaduais, Prefeituras Municipais, Defesa Civil, ONG’s e o próprio DER/MG.
- Programa de Educação Ambiental
A educação ambiental é de fundamental importância no momento, e após a construção
de um empreendimento. O programa compreende atividades de treinamento e educação
ambiental para o público interno, principalmente trabalhadores das obras, população
residente no entorno das obras, organizações da sociedade civil e professores da rede
pública. O programa de educação ambiental que o DER/MG desenvolve é o ‘Transitando
no Saber Cuidar’.
- Programa de Comunicação Social
Uma obra com bom porte e extensão acarretará diversos impactos – negativos e
positivos – sobre a região afetada e sobre a população residente, com reflexos que
ultrapassam os próprios limites físicos e temporais dos locais e épocas em que se dão as
intervenções. Neste sentido, torna-se necessária a implementação de um sistema de

comunicação social capaz de intermediar as relações entre o empreendedor, os
executores da obra, as administrações públicas dos diversos níveis envolvidos, as
comunidades atingidas e/ou beneficiadas, os usuários e a população como um todo. A
informação sempre é o melhor meio de dirimir dúvidas e quebrar resistências. Só poderá
haver contribuições efetivas por parte da sociedade, como se pretende, se esta for capaz
de perceber os benefícios a serem obtidos e a importância de seu papel neste processo.
Daí a necessidade de um sistema de comunicação social voltado à informação ampla e
eficiente de todos os aspectos concernentes à obra e entre todos os segmentos
envolvidos.
- Programa de Supervisão Ambiental
O Programa de Supervisão Ambiental tem como objetivo geral o acompanhamento e
registro sistemático de todas as ações que digam respeito à obra e as interferências
ambientais decorrentes, além de objetivos específicos, relacionados à aplicação dos
programas ambientais e medidas de proteção ambiental. No decorrer da obra diversas
ações serão desenvolvidas, com reflexos mais ou menos significativos para os ambientes
envolvidos. A Supervisão Ambiental, com uma estrutura de fiscalização independente da
Supervisão Técnica da obra, zelará pela correta aplicação das medidas previstas nos
programas ambientais, indicando correções/adequações, quando necessário.
- Programa de Monitoramento Ambiental
Este programa tem como objetivo geral sistematizar as ações de monitoramento e
acompanhamento a serem desenvolvidas nas fases de implantação e operação do
empreendimento, identificando as responsabilidades por sua execução. A implantação
deste programa se justifica ainda pela necessidade de proporcionar ao empreendedor,
órgãos setoriais, instituições científicas e sociedade o acompanhamento e supervisão da
execução do empreendimento, um instrumento que reúna o aperfeiçoamento da política
e da estratégia de implantação de rodovias, nos horizontes de planejamento do setor.
- Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos
O Programa contempla os estudos de qualidade das águas dos principais rios e de
algumas lagoas que cruzam ou se aproximam do trecho. Esta caracterização da
qualidade da água visa dar continuidade aos trabalhos já realizados anteriormente em
alguns locais e identificar eventuais processos atuantes na contaminação e deterioração
da qualidade da água, permitindo aferir a qualidade atual das águas e fornecer
informações relevantes para o estabelecimento de medidas de controle.
- Programa de Transporte de Produtos Perigosos
O objetivo deste programa é analisar e buscar soluções para minimizar a probabilidade
de acidentes rodoviários com cargas perigosas transportadas no trecho especificar
procedimentos preventivos e aqueles padronizados no evento de uma ocorrência deste
tipo; listar as ações mitigadoras a serem implementadas e formular um plano de
treinamento elucidativo ou preventivo e de comunicação social para os vários setores
envolvidos com o tema, quais sejam: autoridades, operadores rodoviários, usuários e
populações lindeiras.
- Programa de Compensações para Unidades de Conservação
Este Programa tem como objetivo atender à Resolução CONAMA no 02/96, que
estabelece, como forma de compensação ambiental pela destruição de florestas e outros
ecossistemas, a obrigatoriedade de se criar e implantar uma unidade de conservação
(UC) de domínio público e uso indireto. A execução deste programa se justifica em pela
prevista supressão pontual de vegetação nativa de variados biomas e habitats em alguns

trechos ao longo do traçado. Assim, num sentido mais amplo, a implementação de
medidas direcionadas para a consolidação de Unidades de Conservação nas
proximidades do empreendimento visa contribuir para a conservação da biodiversidade
na sua área de influência.
- Programa de Proteção ao Patrimônio Artístico, Cultural e Arqueológico
O objetivo deste programa é o levantamento arqueológico sistemático e exaustivo da
área de influência direta da rodovia tendo em vista o potencial de ocorrência de sítios
arqueológicos nas regiões afetadas. A finalidade da pesquisa arqueológica é a
localização de vestígios materiais de ocupações pré-históricas (indígenas) ou históricas
(coloniais) ao longo do traçado da rodovia. Estas evidências são constituídas, por
exemplo, por fragmentos de vasilhas de cerâmica, artefatos de pedra polidos ou
lascados, estruturas arquitetônicas e restos de carvão e alimentação.
- Programa de Apoio às Comunidades Indígenas
O principal objetivo deste Programa é possibilitar uma convivência sadia e proveitosa
entre a população indígena, o empreendimento e o meio ambiente, garantindo a essas
comunidades sua sobrevivência, seu território e a manutenção de sua cultura e tradições.
O Programa se justifica não só pelo atendimento às determinações legais, mas também
pela necessidade de melhor estruturar a ocupação espacial das diferentes aldeias ou
acampamentos indígenas, considerando sua realidade particular de constantes
deslocamentos e de não-garantia de limites legais dos territórios que ocupam.
- Programa de Ordenamento Territorial
O objetivo geral deste programa é disciplinar o uso e ocupação do solo no entorno da
rodovia, em função do desenvolvimento acarretado pela melhoria das condições de
acessibilidade promovida pelas obras no trecho considerado. O programa visa também
preservar a funcionalidade da rodovia, adequando ou disciplinando o atual quadro de uso
e ocupação do solo, às alterações e potencialidades introduzidas pelo empreendimento e
compatibilizando as atividades e as legislações municipais sob uma visão sistêmica do
problema. Tal adequação ou disciplinamento deverá considerar a identificação de
vocações potenciais diante da expansão da atividade econômica decorrente, que poderá
dar origem a novos empreendimentos, eventualmente complexos e de grande porte.
Nesses casos deverão ser buscadas localizações compatíveis com as de
reassentamento da população e com os programas de implantação de infra-estrutura,
gerando novos pólos de desenvolvimento regional, onde se prevê a orientação e
eventual apoio técnico à elaboração e/ou adequação de Planos Diretores dos municípios
atravessados ou com acesso facilitado pelo empreendimento.
5.1.1.4 Projeto Técnico de Recuperação da Flora (PTRF)
Projeto Técnico de Reconstituição da Fauna – PTRF, O Projeto Técnico de
Reconstituição da Flora é um documento exigido pelo Instituto Estadual de Florestas
(IEF) para todo e qualquer projeto de desmate de áreas de proteção permanente,
principalmente em casos de exploração do subsolo, como na mineração. Como o próprio
nome diz, esse projeto tem como objetivo a apresentação de medidas que vise à
reconstituição da flora, baseado em estudos prévios das características físicas das áreas
em questão. É exigida sua elaboração para a obtenção da Autorização Para Exploração
Florestal – APEF, concedida pelo IEF, regulamentada pela Deliberação Normativa nº.
76/2004 que dispõe sobre interferência em áreas consideradas de Preservação
Permanente e dá outras providências.

Orientações para elaboração do PTRF:
I - Da área do empreendimento
1 - Informações gerais:
1.1 - do empreendedor:
- identificação da empresa;
- nome e endereço do responsável.
1.2 - Do empreendimento:
- proprietário:
- endereço;
- propriedade;
- município;
- roteiro de acesso;
- área total da propriedade;
- área de intervenção;
- indicação da área da intervenção e do empreendimento na planta topográfica do imóvel,
que a critério técnico poderá ser exigida de forma georeferenciada .
- localização com coordenadas geográficas da(s) área(s) de interferência vegetal;
- medidas mitigadoras e compensatórias.
2. Objetivos:
2.1 - geral;
2.2 - específico.
3 - Caracterização edáfica, hídrica e climática.
4 - Inventário qualitativo da fauna e quali-quantitativo da flora.
5 - Alterações no meio ambiente:
5. 1 - danos físicos: edáficos e hídricos
5.2 - danos biológicos: fauna e flora.
II - Do projeto técnico de Reconstituição da Flora
1 - Justificativas de locação do PTRF.
2 - Reconstituição da flora:
2. 1 - definição da área a ser reconstituída;
2.2 - coordenadas geográficas;
2.3 - formas da reconstituição:
reflorestamento;
regeneração natural;
3 - Espécies indicadas:
- espécies pioneiras;
- espécies secundárias;
- espécies clímax;
- espécies frutíferas;
- espécies exóticas.

4 - Implantação:
- combate à formiga;
- preparo do solo;
- espaçamento e alinhamento;
- coveamento e adubação;
- plantio;
- coroamento;
- tratos culturais;
- replantio;
- práticas conservacionistas de preservação de recursos edáficos e hídricos.
5 - Cronograma de execução física.
6 - Metodologia de avaliação de resultados.
6.1- Relatório semestral de acompanhamento do PTRF.
7- Literatura Consultada
5.1.1.5 Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
A seguir são apresentadas as orientações para elaboração do PRAD adotadas pelo
DER/MG.
1- Definição da área a ser recuperada Ex: Áreas de empréstimo (jazidas, pedreiras), ou
erosões dentro da área de influência direta da rodovia.
2- Contexto do Projeto (Empreendedor e Empresa Projetista)
3- Mapa de localização do município e Localização da área a ser recuperada.
4- Caracterização da área degradada (tipo de degradação)
5- Cobertura vegetal e Condição do substrato.
6- Características geológicas
6- Características geomorforlógicas e topográficas.
7- Características Hidrológicas
8- Levantamento Topográfico ou planialtimétrico (GPS).
9- Dinâmica da degradação
10- Previsão de Evolução
11-Ações de Recuperação: Procedimentos técnicos-operacionais para recuperação de
áreas degradadas:-Recomposição topográfica e/ou reafeiçoamento topográfico.Dispositivos de drenagem.- Definição dos sistemas de revegetação implantação/
Enriquecimento, seleção de espécies pioneiras e secundárias nativas. Abertura de covas
Correção dos solos e adubações Ações de plantio e tutoramento - Isolamento
(cercamento) da área

12- Elaboração de Croqui apresentando as fases de recuperação da área.
13- Quantificar a recuperação (Quadro de Quantidades)
14- Relatório Fotográfico (área explorada, vegetação etc.).
15- Apresentação da ART
5.2 Técnicas de Recuperação Ambiental
As soluções a serem adotadas, são definidas em função das características geológicas,
relevo, declividade, tipos de solos, pluviosidade, cobertura vegetal e sistemas de
drenagem e as dimensões específicas de cada caso. Estes fatores são avaliados
juntamente dos recursos financeiros e o caráter emergencial da intervenção. As figuras
ilustrativas das soluções são apresentadas a seguir e compreendem os seguintes
assuntos.
Estruturas de Contenção em Atividades de Terraplenagem
Sistemas de drenagem
Atividades de Proteção Vegetal
Exploração de Materiais de Construção
5.2.3.4.1 Estruturas de Contenção em Atividades de Terraplenagem
a) Retaludamento (Figura 1); (Figura 2).
O retaludamento será indicado após estudos geotécnicos que viabilizem sua execução
compreendendo:
−Redução da inclinação do talude original: remoção de parte do material do talude
original objetivando alteração no estado das tensões em ação no maciço.
−Criação de banquetas: a redução da altura do talude original, proporcionando melhoria
na estabilidade. A implantação de drenagem e proteção superficial é fundamental nas
obras de retaludamento, pois reduzem a infiltração no terreno e conduzem as águas de
superfície a dispositivos adequados a sua dissipação.
b) Aterro - Berma (Figura 3)
Esta solução consiste no confinamento da superfície de ruptura pela execução de aterro
na base do escorregamento de acordo com as seguintes etapas construtivas:
- Preparo da superfície de contato entre o talude original e o aterro de sustentação
através da execução de degraus;
- Execução de colchão drenante na área da base do aterro;
- Execução do aterro, de acordo com as especificações de serviço;
- Implantação de drenagem superficial;
- Proteção superficial.
c) Execução e Estabilização de Bota-Foras (Figura 4)
A prática comum de execução de bota-foras tem sido a de transportar os excessos de

material até a boca dos cortes, ou pouco além, depositando-o muitas vezes sobre
talvegues, sem qualquer compactação. A erosão do material depositado é naturalmente
rápida, levando ao assoreamento da rede de drenagem, perdendo a capacidade de
vazão, reduzindo o potencial do uso de várzeas assoreadas por solo mineral, matando a
vegetação existente, assoreando mananciais e até impedindo a sobrevivência de
algumas espécies aquáticas, ao mesmo tempo em que pode criar condições para a
proliferação de espécies indesejáveis (mosquitos, principalmente).
Recomenda-se que, havendo excesso de material, procure-se projetar alargamentos de
aterros (reduzindo a inclinação dos taludes, por exemplo) e até construindo plataformas
contínuas à estrada, que sirvam como áreas de estacionamento e descanso para os
usuários. No caso de bota-fora com materiais de terceira categoria (rochosos) seu uso é
possível e desejável como dissipadores de energia nas áreas de descarga dos sistemas
de drenagem.
A seguir são apresentadas recomendações para execução de bota-foras que deverão
ser utilizadas/adaptadas de acordo com a situação encontrada.
- No entorno da linha de “off-set” do bota-fora deverá ser construído um aterro-barreira
com material com material compactado de acordo com as especificações de serviço;
- Nas proximidades de cursos d’água, proteger com aterro-barreira com enrocamento;
- Se necessário, implantar colchão drenante entre o bota-fora e o terreno natural;
- Executar drenagem entre a saia e a crista do bota-fora;
- Implantar sistema de drenagem superficial (canaletas, descidas d’água, etc.);
- Revegetar toda a superfície do bota-fora.
d) Enrocamento (Figura 5)
Os enrocamentos podem ser aplicados em duas circunstâncias a saber:
i) Enrocamentos de pedras de mão arrumadas, implantados com o objetivo de dissipar
águas provenientes dos sistemas de drenagem superficial e profunda da rodovia.
O diâmetro da pedra de mão utilizada será definido pelo projeto em função da velocidade
da água e da inclinação do dispositivo drenante, devendo se situar na faixa de 10 a 15
cm. Os procedimentos são:
- Escavação manual ou mecânica do terreno na extremidade de jusante do dispositivo
cujo fluxo deverá ter sua energia dissipada, atendendo as dimensões de projeto;
- Compactação manual ou mecânica da superfície resultante após escavação;
- Preenchimento da escavação com pedra de mão arrumada, executando de modo a
sobrar o menor número de vazios possível; sempre evitar escavações excessivas que
posteriormente complementação com solo local, gerando possíveis pontos de erosão.
ii) Camada formada por pedras jogadas com objetivo de proteger maciços terrosos da
ação das águas.
e) Aterro Reforçado com Geotêxtil (Figura 6)
O maciço formado pela integração do solo e mantas geotêxteis, funciona como uma
estrutura de contenção, cabendo às mantas internas confinar o solo (isolando as
diversas camadas) e resistir aos trabalhos de tração no maciço. A face externa do talude
recomposto deve ser protegida para evitar a ação do intemperismo no geotêxtil.
f) Terra Armada (Figura 7)

Este processo é utilizado para recomposição ou confecção de aterro, através da
introdução no corpo do maciço de materiais com maior resistência que, quando
solicitados, trabalham em conjunto com o solo compactado. Os três componentes
principais da "terra armada" são:
i) o solo que envolve as armaduras e ocupa um espaço chamado "maciço em terra
armada";
ii) a "pele", que é o parâmetro externo, geralmente vertical, é constituído por placas
rígidas de concreto armado;
iii) as armaduras, elementos lineares e flexíveis que trabalham à tração, são fixadas às
"peles" por parafusos. Normalmente, são feitas de aço de galvanização especial.
g) Rip-Rap (Figura 8 – situação I, II, III)
Solo Cimento Ensacado pode ser indicado com as seguintes funções:
i) preenchimento (obturação) de cavidades em taludes;
ii) como muros de peso (para conter maciços em movimento) (Detalhe I);
iii) muro de espera, neste caso quando utilizado para contenção de solos carreados,
impedindo a instalação de assoreamentos.
Para sua execução acondiciona-se solo, misturado "in loco", a dosagens préestabelecidas de cimento (geralmente 5% de cimento, em volume) em sacos de aniagem
ou geossintéticos. Esta mistura se solidifica (cura) em curto período de tempo, compondo
um maciço compacto de alta resistência ao intemperismo, com baixo custo tanto
executivo como de manutenção.
h) Gabiões (Figura 9)
Os gabiões são utilizados para proteção superficial de encostas, proteção de margens de
rios e também como muros de peso. Trata-se de estruturas drenadas e relativamente
deformáveis, o que permite o seu uso no caso de fundações que apresentam
deformações maiores. Devido à sua simplicidade construtiva os muros de gabiões vêm
sendo muito utilizados como contenção de aterros e de encostas em obras de menor
porte.
Para melhorar a vida útil, devem ser tomados cuidados especiais, visando evitar a
corrosão dos arames constituintes das "gaiolas" ou sua degradação em ambientes
agressivos, através do revestimento dos fios de arame com PVC ou do argamassamento
da superfície externa. Os gabiões dividem-se em três tipos a saber:
i) Gabiões Saco – São constituídos por uma única tela de rede que forma um cilindro,
aberto em uma extremidade (tipo saco) ou do lado (tipo bolsa).
ii) Colchões Reno – Os colchões tipo reno, são gabiões cuja característica é a reduzida
espessura (0,17m x 0,23m, ou 0,30m) e são formados por uma rede metálica de malha
hexagonal a que, geralmente, tem malhas menores que aquela utilizada na fabricação
dos gabiões.
iii) Gabiões Caixa – Os gabiões tipo caixa são elementos com a forma de prisma
retangular constituídos por uma rede metálica de malha hexagonal.
i) Muro de Peso (Figura 10)
Sistema de contenção que pode se configurado da seguinte forma: em fogueira, em
pedra argamassada e em concreto ciclópico, dentre outros.

j) Muro de Peso em Fogueira (Figura 10A)
Trata-se de um sistema de peças de concreto armado dispostos de modo a formar uma
estrutura tipo "fogueira", cujo interior é preenchido por blocos de rocha, seixos de
maiores dimensões e solos (aterro interno). Necessitam de reaterro na área a montante,
sendo indicados para construção ou recuperação de maciços em encostas.
l) Muro de Peso de Pedra Argamassada (Figura 10 B)
Consiste em pedras colocadas manualmente, cujos vazios são preenchidos com
argamassa de cimento e areia. A estrutura formada por pedras de dimensões variadas
confere rigidez ao muro. Aconselha-se seu uso para contenção de taludes até 3m.
m) Muro de Peso de Concreto Ciclópico (Figura 10 C)
Sua execução consiste no preenchimento de uma forma por concreto e blocos de rocha
(normalmente produto da britagem primária). Podem ser utilizados em taludes com
alturas maiores que 3m.
n) Cortinas Cravadas (Figura 11 A,B)
Esta estrutura de contenção é utilizada em obras provisórias ou emergenciais, podendo
ser contínuas compondo estruturas planas ou curvas, formadas por estacas-prancha
cravadas verticalmente ao terreno. No caso de estruturas descontínuas, as estacas são
cravadas distantes entre si, sendo este espaço preenchido por painéis de concreto
armado.
o) Muros de Concreto Armado (Figura 12)
Este tipo de obra está associada a execução e recuperação de cortes e aterros. Sua
estabilidade é função do seu peso próprio e da massa contígua de solo, que funciona
como elemento da estrutura de arrimo. O muro de flexão simples é composto de uma laje
horizontal ou de fundo e outra vertical, que trabalham engastadas. Em função da altura
da obra torna-se necessário a construção de nervuras ou contrafortes: de tração, no caso
de laje de fundo interna (sob o aterro), ou de compressão, no caso de laje externa.
p) Cortinas Atirantadas (Figura 13)
Compreende a execução de paramentos verticais de concreto armado, ancorados na
área resistente do maciço através de tirantes protendidos, podendo ser constituído de
placas isoladas por tirante, placas para dois ou mais tirantes ou uma única cortina
abrangendo todos os tirantes. No caso de contenção de cortes, a execução é feita a
partir do topo, executando-se a obra por patamares, sendo que um patamar somente é
iniciado quando o anterior (em cota mais elevada) já está com as placas executadas e os
tirantes protendidos (total ou parcialmente). Já no caso de contenção de aterros em
encostas, o processo construtivo tem seqüência inversa, iniciando-se de baixo para cima,
com execução das placas de protensão dos tirantes à medida que o aterro vai sendo
executado. O uso de estruturas de contenção atirantadas exige uma única premissa
básica, que é a presença de horizontes resistentes e estáveis para ancoragem dos
tirantes, a profundidades compatíveis. Este procedimento, em tese pode ser utilizado em
qualquer situação geométrica com quaisquer materiais e condições hidrológicas.

q) Estacas Raiz (Figura 14)
As Estacas Raiz ou Micro Estacas compreendem sistemas reticulados, perfurados,
armados e injetados no solo "in situ" sob pressão, o que proporciona elevada aderência
da estaca. Estes sistemas foram utilizados pela primeira vez no Brasil na Rodovia dos
Imigrantes na década de 70, não sendo registrado nenhum caso de rompimento ou mau
funcionamento em áreas estabilizadas por este processo.
r) Impermeabilização Asfáltica (Figura 15)
É um processo que apresenta bastante eficiência na proteção superficial de taludes à
erosão e infiltrações, compreendendo aplicação de camada de asfalto diluído (emulsão
ou a quente) por rega ou preferencialmente, por aspersão. Como inconvenientes
apresenta pouca resistência a insolação e o péssimo aspecto visual, devendo ser evitado
em locais onde se deseja manter ou recompor a harmonia paisagística.
s) Pano de Pedra (Figura 16)
Este procedimento é Indicado para proteção superficial de taludes sujeitos a erosão e
compreende o revestimento da superfície com blocos de rocha talhados para este fim, de
modo a se conseguir a maior aderência entre a manta de pedra e o solo do talude.
t) Rede Guarda-Pedras (Figura 17)
Consiste na utilização de tela metálica fixada à superfície do talude por meio de
chumbadores, em locais onde existe a possibilidade de queda de pequenos blocos de
rocha, com o conseqüente descalçamento e instabilização das áreas sobrejacentes. A
tela deve estar protegida contra corrosão, principalmente quando instalada em meio
agressivo. Para tanto, é usual o emprego de telas com fios galvanizados ou,
modernamente, também envoltos por capas plásticas.
u) Aplicação de Argamassa Jateada e Tela (Gunita) (Figura 18)
Esta solução tem custo elevado, pois utiliza tela metálica para sustentação da
argamassa, composta por uma mistura de areia, cimento e pedrisco, jateada por bombas
na superfície a ser protegida, resultando em uma espessura média de 4 cm. A tela
metálica é fixada no talude por chumbadores e pinçadores previamente ao lançamento
da argamassa.

5.2.3.4.2 Sistemas de Drenagem
a) Implantação de Drenagem Superficial (Figura 19)
A implantação da drenagem superficial em obras rodoviárias é fator básico a estabilidade
de maciços (cortes e aterros) e a manutenção das condições ideais da plataforma de
rolamento, sendo complemento indispensável às obras de contenção ou recuperação
efetuadas no corpo estradal. O conjunto de componentes de um sistema de drenagem
superficial compreende:
i) sarjeta de pista
ii) crista de corte
iii) banqueta
iv) pé de aterro
v) caixa coletora
vi) descida d'água
vii) bueiro de greide
viii) enrocamento
Além desses dispositivos também são apresentadas as seguintes padronizações.
b) MPC - Mureta para Proteção de Corte (Figura 20)
Mureta de proteção de corte é o dispositivo de drenagem superficial capaz de interceptar
e direcionar as águas para fora do talude de corte em rocha. Esta padronização visa
estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para as
muretas de proteção de corte a serem utilizadas em obras rodoviárias. A mureta de
proteção de corte deverá ser posicionada do lado de montante dos taludes de corte, em
rocha, afastada no mínimo 0,50 m da crista do corte.
c) RTC - Rede Tubular de Concreto (Figura 21)
É o dispositivo de drenagem superficial que tem a função de conduzir as águas coletadas
pelas bocas de lobo e/ou outros dispositivos de drenagem. Esta padronização visa
estabelecer as formas, dimensões e recomendações técnicas para a rede tubular de
concreto, a serem utilizadas em obras rodoviárias, no perímetro urbano. A rede tubular
de concreto é composta por tubo e berço. O uso da rede tubular de concreto é indicado
em segmentos onde a rodovia apresentar características urbanas.
d) SBA - Sarjeta de Banqueta (Figura 22)
Sarjeta de banqueta é o dispositivo de drenagem superficial que tem a função de coletar
e conduzir as águas superficiais provenientes das precipitações sobre os taludes e
banquetas, conduzindo-as até o local de deságüe seguro. Esta padronização visa
estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para
sarjetas de banqueta a serem utilizadas em obras rodoviárias. As sarjetas de banqueta
tipo SBA - 01 e SBA – 02 serão utilizadas nas banquetas de corte e aterro. A leira de
proteção tipo LPT é parte integrante do projeto da sarjeta de banqueta.
e) SCA - Sarjeta de Concreto em Aterro (Figura 23)
Sarjeta de aterro é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a função de captar e
conduzir as águas superficiais provenientes das precipitações sobre a plataforma da
rodovia, até local de deságüe seguro. Esta padronização visa estabelecer as formas,

dimensões, especificações e recomendações técnicas para as sarjetas de aterro, a
serem utilizadas em obras rodoviárias.
Quando a plataforma não tiver acostamento, ou este for de largura inferior a 1,50 m, a
inclinação transversal da sarjeta "i", deverá ser inferior a 34%.
f) SCC - Sarjeta de Concreto em Corte (Figura 24)
Sarjeta de concreto em corte é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a função
de captar e conduzir as águas superficiais provenientes das precipitações sobre a
plataforma da rodovia e dos taludes de corte, até local de deságüe seguro. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para as sarjetas de corte a serem utilizadas em obras rodoviárias.
Quando a plataforma não tiver acostamento, ou este for de largura inferior a 1,5 m, a
inclinação transversal da sarjeta "i", deverá ser inferior a 34%.
g) SCT - Sarjeta de Concreto em Canteiro Central (Figura 25)
Sarjeta de canteiro central é o dispositivo utilizado para coletar e conduzir as águas
superficiais provenientes da pista de rolamento e/ou canteiro central, até um local de
deságüe adequado. Esta padronização visa estabelecer as formas, dimensões,
especificações e recomendações técnicas para sarjetas de canteiro central a serem
utilizadas em obras rodoviárias. Os tipos de sarjeta de canteiro central serão indicados
de acordo com a vazão afluente.
h) SMC - Sarjeta de Concreto em Meia Cana (Figura 26)
Sarjeta de concreto em meia cana é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a
função de captar e conduzir as águas superficiais provenientes das precipitações sobre a
plataforma da rodovia e os taludes de cortes até o local de deságüe seguro. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para as sarjetas de concreto em meia cana, a serem utilizadas em obras
rodoviárias. Deverão ser implantadas em rodovias de revestimento primário, observandose sempre no seu assentamento um rebaixo de 7,0 cm da pista acabada em relação ao
topo da mesma.
i) SDC - Saída D'água Simples em Talude de Corte (Figura 27)
Saída d'água de corte é o dispositivo que capta as águas da sarjeta de corte,
desaguando-as no terreno natural, conduzindo-as para o canal de lançamento ou
descida d'água. Esta padronização visa estabelecer as formas, dimensões,
especificações e recomendações técnicas para as saídas d'água em talude de corte a
serem utilizadas em obras rodoviárias. Serão posicionadas nos pontos de passagem de
corte para aterro e ao final das sarjetas de corte, conduzindo as águas superficiais para
fora do corpo estradal. Para o deságüe das sarjetas que não atinjam valor superior a
80% de sua capacidade máxima, desde que as condições topográficas permitam, a
própria sarjeta poderá ser utilizada para fazer a função deste dispositivo.
j) SSA - Saída D'água Simples, em Talude de Aterro - TIPO 01 (Figura 28)
Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta de aterro, desaguando-as no
terreno natural ou conduzindo-as para as descidas d'água. Esta padronização visa
estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para as
saídas d'água em talude de aterro a serem utilizadas em obras rodoviárias. A saída será

posicionada em pontos intermediários das sarjetas onde o cálculo do comprimento crítico
(limite da capacidade hidráulica) determinar, e também, nos locais do deságüe final.
l) SDA - Saída D'água Dupla em Talude de Aterro - TIPO 02 (Figura 29)
Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta de aterro, desaguando-as no
terreno natural ou conduzindo-as para as descidas d'água. Esta padronização visa
estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para as
saídas d'água em talude de aterro a serem utilizadas em obras rodoviárias. Deverá ser
posicionada no ponto baixo da sarjeta de aterro.
m) VPA - Valeta Para Proteção de Aterro (Figura 30)
Valeta de proteção de aterro é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a função
de interceptar, captar e conduzir as águas que afluem em direção aos taludes de aterro.
Esta padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e
recomendações técnicas para as valetas de proteção de aterro a serem utilizadas em
obras rodoviárias. As valetas de proteção de aterro deverão ser posicionadas do lado de
jusante dos taludes de aterro, afastadas de, no mínimo, 2,00 m da linha de off-set. As
valetas de proteção deverão ser utilizadas em solos coesivos. Na eventual necessidade
do uso da valeta de proteção, o projetista deverá apresentar o projeto tipo nos moldes do
DER/MG.
n) VPC - Valeta para Proteção de Corte (Figura 31)
Valeta de proteção de corte é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a função de
interceptar, captar e conduzir as águas que afluem em direção aos taludes de corte. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para as valetas de proteção de corte a serem utilizadas em obras rodoviárias.
As valetas de proteção de corte deverão ser posicionadas do lado de montante dos
taludes de corte, em solo, afastadas no mínimo 3,0 m da crista. As valetas de proteção
dos tipos 01, 02 e 03 deverão ser utilizadas em solos coesivos. As valetas de proteção
do tipo 04, 05, 06, deverão ser utilizadas em locais susceptíveis a erosão. Na eventual
necessidade do uso da valeta de proteção, o projetista deverá apresentar o projeto tipo
nos moldes do DER/MG.
o) DCD - Descida D'água em Degraus em Talude de Corte (Figura 32)
Descida d'água em talude de corte é o dispositivo que tem a finalidade de conduzir e
promover o deságüe das águas coletadas pelos dispositivos de drenagem. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para as descidas d'água em talude de corte, a serem utilizadas em obras
rodoviárias.
p) DDA - Descida D'água em Degraus em Talude de Aterro (Figura 33)
Descida d'água em degraus em talude de aterro é o dispositivo capaz de conduzir e
promover o deságüe adequado das águas coletadas pelas sarjetas de aterro e pelos
bueiros. Esta padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e
recomendações técnicas para as descidas d'água em degraus a serem utilizadas em
obras rodoviárias. As descidas d'água em degraus em talude de aterro deverão ser
utilizadas em aterro e em meia encosta e em saída de bueiro.

q) DEN - Dissipador de Energia para Saída D´Água e Valeta de Proteção de Corte
(Figura 34)
São dispositivos destinados a dissipar energia do fluxo d'água, reduzindo,
consequentemente, a sua velocidade no deságüe no terreno natural. Esta padronização
visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para
os dissipadores de energia, a serem utilizadas em obras rodoviárias. Os dissipadores de
energia devem desaguar em talude de corte e deverão ser aplicados:
- nas extremidades da saída e valeta de proteção de corte, e
- na extremidade do prolongamento da sarjeta de corte, quando ela estiver sendo
utilizada como saída d'água.
r) DEN - Dissipador de Energia para Descida D'água e Bocas de Bueiro (Figura 35)
Esta padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e
recomendações técnicas para os dissipadores de energia, a serem utilizadas em obras
rodoviárias.
São dispositivos destinados a dissipar energia do fluxo d'água, reduzindo,
consequentemente, a sua velocidade no deságüe no terreno natural.
Os dissipadores de energia deverão ser aplicados:
- ao final das descidas d'águas de aterro, e
- jusante em bocas de bueiros tubulares.
s) DSP – Dispersor (Figura 36)
Dispersor é o dispositivo que tem a finalidade de promover o deságüe das águas
coletadas e conduzidas pelos dispositivos de drenagem, em obras rodoviárias. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para o dispersor,a ser utilizado em obras rodoviárias. O dispersor deverá ser
utilizado na extremidade da descida d'água.
t) MFC - Meio Fio de Concreto (Figura 37)
Meio-fio é o dispositivo de concreto utilizado para separar a faixa de pavimentação da
faixa do passeio, para fazer a delimitação do canteiro central e das interseções. Esta
padronização visa estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações
técnicas para os meios-fios, a serem utilizadas em obras rodoviárias. O meio-fio prémoldado MFC-01 é indicado em locais de travessias urbanas e interseções. O meio-fio
moldado "in-loco", tipo MFC - 02, é indicado para o bordo externo de curvas nas
interseções (balizador), para fazer a delimitação do contorno do canteiro central e das
ilhas. O meio-fio pré-moldado MFC-03 é indicado em segmentos de obras rodoviárias
com características urbanas.
u) Barbacãs (Figura 38)
São tubos horizontais curtos, instalados em muros de concreto ou de pedra rejuntada,
para coletar águas subterrâneas dos maciços situados a montante dos muros,
rebaixando o nível do "lençol freático" junto ao muro e reduzindo o desenvolvimento de
sub-pressões nas paredes internas. Podem também ser utilizados como saída de drenos
existentes, atrás das estruturas de contenção.

v) Rebaixamento de Lençol Freático em Taludes por Aplicação de Drenos SubHorizontais (Figura 39)
Este tipo de drenagem profunda tem por objetivo extravasar do maciço as águas internas
de percolação. Os drenos sub-horizontais profundos são tubos de drenagem, geralmente
de PVC rígido, com diâmetros entre 25 e 76 mm, instalados em perfurações subhorizontais com finalidade de captação da água de percolação interna de aterros ou
cortes saturados. Também são utilizados, com bastante sucesso, na estabilização de
massas de tálus, e como drenos auxiliares em obras de contenção onde o processo
construtivo não permite a execução de barbacãs com a utilização de filtros de transição.
Os tubos devem ter a extremidade interna obturada e a extremidade externa livre com
pelo menos 1m para fora da superfície do terreno ou estrutura de contenção. O trecho
perfurado dos tubos deve ser envolvido com filtro de geotêxtil ou tela de nylon.
x) Passagem de Animais Associada a Obras de Drenagem (Figura 40)
Em rodovias que atravessem regiões habitadas por animais silvestres ou com atividades
pecuárias, deverão ser implantados dispositivos que permitam a circulação de animais
em ambos os lados da estrada. Objetivando reduzir o número de obras sob o corpo
estradal, propõe-se que as passagens de animais sejam consorciadas às Obras de Arte
Correntes, dimensionadas no Projeto de Drenagem. Desta maneira, respeitada a seção
dimensionada para o escoamento das águas, serão definidas as medidas necessárias à
circulação de animais.

5.2.3.4.3 Atividades de Proteção Vegetal
Consiste a proteção vegetal na utilização de vegetais diversos com o fim de preservar
taludes, áreas de empréstimos, banquetas, descidas d'água, sarjetas, jazidas utilizadas
para obtenção de materiais de construção e outras áreas que tenham sofrido alterações
na sua cobertura vegetal, dando-lhes condições de resistência à erosão. Qualquer que
seja o processo de proteção vegetal, será indispensável que a área esteja drenada. Em
geral os serviços de revegetação compreendem:
- Aplicação de Leivas (Placas) - nos casos de facilidade de aquisição, proximidade do
canteiro de serviço e de cobertura de terrenos friáveis, não consolidados;
- Aplicação da Semeadura – manual, por coveamento, hidrossemeadura em qualquer
tipo de terreno, desde que devidamente preparado;
- Arborização - O plantio de árvores e arbustos deverá ser executado visando ao controle
da erosão, consolidação de áreas exploradas e do corpo estradal, sombreamento de
descanso e recreação, proporcionando também a integração paisagística de áreas objeto
de intervenções decorrentes de obras rodoviárias e da própria rodovia, na natureza que a
cerca.
A revegetação também se aplica as situações onde ocorrem pequenas rupturas e
escorregamentos. Poderão ser reabilitadas através da remoção do material rompido e a
implantação de pequenas estruturas de contenção e revegetadas com gramíneas,
leguminosas e arbustivas conforme demonstrado nas soluções a seguir.
a) Plantio em Mantas Contínuas (Figura 41)
Este método é indicado para taludes suaves e curtos, onde a ação das águas não se fará
sentir com intensidade. Compreende os seguintes componentes construtivos:
i) Cordão de sustentação (gravetos)
ii) Estacas de sustentação
iii) Superfície escarificada do talude
iv) Gramínea
v) Manta de solo orgânico e gravetos
b) Plantio em Canteiros Escalonados (Figura 42)
Variação do item anterior, este processo garante a sustentação do plantio em taludes mais
longos e com inclinação acentuada, pois evita concentração (escoamento das águas
superficiais por grandes extensões/áreas). Compreende os seguintes componentes
construtivos;
i) Cordão de sustentação (gravetos)
ii) Estacas de sustentação
iii) Superfície escarificada do talude
iv) Solo orgânico
v) Gramínea
c) Plantio Consorciado a Rip-Rap para Reconformação de Taludes (Figura 43)
Este método é recomendado para recuperação de taludes sob a ação de erosão
superficial, com presença de umidade do solo. Compreende o plantio de vegetação com
raízes profundas nas faixas de solo entre os blocos componentes do rip-rap.

5.2.3.4.4 Exploração de Materiais de Construção
A exploração de materiais de construção (areia, solos, seixo, rocha) tem causado
consideráveis perdas ao meio ambiente em conseqüência da lavra sem planejamento,
ausência de recuperação das áreas, o que provoca a instalação de processos erosivos,
assoreamento de cursos d’água e perda de solos agricultáveis.
A exploração dessas áreas costuma exigir o desmatamento e remoção do solo orgânico
de extensas áreas, tornando-as inaptas a qualquer uso se não forem tomadas medidas
visando sua recuperação. Normalmente, o espalhamento da camada vegetal (se
reservada à época da remoção) e/ou plantio de mudas de árvores e arbustos podem
reverter o processo de degradação. Deve-se registrar que os solos expostos pela
exploração estão sujeitos à incidência direta das águas pluviais, tornando-se altamente
suscetíveis à erosão e suas conseqüências. Por sua vez, as escavações para retirada do
material criam lagos que, se não drenados, têm as mesmas conseqüências daqueles
criados pelas caixas de empréstimo.
A extração de areia ao longo de cursos d'água é uma atividade da construção rodoviária
que não causa tantos estragos como as demais, principalmente devido ao baixo
consumo relativo que se tem nestas obras. Entretanto, a exploração deve ser feita
observando-se evitar a formação de depressões em áreas espraiadas e desmates além
do necessário considerando que essas áreas se encontram em APP.
Como premissa, o DER/MG exige que todas essas áreas de exploração estejam
devidamente licenciadas junto aos órgãos competentes.
a) Recuperação de jazidas e empréstimos (Figura 44)
Assim, a exploração de Jazidas e Empréstimos deverá ser direcionada visando
preparação do terreno de modo a facilitar a implantação da cobertura vegetal após o
término das atividades. Para tal, deverão ser observadas as seguintes etapas que
também são representadas na figura:
- Inicio dos Trabalhos
Área natural
Supressão vegetal, remoção e armazenamento do ‘top-soil’
Quando da execução dos serviços de Desmatamento e Limpeza do terreno, será
providenciado a estocagem do solo orgânico em áreas livres da ação das águas pluviais.
- Durante as Escavações
Exploração
A exploração deverá ser organizada de forma a evitar carreamento e assoreamento nas
áreas circunvizinhas, através da implantação de um sistema de drenagem superficial
provisória, assim como a execução de taludes íngremes, passíveis de escorregamentos
e formação de depressões no terreno que no futuro, possam servir como depósito de
águas.

- Regularização da Àrea
A superfície da área deverá ser escarificada, gradeada para homogeneização dos solos
e reconformada. Os sistemas definitivos de drenagem previstos deverão ser implantados.
Deve haver a reincorporação do material orgânico previamente estocado à superfície
resultante das atividades exploratórias.
- Final dos Trabalhos
Semeadura/ plantios /irrigação/ adubação/ controle de formigas
O plantio das espécies vegetais deve ser feito no início da estação chuvosa. Este período
de tempo deve ser suficiente para sua fixação ao solo. Caso o período entre o plantio e o
início das chuvas seja superior ao necessário, será indispensável à irrigação constante
das áreas trabalhadas;
A adubação, correção e aplicação dos demais insumos nas áreas de trabalho deverão
ser objetos de controle rigoroso, tanto no que diz respeito à qualidade dos materiais
empregados, como no que se refere às quantidades e processos de trabalho
empregados obedecendo as quantidades previstas no projeto.
Quanto ao controle e combate às formigas, quatro meses após o plantio, será feita mais
uma vistoria em busca do ataque de formigas cortadeiras. A primeira vistoria será feita
durante os plantios. Serão utilizadas iscas granuladas nos carregadores e formicida em
pó nos olheiros. A aplicação será manual, com equipamento adequado para cada tipo de
aplicação.
Área recuperada
Os trabalhos acompanhamento de manutenção das áreas
desenvolvidos por um período mínimo de seis meses, sendo:

reabilitadas

serão

-

Avaliação e controle de pragas e doenças - Como o plantio de plantas nativas nesta
região é um procedimento inédito não se pode prever como as populações de insetos
irão responder ao plantio destas espécies. Portanto, sugerimos o monitoramento do
crescimento das plantas que deve ser realizado uma vez por mês, para se observar
os danos causados na vegetação por insetos detectando espécies com potencial para
se tornarem pragas;

-

Replantios - As mudas ou estacas plantadas serão substituídas em caso de perda,
após 30 dias. A substituição será feita após uma vistoria em busca das causas das
perdas das mudas;

-

Controle de erosão – Todas as áreas trabalhadas deverão ser monitoradas quanto à
erosão para evitar que o os serviços executados sejam perdidos.

Esses trabalhos deverão ser prolongados até que seja observada a boa formação do
equilíbrio ambiental esperado.
b) Recuperação de Pequenas e Grandes Erosões “Ravinamentos” (Figura 45)
Processos de erosões/ravinamentos em virtude de seu alto potencial de interferência no
corpo estradal e áreas lindeiras, são classificados como de “alto risco ambiental”.

Para o tratamento destas, deverão ser regularizados os taludes da erosão. No leito
destas serão construídas pequenas barragens de pedra arrumada para reter o
carreamento de sólidos e reduzir a velocidade de enxurradas.
A quantidade e a altura das barragens serão de acordo com a extensão da área ocupada
pela erosão as quais deverão estar dispostas, de modo que a parte superior da barragem
de jusante fique acima do nível da parte inferior da barragem de montante.
c) Estrutura de Diques de Bambu (Figura 46)
Tem por objetivo corrigir cavidades decorrentes de erosões em taludes, pela implantação
de banquetas em degraus, compostas por solo (de preferência local), adubo, gramíneas
e / ou arbustivas, dispostas em canteiros contidos por paredes de bambu, taquaras ou
outros espécimes locais.

FIGURA 44

6 – ANEXOS

Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – FCEI
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Razão social ou nome: _________________________________________________________________________
Nome Fantasia: _______________________________________________________________________________
CNPJ/CPF: ___________________________________ Inscrição estadual: ________________________________
Endereço (Rua, Av. Rod. etc.): ___________________________________________________________________No/km:
__________
Complemento: __________________________________________ Bairro/localidade: ________________________
Município: ________________________________ UF: ______ CEP: ____________ Telefone: ( ) ______ - ______
Fax: ( )______ - __________ Caixa Postal: ____________ E-mail: ___________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Rodovia:_____________________________________________Trecho:___________________________________
Tipo de obra: [ ] Implantação Extensão: ________________km
[ ] Melhoria Extensão : ______________ km
[ ] Pavimentação Extensão : ________________km
[ ] Duplicação Extensão : _________________ km
[ ] Contorno rodoviário de cidades com população superior a 100 mil habitantes Extensão: ____________km
[ ] Sistemas viários de regiões metropolitanas Extensão: _______________ km
[ ] Sistemas viários de regiões conurbadas Extensão: _______________ km
[ ] Outros ( especificar: _______________________) Extensão : _________________km
Municípios
cortados
pelo
empreendimento:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Bacia
Hidrográfica:
_______________________________________

________________________________________Sub-bacia:

Principais Cursos d’água transpostos ou adjacentes à rodovia: ______________________________________________________
SITUAÇÃO DA RODOVIA

ATUAL

PREVISTA

Largura da faixa de domínio

m

m

Largura da plataforma

m

m

Nº. de pistas de rolamento

unidade

unidade

VMD (volume médio de tráfego)

veículos/dia

veículos/dia

Volume estimado de terraplanagem:

m3

3. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA:
[ ] REPETIR CAMPO 1
Destinatário: _______________________________________________ / _________________________
(nome da pessoa que vai receber a correspondência)

(vínculo com a empresa)

o

Endereço (Rua, Av., etc.): ________________________________________________________ N /km: ______/_____
Complemento: _______________________________________Bairro/localidade: ___________________
Município: _________________________________UF: _____ CEP: _________________ Telefone: ( ) ____ - ____
Fax: ( ) ______ - _________Caixa Postal: ________E-mail: ___________________________________
4. USO DE RECURSO HÍDRICO
4.1 – O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico?
[ ]NÃO (passe ao item 5) [ ]SIM
4.2 – Utilização do Recurso Hídrico é/será exclusiva de Concessionária Local? [ ]NÃO [ ]SIM (passe ao item 5)
4.3 – Existe Processo de Outorga já solicitado junto ao IGAM (Em análise)
Nº. Protocolo do IGAM: Nº. Protocolo/ Ano _________ / ______; _________ / ______; ________ / ______
4.4 – Uso não outorgado (ainda não possui Outorga)
Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ___ quantidade:____.
Código do uso: ____ quantidade: ___; código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ___.
4.5 – Uso de Volume Insignificante? [
]SIM [
]NÃO (Uso de volume insignificante é definido pela UPGRH em que o
empreendimento está localizado. Informe-se no site do SIAM através DN CERH 09/2004):

Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____quantidade:___.
4.6 – Utilização do Recurso Hídrico é ou será Coletiva? [ ]NÃO [ ]SIM (Informar : DAC/IGAM _____/_____)
(A Declaração de Área de Conflito DAC/IGAM, deverá ser solicitada no IGAM ou através das SUPRAM’s)

Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____.

4.7 – Possui Outorga/Certidão de Uso Insignificante? (Portaria de Outorga publicada)
o
N da Portaria/ano: _______ / _____; No da Portaria/ano: ________ / _____; No da Portaria/ano: _______ / _____.
o
N da Certidão/ano: ________/______; No da Certidão/ano: ________/______; No da Certidão/ano: _______/______;
4.8 – Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga?
No da Portaria/ano: _______ / _____; No da Portaria/ano: ________ / _____; No da Portaria/ano: ________ / ____.
4.9 – Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?
No da Portaria/ano: ______ / _____; No da Portaria/ano: ________ / _____; No da Portaria/ano: ________ / _____.
5. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (APEF) E/OU INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E/OU DECLARAÇÃO DE COLHEITA E COMERCIALIZAÇÀO (DCC)
5.1 – Caso já tenha processo de exploração florestal ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita
e Comercialização - DCC (protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimento informar o (s)
número (s):
___________/______; _________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______.
5.2 – Caso já tenha Autorização para Exploração Florestal – APEF ou Declaração de Colheita e Comercialização –
DCC liberada para esse empreendimento informar o (s) número (s):
________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______.
5.3 – O Empreendimento está localizado em área rural? [ ] SIM (preencha abaixo) [ ] NÃO (passe para o item 5.4)
5.3.1 – A propriedade possui regularização de reserva legal (Termo de Compromisso/IEF ou Averbação)? [ ] SIM [ ]
NÃO
5.4 – Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados nas
perguntas
5.1 e 5.2 ? [ ] SIM, responda as perguntas 5.5 e 5.6
[ ] NÃO (passe para o item 6)
5.5 – Ocorrerá supressão de vegetação? [ ] NÃO [ ] SIM, informar:
5.5.1 [ ] nativa
[ ] plantada (responda a pergunta abaixo) [ ] nativa e plantada (passe para o 5.6)
5.5.2 É vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [ ] NÃO [ ] SIM
5.6 – Ocorrerá supressão/intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)? [ ] NÃO [ ] SIM
6. DADOS DA (S) ATIVIDADE (S) DO EMPREENDIMENTO:
Obs.: Em caso de dúvida sobre o código a ser informado no campo abaixo, não preencher e entrar em contato com o
Órgão Ambiental competente, para esclarecimentos.
Os códigos das atividades estão listados no anexo 1 da Deliberação Normativa - 74/04, disponível para consulta no
site: www.siam.mg.gov.br
6.1
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO
PARÂMETRO QTDE.
UNIDADE DE
(DN 74/04)
MEDIDA
E-01-01-5
Implantação ou duplicação de rodovias
Extensão
km
Contorno rodoviário de cidades com população superior a 100 mil Extensão
km
habitantes
ou
sistemas
viários
de
regiões
metropolitanas
ou
áreas
E-01-02-5
conurbadas.
E-01-03-1
Pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias
Extensão
km
Localização [ ] Área Urbana
[ ] Área de Expansão Urbana
[ ] Área Rural

6.2 – Caso o empreendimento seja constituído pela conjugação de mais atividades, de acordo com a DN
74, informar:
CÓDIGO
(DN 74/04)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO

PARÂMETRO

QTDE.

UNIDADE DE
MEDIDA*

6.3 – FASE DO OBJETO DO REQUERIMENTO
[ ] Projeto [ ] Instalação, início em _____/_____/_____
[ ] Operação, desde _____/_____/_____
6.3.1 – Pretende apresentar requerimento concomitante de LP e LI? [ ] NÃO [ ] SIM
(somente para as classes 3 e 4, em fase de projeto)
6.4

Ampliação
ou
modificação
de
empreendimento
[ ] NÃO (passe para o item 7)
[ ] SIM, preencha abaixo:

Certificado de LO n°_______/_____

já

regularizado

ambientalmente?

Autorização Ambiental de Funcionamento no ______________ /_____

Fase atual da ampliação: [ ] Projeto [ ] Instalação, iniciada em ___/___/___ [ ] Operação, desde ___/___/____

6.4.1 – Dados referentes à ampliação
Código da atividade
referente à ampliação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO
EMPREENDIMENTO

PARÂMETRO

QTDE.

UNIDADE DE
MEDIDA*

ou modificação
(DN 74/04)

6.4.2 – Dados da atividade principal do empreendimento já regularizada ambientalmente relacionada à ampliação
Código referente
atividade principal
(DN 74/04)

à

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO

PARÂMETRO

QTDE.

UNIDADE DE
MEDIDA*

*Informar SOMENTE a unidade de medida específica para cada uma da(s) atividade(s), conforme Anexo I da DN
COPAM 74/04
6.5 – Está cumprindo as obrigações inerentes à licença vigente, inclusive suas condicionantes? [ ] NÃO
[ ]
SIM
6.6 – Quer fazer uso da prerrogativa do § 2o, art. 8o da DN 74/2004 (redução de 30% no custo de análise)? [ ] NÃO
[ ] SIM
7. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na
prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5
anos e multa), c/c artigo 3º da lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, §3º, item 5, do decreto 39424/98, c/c artigo 19
da resolução CONAMA 237/97.
___/___/___ _________________________________ / ___________________________________ / __________________
data
Nome legível e assinatura do responsável pelo preenchimento do FCEI
vínculo
com a empresa
OS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS E SE
TORNARÃO SEM EFEITO EM 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA POSTAGEM OU PROTOCOLO. FAVOR
ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, DENTRO DESTE PRAZO, PARA MAIORES
INFORMAÇÕES.

Modelo de Licença Prévia com Condicionantes

Modelo da Licença de Instalação com Condicionantes

CONTINUA

CONTINUA ...

Modelo da Licença de Instalação Corretiva com Condicionantes

Modelo de Licença de Operação com Condicionantes

Modelo de declaração da AAF

Modelo de AAF

Modelo de Declaração de Empreendimento não Passível de Licenciamento

Modelo de Documento de Outorga

Modelo da Autorização para Exploração Florestal
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