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RESUMO 

 

HAMMERSCHMIDT, Mateus Sanches. Medidas de gestão ambiental em obras de 
estradas: análise do Projeto Executivo para Ampliação de Capacidade e 
Restauração da BR 101/PB – Corredor Nordeste. Resende: AMAN, 2017. 
Monografia. 
 

Este trabalho teve por objetivo apresentar as medidas de gestão ambiental a serem 

executadas em uma obra de estradas, tendo como base o projeto da obra da BR 

101 no estado da Paraíba. A pesquisa foi feita com base em manuais militares e 

normas reguladoras emitidas por Agências e Departamentos responsáveis pelas 

estradas de rodagem no Brasil. É feita uma descrição das estradas no Brasil, 

seguida por um panorama de como o Departamento de Engenharia e Construção 

coordena as obras pelas quais é responsável. Também foram apresentadas as 

evoluções da política ambiental no Brasil e no Mundo. Por último, a descrição de 

todos os aspectos ambientais a serem executados em uma obra de estrada com 

base no Projeto Executivo da BR 101 no Estado da Paraíba.  

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Meio Ambiente, Estradas, Exército Brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ABSTRACT 

 

HAMMERSCHMIDT, Mateus Sanches. Environmental management measures in 

road works: analysis of the Executive Project for Capacity Extension and 

Restoration of BR 101 / PB - Northeast Corridor. Resende: AMAN, 2017. 

Monograph. 

 

 

The objective of this work was to present the environmental management measures 

to be carried out in a road project, based on the BR 101 project in the state of 

Paraíba. The research was done based on military manuals and regulatory norms 

issued by Agencies and Departments responsible for the roads in Brazil. A 

description of the roads is made in Brazil, followed by an overview of how the 

Engineering and Construction Department coordinates the works for which it is 

responsible. The evolution of environmental policy in Brazil and in the World was also 

presented. Finally, the description of all environmental aspects to be executed in a 

road work based on the Executive Project of BR 101 in the State of Paraíba. 

 

Key words: Environmental Management, Environment, Roads, Brazilian Army
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema gestão ambiental tem adquirido importância, pois o 

planeta vê frequentemente teorias a respeito do aquecimento global e outras 

anomalias ganharem projeção e colocarem em xeque o futuro da humanidade. 

Muitas vezes estas anomalias estão atreladas à inadequada utilização do meio 

ambiente, por isso se fazem necessárias medidas que estabeleçam padrões para 

utilizar recursos naturais. 

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que o Exército 

Brasileiro realiza exercícios e operações em campos de instrução ou terrenos com 

vegetação nativa, fauna, cursos d’água, etc. A atividade militar por si só altera o 

aspecto original da região onde ocorre, por isso são necessárias medidas a fim de 

minimizar esta mudança no terreno. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da gestão 

ambiental em obras, visto que qualquer obra afeta em demasia o local onde ocorre 

no que diz respeito à sua constituição original. Este assunto está atrelado ao 

Exército quando observa-se a presença do Sistema Engenharia do Exército 

Brasileiro nas obras de integração e desenvolvimento do país, e também com a 

projeção da gestão ambiental como variável que influencia decisões em projetos de 

obras. 

                Delimitamos o nosso foco de pesquisa na análise e identificação das 

medidas de gestão ambiental em obras de estradas, tendo como exemplo o Projeto 

Executivo para Adequação de Capacidade e Restauração da BR 101/PB – Corredor 

Nordeste. 

Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como 

fundamentais para o desenvolvimento do assunto. O Manual Escolar de Gestão 

Ambiental do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras, em sua 

1ª Edição, 2009, traz alguns conceitos importantes para a compreensão deste 

trabalho. O primeiro deles é o de impacto ambiental, que pode ser definido como 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e/ou biológicas do meio 

ambiente, provocada direta ou indiretamente por atividades humanas podendo afetar 

a saúde, a segurança e/ou a qualidade dos recursos naturais.” (BRASIL, 2009, p. 

04) 
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A seguir, destacamos o conceito de medidas mitigadoras: “qualquer ação 

prevista para diminuir os efeitos dos impactos negativos.” (BRASIL, 2009, p. 04) 

Ainda segundo Brasil (2009), p. 04, apresentamos o conceito de poluição: 

Presença, lançamento ou a liberação nas águas, ar e solo, de toda e 
qualquer matéria ou energia, com intensidade, qualidade, concentração ou 
com características em desacordo com os padrões de qualidade ou possam 
tornar as águas, ou ar ou o solo: 
(1) Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 
(2) Inconvenientes ao bem estar público; 
(3) Nocivos aos materiais, à fauna e à flora; e 
(4) Prejudiciais à Seg, ao gozo da propriedade e às Atv normais da 

comunidade. 
 

Nosso objetivo foi apresentar as medidas de gestão ambiental a serem 

executadas em uma obra de estrada, com base no Projeto de Adequação de 

Capacidade e Restauração da BR 101/PB – Corredor Nordeste. Para isso, 

utilizamos como principal fonte de pesquisa o Manual de Gestão Ambiental do Curso 

de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras, além de Legislações, 

Resoluções e Normas Técnicas que tratam sobre o assunto. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procuramos apresentar um panorama das estradas 

brasileiras no que diz respeito à sua importância para a economia nacional, além de 

mostrar como o Departamento de Engenharia e Construção coordena as obras que 

estão sob sua responsabilidade, que em sua maioria são obras de estradas. As 

principais fontes utilizadas foram artigos disponibilizados pelo DEC e dados 

estatísticos diversos. 

O segundo capítulo é a respeito de gestão ambiental, e nele são 

apresentados históricos da gestão ambiental no Mundo e no Brasil e como é feita a 

gestão ambiental no Exército Brasileiro. Para tal, foram utilizados o Manual de 

Gestão Ambiental do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras 

e informações provenientes da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente 

(DPIMA). 

No terceiro e último capítulo apresentamos as medidas de gestão 

ambiental a serem executadas em uma obra de estrada, com base no que descreve 

o Manual de Gestão Ambiental do Curso de Engenharia da Academia Militar das 

Agulhas Negras, e complementado por Normas Técnicas e Instruções 

Complementares emitidas por órgãos competentes. Todas as medidas foram 
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comparadas e contextualizadas com o que foi executado no Projeto Executivo de 

Adequação de Capacidade e Restauração da BR 101/PB – Corredor Nordeste. 

 



 14  

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa Meio Ambiente e na 

área de estudo Gestão Ambiental. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido 

sobre o tema Gestão Ambiental, pesquisamos alguns autores; dentre eles, Brasil 

(2009), p. 04, que aborda o tema da seguinte forma: 

Desde os primeiros dias de caserna, o militar aprende a preservar a natureza 
e respeitá-la como aliada do combate na atividade-fim. A vegetação e os 
recursos militares são imprescindíveis para as operações militares. Além 
disso, consciente dos riscos de uma catástrofe ambiental e humana sem 
precedentes de que pode ser vítima o planeta Terra, o Exército tem 
procurado colaborar com os esforços nacional e mundial no resgate de 
melhores condições ambientais. 
Com a evolução da Política Ambiental Brasileira, o Comandante do Exército 
baixou a Diretriz Estratégica da Gestão Ambiental, com a finalidade de adotar 
medidas impeditivas ou atenuadoras do impacto ambiental que possam 
representar para o meio ambiente as atividades e empreendimentos militares. 
Nesse sentido, é de particular interesse para os Oficiais da Arma de 
Engenharia, além das medidas a serem tomadas quando em operações 
estritamente militares, aquelas também relacionadas com obras de 
engenharia, que são executadas pelos Batalhões de Engenharia de 
Construção. 
 

A teoria que ampara nossa pesquisa pode ser assim resumida: o meio 

ambiente vem sendo motivo de discussões no que diz respeito à sua preservação e 

recuperação, devido a anomalias climáticas que atingem o planeta Terra e colocam 

em xeque seu futuro nas condições em que se encontra. Por isso, a preservação do 

meio ambiente deve ser preocupação constante da tropa que realiza qualquer 

atividade, seja missão real ou instrução.  

No caso das obras realizadas pelo Sistema Engenharia, trata-se de missão, 

enquadrada como Ação Subsidiária. Por isso, devem ser respeitados os padrões e 

exigências ambientais vigentes em norma legal. 

 Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar 

algumas questões que nos parecem problemáticas – como realizar uma obra de 

grande vulto, impactando o meio ambiente da menor forma possível? Ou, colocado 

de outra forma, como reverter ou mitigar os impactos ambientais gerados pela obra? 
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 Dados preliminares apontaram-nos para a possibilidade de que a região onde 

ocorre a obra fosse fortemente afetada, caso medidas para mitigar impactos 

ambientais não fossem tomadas pelo executante da obra junto aos órgãos 

fiscalizadores. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando a confirmar o que é apresentado pela literatura, formulamos o 

seguinte problema de pesquisa: como aplicar as medidas de gestão ambiental 

expostas no Manual em uma situação de obra de estrada? 

 Partimos da hipótese de que toda obra de estrada deve contar com medidas 

de gestão ambiental a fim de mitigar os impactos ambientais causados por ela. 

Sabendo disso, as medidas expostas no manual deveriam ter sido aplicadas na 

obra, e foi objetivo deste trabalho identificar estas medidas no projeto em estudo. 

 Nossos objetivos foram apresentar as medidas de gestão ambiental a serem 

executadas em uma obra de estrada, utilizando as medidas elencadas no Manual de 

Gestão Ambiental do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras 

e contextualizando-as com o Projeto Executivo de Adequação de Capacidade e 

Restauração da BR 101/PB – Corredor Nordeste. 

Visamos especificamente a apresentar as medidas expostas no manual 

contextualizadas ao projeto, ou seja, mostrando que o que está descrito na 

bibliografia foi apresentado no projeto, obviamente contextualizado à situação em 

que ocorre, e posteriormente executado na obra.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os 

procedimentos metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a rever a 

literatura que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse 

levantamento, destaca-se a busca por um projeto que apresentasse todas as 

medidas de gestão ambiental expostas no manual utilizado como referência para 

este trabalho. O Projeto Executivo de Adequação de Capacidade e Restauração da 

BR 101/PB – Corredor Nordeste atendeu perfeitamente a esta exigência. 

Nossa primeira constatação foi que não foram editados até o momento muitos 

títulos sobre o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer 

que o manual não é completo no que diz respeito à gestão ambiental em obras de 
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estradas, sendo necessário completar boa parte do que foi apresentado no trabalho 

com informações do projeto ou de Instruções Complementares provenientes de 

órgãos competentes. 
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3 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO E A PARTICIPAÇÃO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO EM SEU DESENVOLVIMENTO 

3.1 A malha rodoviária brasileira 

 Com pouco mais de 8 milhões e 500 mil km² de superfície territorial e uma 

população de pouco mais de 200 milhões de habitantes, não há dúvidas quanto às 

dimensões continentais que o Brasil possui – em ambos, é o quinto maior país do 

mundo. Dos mais de 8 milhões de km² de superfície territorial, boa parte é própria 

para o cultivo e criações de animais devido às condições climáticas propícias em 

quase todo o território, temperaturas quentes e bom índice pluviométrico. Estas 

condições colocam o Brasil em situação extremamente favorável para cultivar 

gêneros agrícolas dos mais diversos. 

Por ter grande população, a demanda interna por estes produtos é grande. 

Mesmo assim, a produção excede aos anseios nacionais, o que leva os produtores a 

poderem exportar seus produtos; tamanha é a relevância desta atividade, o país 

poderá ser na próxima década o maior fornecedor de alimentos em todo o mundo.  

 Para levar esta vultuosa produção aos locais de escoamento – portos e 

aeroportos – é necessária uma adequada rede de transportes, desde o local do 

cultivo ao seu destino. No que diz respeito ao transporte de grandes mercadorias, as 

opções são o transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. 

 No Brasil, as cargas são transportadas nas seguintes proporções: 61,1% de 

todas as mercadorias no sistema rodoviário; 21% por ferrovias; 14% por hidrovias e 

0,4% pelo transporte aéreo. À grande proporção de utilização das estradas para 

transporte de mercadorias, soma-se o fato de que o Brasil possui a quarta maior 

malha rodoviária do mundo. 

Todas estas informações evidenciam a importância das estradas no Brasil, 

seja para o transporte de mercadorias, seja no trânsito de pessoas em seus veículos 

particulares. Por isso, é imprescindível que o sistema rodoviário tenha boa 

qualidade, a fim de atender à grande demanda. 

 

3.2 O Sistema engenharia do Exército Brasileiro 

 Para o país, desenvolvimento e integração; para o Exército, adestramento e 

evolução em doutrina. É desta maneira que as duas partes tratam o emprego do 

Exército Brasileiro em obras de estradas, ferrovias, portos, aeroportos e outras.  
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 A participação do Exército Brasileiro na integração nacional ocorre sob 

coordenação do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), que possui as 

seguintes diretorias subordinadas: Diretoria de Obras de Cooperação (DOC); 

Diretoria de Obras Militares (DOM); Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio 

Ambiente (DPIMA); e Diretoria de Projetos de Engenharia (DPE). 

Figura 1 - Organograma do Departamento de Engenharia e Construção 

F

Fonte: http://www.dec.eb.mil.br 

 A construção de estradas em prol do desenvolvimento nacional está sob 

responsabilidade da Diretoria de Obras de Cooperação, que tem como missão 

“gerenciar as atividades relativas às obras de engenharia atribuídas ao Sistema de 

Obras de Cooperação, visando ao adestramento da tropa e ao desenvolvimento 

nacional.” (DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO, 2017) 

 Tal trabalho acontece sob coordenação da DOC e é executado pelos 

Grupamentos de Engenharia (Gpt E), que são: 1º Grupamento de Engenharia, com 

sede em João Pessoa; 2º Grupamento de Engenharia, em Manaus; 3º Grupamento 

de Engenharia, em Campo Grande; 4º Grupamento de Engenharia, em Porto Alegre. 

Estas organizações militares têm como missão: 
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Planejar, organizar, dirigir e controlar, em suas áreas de responsabilidade, 
as atividades relativas aos assuntos de Engenharia, vinculando-se 
tecnicamente às Diretorias de Obras de Cooperação, Obras Militares e de 
Patrimônio Imobiliário, Meio Ambiente e Diretoria de Material de Engenharia 
(DME). (1º GRUPAMENTO DE ENHGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, 2017) 
 

Subordinados aos Gpt E, estão nove Batalhões de Engenharia de Construção 

(BE Cnst), dois Batalhões Ferroviários (B Fv) e uma Companhia de Engenharia de 

Construção (Cia E Cnst). A missão do 2º Batalhão de Engenharia de Construção 

sintetiza bem as atribuições e capacidades destas OM:  

“Estar em condições de proporcionar apoio de engenharia ao Comando 
Militar do Nordeste (CMNE), enquadrado pelo 1º Grupamento de Engenharia, 
ou não, quando empregado na Defesa Externa e Territorial, na Garantia da 
Lei e da Ordem, como Força Internacional de Paz e em ações subsidiárias.” 
(2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, 2017) 

 

3.3 As ações subsidiárias do Exército Brasileiro pela Engenharia 

 A ajuda na integração nacional está enquadrada como ação subsidiária, e tem 

amparo legal previsto no Artigo 142 da Constituição Federal de 1988. A Lei 

Complementar Federal nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei 

Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004, e pela Lei Complementar nº 136, 

de 25 de agosto de 2010, dispõe sobre a organização, o preparo e o emprego das 

Forças Armadas. 

 Em trabalhos assim, a Força tem diversos ganhos e aprendizados. Talvez o 

mais importante deles seja o adestramento, uma característica fundamental a 

qualquer tropa, seja qual for sua especialidade. Ao ser empregada em ações 

subsidiárias, inevitavelmente a atividade torna-se adestramento à tropa que a 

executa. A constância no bom adestramento permite que a tropa aja de forma eficaz 

em situações que exijam pronta resposta, como no Haiti, onde a Companhia de 

Engenharia de Força de Paz - BRAENGCOY – constantemente realizou trabalhos de 

engenharia em ruas e estradas. 

 Outro ganho para o Exército ao participar de obras de cooperação é no que 

diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias e aquisição de materiais modernos. 

Tais itens são adquiridos para auxiliar nas obras, e muitas vezes contribuem para a 

unidade em outras missões. Exemplos disso são os diversos simuladores: de 

operação de máquinas, existentes no Centro de Instrução de Engenharia de 

Construção, em Araguari, e de projetos, utilizado na obra do Aeroporto de 

Guarulhos. 
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 Outro dos grandes beneficiados na participação do Exército em ações 

subsidiárias não são somente as unidades em si, sua doutrina ou suas instalações; 

é seu pessoal. Para trabalhar nas unidades de Engenharia de Construção, seja na 

frente de trabalho ou na sede da OM, são necessários operadores de equipamentos, 

eletricistas, mecânicos, laboratoristas, topógrafos e outras especializações. Estes 

militares são especializados através de parcerias como o Sistema S (SENAI, SESC, 

SESI, SENAC e SEBRAE), e após seu serviço ao Exército, utilizam sua 

especialização no meio civil, conseguindo emprego em sua área.  

Além dos ganhos para a Força e para seus membros, outro grande 

beneficiário – talvez o maior deles – é o povo brasileiro, que ganha obras de elevada 

qualidade e executadas com transparência e ética. 

Com todos estes prós, justifica-se a participação do Exército Brasileiro em 

ações subsidiárias, previstas e com amparo legal, e que também trazem ganhos a 

todas as partes envolvidas: ao próprio Exército, aos seus militares e ao povo 

brasileiro. 
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4 GESTÃO AMBIENTAL  

4.1 Histórico da questão ambiental no Mundo 

Por muitos anos, a humanidade julgou inesgotáveis ou não deram a devida 

preocupação à questão dos recursos naturais do planeta. As atenções do planeta 

estavam voltadas apenas ao advento do progresso e à crescente industrialização, e 

não à maneira como as pessoas extraiam e utilizavam esses recursos. Este cenário 

começou a mudar quando doenças relacionadas à poluição começaram a afetar a 

população: 

Em 1956, no Japão, começaram a aparecer doenças em pessoas e animais 
causadas por despejos industriais. Na Inglaterra, em 1967, ocorreu a 
contaminação da costa sudoeste, devido ao vazamento e naugrágio do 
petroleiro Torrey Canyon. Esses episódios despertaram na população 
mundial a atenção à questão ambiental. (BRASIL, 2009, p. 07) 
 

 Mesmo com a ocorrência dessas doenças, a preocupação com o 

desenvolvimento econômico era colocada como prioridade. Não era admitido parar 

de produzir e gerar riquezas, mesmo que fosse preciso afetar o meio ambiente. Tal 

ponto de vista foi colocado em xeque pelo relatório do Clube de Roma, em 1970: 

Em 1970 surgiu a ideia de se impor limites ao padrão de crescimento 
industrial, por meio do relatório do Clube de Roma, que foi contestado por 
países em desenvolvimento por contrariar interesses econômicos nacionais. 
Assim, para contornar as posições antagônicas entre desenvolvimento 
econômico e a preservação do meio ambiente, surgiu a necessidade de se 
criarem leis com medidas corretivas, preventivas e de controle, com vistas à 
preservação da natureza. (BRASIL, 2009, p. 07) 
 

 A necessidade de preservar os recursos do planeta tomou projeção, e 

reuniões começaram a ser feitas no intuito de estabelecer diretrizes para continuar 

com o progresso, porém impactando o planeta da menor forma possível. Uma delas 

foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, onde surgiu o conceito de 

ecodesenvolvimento: “justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica”. 

(BRASIL, 2009, p. 07) 

 Em 1975, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) passou a ser exigido por 

órgãos como a ONU, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o BIRD 

(Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento) para o 

financiamento de projetos poluidores. (BRASIL, 2009, p. 07) 

 Nessa época, foi difundida a conscientização de que os recursos do planeta 

eram limitados e que a utilização de recursos não renováveis polui em demasia o 

meio ambiente. Dentro deste contexto, por iniciativa das Nações Unidas, em 1987 

surgiu outro conceito: o desenvolvimento sustentável, ou seja, “aquele que atende 
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as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de atenderem a suas próprias necessidades”. (BRASIL, 2009, p. 07) 

 O Brasil recebeu, em 1992, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO/92. Neste evento foi produzida a 

Agenda 21, que “estabeleceu a importância de cada país se comprometer e refletir, 

global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não 

governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de 

soluções para os problemas sócio-ambientais” (BRASIL, 2009, p. 08)  

 Em 1997, o Japão recebeu as reuniões para elaboração do Protocolo de 

Kyoto, que tinha restrições mais rígidas à emissão de poluentes do que as vigentes 

à época. “Os países industrializados se comprometeram a reduzir emissões em 

5,2%, em relação aos níveis de 1990, para o período 2008-2012. Os EUA não 

assinaram o documento, sob alegação de que iria prejudicar o desenvolvimento da 

economia norte-americana”. (BRASIL, 2009, p. 08) 

 Johannesburgo recebeu, em 2002, a conferência “Rio+10”, que tinha como 

objetivo analisar o andamento do que foi estabelecido na ECO-92, além de ações 

“voltadas à erradicação da pobreza, à globalização e às questões energéticas”. 

(BRASIL, 2009, p. 08) 

 Todas estas reuniões e medidas contribuíram para o estabelecimento de 

mecanismos de proteção do meio ambiente. Embora tenham acontecido 

tardiamente, foram fundamentais à proteção dos recursos do planeta, que poderia 

estar em situação muito mais adversa caso estas iniciativas não tivessem ocorrido. 

4.2 Histórico da questão ambiental no Brasil 

 A política ambiental brasileira desenvolveu-se paralelamente ao mesmo 

processo âmbito mundo, como resultado de movimentos e pressões. Até a 

Conferência de Estocolmo não havia debate formal, mas alguns aspectos já eram 

debatidos, como “o fomento à exploração dos recursos naturais, o desbravamento 

do território, o saneamento rural, a educação sanitária, a solução dos problemas 

causados por secas e enchentes e o conflito entre os interesses econômicos 

internos e externos” (BRASIL, 2009, p. 08). 

 Até 1972, ocorreram os seguintes eventos: 

   - 1934: criado o Código das águas; 
- 1937: criado o Parque Nacional do Itatiaia e organizado o Patrimônio 
Histórico e Artístico nacional; 
- 1940: criado o Código das minas; 
- 1964: criado o Estatuto da terra, estabelecendo a função social da terra; 
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- 1965: criado o Código florestal, considerando as florestas como bens de 
interesse comum com limites ao direito de propriedade e definindo as Áreas 
de Preservação Permanente (APP) (BRASIL, 2009, p. 08) 
 

 No início da década de 70 começaram a surgir entidades privadas com o 

intuito de trabalhar em prol do meio ambiente, como o Greenpeace, bem como a 

criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e do Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP). (BRASIL, 2009, p. 09) 

 Em 1981 foram estabelecidas a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SNMA), e em 1986 instituiu-se a 

obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impactos 

ao Meio Ambiente (RIMA) através de resolução do CONAMA. (BRASIL, 2009, p. 09) 

 O CONAMA também instituiu, no mesmo ano:  
a Resolução Nr 16, que estabeleceu regras para o licenciamento ambiental 
de atividades de grande porte; e a Resolução Nr 18, que instituiu o Programa 
de Controle de Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE), 
estabelecendo padrões mais rígidos de emissão de poluentes por veículos 
automotores. (BRASIL, 2009, p. 09) 
 

Com a Constituição de 1988, surgiu um novo sistema federal voltado para 

este assunto, com a dedicação de um único capítulo da Carta Magna ao meio 

ambiente (Cap VI), além da imposição ao poder público e à coletividade da 

responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente para as futuras 

gerações. (BRASIL, 2009) 

Em 1997 e 1998 surgiram duas importantes legislações para o meio 

ambiente: 

Em 1997 foi aprovada a lei Nr 9.433, que instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH). Nesse mesmo ano surge, ainda, a resolução Nr 
237 do CONAMA, que estabeleceu os procedimentos administrativos 
necessários ao licenciamento, desde a definição dos estudos até o 
deferimento ou não do mesmo. Também foram definidas quais atividades 
estão sujeitas ao processo de licenciamento. 
Em 12 de fevereiro de 1998 foi aprovada a lei Nr 9605, conhecida como Lei 
de Crimes Ambientais, que trata dos crimes contra a flora, a fauna e outros 
crimes ambientais. (BRASIL, 2009, p. 09) 

 

4.3 A gestão ambiental no Exército Brasileiro 

 A atividade militar, por si só, impacta em demasia o local onde é realizada. 

Tiros de artilharia, morteiros e armas coletivas deixam grandes crateras no terreno; 

áreas de estacionamento e pernoite da tropa causam dano à vegetação local; 

materiais plásticos como sacos e pacotes de ração deixados no terreno configuram 
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vestígios de tropa em combate e um material nocivo ao meio ambiente, se não 

descartado adequadamente. 

 Estes foram somente alguns exemplos do quão impactada fica a área de 

operações de uma tropa, seja em combate real, seja em adestramento. Por isso, 

cabe ao Exército preservar os locais onde realiza suas atividades, e caso ocorra 

impacto, como os citados acima, que sejam minimizados, quiçá neutralizados. 

 O respeito ao meio ambiente é notório nas obras realizadas pelos BEC, que 

devem seguir estritamente os padrões ambientais estabelecidos por norma legal e 

pelos órgãos da administração pública responsáveis pelo meio ambiente. O principal 

deles é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Dentre todas as suas atribuições no que diz respeito à preservação do 

meio ambiente, a mais notória quando fala-se de uma obra é a concessão do 

licenciamento ambiental. 

 Preocupado com a preservação dos locais onde desempenha suas 

atividades, o Exército possui uma diretoria focada em estabelecer diretrizes no que 

diz respeito à gestão ambiental. É a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio 

Ambiente (DPIMA), subordinada ao DEC, que tem como missão “normatizar, 

superintender, orientar e coordenar as atividades de gestão patrimonial e meio 

ambiente no âmbito do Exército Brasileiro. 

 A fim de cumprir satisfatoriamente sua missão, a DPIMA iniciou em 2016 a 

atualização das normas que tratam sobre Gestão Ambiental e Patrimonial âmbito 

Exército. Para a Gestão Ambiental, alvo de estudo deste trabalho, as mais 

importantes são a IG 20-10: Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental 

no Âmbito do Exército e a IR 50-20: Instruções Reguladoras para o Sistema de 

Gestão Ambiental no Âmbito do Exército. 

 Sua relação com as obras realizadas pelos BEC pode ser vista em uma de 

suas competências:  

Promove ligações, no âmbito do canal técnico, com o Gabinete do 
Comandante do Exército (GabCmtEx), o Estado-Maior do Exército (EME), os 
órgãos de direção setorial (ODS), os comandos militares de área (Cmdo Mil 
A), as regiões militares (RM), os Grupamentos de Engenharia (Gpt E) e 
demais OM, visando tratar de assuntos que envolvam bens imóveis e meio 
ambiente. (DPIMA, 2016) 
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5 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL EM TODA A OBRA 

 
 Este capítulo visa analisar o Projeto Executivo para Adequação de 

Capacidade e Restauração da BR-101/PB - Corredor Nordeste no que diz respeito à 

gestão ambiental. Ao longo do projeto são descritas todas as ações executadas na 

obra, de ações burocráticas ao que foi executado na frente de trabalho. A seguir, 

serão expostas as ações de gestão ambiental especificadas no Manual Escolar de 

Gestão Ambiental do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras, 

e estas ações serão comparadas com o que foi executado na obra em estudo. 

 A tabela 1-1 do Manual apresenta os aspectos ambientais para os quais 

deve-se ter atenção em uma obra de estrada, e divide-os em sete etapas. São elas: 

1) Providências iniciais; 2) Serviços Preliminares; 3) Terraplanagem; 4) Exploração 

de Materiais de Construção; 5) Pavimentação; 6) Drenagem e Obras-de-arte; 7) 

Providências Finais (BRASIL, 2009, p. 23). 

 Cada uma destas etapas será esmiuçada a seguir, com cada um de seus 

aspectos ambientais apresentados correlacionados ao que foi feito no projeto da 

rodovia. Caso o projeto não faça menção, tal atividade será descrita de acordo com 

o Manual Escolar ou conforme norma legal. 

 Antes disso, porém, deve-se mencionar o EIA/RIMA: Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. Este documento é a primeira ação a ser 

executada em uma obra no que diz respeito à gestão ambiental. 

5.1 Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental 

 A Resolução nº 001 do CONAMA, de 23 de janeiro de 1986, especifica todas 

as diretrizes para confecção do EIA/RIMA. Segundo esta resolução, estradas de 

rodagem com duas ou mais faixas de rolamento:  

Artigo 2º - Dependerão de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 
aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, 
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente (BRASIL, 
1986). 
 

 A fim de padronizar a execução dos Estudos de Impacto Ambiental, o 

CONAMA estabeleceu as seguintes diretrizes: 

Artigo 5º - I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização 
de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados 
nas fases de implantação e operação da atividade; 



 26  

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade 
(BRASIL, 1986). 

 Além disso, o Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas: 

Artigo 6º - I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal 
como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes 
da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 
d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 
desses recursos. 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e 
a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 
dos ônus e benefícios sociais. 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas 
os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, 
avaliando a eficiência de cada uma delas. 

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 
impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 
considerados (BRASIL, 1986). 

 No que diz respeito ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), este 

documento refletirá as conclusões do EIA, e conterá, no mínimo: 

Artigo 9º - I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 
governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a 
área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, 
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os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, 
resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área 
de influência do projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, 
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 
interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas 
alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam 
ser evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 
comentários de ordem geral) (BRASIL, 1986). 

5.2 Principais atividades 

5.2.1 Providências iniciais 

Quadro 1 - Aspectos ambientais das obras de engenharia (continua) 
 

Principais 

Atividades 

Aspectos Ambientais 

Providências Iniciais 

 Licença de Instalação (LI) 

 Licenças e/ou Autorizações para as áreas de apoio 

 Cuidados ambientais relativos às áreas de aopio e 
frentes de trabalho 

 Identificação de sítios históricos, arqueológicos e 
espeleológicos 

 Identificação de corpos hídricos da área de 
influência 

 

Fonte: Brasil, 2009, p.23. 

5.2.1.1 Licença de Instalação  

 A Licença de Instalação, segundo o IBAMA em sua página pela internet: 

Autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade, de acordo com 
as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e condicionantes. (IBAMA, 
2017). 
 

 Para tal, são necessárias as seguintes ações: 

Inscrição e regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF): O Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

http://ibama.gov.br/cadastro-tecnico-federal-ctf
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Recursos Ambientais (CTF/APP) é o registro obrigatório de pessoas físicas e 

jurídicas que realizam atividades passíveis de controle ambiental. Tal inscrição pode 

ser realizada no site do IBAMA. 

 Processo de licenciamento ambiental federal ativo: os procedimentos para 

obter o Licenciamento Ambiental Federal estão descritos em seu guia de 

procedimentos (IBAMA, 2002). 

 Licença prévia válida: segundo a resolução 97 do CONAMA, concedida na 

fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação;  

 Plano Básico Ambiental (PBA): o PBA contém o detalhamento das medidas 

mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor para mitigar 

impactos ambientais identificados no EIA/RIMA. 

5.2.1.2 Licenças e/ou autorizações para as áreas de apoio 

 Segundo a NR-18, em seu tópico 18.39 (Glossário) canteiro de obra é uma 

área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e 

execução de uma obra (BRASIL, 1978). 

 O projeto apresenta a seguinte disposição para as áreas de apoio, onde 

abrange o canteiro de obras e as diversas usinas:  

Relativamente aos canteiros de obras e usinas para os quais não se dispõe 
da competente autorização do ibama para a supressão da cobertura 
vegetal, no âmbito das licença prévia – lp e licença de instalação – li, 
deverão ser previamente adotadas as providências com vistas a devida 
regularidade florestal; considerando por outro lado que as instalações 
constituem fonte de poluição, deverão ser solicitadas as autorizações e 
licenças pertinentes, junto aos órgãos ambientais estaduais responsáveis 
pelo controle dos padrões ambientais estabelecidos, e órgão público 
municipal responsável pela regularidade das atividades desenvolvidas. 
(BRASIL, 2001, p. 288) 
 

5.2.1.3 Cuidados ambientais relativos às áreas de apoio e frentes de trabalho 

 Para as áreas de apoio, ou canteiros de obras, as especificações para a 

escolha do local, sua utilização ao longo da obra e sua desmobilização estão 

Especificação Complementar Adicional nº 1 do projeto. O Manual Escolar de Gestão 

Ambiental do Curso de Engenharia da AMAN apresenta alguns exemplos de 

medidas mitigadoras a serem tomadas em um canteiro de obras. Alguns exemplos 

delas são: 

Controlar emissão de efluentes e disposição do lixo; 
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Evitar a localização de canteiros de obra, caminhos de serviço, usinas, 
jazidas e bota-foras muito próximos de mananciais; 
Exigir contratualmente a recuperação das áreas ocupadas durante o 
período de obra. Para a recuperação deve-se utilizar espécies nativas da 
região. (BRASIL, 2009, p.60). 
 

5.2.1.4 Identificação de sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos 

 O projeto não cita ocorrência de locais deste caráter, porém cita a eventual 

presença de regiões com potencial arqueológico como um fator de escolha para o 

posicionamento do canteiro de obras: 

Dentre os fatores relacionados à seleção de sítios para a implantação de 
canteiros de obras, que deverão requerer a obtenção de autorização 
ambiental dos órgãos competentes, assim como certidão de conformidade de 
uso do solo pelas Prefeituras Municipais, destacam-se: 
- a proximidade de áreas ambientalmente restritivas; 
- a ocupação de Áreas de Preservação Permanente – APPs; 
- a necessidade de supressão de formações vegetais; 
- a potencialidade arqueológica; 
- a localização das instalações a montante de mananciais de abastecimento 
urbano; 
- a proximidade de áreas urbanas. (BRASIL, 2001, p. 198) 
 

5.2.1.5 Identificação de corpos hídricos da área de influência 

 Em sua página 16, a seguinte tabela mostra a localização de cada um dos 

cursos d’água com relação ao traçado da estrada, citando a área de influência da 

rodovia: 

Figura 2 - Rios cortados pela BR 116 

Fonte: BRASIL, 2001, p. 16 

5.2.2 - Serviços Preliminares 

Quadro 2 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Serviços Preliminares 
- Desmatamento e Limpeza 

- Desvios de tráfego 



 30  

- Caminhos de serviço 

- Desapropriações e reassentamentos 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 23 

5.2.2.1 Desmatamento e limpeza 

 Na Especificação Complementar Adicional nº 2 são expostas todas as 

medidas mitigadoras que foram executadas por ocasião do desmatamento e limpeza 

dos terrenos. Alguns exemplos são: 

O solo orgânico removido durante a operação de limpeza de terrenos será 
armazenada em local apropriado, para posterior utilização em atividades de 
reabilitação de áreas alteradas; 
Limitar ao máximo, na implantação de pontes e ou bueiros, o processo de 
degradação da vegetação ciliar, restringindo as áreas a serem desmatadas, 
ao mínimo efetivamente necessário; 
As áreas a serem desmatadas ou limpas deverão se restringir aos limites do 
"off-set", acrescidos de um faixa mínima de operação, acompanhando a linha 
de "off-set"; 
Árvores de grande porte que representem risco para as atividades da obra e 
para o corpo estradal, mesmo que estejam fora dos limites acima 
estabelecidos, deverão ser retiradas (BRASIL, 2001, p . 294). 
 

 O Manual Escolar de Gestão Ambiental enfatiza a proibição de explosivos 

para tal atividade: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros 
obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento 
convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa 
análise e metodologia adequada (BRASIL, 2009, p. 23) 

 

5.2.2.2 Desvios de tráfego 

 O projeto não especifica medida mitigadora específica para os desvios. Logo, 

segue-se o que é aplicado aos caminhos de serviço, devido à similaridade entre os 

dois tipos de vias. 

 

5.2.2.3 Caminhos de serviço 

 A Especificação Complementar Ambiental nº 3 mostra todas as medidas 

mitigadoras a serem tomadas por ocasião da abertura, utilização e posterior 

reparação do ambiente após o fim da obra, quando o caminho de serviço não terá 

mais utilidade. O projeto cita alguns exemplos: 

As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviços e 
estradas de acesso não devem ser susceptíveis a processos erosivos; 
As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviços e 
estradas de acesso não devem apresentar topografia acidentada; 
As áreas selecionadas para a abertura de trilhas, caminhos de serviço e 
estradas de acesso não devem apresentar lençol freático aflorante; 
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Deverá ser observado horário de operação das atividades, 
compatibilizando-o com a lei do silêncio, quando as mesmas ocorrem na 
proximidade de áreas urbanas (BRASIL, 2001, p. 298); 
 

5.2.2.4 Desapropriações e reassentamentos 

 Para a desapropriação e posterior realocação dos habitantes afetados, deve-

se atentar para o fato de que a região que será ocupada por este pessoal não trata-

se de Área de Preservação Ambiental (APA). 

 

5.2.3 Terraplenagem 

Quadro 3 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Terraplenagem 

- Execução de Cortes 

- Execução de Aterros 

- Execução de Empréstimos 

- Execução de bota-foras 

- Desmonte de rochas para a 

execução da plataforma estradal 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 23 

5.2.3.1 Execução de cortes 

 A Especificação de Serviço 280/97, do DNER/ES e revisada pelo DNIT, prevê 

as atividades a serem realizadas por ocasião dos cortes. O projeto em estudo, 

porém, é completo no que diz respeito a aspectos ambientais, elencando-os. 

Destacam-se os seguintes:  

Recuperar e revegetar o local ocupado pelas bacias, após a estabilização 
das áreas afetadas pela construção da rodovia; 
O aceleramento dos processos erosivos decorrentes das atividades de 
terraplenagem deverá ser evitado através de medidas preventivas (a 
exemplo, revegetação de taludes expostos e com alta declividade, 
terraceamento e drenagem, amenização da declividade de taludes, hidro-
semeadura, manejo e compactação do solo, etc.); 
Durante as atividades de terraplenagem as áreas em operação serão 
contempladas com sistema de drenagem específico temporário. (BRASIL, 
2001, p. 304) 

 

5.2.3.2 Execução de aterros 

 A Especificação de Serviço 282/97 norteia o seguinte com relação a aspectos 

ambientais em aterros:  
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As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente 
referem-se a execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal 
dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões e consequente 
carreamento de material (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS 
DE RODAGEM, 1997, p. 05). 
 

 O projeto, por sua vez, especifica as seguintes medidas para aterros: 

Nas atividades de terraplenagem os aterros somente serão iniciados após a 
conclusão de todas as obras de arte corrente necessárias; 
Compactação do aterro, conforme definido em projeto, em camadas, além 
da proteção e drenagem superficial; 
Conformação do pé de aterro em forma de dique, com material 
razoavelmente compactado e, quando próximo a cursos d’água, proteger o 
dique com enrocamento (BRASIL, 2001, p. 303). 

 
5.2.3.3 Execução de empréstimos 

 A Especificação de Serviço 281/97, do DNIT, norteia a execução de 

empréstimos, e possui um capítulo relativo aos aspectos ambientais deste trabalho. 

O projeto da BR-101 possui muitos exemplos de medidas de gestão ambiental 

executadas em atividades de empréstimo. Podem ser citados os seguintes: 

Antes da terraplenagem ou exploração de qualquer empréstimo ou 
ocorrência de materiais para execução das camadas do pavimento, deverão 
ser realizadas as operações de desmatamento, destocamento e limpeza 
dessas ocorrências. O material orgânico (solo) proveniente da limpeza da 
ocorrência, exceto o troncos e raízes mais volumosas, deverá ser estocado 
em local apropriado, próximo à área a ser explorada, de forma a possibilitar 
o seu futuro reaproveitamento; 
As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos não podem 
situar-se próximas a nascentes de cursos d'água; 
Sistemas naturais que se constituam em espaço domiciliar de espécies da 
fauna (habitats preferenciais, áreas de reprodução, áreas de 
dessedentação, etc.) não poderão sofrer qualquer tipo de empréstimo de 
seus recursos (BRASIL, 2001, p. 246). 
 

5.2.3.4 Execução de Bota-Foras 

 Sua execução está atrelada aos cortes e aterros, visto que bota-foras são 

depósitos de terra sobressalentes, provenientes de cortes executados para posterior 

aterragem. O projeto apresenta as seguintes medidas de gestão ambiental no que 

diz respeito aos bota-foras: 

As áreas de bota-fora não podem ser susceptíveis a cheias e inundações; 
As áreas de bota-fora não podem apresentar lençol freático aflorante; 
As áreas de bota-fora não podem situar-se próxima a nascentes de cursos 
d'água; 
A instalação de área de bota-fora contemplará, sempre que necessário, a 
implantação de sistema de drenagem específico; 
As áreas de bota-fora deverão ser reconformadas de modo a permitir usos 
alternativos posteriores, a partir da reabilitação ambiental das mesmas 
(BRASIL, 2001, p. 304). 

 

5.2.3.5 Desmonte de rochas para a execução da plataforma estradal 
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 O principal aspecto ambiental observado em qualquer desmonte de rocha, 

sendo para execução da plataforma estradal ou qualquer outra atividade – produção 

de brita, por exemplo – é a emissão de gases tóxicos. Estes gases podem ser 

provenientes de máquinas perfuratrizes que estejam trabalhando na pedreira, como 

mostra o projeto: 

As emissões de partículas provenientes da perfuração ocorrem durante o 
trabalho da perfuratriz em contato com a rocha. Essa operação é feita com 
injeção de ar, que promove a retirada dos detritos sólidos do interior do furo, 
gerando grandes quantidades de pó de pedra (BRASIL, 2001, p. 204). 

 

 Além da utilização de perfuratrizes, outra maneira de realizar desmontes de 

rochas é com explosivos, que também emitem partículas, devido à desagregação 

dos seus componentes: 

Desmonte e fogacheamento da rocha com uso de explosivos: A detonação 
dos explosivos provoca a emissão de material particulado proveniente da 
desintegração mecânica dos minerais constituintes da rocha (BRASIL, 2001, 
p. 204). 
 

5.2.4 Exploração de Materiais de Construção 

Quadro 4 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Exploração de Materiais de 

Construção 

- Jazidas em geral de solos e 

cascalhos 

- Pedreiras e areias 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 23 

5.2.4.1 Jazidas em geral de solos e cascalhos / pedreiras e areias 

 A Especificação Complementar Adicional nº 4 trata de maneira conjunta a 

obtenção de todos estes materiais, sejam em jazidas inexploradas ou não, no 

terreno, seja em local previamente explorado e utilizado em atividade comercial. 

Esta especificação trata dos serviços de escavação e exploração de 
empréstimos e de jazidas em geral, envolvendo pedreiras, areais, 
saibreiras, cascalheiras e outras ocorrências, com vistas à obtenção dos 
materiais a serem utilizados na construção/complementação dos aterros, 
das camadas constituintes do pavimento ou das estruturas em geral 
(BRASIL, 2001, p. 299). 

 

 Por conseguinte, as especificações a que se referem esta parte do projeto 

aplicam-se a qualquer trabalho de exploração de material, seja ele rochoso, arenoso 

ou cascalho, e também para qualquer fim, das primeiras camadas ao revestimento 

asfáltico. Dentre todas, destacam-se as seguintes: 
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No caso das jazidas, utilizadas na obtenção de agregados para concreto e 
pavimentos, é recomendável o aproveitamento de material pétreo 
proveniente de desmontes rochosos obrigatórios e a preferência à utilização 
de pedreiras de operação comercial, desde que devidamente licenciadas 
pelos órgãos competentes; 
As áreas selecionadas para a instalação de jazidas e caixas de 
empréstimos não podem apresentar fisionomias vegetais protegidas em lei, 
tais como, remanescentes da Mata Atlântica e Áreas de Preservação 
Permanente (Mata de Galeria, Restingas, etc.), respeitados os termos da 
legislação específica em vigor; 
As áreas de instalação de jazidas e caixas de empréstimos não podem estar 
sujeitas à instabilidades físicas passíveis de ocorrência em cotas superiores, 
a exemplo: escorregamentos, deslizamentos, depósitos de tálus, etc 
(BRASIL, 2001, p. 299). 

 

5.2.5 Pavimentação 

 Quadro 5 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Pavimentação 

- Obtenção, estocagem e preparação 

de materiais 

- Transporte de materiais 

- Execução das camadas do 

pavimento 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 233 

5.2.5.1 Obtenção, estocagem e preparação de materiais 

 Estas atividades são basicamente realizadas na usina asfáltica, que na parte 

ambiental configura um setor crítico para a obra, tendo em vista suas grandes 

emissões de poluentes por serem de origem betuminosa. A seguir, os principais 

cuidados descritos pelo projeto  para causar o mínimo de impacto ambiental com a 

operação das usinas asfálticas: 

Deve ser evitado que as usinas de asfalto, concreto e solos sejam 
instaladas em linha com a direção predominante dos ventos e nucleamentos 
urbanos;  
A descarga de material particulado para atmosfera, no processo de 
produção de asfalto a quente, não poderá apresentar concentração superior 
ao padrão fixado pelo Órgão Ambiental de cada Estado (BRASIL, 2001); 
Instalar sistemas de controle de poluição do ar constituído de ciclone e filtro 
de mangas ou de equipamentos que atendam ao padrão estabelecido;  
Manter pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em 
operação, para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e 
saída do mesmo; 
Fechar os silos de estocagem de massa asfáltica (BRASIL, 2001, p. 207); 
 

5.2.5.2 Transporte de Materiais 

 O grande fluxo de veículos, principalmente nos caminhos de serviço, são boa 

parte da taxa de poluentes emitidos por toda a obra. O fato de serem veículos 
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pesados agrava esta situação, visto que em sua maioria são providos de motores a 

diesel e com alta potência, o que aumenta o consumo de combustível e 

consequentemente a poluição emitida.  

 Além da poluição emitida pelo escapamento dos veículos, alguns detritos e 

dejetos de materiais remanescentes nas caçambas das viaturas podem vir a 

espalhar-se pelas vias e caminhos de acesso. Exemplo disso é o ligante asfáltico, 

que pode ser despejado de forma incorreta da viatura, caindo fora da parte 

pavimentada da via. A seguir, alguns cuidados mostrados no projeto para diminuir as 

taxas de poluição: 

Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos minimizando a 
quantidade de sedimentos transportados para as vias; 
Executar manutenção periódica dos veículos e equipamentos para que se 
minimize a emissão de gases poluentes; 
Umidificar as vias de acesso às obras, e os desvios de tráfego não 
pavimentados, através de caminhões-pipa, evitando-se a geração de poeira 
em suspensão; 
Dar prioridade à escolha de veículos e equipamentos que apresentam 
baixos índices de ruídos, realizando manutenção periódica para eliminar 
problemas mecânicos operacionais (BRASIL, 2001, p. 207). 
 

5.2.5.3 Execução das Camadas do Pavimento 

 Esta etapa não possui muitos aspectos ambientais nela inseridos, visto que 

as mais críticas da pavimentação são a preparação e o transporte. Na execução de 

todas as etapas – imprimação, colocação do ligante asfáltico e massa asfáltica – as 

máquinas estão posicionadas na pista, ou seja, não há possibilidade de queda do 

material em outra superfície que não seja onde será a estrada. As únicas exigências 

do projeto são no que diz respeito ao padrão que deve ter a rodovia, que serão 

citados a seguir: 

Emprego de revestimentos asfálticos de rugosidade adequada nas 
travessias urbanas, medida prevista na fase de planejamento e 
implementada na fase de construção; 
Ações no urbanismo, através da adequação da legislação de uso e 
ocupação do solo dos Municípios atravessados, evitando-se a instalação de 
novas moradias e de receptores críticos (hospitais, escolas, etc.) junto à 
rodovia (BRASIL, 2001, p. 208). 

 

5.2.6 Drenagem e Obras-de-arte 

Quadro 6 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Drenagem e Obras-de-arte 
- Drenagem superficial de proteção e 

da plataforma; 
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- Bueiros (OAC) 

- Corta-rios 

- Pontes e viadutos (OAE) 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 23 

5.2.6.1 Drenagem superficial de proteção e da plataforma e bueiros (OAC) 

 A drenagem superficial desta obra, segundo seu projeto, contempla os 

seguintes dispositivos: 

- Valetas de proteção de corte e aterro; 
- Sarjeta de corte; 
- Sarjeta de canteiro central; 
- Meios-fios; 
- Entradas, descidas e dissipadores de energia (BRASIL, 2001, p. 39). 

 

 Por sua vez, as obras de arte corrente, que englobam os bueiros, contemplam 

o seguinte em seu projeto: 

 
O prolongamento das obras existentes através da duplicação e ruas laterais 
(quando necessário); 
A implantação de bueiros tubulares para a drenagem do canteiro central; 
As obras existentes são dos tipos tubular e capeado; 
O prolongamento dos bueiros tubulares será feito através da implantação de 
caixa coletora no canteiro central + bueiro tubular; 
No caso de bueiro duplo ou triplo tubular, a caixa será construída de modo a 
se conectar com uma das bocas apenas; 
O prolongamento de bueiros celulares existentes estão sendo efetuados com 
as mesmas dimensões dos existentes, tendo em vista que as mesmas não 
apresentam problemas de insuficiência hidráulica; 
O prolongamento de bueiros tubulares com alturas de aterro consideráveis 
será feito através de caixa de ligação e de passagem sob o aterro (BRASIL, 
2001, p. 40). 
 

 As medidas de gestão ambiental por ocasião da execução da drenagem 

superficial e dos bueiros que devem ser observadas, segundo o Manual Escolar de 

Gestão Ambiental, são as seguintes: 

 
Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido 
das proximidades dos dispositivos; 
O material excedente removido será transportado para local pré-definido 
em conjunto com a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material 
não seja conduzido para os cursos d’água de modo a não causar 
assoreamento; 
Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras 
de proteção de modo a não promover a erosão das vertentes ou 
assoreamento de cursos d’água; 
Durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego 
desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de 
modo a evitar a sua desconfiguração; e 
Além destas, deverão ser atendidas, no que couber, as recomendações 
da DNER-ISA 07 (BRASIL, 2009, p. 27). 
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5.2.6.2 Corta-rios 

 Na obra em estudo, não foi executado corta-rio. Tal atividade é definida pela 

Especificação Técnica do DER/SP:  

O corta-rio é uma escavação destinada a alteração provisória do 
caminhamento do curso d'água, para permitir a execução de obras de arte, 
canalizações a seco. Após a execução da obra o curso d’água deve retornar 
ao seu leito original, isto é, deve-se restaurar o leito à sua condição original 
(DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 2006).  
 

 Para os corta-rios, devem ser observados a proteção de corpos d’água, a 

vegetação lindeira e a segurança viária. A seguir, exemplos de aspectos ambientais 

que devem ser observados por ocasião da sua execução: 

a) o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os 
limites estabelecidos no projeto, ou pela fiscalização, evitando acréscimos 
desnecessários;  
b) nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre 
que possível, para o futuro uso da recomposição vegetal da área escavada; 
c) não é permitida a queima do material vegetal removido;  
d) o tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para 
evitar a implantação de vias ou trilhas desnecessárias;  
e) o material resultante da escavação deve ser depositado em local 
previamente autorizado pela fiscalização, para posterior recomposição da 
escavação; 
 f) o material escavado deve ser depositado e compactado com o tráfego dos 
equipamentos; 
 g) deve ser executada drenagem da área de modo a evitar o carreamento do 
material para os corpos d’água; 
 h) o material deve ficar protegido contra intempéries com lonas ou vegetação 
(DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 2006, p. 05). 
 

5.2.6.3 Pontes e viadutos (OAE)  

 Para as obras de pontes e viadutos, alguns aspectos ambientais devem ser 

obedecidos. O projeto cita os seguintes: 

Limitar ao máximo, na implantação de pontes e ou bueiros, o processo de 
degradação da vegetação ciliar, restringindo as áreas a serem desmatadas, 
ao mínimo efetivamente necessário; 
Os aterros de encontros de pontes, sobretudo em suas faces de contato com 
o corpo hídrico, serão realizados contemplando medidas de proteção contra 
processos erosivos e desmoronamentos, até a cota de máxima cheia (terra 
armada, enrocamento, pedra a argamassa projetada, etc. (BRASIL, 2001, p. 
302); 
 

5.2.7 Providências finais 

 Quadro 7 - Aspectos ambientais das obras de engenharia 

Principais Atividades Aspectos Ambientais 

Providências Finais 

- Sinalização e controle de acessos 

- Recuperação de áreas de uso do 

canteiro de obras 
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- Medidas compensatórias 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 23 

5.2.7.1 Sinalização e controle de acessos 

  A sinalização a que se refere o Manual Escolar de Gestão Ambiental é a da 

estrada após pronta. Mesmo assim, vale ressaltar a importância da sinalização 

durante as obras, que tem o objetivo de melhor orientar o tráfego, a fim de evitar a 

ocorrência de acidentes durante a fase de obras. 

 A sinalização da estrada divide-se em: sinalização horizontal e sinalização 

vertical. Para a sinalização horizontal, o projeto aborda sua finalidade e 

especificações: 

A sinalização horizontal consta de faixas e marcas pintadas no pavimento, 
cuja função é regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via, quer 
sejam condutor de veículos ou pedestres, de forma a tornar mais eficiente e 
segura a operação da mesma. Entende-se por marcas no pavimento o 
conjunto de sinais constituído de linhas, marcações, símbolos ou legendas, 
em tipos e cores diversos, apostos ao pavimento da via. 
A tinta a empregar deve ser termoplástica, refletiva, à base de resinas 
naturais ou sintéticas, tanto para a restauração quanto para a duplicação. 
Para aderência e visualização da tinta termoplástica no pavimento rígido 
deverá empregar um promotor de aderência e contraste na largura de 0,25m. 
Já para a pintura provisória será empregada (estireno / acrilato ou estireno 
butadieno) com durabilidade de 1 ano (BRASIL, 2001, p. 95).  
 

 A sinalização vertical é abordada na Especificação de Serviço 340/97, além 

do Manual de Sinalização do DNER. A seguir, a finalidade da sinalização vertical, e 

um quadro com todo o material e serviços no que diz respeito à sinalização, segundo 

o projeto:  

A sinalização vertical consta de placas indicativas, educativas, de 
advertência, regulamentares e de serviços auxiliares; 
As placas indicativas serão fixadas ao longo da via tendo a finalidade de 
orientar os usuários no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as 
informações necessárias para a definição das direções e sentidos a serem 
por eles seguidos e as informações quanto às distâncias a serem percorridas 
nos diversos segmentos do seu trajeto;  
As placas de advertência serão colocadas ao longo da via tendo a finalidade 
de orientar os usuários no curso de seu deslocamento, sempre que se julgar 
necessário chamar a atenção dos usuários para situações permanentes ou 
eventuais de perigo, na via ou suas adjacências; 
As placas regulamentares foram indicadas, tendo a finalidade de informar ao 
usuário as limitações, restrições e proibições que regulam o uso da rodovia; 
As placas educativas serão colocadas com a finalidade principal de educar o 
usuário numa melhor utilização da via (BRASIL, 2001, p. 96). 
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Figura 3 - Sinalização da Rodovia 

Fonte: BRASIL, 2001, p. 96 

5.2.7.2 Recuperação de áreas de uso do canteiro de obras 

 O canteiro de obras é uma área demasiadamente impactada em virtude das 

atividades que lá ocorrem: alojamentos, usina asfáltica, britador, depósito de 

produtos diversos, etc. Por ser tão impactada, é necessária a recuperação destas 

áreas. 

 A recuperação destas áreas, bem como de outros setores da obra que 

sofreram impacto ambiental e devem ser seu aspecto original restaurado, é 

abordada no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que segundo o 

Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, consiste no seguinte: 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD é solicitado pelos 
órgãos ambientais como parte integrante do processo de licenciamento de 
atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente como também, 
após o empreendimento ser punido administrativamente por causar 
degradação ambiental. Tecnicamente, o PRAD refere-se ao conjunto de 
medidas que propiciarão à área degradada condições de estabelecer um 
novo equilíbrio dinâmico, com solo apto para uso futuro e paisagem 
esteticamente harmoniosa (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS, 
2015). 

 
 O projeto estudado apresenta algumas medidas que foram feitas para 

recuperar o canteiro de obras, todas em conformidade com o PRAD. A fase de 

conformação, que precede a reposição da cobertura vegetal, é quando acontece a 

recuperação ambiental do canteiro de obras e de outras áreas. Antes desta fase, 

ocorrem as seguintes ações: 

- Remoção de todos os prédios, pisos e bases de concreto; 
- Vedação satisfatória ou enchimento de fossas e sumidouros; 
- Remoção de cercas; 
- Preparo do substrato através da correção físico-química; 
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- Erradicação de áreas propícias ao acúmulo de águas pluviais; 
- Remoção de quaisquer barramentos ou obstáculos decorrentes das obras; 
- Desobstrução da rede de drenagem natural; 
- Implantação de um sistema de drenagem superficial; 
- Remoção de bueiros provisórios (BRASIL, 2001, p. 248). 

 

 Após todas estas medidas o terreno está pronto para ser reconformado, ou 

seja, com suas superfícies isentas de depressões e valas e com as condições 

adequadas de escoamento para as águas superficiais. 

 Após a conformação, o terreno está pronto para receber as mudas de 

reflorestamento. Para tal, são necessárias as seguintes etapas: 

Materiais: Definição das espécies a serem plantadas, e suas respectivas áreas, 

conforme tabela:  

Figura 4 - Reflorestamento do canteiro de obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2001, p. 249. 

 Execução: Fase contemplada pelo preparo do solo, adubação, preparo das 

covas, plantio das mudas, proteção das mudas e manutenção dos plantios. 

Controle: A germinação, o brotamento e o acompanhamento, bem como a 

substituição de mudas mortas, serão controlados pela Fiscalização. 

 

5.2.7.3 Medidas compensatórias 

 Segundo o texto, medidas compensatórias podem ser definidas como:  
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As medidas compensatórias, portanto, são aquelas destinadas a compensar 
impactos ambientais negativos, tomadas voluntariamente pelos responsáveis 
por esses impactos – ou exigidas pelo órgão ambiental competente. 
Destinam-se a compensar impactos irreversíveis e inevitáveis. Distinguem-se 
das denominadas “medidas mitigadoras”, destinadas a prevenir impactos 
adversos ou a reduzir aqueles que não podem ser evitados (FARIA, 2008, p. 
10); 
 

 No projeto em estudo, podem ser observadas no que diz respeito ao Plano 

Básico Ambiental: 

Instrumento elaborado, na forma de legislação vigente, e constituído, 
basicamente, dos Programas Ambientais estabelecidos com a finalidade da 
mitigação e da compensação dos impactos ambientais negativos decorrentes 
da execução das obras, e que foram identificados/ avaliados no EIA/ RIMA 
(Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental). Tal 
instrumento fundamentou a concessão de Licença de Instalação Ambiental 
por parte do IBAMA (BRASIL, 2001, p. 212). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42  

5 CONCLUSÃO 

 Nossa pesquisa teve como objetivos identificar e descrever as medidas de 

gestão ambiental a serem realizadas em uma obra de estrada, tendo como exemplo 

o Projeto Executivo para Adequação de Capacidade e Restauração da BR 101/PB – 

Corredor Nordeste. 

 O assunto foi contextualizado com um breve descrição do sistema rodoviário 

brasileiro, seguida de uma descrição do Sistema Engenharia do Exército Brasileiro. 

Também foram citados os históricos da gestão ambiental âmbito Mundo e Brasil e 

também como o Exército trata o assunto gestão ambiental. 

 Após estas abordagens, iniciou-se a parte mais importante deste trabalho: a 

identificação e descrição das medidas de gestão ambiental executadas 

 Destacam-se a complexidade do projeto no tocante às medidas de gestão 

ambiental nele executadas, onde estas foram elencadas com riqueza de detalhes, o 

que muito facilitou para a execução deste trabalho. 

 Diante destes resultados podemos afirmar que puderam ser expostas, com 

exemplos concretos de sua exequibilidade, as medidas de gestão ambiental em uma 

obra de estrada. 

 Portanto, a nossa hipótese de pesquisa foi confirmada, visto que as medidas 

de gestão ambiental expostas no manual foram executadas na obra, inclusive sendo 

expostas com grande riqueza de detalhes no projeto. 

 Concluímos então que o respeito à gestão ambiental é primordial para 

qualquer obra, tanto no tocante à manutenção da credibilidade da obra realizada 

quanto para o futuro do planeta, que corre risco tendo em vista a inadequada 

utilização do meio ambiente. Com este trabalho, espera-se que ele ajude a nortear 

todos que estejam envolvidos em uma obra de estrada, e nela estejam buscando 

assessoramento no tocante à questão ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43  

REFERÊNCIAS 

 

 

1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. MISSÃO E VISÃO. 
Disponível em: < http://www.1gec.eb.mil.br/missao.html>. Acesso em 24 de junho de 
2017. 
 
 
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. MISSÃO. Disponível em: < 

http://www.2bec.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemi
d=282>. Acesso em 24 de junho de 2017. 
 
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Academia Militar das Agulhas 
Negras. Corpo de Cadetes. Curso de Engenharia. Manual Escolar: Gestão 
Ambiental. 1. ed. 2009. 
 
 
BRASIL. NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Disponível em: 
<http://www.segurancanotrabalho.eng.br/nr/nr_18.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2017. 
 
 
BRASIL. Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - IBAMA. Disponível e: 
<https://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 5 jun. 
2017. 
 
 
BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997. Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 5 jun. 
2017. 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Terraplanagem - 
aterros. 1997. Disponível em: <http://files.labtopope.webnode.com/200000279-
7c8397d7d4/Epecifica%C3%A7%C3%A3o%20DNIT_%20aterro.pdf>. Acesso em: 5 
jun. 2017. 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA. Corta-rio. 2006. Disponível em: < ftp://ftp.sp.gov.br/ftpder/normas/ET-DE-
H00-003_A.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2017. 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. 
Terraplenagem - Cortes. Especificação de serviço. 2009. Disponível em: 

http://www.1gec.eb.mil.br/missao.html
http://www.2bec.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=282
http://www.2bec.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=282


 44  

<http://www1.dnit.gov.br/normas/download/Terraplenagem_cortes.pdf>. Acesso em: 
5 jun. 2017. 
 
 
DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO. MISSÃO. Disponível em < 

http://www.doc.eb.mil.br/home.php?pg=missao_visao>. Acesso em 24 de junho de 
2017. 
 
 
DPIMA, Competências. Disponível em: < 

http://www.dpima.eb.mil.br/index.php/competencias>. Acesso em 24 de junho de 
2017 
 
 
 
FARIA, Ivan Dutra. Compensação ambiental: os fundamentos e as normas; a gestão 
e os conflitos. Consultoria Legislativa do Senado Federal, Coordenação de Estudos. 
Brasília. Jul. 2008. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-
estudos/textos-para-discussao/td-43-compensacao-ambiental-os-fundamentos-e-as-
normas-a-gestao-e-os-conflitos >. Acesso em: 5 jun. 2017. 
 
 
IBAMA. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente poluidoras 
e/ou utilizadoras de recursos Ambientais (CTF/APP). Disponível em: < 

servicos.ibama.gov.br/index.php/carta-de-servicos-ao-cidadao/338-cadastro-tecnico-
federal-de-atividades-potencialmente-poluidoras-eou-utilizadoras-de-recursos-
ambientais >. Acesso em: 5 jun. 2017. 
 
 
IBAMA. Licença de Instalação. Disponível em: 
<http://servicos.ibama.gov.br/index.php/licencas/licenca-de-instalacao>. Acesso em: 
5 jun. 2017. 
 
 
 IBAMA. Manual de Procedimentos para o Licenciamento Ambiental Federal. 
Brasília, 2002. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/Procedimentos.pdf>. Acesso 
em: 5 jun. 2017. 
 
 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS. Plano de Recuperação de Àreas 
Degradadas – PRAD. 2015. Disponível em: < http://www.ima.al.gov.br/gestao-florestal/plano-de-
recuperacao-de-areas-degradadas-prad/>. Acesso em: 5 jun. 2017. 
 
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério dos Transportes. Departamento 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes. Projeto Executivo para adequação de 
capacidade e restauração da BR-116/PB - Corredor Nordeste. Relatório Final , 
Volume 1. Relatório do projeto e documentação para licitação. 2001. 

http://www.doc.eb.mil.br/home.php?pg=missao_visao
http://www.dpima.eb.mil.br/index.php/competencias


 45  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

   De acordo com a NBR 14724: 2005, todas as folhas do trabalho são 

contadas, a partir da folha de rosto, porém a numeração só é colocada a partir 

da primeira folha da introdução. 

   Portanto, as grandes partes do texto também passam a ser numeradas. 

   Havendo apêndice ou anexo, as folhas são numeradas em seguimento à do 

texto principal. 

   Para que haja correção na numeração das páginas, você deve realizar as 

seguinte operações: clicar em “inserir” e em “números de página”; selecionar 

“início da página” e “direita”; clicar no botão “formatar” e na caixa  

“numeração de página”; na caixa “iniciar em” colocar “zero” (0).  

   Para que os números das páginas iniciais não apareçam (conforme a 

orientação supracitada), você deve inserir  uma caixa de texto encobrindo a 

numeração da página, tendo o cuidado de deixar a caixa de texto sem linha e 

com a fonte na cor branca. 

 

 


