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1. Introdução 

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – 

DEER/MG requereu junto à SUPRAM NOR Licença de Instalação (LI) para o Projeto de 

Melhoramento e Pavimentação da rodovia MG-408 entre o entroncamento da MG-181 (Brasilândia 

de Minas) e entroncamento da BR-365. A formalização do P. A. COPAM nº 5763/2011/002/2016 

ocorreu na data de 07/07/2016.  

Em 14/03/2017, o empreendedor requereu a reorientação do processo para Licença de 

Instalação concomitante com Licença de Operação – LI+LO, com apresentação de novo Formulário 

de Caracterização Integral do Empreendimento - FCEI. Posteriormente, apresentou documentos 

complementares referentes à documentação exigida para a formalização da Licença de Operação. 

O empreendimento em questão está classificado como classe 5, de acordo com a 

Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. Ressalta-se que o empreendedor requereu, 

tempestivamente, a continuidade da análise do processo com a incidência das normas previstas na 

Deliberação Normativa COPAM n° 74/2004, nos termos do art. 38, III, da Deliberação Normativa 

COPAM n° 217/2017. 
 

Destaca-se que na data de 19 de julho de 2012 foi concedida para o empreendimento em 

questão a Licença Prévia (LP) nº 016/2012, com condicionantes, processo administrativo nº 

05763/2011/001/2011, conforme decisão da 56ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada 

COPAM Noroeste de Minas. 

O empreendimento corresponde a segmento de rodovia municipal MG-408, localizado na 

mesorregião Noroeste de Minas e na mesorregião Norte de Minas. O trecho com extensão de 110,50 

km, encontra-se completamente em leito natural, iniciando no entroncamento da MG-181, em 

Brasilândia de Minas, perpassando pelo município de João Pinheiro, e terminando no entroncamento 

com a BR-365, em Buritizeiro. 

Trata-se de projeto de pavimentação de rodovia existente, com correções de traçado para 

adequação geométrica, dentro da faixa da rodovia, e, portanto, com menor interferência direta com 

seu entorno. 

As coordenadas geográficas do trecho são: Ponto inicial em Brasilândia de Minas Lat. 

“17°03’59,63” e Long. “46°02’01,93” e ponto final em Buritizeiros Lat.17°32’08,83 e Log. 

45°17’42,26”. 

O Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramento e Pavimentação compreende um 

trecho de 110,50 km de extensão e as condições gerais previamente estabelecidas são: Volume 

médio diário anual de tráfego (VMDAT) maior que 1.400 veículos por dia; vida útil do pavimento 

estimada em projeto: 10 anos O PCA apresentado tem como objetivo identificar, analisar e 

recomendar a adoção de medidas preventivas e mitigadoras de proteção ao meio ambiente que 

assegurem a execução adequada e ambientalmente correta das obras rodoviárias para 
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Melhoramento e Pavimentação da rodovia MG-408, trecho: Entrº MG-181 (Brasilândia de Minas) - 

Entrº BR-365, incluindo-se as áreas de apoio, como canteiros de obras, caixas de empréstimo, bota-

foras, jazidas, etc. 

Observa-se ao longo do trecho respectivo ao empreendimento, em ambas as margens, 

diversas e extensas áreas de reflorestamento com plantação de Eucalipto para produção de carvão 

vegetal, cujo qual é transportado até as siderúrgicas localizadas em Pirapora, Sete Lagoas e Belo 

Horizonte, segundo estudo Planex (2010). Verifica-se também nas proximidades do trecho a 

produção de cana-de-açúcar e soja, e propriedades de menor porte de criação de gado leiteiro. 

O segmento da MG-408 em questão será utilizado como um corredor para o escoamento de 

carga da região produtora do Noroeste do Estado. Considerando também o segmento entre o Entrº 

LMG-690 (Paracatu) - Entrº MG-181 (Brasilândia de Minas), observa-se a ligação Paracatu – 

Brasilândia de Minas – Pirapora. Dessa forma, haverá um desvio de tráfego para essas rodovias, 

tráfego que tem origem nas áreas produtoras de Chapada Gaúcha, Buritis, Arinos e Bonfinópolis de 

Minas, através da BR-040 (Paracatu - João Pinheiro), e terá como destino futuro Pirapora, através da 

BR-365. 

Os estudos e projetos que compõem este Plano de Controle Ambiental (PCA) foram 

elaborados pela empresa Planex S/A – Consultoria de Planejamento e Execução, CNPJ n° 

17.453.978/0001-01, estabelecida à Rua Grão Mogol, 21, Carmo Sion, CEP 30.310-010, Belo 

Horizonte/MG. 

Como informação complementar, em 26/12/2017, a PLANEX S/A – Consultoria de 

Planejamento e Execução apresentou Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e 

Pavimentação da Rodovia MG-408, trecho Entrº MG-181 (Brasilândia de Minas) – Entrº BR-365, 

juntamente com cópia do Termo de Posse e Compromisso para comprovação das assinaturas do 

Termo de Responsabilidade e Compromisso e cópia do Decreto NE n° 635. 

2. Caracterização do Empreendimento 

 

Trata-se de projeto de pavimentação de rodovia existente, com correções de traçado para 

adequação geométrica, dentro da faixa da rodovia, e, portanto, sem interferência direta com seu 

entorno. 
 

Está previsto no projeto de pavimentação revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ). A largura total de pavimento acabado da plataforma é de 14,20m e a faixa de 

rolamento de 7,20m, com duas faixas de trafego em pista simples, largura do espaço lateral de 

segurança: 2,50m e com dois dispositivos de drenagem de 1,00m cada, com uma faixa de domínio 

de 30m. Estes resultados serão submetidos à apreciação da fiscalização do projeto para aprovação, 

uma vez que poderão ser alteradas para atender decisões de enquadramento, por razões de ordem 

econômica, política, ou para atendimento a planos de desenvolvimento regional, dentre outros. 
 

Cabe destacar que o DEER/MG tem tradicionalmente adotado os seguintes valores para 

seção transversal de pavimento acabado: Largura da semi-pista de rolamento: 3,50m; Largura do 

acostamento: 1,5m Largura do dispositivo de drenagem: 0,70m e largura total da plataforma de 

pavimento acabado: 9,40m. 
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As coordenadas geográficas do trecho são: Ponto inicial em Brasilândia de Minas Lat. 

“17°03’59,63” e Long. “46°02’01,93” e ponto final em Buritizeiros Lat.17°32’08,83 e 

Long.45°17’42,26”, com extensão de 110,50 km. 
 

A estrada atualmente serve também para deslocamento de insumos e produtos das 

atividades agropecuárias desenvolvidas na região demandando um grande fluxo de veículos 

pesados. 
 

A pavimentação da estrada trará enormes benefícios ao desenvolvimento econômico da 

região, facilitando a mobilidade da população e o escoamento da produção agropecuária, contando 

com a redução dos custos operacionais de transportes, estimulando a expansão da fronteira 

agropecuária, industrial da região e facilitando a inclusão do município em roteiros turísticos. 
 

 
Figura 1: Trajeto da rodovia que receberá pavimentação e melhoramentos 

Os materiais argilosos que serão utilizados para a compactação da obra serão retirados ao 
longo do trecho, na faixa de domínio da rodovia. 

A localização do canteiro de obras, conforme RCA, ficará a cargo da empreiteira responsável 

pela execução das obras do trecho licitado e o DER-MG ficará responsável pela fiscalização se a 

empreiteira está respeitando algumas considerações como: 

 Localizar sempre que possível dentro da faixa de domínio da estrada; 
 Afastamento mínimo de 30 m de curso d’água; 
 Localizar em áreas já antropizadas, preservando os remanescestes florestais existentes; 
 Terreno com declividade inferior a 5%; 
 Próxima a áreas urbanas; 
 Localizar em áreas periféricas, preferencialmente junto à via de acesso; 
 O dimensionamento deverá ser adequado ao porte da obra. 
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Toda estrutura de apoio ficará a cargo da empreiteira responsável pela execução das obras 

do trecho licitado. A localização das instalações da estrutura de apoio deverá seguir as 

recomendações indicadas para a localização do canteiro de obras. 

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

Os equipamentos de apoio necessários á implantação das obras de melhoramento e 

pavimentação do trecho constarão de canteiros de obras e usina de asfalto e concreto. 

 Canteiro de obras – De uma forma geral, o programa de necessidade de um canteiro de 
obras deverá abranger guarita de controle de acesso, ambulatório, escritório, laboratório, 
almoxarifado, oficina mecânica, posto de abastecimento de combustíveis, borracheiro, 
lavagem, lubrificação, alojamento, áreas de recreação, pátio de estocagem e depósitos. A 
implantação e localização do canteiro de obras ficarão a cargo da empreiteira responsável 
pela execução das obras do trecho. A implantação do canteiro de obras deverá em 
consideração os fatores ambientais relevantes como à disponibilidade de água potável, a 
proximidade de contribuintes de mananciais de abastecimento. 

 Usina de asfalto e concreto – A localização das usinas de asfalto e concreto será instalada 
ao longo do trecho em pavimentação e irá ficar a cargo da construtora ganhadora da 
licitação, onde será responsável por todas as questões ambientais que envolvem a 
instalação e operação.   

- Ponto de Abastecimento 

O abastecimento de combustível deverá ser feito no canteiro de obras e em alguns casos no 

campo ao longo do trecho, por meio de bomba transferidora manual, toda a operação envolverá 

pouco volume por vez, no máximo 200 litros. 

- Caracterização Geométrica e do Traçado 

O Projeto Geométrico do empreendimento apresenta extensão total de 110,5 km, iniciando na 

estaca 0, no entroncamento da rodovia MG-181 com a rodovia MG-408, e finalizando na estaca 

5525, no entroncamento da rodovia MG-181 com a rodovia BR-365. Para a definição da geometria 

do traçado, foram adotados os seguintes parâmetros básicos: 

• Velocidade de Projeto = 80 km/h;  

• Superelevação = 8,00%;  

• Faixa de domínio = 30 m;  

• Valor mínimo de “K” para curvas verticais convexas:  
- Desejável 48 (V=80 km/h);  
- Absoluto 29 (V=80 km/h);  

• Valor mínimo de “K” para curvas verticais côncavas:  
- Desejável 32 (V=80 km/h);  
- Absoluto 24 (V=80 km/h).  
 

O greide projetado corresponde ao pavimento acabado no eixo da plataforma. A rampa 

máxima e mínima adotada para a rodovia foi de 7,7487%, e de 0,1025%.  
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As seções transversais respectivas ao empreendimento foram definidas com as seguintes 

dimensões:  

• Pista de rolamento (2x3,50m) = 7,00m;  

• Largura do acostamento (2x1,50m) = 3,00m;  

• Dispositivo de drenagem (2x0,70m) = 1,40m;  

• Largura total da plataforma = 11,40m;  

• Abaulamento na tangente = 3,00%  

 

O traçado apresenta um padrão geral de excelentes características planimétricas, 

desenvolvendo-se sobre divisores largos, orientado preferencialmente no sentido Noroeste - 

Sudeste, onde se destacam três segmentos de feições homogêneas, a saber:  

• Segmento do km 0,00 (entroncamento com a MG-181) ao km 51,00: esse segmento 
apresenta excelentes características planimétricas e rampas suaves, com quatro longas 
tangentes concordadas por curvas de raios superiores a 1.000 metros;  

• Segmento do km 51,00 ao km 83,00: esse segmento corresponde à travessia do rio do Sono 
em local de condições mais favoráveis para a construção da obra-de-arte especial (ponte). 
Essa condicionante forçou desfavoravelmente o deslocamento da diretriz do traçado para o 
Norte, afastando de seu alinhamento ideal, gerando um percurso alongado com 
características sinuosas, descendo o vale de relevo acidentado e afloramento rochoso 
localizado de pequena expressão, com rampas de até 9%. A configuração geométrica desse 
segmento destoa significativamente do restante, representando 29% da extensão total do 
trecho;  

• Segmento do km 83,00 ao km 110,50 (entroncamento com a BR-365): segmento em 
situação semelhante ao segmento inicial, apresentando três tangentes longas e 
concordâncias com raios superiores a 1.000 metros e rampas suaves, de até 3%.  
 

Destaca-se que ao longo do traçado do empreendimento, não existem travessias de 

aglomerados urbanos, com presença de pedestres ou escolares.  

Grande parte da extensão do trecho é ladeada por densa mata nativa preservada, com 

formações arbustivas de porte médio e também por linha de alta tensão da CEMIG, distante 40 

metros do eixo. Ressalta-se que o empreendimento transpõe 5 cursos d’água de maior expressão e 

6 ambientes de vereda, fitofisonomia do Domínio Cerrado, possuindo como espécie característica o 

buriti (Mauritia flexuosa).  

- Interseções  

No empreendimento estão projetadas obras em 6 (seis) interseções a saber:  

• Interseção com a MG-181 (Brasilândia de Minas) (Est.0);  

• Interseção de Acesso à Colônia Brasilândia (Est.629+18,492);  

• Interseção de Acesso à Caatinga (Est.959+12,861);  

• Interseção de Acesso à Canabrava (Acesso I) (Est.1746);  

• Interseção de Acesso à Canabrava (Acesso II) (Est.2488+12,419);  

• Interseção de Acesso ao Assentamento Santa Helena (INCRA) (Est.3916+5,263).  
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Observa-se ainda a interseção existente ao final do empreendimento, no entroncamento da 

rodovia MG-408 e rodovia BR-365, sem previsão de alterações.  

Destaca-se que as interseções projetadas com obras e previstas sem alterações ao longo do 

empreendimento, devem apresentar condições de segurança adequadas aos condutores, no que 

tange a questões de visibilidade dos usuários e mudanças de velocidade dos veículos.  

- Abrigos Simples de Passageiros  

Para segurança dos usuários da rodovia, foram projetados 22 abrigos simples de passageiros 

(pré-moldados), localizados em ambos os lados da pista 

- Recomendações para o Meio Físico 

Sobre a qualidade do meio físico, influenciam diretamente as atividades relacionadas à 

implantação da rodovia.  

Os serviços de terraplenagem, escavações e aterros deverão ser rigorosamente implantados 

conforme o projeto, especialmente em relação às condições geotécnicas de garantia de estabilidade, 

proteção da cobertura vegetal e estruturas de drenagem. Ao término das atividades de 

movimentação de terra, os locais atingidos deverão ser recuperados o mais rápido possível. Os 

planos de revegetação deverão ser elaborados observando as condições específicas de cada local, 

como tipo de solo e espécies nativas da região. Durante as obras de terraplenagem, as áreas em 

operação deverão dispor de sistemas de drenagem temporários para contenção de sedimentos e 

evitar desta forma o carreamento de partículas e materiais para cursos d’água. 

 A incidência de partículas de poeira em suspensão durante as atividades de terraplenagem 

deverá ser minimizada com aspersão constante de água ao longo das praças de serviços, caminhos 

e áreas de empréstimo, tomando-se especial cuidado com trechos urbanizados.  

Todas as atividades de lavagem e manutenção de máquinas e equipamentos deverão ser 

realizadas nos canteiros de obras, em áreas com piso impermeáveis e sistema de canaletas e caixas 

separadoras de óleos e graxas.  

As caixas de empréstimo laterais deverão ser recuperadas ao término das obras. As encostas 

mais íngremes deverão ser evitadas, principalmente em locais de solos arenosiltosos e silto-

arenosos, pois estes são mais susceptíveis à incidência de erosões lineares. Recomenda-se que não 

sejam utilizadas caixas de empréstimos próximas aos cursos d’água. As saídas dos bueiros 

localizados dentro de caixas de empréstimos devem ser protegidas com estruturas dissipadoras de 

energia.  

As áreas de empréstimos laterais ou aquelas fora da faixa de domínio deverão ser 

recompostas conforme o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, utilizando-se 

técnicas de retaludamento, espalhamento de solo orgânico, gradeamento e revegetação do terreno. 

Nas áreas utilizadas como bota-foras, os locais de construção dos mesmos deverão ser 

criteriosamente escolhidos, evitando-se a obstrução de drenagens. Deverão ter inclinação suficiente 
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para evitar o acúmulo de águas pluviais, evitando-se erosão. As áreas de bota-fora não poderão ser 

localizadas em pontos susceptíveis a cheias e inundações, nem áreas de preservação permanente – 

APP – e os aterros não poderão ser executados com a utilização de rochas jogadas. Os taludes 

deverão ser reconformados com implantação de dispositivos de drenagem das águas pluviais para 

estabilização dos mesmos.  

Algumas medidas gerais visam o manejo do material asfáltico, evitando-se a degradação 

ambiental. Deverão ser afastados de qualquer curso d’água, contar com uma canalização que capte 

qualquer possibilidade de derrame acidental, evitando-se a contaminação do solo e das águas.  

Cuidado especial deve ser observado em locais de transposição de veredas. As áreas devem 

ser protegidas por barreiras ou diques antes do início das atividades de terraplenagem para se evitar 

o carreamento de materiais para as mesmas. Os bueiros projetados devem respeitar as cotas dos 

bueiros existentes para evitar a alteração do nível d’água das áreas alagadas. 

- Recomendações para o Meio Biótico 

Antes da utilização da área de empréstimo, é necessária a retirada e estocagem da camada 

vegetal. O acesso a cada área de empréstimo deverá ser feito preferencialmente através de um 

único caminho. 

A remoção da cobertura vegetal nativa deve ser restrita à viabilização das obras, evitando-se 

a supressão desnecessária. Próximo a cursos d’água e fundos de vale, a vegetação nativa deverá 

ser preservada ao máximo e recomposta ao término das obras. A remoção nessas áreas deve ser 

feita superficialmente, de modo a se conservar a camada orgânica do solo, resíduos vegetais e 

fragmentos de raízes e sementes. 

Caso seja necessária a supressão de vegetação, será necessária autorização prévia para 

desmate assim como a retirada de mata ciliar para construção de pontes e bueiros.  

- Recomendações para o Meio Antrópico 

Direta ou indiretamente, as obras causarão impactos à população influenciada pelo 

empreendimento, seja pela melhoria através de geração de empregos ou serviços temporários, seja 

pela melhoria das condições de trafegabilidade. Devido à oferta de mão de obra, ocorre a atração de 

trabalhadores de outras regiões, causando um aumento de pessoas nos municípios. Sempre que 

possível, deverá ser dada preferência ao recrutamento de mão de obra local. Caso contrário, 

observar a ocorrência de endemias ou doenças infectocontagiosas que possam contribuir para a 

introdução de novas patologias na área do empreendimento.  

Medidas preventivas de ocorrência de acidentes de trabalho devem ser implementadas. A 

possibilidade de ocorrência envolvendo máquinas, veículos e outros equipamentos de trabalho 

poderá ser minimizada através da adoção de procedimentos preventivos e com o uso de EPI’s pelos 

trabalhadores. A implantação de sinalização de segurança e a realização de palestras e cursos para 

instrução dos funcionários sobre segurança no trabalho também são eficientes nesse objetivo.  
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Devem ser evitadas a utilização de máquinas e veículos geradores de ruídos fora de horário 

de repouso e em mau estado de conservação e manutenção próxima aos centros urbanos e 

aglomerados.  

Para evitar acidentes durante as obras, deverá ser implantado sistema de sinalização 

advertindo aos usuários da estrada quanto à atenção necessária e redução de velocidade nos pontos 

críticos, bem como placas informativas aos transeuntes. 

3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

O empreendimento em questão encontra-se na Bacia Hidrográfica Federal do Rio São 

Francisco e na Bacia Estadual do Rio Paracatu. 

Os principais cursos d’água que interceptam o trecho é o Córrego do Tronco, Ribeirão 

Cercado, Rio Caatinga, Rio do Sono, Riacho Coité, Córrego Gameleira e constatou-se ainda outros 

pequenos cursos d’água e linhas de drenagem que interceptam o trecho. Os corpos d’água acima 

descritos transpõem o trecho através de bueiros e pontes. 

Foram protocolados, em 17/01/2018, cadastros de travessia aérea para pontes e bueiros, em 

número de 35, com a documentação exigida. Foram apresentadas as Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART’s pela elaboração dos estudos hidrológicos, Projeto de Drenagem 

e Projeto de Obra de Arte Especial e cópia do comprovante de pagamento do DAE de Travessia.  

A documentação apresentada atende ao disposto na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 

1.964/2013 que, no seu no art. 2º, dispensa a obtenção de outorga de recursos hídricos para a obra 

hidráulica, do tipo travessia aérea para bueiro, sujeita apenas ao cadastramento. 

Desta forma, os Cadastros de travessia aérea para pontes e bueiros, em número de 35, foram 

devidamente emitidos. 

4. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

         A faixa de domínio do empreendimento foi estratificada em cerrado denso, cerrado típico e 

floresta estacional decidual em estágio médio. 

Atualmente na região, os remanescentes de cobertura vegetal natural se encontram 

fragmentados e em diversos graus de preservação. A cobertura vegetal da área de influência da 

estrada se apresenta descaracterizada das suas condições originais pelas ações antrópicas 

ocorridas ao longo do tempo. As alterações do uso do solo resultaram na fragmentação florestal, 

provocando intensas mudanças no ambiente local. 

A cobertura vegetal as margens da estrada são constituídas predominantemente de 

pastagens plantadas, pastagens sujas, arbustos, arvores isoladas, plantio de eucaliptos e pinus, 

fragmentos de cerrado, que muitas vezes se localiza somente na faixa de domínio do DEER. 

Observou-se também veredas e faixas ciliares com a presença de formações de transição entre o 

cerrado e a floresta estacional semi decidual. 
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As principais espécies arbóreas e arborescentes que tipificam a cobertura vegetal 

remanescente da região e entorno da estrada são: Aroeirinha, aroeira, cajueiro, gonçalo-alves, 

pimenta-de-macaco, araticum, guatambu-do-cerrado, peroba-do-cerrado, mangaba, alecrim-do-

campo, candeia, assa-peixe, catuaba, caroba, ipê bolsa-de-pastor, pequi, embaúba, pau-santo, 

lixeira, cabelo-de-negro, leiteiro, canela, hortelã, pau-bosta, jatobá-do-cerrado, pau-d’óleo, faveira-do-

campo, barbatimão, angico, angico vermelho, ingá, tamboril, jacarandá-do-cerrado, jacarandá-tã-do-

cerrado, sucupira, amburana, baru murici, quaresmeira, pixirica, cagaiteira, caju-bravo, macaúba, 

buriti, capim meloso, capim braquiaria, carne-de-vaca, douradinha, chá-de-bugre, maminha-de-porca, 

camboatá, mamoninha, lobeira, sacarrolha, chichá, mutamba, tamanqueiro, câmara-branco e pau-

terra. 

O empreendimento encontra-se em área com vegetação do bioma Cerrado. O Cerrado 

consiste no segundo maior bioma do país em área, apenas superado pelo domínio da Floresta 

Amazônica. Trata-se de um complexo vegetacional que possui características ecológicas e 

fisionômicas similares a outras savanas da América tropical e de continentes como África e Austrália. 

Apresenta compartimentos típicos, condicionados por estratos e composição florística que definem 

suas fitofisionomias. 

Segundo Plano de Utilização Pretendida com Inventário Florestal (CONSÓRCIO, 2017), a 

fitofisionomia identificada na área diretamente afetada pelo empreendimento foi o Cerrado Stricto 

Sensu, que decorrente de sua grande complexidade, pôde-se encontrar as fisionomias de Cerrado 

denso e Cerrado típico. 

O Cerrado Stricto Sensu caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Os arbustos e subarbustos encontram-se 

espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que 

permitem a rebrota após queima ou corte. Os troncos das plantas lenhosas, em geral, possuem 

cascas com cortiça grossa, fendida ou sulcada, e as gemas apicais de muitas espécies são protegias 

por densa pilosidade. As folhas em aspecto geral são rígidas e coriáceas. Esses caracteres fornecem 

aspectos de adaptação às condições de seca (xeromorfismo).  

Também foi registrada a presença de manchas de Floresta estacional decidual (mata seca) 

em estágio médio, pertencente ao Bioma de Mata Atlântica (VELOSO et al., 1991). Toda a faixa de 

domínio do empreendimento encontra-se coberta com vegetação nativa. Porém fora da faixa de 

domínio predomina plantios de eucalipto, áreas de campo nativo (CONSÓRCIO, 2017). Ressalta-se 

que, na maior parte do trecho, é observada a predominância de vegetação de porte arbustivo, 

verificando a ocorrência de árvores com maior porte (arbóreo) em áreas onde a mata se encontra 

mais densa. Entretanto o trecho apresenta poucas manchas de áreas contínuas de mata. As áreas 

de mata se encontram fragmentadas e desconectadas, existindo no entorno vastas áreas de 

pastagem e áreas destinadas ao plantio de eucalipto. 

Por fim, cita-se os ambientes de Veredas presentes no entorno do empreendimento. As 

Veredas correspondem a fitofisionomia caracterizada pela palmeira arbórea Buriti (Mauritia flexuosa), 

espécie protegida por lei, emergente em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies 

arbustivo-herbáceas. Os buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15m e a cobertura varia de 

5% a 10%. A fitofisionomia é encontrada em solos hidromórficos saturados durante a maior parte do 
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ano. Geralmente, ocupa os vales ou áreas planas acompanhando linhas de drenagem mal definidas. 

Também é comum sua ocorrência em uma posição intermediária do terreno, próximas às nascentes 

(olhos d’água) ou na borda de matas de galeria. A ocorrência da Vereda condiciona-se ao 

afloramento do lençol freático no local. 

           Através da amostragem casual estratificada nos fragmentos florestais de Cerrado Stricto 

Sensu e Floresta Estacional Decidual realizou-se a caracterização quali-quantitativa das espécies 

florestais registradas na área de intervenção, baseado no Anexo II da Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF nº 1905/2013. 

          Para a execução das obras dos 110,50 km de extensão, segundo o processo de AIA n° 

6101/2016 apresentado, será necessária a intervenção ambiental para a supressão de 362,8336 ha 

de cobertura vegetal nativa; a intervenção com supressão em 2,54 ha em Floresta Estacional 

Decidual, intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em 5,48 ha de APP; a intervenção 

com supressão de cobertura vegetal nativa em 13,1934 ha de APP, totalizando 18,6734 hectares de 

intervenção ambiental em APP. 

 

O pedido de intervenção ambiental em APP é considerado um caso de utilidade pública, 

conforme preceituam os artigos 3º, I, alínea “b”, e 12, da Lei nº 20.922/2013, atendendo assim as 

possibilidades de intervenção elencadas na legislação ambiental em vigência. Senão vejamos: 

“Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se:  

I - de utilidade pública:  

[...] 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 

sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, as 

instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 

internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro 

e cascalho;  

[...] 
 

Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em casos 

de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde 

que devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio.” 

 

         Também se faz necessária a supressão de espécies imunes de corte no estado de Minas 

Gerais: 48 indivíduos de Handroanthus chrysotrichus (ipê-amarelo), 14 indivíduos de Tabebuia aurea 

(caraíva), um indivíduo de Handroanthus serratifolia (ipê-amarelo) e 21 indivíduos de Caryocar 

brasiliense (pequizeiro). 

 

A área total do trajeto, como já mencionado, é de 110,5 km, abrangendo 470,8066 ha, sendo 

necessário a supressão de 31.522,7989 m³ de volume lenhoso. 

Resumo do quantitativo de área e do rendimento lenhoso obtido com os indivíduos arbóreo-
arbustivos que serão submetidos à supressão. 
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Fisionomia Volumetria (m³) 
Área (ha) 

Total (ha) 
Fora APP Em APP 

Traçado existente - 102,493 5,48 107,973 

Cerrado Denso 27.401,5573 278,9241 10,383 289,3071 

Cerrado Típico 3.919,3269 68,3664 2,6201 70,9865 
Floresta Estacional 
Decidual Estágio 

Médio 202,1197 2,3497 0,1903 2,54 

Total 31.522,7989 452,1332 18,6734 470,8066 
     

Tabela 1- Área de supressão e rendimento lenhoso 

 

 

Diante do exposto, após análise do processo de AIA nº 6101/2016, a equipe interdisciplinar da 

SUPRAM NOR opina favoravelmente à concessão da autorização para supressão de vegetação 

nativa e intervenção em áreas de preservação permanente em questão, pelo prazo de 06 (seis) 

anos, desde que cumpridas às condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias propostas 

neste parecer. 

 
5. Reserva Legal 

O empreendimento é dispensado de constituir área de Reserva Legal, nos termos do art. 25, 

§2º, III, da Lei Estadual nº 20.922/2013: 

 

“Art. 25 [...] 

§ 2º Não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal:  

[...] 

III - as áreas utilizadas para infraestrutura pública, tais como de transporte, de educação e de 

saúde.” 

 

6. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

- Material Particulado e Gases: Algumas atividades realizadas na implantação da rodovia são 

responsáveis pela geração de efluentes atmosféricos. Essas emissões ocorrem principalmente 

durante os serviços de terraplenagem e movimentação de terra e movimentação de veículos, 

máquinas e equipamentos. 

Medida(s) mitigadora(s): 

Para minimizar os efeitos decorrentes das emissões deve-se: 

- Manutenção adequada dos veículos que deverão atender aos parâmetros de emissão 

definidos pelo PROCONVE, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 315 de 29 de 

outubro de 2002.  

- Manutenção adequada dos equipamentos e demais maquinários;  

- Utilizar biocombustível sempre que possível na alimentação de veículos e equipamentos;  

- Proteger com lona as caçambas dos caminhões de transporte de terra, brita e outros 

materiais que possam ser dispersos, evitando-se a emissão de particulados; 
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- Umidificação das vias de acesso e demais vias de trânsito de veículos com caminhão pipa, 

principalmente nos trechos urbanos, incluindo todas as áreas de serviço de terraplenagem. A 

frequência da aspersão deve ser controlada considerando-se a época do ano e intensidade 

de tráfego. O procedimento deve garantir a redução dos índices de poeira em suspensão para 

níveis ambientalmente compatíveis;  

- Realizar lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando o transporte de 

sedimentos.  

 

- Ruídos e Vibrações: As fontes de ruídos e vibrações na implantação de uma rodovia são 

decorrentes da operação de máquinas e caminhões e de carga e descarga. Toda operação e 

movimentação de máquinas ocorrerá em ambiente externo. 

Medida(s) mitigadora(s):  

Observância do horário de execução das obras; Manutenção dos equipamentos em bom 
estado de conservação; Implantação de cortina arbórea. O horário de execução das obras 
recomendado é diurno. Segundo o item 6.2.2 da NBR 10.151/00, é considerado horário diurno 
o intervalo de horas entre as 7 e 22 horas nos dias de segunda-feira a sábado e nos 
domingos o início do turno de trabalho não deverá ocorrer antes das 9 horas. Quanto à 
manutenção dos equipamentos em bom estado de conservação, tanto os caminhões como 
tratores e máquinas, deverão atender a Resolução CONAMA nº 272/2000 que define “novos 
limites máximos de emissão de ruídos por veículos automotores”. 

- Efluentes Líquidos 

 Esgoto Sanitário: A estimativa de geração de esgoto sanitário é de 10,8 m³ por dia 

considerando 135 funcionários na obra. Ainda deve ser considerado o volume gerado pelas 

atividades do refeitório, de 25 litros por refeição servida. 

Medida(s) mitigadora(s):  

A portaria MTB 3214 NR24 recomenda 1 sanitário para cada 20 funcionários, perfazendo um 
total de 7 instalações sanitárias.  

Os esgotos sanitários gerados deverão ser coletados e tratados, de forma a minimizar o seu 
potencial degradador, evitando assim uma possível contaminação do solo e da água. A região 
não possui sistema de tratamento de esgotos sanitários, portanto os efluentes sanitários 
serão coletados e lançados em sistemas de fossas sépticas, constituídos por fossa, filtro 
anaeróbico, sumidouro e vala de infiltração. O sistema será dimensionado para 135 
contribuintes e deverá ser construído dentro das especificações estabelecidas na norma 
ABNT NBR 7229/93. O sistema irá tratar o efluente bruto, reduzindo de forma significativa sua 
carga orgânica e consequentemente seu potencial poluidor.  

O sistema proposto é bastante eficiente e econômico, além de adequado às áreas com baixa 
ocupação humana. 

 

 Outros efluentes líquidos: Outros efluentes líquidos são decorrentes de vazamentos e 
perdas durante o abastecimento, troca de óleo e limpeza de equipamentos. 
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Medida(s) mitigadora(s): 

O abastecimento de combustível deverá ser feito através de bomba transferidora manual. 
Toda a operação envolve pouco volume por vez, no máximo 200 litros. A contaminação 
ambiental poderá ocorrer em casos de má operação ou vazamentos. Neste caso, caso haja 
contaminação do solo, a parcela contaminada deverá ser removida e encaminhada para 
tratamento adequado. 

Toda troca de óleo deverá ser realizada em local com piso impermeável. A oficina deverá ter 
uma rampa para troca de óleo e inspeção. Caso ocorra algum vazamento, este deverá, em 
um primeiro momento, ser contido com serragem. A lavagem das máquinas e equipamentos 
deverá ser feita neste local. 

Para os efluentes gerados nas áreas de abastecimento, troca de óleo e limpeza de 
equipamentos, deverá ser projetado um sistema separador de água e óleo, que possibilite 
tratamento adequado no material. 

O volume de água proveniente das atividades de lavagem de veículos e equipamentos e da 
oficina deverá ser coletado separadamente e encaminhado a uma caixa separadora de óleos 
e graxas com compartimento de decantação de sólidos em suspensão. 

Nas áreas de armazenagem de produtos, devem ser construídas bacias de contenção. As 
recomendações para o dimensionamento devem estar de acordo com as normas. A 
capacidade da bacia de contenção que abriga um único tanque deve ser, no mínimo, igual à 
capacidade do tanque acrescida do volume de deslocamento desse tanque; A capacidade da 
bacia de contenção que abriga um grupo de tanques deverá ser, no mínimo, igual à 
capacidade do maior tanque, acrescida do volume de deslocamento dos demais tanques nela 
contidos; No caso de existirem em uma mesma bacia tanques contendo produtos diferentes, 
deverá ser considerada a compatibilidade química entre os mesmos; As muretas de 
contenção de uma bacia deverão ter altura mínima de 0,50m, medida por dentro da bacia; 

O piso da área interna da bacia de contenção deverá ser impermeabilizado, devendo a 
mesma ser dotada de ponto de drenagem pluvial, equipado com válvula de bloqueio com 
acionamento externo; deverá haver uma inclinação mínima de 1% no piso, em direção ao 
ponto de drenagem; O material de revestimento interno das bacias de contenção (mureta e 
pisos) deverá oferecer resistência aos produtos armazenados nos tanques nelas existentes. 

 
- Atropelamento de animais: negativo e permanente, devido à a travessia de animais de uma 

margem para a outra da rodovia. 

Medida(s) mitigadora(s): 

Existem muitos casos de atropelamento de animais na faixa de rolamento das rodovias, são 
causados quando os animais tentam atravessar de uma margem para a outra da rodovia 
combinado ao excesso de velocidade de muitos motoristas. 

Uma forma de minimizar este impacto seria na implantação de placas indicativas de travessia 
de animais silvestres e de redutores de velocidade para os motoristas, em locais onde ocorre 
vegetação nativa significativa às margens da rodovia. 
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- Resíduos de Construção Civil: Trata-se de um impacto importante, onde deve ser observado 

armazenagem, tratamento e destinação final de resíduos da construção civil gerados durante o 

processo de implantação da rodovia e obras correlatas. 

Medida(s) mitigadora(s): 

Para uma abordagem mais didática do problema, ele será dividido em três etapas: o de 
minimização da geração, um interno à obra e outro externo à obra. 

 
Etapa de minimização da geração  

A etapa de minimização da geração do resíduo tem como atividade desenvolver 
formas de diminuir a geração de resíduo, com a finalidade de haver um menor volume de 
material a ser tratado posteriormente. 

Atividades simples na fase de projeto como sistemas modulados, 
reaproveitamento de fôrmas e edificações provisórias móveis (contêineres) pode significar 
uma importante redução na geração de resíduos. Da mesma forma durante as obras, a 
conscientização de fornecedores e equipes de trabalho e a utilização de novas 
tecnologias podem auxiliar nesta redução. A diminuição da geração de resíduos significa 
redução de custos e ganho ambiental, pois diminui a quantidade de material a ser 
depositado no meio ambiente.  

Etapa interna à obra 

Esta etapa inclui a segregação e o transporte interno do resíduo. Tem como 
atividade proceder à limpeza da área, segregar o resíduo seguindo sua classificação e 
transportar o material até área de espera quando será retirado da área de trabalho. 

Tratamento  

A separação do resíduo na obra é um processo contínuo e diferenciado de acordo 
com a fase da obra e pode ocorrer de duas formas: no local de geração ou em local 
específico, antes do transporte externo.  

Na separação no local, são necessários recipientes específicos para cada tipo de 
resíduo, localizados em diversos pontos. Esses recipientes são esvaziados pelo pessoal 
da limpeza que transportam os resíduos para caçambas ou baias para a retirada. Para 
isso, é necessário que todos os funcionários da obra sejam treinados a reconhecer os 
resíduos e classificá-los de forma adequada.  

Na separação em local específico, todo o material seria transportado misturado até 
o local de triagem, onde os funcionários fariam a segregação. O processo tem a vantagem 
da não necessidade de treinamento de todos os funcionários, mas o volume a ser triado 
aumenta a complexidade do processo.  

Em ambos os casos, é necessário o controle de qualidade da segregação, uma 
vez que a contaminação dificulta a aceitação por parte dos receptores.  

Existe ainda a possibilidade de não segregação do resíduo, transportando o 
material misturado a uma usina legalizada de triagem externa. 
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- Riscos de Acidentes: Durante o período das obras existe aumento da possibilidade de acidentes. 

Medida (s) mitigadora(s): 

Durante a fase de construção da rodovia, deverá ser implantada uma sinalização que permita 
a circulação, garantindo acesso e o deslocamento dos usuários, com total segurança. 

O trânsito nos segmentos em obras será controlado por sinais de regulamentação, 
advertência e identificação, de acordo com a legislação vigente referente ao tema, 
envolvendo as seguintes ações: 

- Instalar os sinais antes do início das obras, mantendo-os e conservando-os nos mesmos 

locais, durante todo o período da obra;  

- Manter nos locais de obras de construção e melhoramentos executados em etapas, 

somente os dispositivos relativos à situação presente, ou seja, à etapa em andamento; 

- Posicionar os sinais de forma a não interferir nas distâncias de visibilidade e não limitar às 

condições operacionais do segmento; 

- Planejar os dispositivos considerando: sinais de trânsito, dispositivos de canalização, 

dispositivos luminosos e controle de trânsito; 

- Operar os segmentos em mão única por meio de sinaleiros, barreiras e sinais 

suplementares;  

 

Definir as situações que irão requerer sinalização de obras, considerando: 

- A interdição de faixa de rolamento; 

- Pista escorregadia; 

- Distância ao local das obras; 

- Obras no acostamento e nas OAE; 

- Homens na pista; 

- Caminhões e máquinas na pista;  

- Trecho impedido;  

- Entrada e saída de veículos;  

- Desvios à direita ou à esquerda. 

 

Nas proximidades de centros urbanos, distritos, igrejas, escolas, canteiros-de-obra, pontes ou 
em qualquer local de grande concentração humana, deverá ser instalada sinalização 
adequada e implantados dispositivos de redução de velocidade. 

 

- Processos Erosivos: A formação de processos erosivos se dá sempre que há a necessidade de 

desmatamento para a realização de alguma atividade ou em atividades de terraplenagem ou 

movimentação de terra. 

Medida(s) mitigadora(s): 

É imprescindível a adoção correta de medidas visando evitar focos de degradação, 
principalmente envolvendo: 

- Obras de terraplenagem; 
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- Obras de drenagem; 

- Execução de aterros, cortes e bota-foras; 

- Exploração de jazidas e caixas de empréstimo; 

- Instalação e operação de canteiros de obra, instalações industriais e equipamentos em 

geral; 

- Execução de desmatamento e limpeza de terrenos; 

- Construção e operação de caminhos de serviço; 

- Carregamento de materiais inertes (solo e rocha) para dentro de cursos d’água. 

        São ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos 

processos erosivos decorrentes da obra, e evitar problemas de instabilização de encostas e 

maciços, enfocando, principalmente na faixa de domínio, as áreas de taludes de cortes e 

aterros, áreas de exploração de materiais de construção e bota-foras, áreas de canteiros de 

obras e de caminhos de serviço, dentre outras, que por um manejo inadequado do solo, ou do 

sub-dimensionamento da drenagem, podem acarretar riscos à integridade das estruturas da 

Rodovia.  

       As recomendações a seguir têm caráter preventivo, destacando-se como mais 

importantes as relacionadas à: 

- Adoção, para os taludes de cortes e aterros e nas caixas de empréstimo, jazidas e bota-

foras, de conformação geométrica compatível com as características geotécnicas dos 

materiais e com a topografia das áreas limítrofes;  

- Definição de estruturas e dispositivos físicos de drenagem a serem incorporados à 

infraestrutura viária do trecho (bueiros, sarjetas, descidas d’água, valetas, dissipadores de 

energia etc), com a finalidade de controlar o fluxo das águas pluviais superficiais e profundas;  

- Recuperação da cobertura vegetal para a proteção das superfícies expostas à ação das 

águas pluviais, a regularização e redução do escoamento superficial e o aumento do tempo 

de absorção da água pelo subsolo, contribuindo no controle dos processos erosivos e de 

instabilização e evitando o carreamento de sedimento para as estruturas de drenagem. 

6.1 Impactos ambientais permanentes em função da operação da rodovia 

 

São os efeitos naturais do meio ou decorrentes da operação rotineira da rodovia 

pavimentada, que podem interagir com os componentes ambientais, desencadeando os impactos 

ambientais. Foram considerados os seguintes aspectos ambientais para a fase de operação da 

rodovia: 

A. Trânsito de Veículos  

B. Melhoria de Acesso  

C. Impermeabilização do Solo  

D. Alteração da Dinâmica Hídrica de Escoamento  

E. Intemperismo Climático  
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F. Conservação da Rodovia 

 – Geração de ruídos pelo funcionamento de equipamentos na fase de operação. 

Probabilidade de ocorrência: média, considerando a movimentação de veículos.  
Caráter: negativo.  
Magnitude: baixa.  
Transitoriedade: permanente. 

 – Acidentes ambientais com cargas perigosas em movimentação na rodovia com 

contaminação da água, ar e solo. 

Probabilidade de ocorrência: baixa, considerando a movimentação de veículos, tipo de 
insumos consumidos e produtos gerados nas atividades produtoras desenvolvidas na região. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: alta. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Acúmulo de resíduos sólidos, especialmente nas margens e faixas de domínio das 

rodovias. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando a movimentação de veículos e a circulação 
usuários. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: baixa. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Interferências pontuais na circulação ou movimentação de gado, animais silvestres e da 

população local. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando a barreira física formada por um 
empreendimento linear. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Ocorrência de queimadas no entorno da rodovia causada por usuários. 

Probabilidade de ocorrência: média, considerando a movimentação de veículos, a 
circulação de usuários e o baixo nível de conscientização. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração do uso e ocupação do solo decorrente da expansão a área agropecuária. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando a otimização e a redução dos custos do 
transporte. 
Caráter: indiferente, considerando que esta expansão ocorrerá em áreas atualmente 
ocupadas por pastagens ou outras atividades agrícolas (ex.: plantação de eucalipto). 
Magnitude: média. 
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Transitoriedade: permanente. 

 – Modificação do uso da terra na área afetada pelo projeto. 

Probabilidade de ocorrência: baixa, considerando que o uso da terra predominante é de 
pastagens e culturas de grãos. 
Caráter: indiferente, considerando o uso e ocupação atual. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração da paisagem local. 

Probabilidade de ocorrência: média, considerando o traçado proposto sobrepor a via 
existente em sua maior parte. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: alta. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração de sítios arqueológicos, espeleológicos e culturais. 

Probabilidade de ocorrência: baixa, considerando o baixo potencial arqueológico, não tendo 
sido encontrada nenhuma evidência de sítio arqueológico na área diretamente afetada. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: baixa. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Construção de outros caminhos de caráter secundário nas proximidades do 

empreendimento. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando o uso e ocupação do solo e também as 
variantes propostas. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração da economia local com o incremento da atividade agropecuária. 

Probabilidade de ocorrência: média, considerando a alteração do uso e ocupação do solo. 
Caráter: positivo. 
Magnitude: alta 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração no uso de combustíveis em função da implantação da estrada. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando a otimização do transporte. 
Caráter: positivo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração no coeficiente de risco de acidentes. 
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Probabilidade de ocorrência: média, considerando o aumento da velocidade e do número 
de veículos. 
Caráter: negativo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

 – Alteração do valor econômico das terras confrontantes a estrada. 

Probabilidade de ocorrência: alta, considerando otimização e aumento do conforto do 
transporte a alteração do uso e ocupação do solo. 
Caráter: positivo. 
Magnitude: média. 
Transitoriedade: permanente. 

6.2. Principais medidas mitigadoras para minimizar os impactos da operação da rodovia 

Para a fase de operação do empreendimento não são esperados impactos significativos, 

dada a adequação do projeto e de medidas de controle ambiental e compensação adotadas. As 

medidas ambientais delineadas para o empreendimento e que justificam essa conclusão, são: 

 Revegetação das áreas, utilizando preferencialmente espécies da flora nativa da região; 

 Proteger as superfícies com materiais impermeáveis ou de permeabilidade adequada e 

promover a revegetação das áreas de risco; 

 Incentivar o uso de práticas de conservação de solos (curvas de nível) nas áreas vizinhas às 

rodovias; 

 Revestir as superfícies receptoras da drenagem pluvial com pedras e/ou concreto; 

 Executar dispositivos de dissipação de energia à saída das estruturas de drenagem de modo 

a evitar que a erosão se instale a partir desses pontos de concentração de fluxo; 

 Reconformar e proteger as superfícies de terrenos expostas pelas operações de 

terraplenagem com materiais naturais (terra vegetal, plantio de grama, hidrossemeadura), ou 

artificiais (telas, geotêxteis etc.); 

 Executar e manter em boas condições: sinalização, defensas, terceiras faixas etc.; 

 Compatibilizar, com segurança e sem prejuízos a ambas as partes, em nível local, o uso de 

meios de transporte não motorizado; 

 Proibir a execução de queimadas para a limpeza da faixa de domínio; 

 Manter caminhões-pipa para umedecimento e controle de incêndios e equipamentos para 

manutenção de caminhos de serviço; 

 Desenvolver e manter planos, pessoal e equipamentos para situações de emergência como 

acidentes graves, especialmente, com derramamento de substâncias perigosas, designando 

para o transporte destas, rotas especiais e fazendo cumprir a legislação específica sobre 

esse tipo de transporte; 

 Executar programa de comunicação social e educação ambiental, informando sobre a 

importância de não jogar resíduos dos automóveis; 

 Desenvolver um planejamento global de uso e ordenamento do solo ao longo da rodovia e um 

plano funcional incluindo nesse planejamento os organismos intervenientes em todos os 

níveis, inclusive os órgãos de fiscalização ambiental; 
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 Tratar o sistema viário de forma a reduzir os impactos decorrentes da circulação de veículos 

dentro de áreas urbanizadas ou próximo a locais de atratividade de pedestres (tráfego de 

passagem); 

 Manter um esquema eficiente e rotineiro de preservação de danos graves à rodovia, 

especialmente em períodos de acentuada precipitação pluviométrica. 

 Para evitar problemas com maior escoamento das águas pluviais, serão implantados 

“bolsões” que evitam o escoamento de água para dentro das propriedades; 

 A redução da cobertura vegetal na faixa de domínio foi mínima, pois não foram efetuadas 

variantes na pavimentação da rodovia; 

 Não haverá riscos, em condições normais, de alagamento por má execução ou obstrução de 

drenagem da rodovia. 

Em síntese, o estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Proposição de Medidas e 

Programas Ambientais para a fase operatória do empreendimento de Melhoramento e Pavimentação 

da Rodovia MG-408, Trecho Entrº MG-181 (Brasilândia de Minas) – Entrº BR-365 (Buritizeiro), foi 

protocolado para atendimento à informação/documentação complementar, solicitada pela SUPRAM 

NOR, através do Ofício/SUPRAMNOR/nº 3003/2017. 

A avaliação de impactos ambientais foi pautada pelas informações particulares do 

empreendimento e da caracterização ambiental da área de inserção da rodovia, cuja qual foi obtida a 

partir de estudo ambiental (PLANEX, 2010) elaborado para o processo de licenciamento ambiental 

do empreendimento. A avaliação de impactos ambientais foi realizada a partir da composição de três 

metodologias que proporcionaram a identificação, qualificação e descrição dos impactos ambientais 

de efeitos benéficos e adversos ao meio e sociedade. Destaca-se que o processo de avaliação dos 

impactos ambientais subsidiou a definição das medidas de controle ambiental, de forma a mitigar os 

impactos negativos ou potencializar os impactos positivos.  

7. Programas e/ou Projetos 

As recomendações técnicas e especificações para serviços e obras que visam à proteção ou 

recuperação ambientais devem ser aplicadas concomitantemente com a evolução dos trabalhos para 

pavimentação.  

Muitas dessas atividades estão integradas ao conjunto de operações e custos da obra 

rodoviária de melhorias e pavimentação, entretanto devem ser acompanhadas pela supervisão e 

fiscalização ambiental. Entre elas:  

-Preservação de APP’s;  

-Compactação de bota-foras;  

-Execução de valetas de proteção de corte e aterro;  

-Sarjetas em corte;  

-Execução de soleiras de dispersão e dispersores em descidas d’água e outras obras 

de drenagem;  

-Roçada manual ou mecânica de taludes, substituindo a “raspagem” de cortes que não 

serão terraplenados;  

-Construção de abrigos de passageiros  
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-Redimensionamento e substituição de obras de drenagem insuficientes;  

-Proteção de áreas nascentes e cursos d’água.  

 
As medidas de controle ambiental, compuseram a estrutura metodológica dos seguintes 

Programas Ambientais a serem aplicados durante a operação do empreendimento: 

-Programa de Conservação da Rodovia e Segurança dos Usuários; 

-Programa de Procedimentos em Situações Emergenciais; 

-Programa de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento da Fauna. 

 

Salienta-se a importância de execução dos Programas Ambientais para a manifestação dos 

impactos ambientais positivos em sua plenitude e o controle e/ou mitigação das adversidades 

vinculadas aos impactos ambientais negativos. 

Para a conservação das condições ideais de trafegabilidade e de segurança do trecho 

rodoviário, é essencial a realização do Programa de Conservação da Rodovia e Segurança dos 

Usuários de forma periódica durante à operação da rodovia. A possibilidade de degradação 

acelerada da via, por intensificação do tráfego e por ações naturais climáticas, se contrapõe à 

melhoria nas condições de trânsito e da segurança dos usuários, possuindo efeitos antagônicos, com 

potencial de minimizar ou anular os benefícios proporcionados pela pavimentação do trecho aos 

usuários. 

Outro ponto relevante ao estudo são os ambientes preservados nas proximidades do 

empreendimento, em especial, e as matas ciliares de cursos d’água transpostos pelo trecho e os 

ambientes de vereda às margens da rodovia, áreas que abrigam uma potencial fauna diversa, 

compreendendo, possivelmente, locais de reprodução de espécies. 

Tendo em vista o risco de ocorrências de situações emergenciais, causadas por acidentes 

com o transporte de produtos perigosos na rodovia, com potencial de degradação dos ambientes 

hídricos e de veredas, destaca-se a aplicação do Programa de Procedimentos em Situações 

Emergenciais como forma a se adotar para, em casos de acidentes com desdobramentos nas 

condições ambientais, o controle e posterior definição de recuperação da área. Destaca-se que a 

prevenção das situações emergenciais no empreendimento consiste na própria manutenção das 

condições ideais de trafegabilidade e de segurança da rodovia. 

Em relação aos atropelamentos de fauna, fato recorrente em empreendimentos rodoviários, 

indica-se o Programa de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento da Fauna, de modo a ser 

executado sistematicamente durante as obras de implantação do empreendimento, orientando 

quanto às medidas para a mitigação do impacto, e a execução durante o período de operação da 

rodovia, readequando as medidas implantadas, caso necessário, e verificando suas eficácias quanto 

à finalidade de proteção à fauna. 

7.1 O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD apresentado visa o restabelecimento 

da qualidade ambiental de uma Vereda em processo de degradação, localizada às margens do 
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trecho rodoviário que se inicia no entroncamento da MG-181 (Brasilândia de Minas) e termina no 

Entrº BR 365/MG, com extensão de 110,50 km. A vereda em questão está localizada entre as 

estacas 4318 e 4323 LD/LE, nas coordenadas UTM N=8072122, E=448141. 

O PRAD é um dos estudos ambientais previstos na Resolução CONAMA 237/97, exigido pelo 

Poder Público, que tem a finalidade de propor a recuperação de áreas degradadas com a construção 

ou operação de uma obra ou atividade, como por exemplo uma rodovia. 

Conceituação 

A dimensão ambiental deve constituir uma variável essencial no planejamento do 

desenvolvimento. A utilização inadequada dos recursos naturais viola os ecossistemas, prejudicando 

ou mesmo destruindo sua capacidade de auto regulação e renovação, resultando em progressiva 

redução da biodiversidade, degradação ambiental, e enfim, das condições de vida. 

Genericamente o conceito de degradação ambiental refere-se às modificações impostas pela 

sociedade aos ecossistemas naturais, alterando (degradando) as suas características físicas, 

químicas e biológicas, comprometendo, assim, a qualidade de vida dos seres humanos.  

Área Degradada pode ser conceituada como um ambiente modificado por obras de 

engenharia, como também por processos erosivos porventura advindos de intervenções anteriores, 

que alteraram suas características originais além do limite de recuperação natural dos solos, 

exigindo, assim, a intervenção do homem para sua recuperação. 

A erosão 

A erosão é um dos principais processos que atuam na evolução e configuração da superfície 

da Terra. É o processo de desgaste das formações superficiais, removendo as partículas das 

porções mais elevadas, transportando e depositando-as nas mais baixas: depressões das encostas, 

vales e corpos d’água. Nas regiões intertropicais, o principal agente da erosão é a ação da chuva, 

principalmente, das chuvas torrenciais. 

A Dinâmica Erosiva 

A erosão se desenvolve e evolui a partir da exposição dos solos, quase sempre provocada 

pelo desmatamento, ao impacto direto das chuvas, que promove a desagregação de suas partículas.  

A dinâmica erosiva pode ser resumida pela seguinte seqüência: 

Desmatamento ou obra de engenharia (área fonte de sedimento)  

Erosão (laminar, em sulcos ou voçorocas) 

Degradação da área  

Transporte dos sedimentos 

Deposição (em depressões e corpos d’água) 

Nova degradação. 
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Recuperação da Área Degradada referente a uma Vereda em processo de degradação, 

localizada às margens do trecho rodoviário que se inicia no entroncamento da MG-181 (Brasilândia 

de Minas) e termina no Entrº BR 365/MG, com extensão de 110,50 km. A vereda em questão está 

localizada entre as estacas 4318 e 4323 LD/LE, nas coordenadas UTM N=8072122, E=448141. 

Tratamento de uma nascente de água localizada à montante da vereda que, devido à 

ausência de vegetação no local, contribui para o agravamento do processo erosivo; 

Implantação de dispositivos de drenagem na estrada vicinal localizada à montante da área a 

ser recuperada que, devido à ausência de tratamento do lançamento das águas pluviais, contribui 

para o desenvolvimento da degradação; 

Revegetação da área em degradação, possibilitando a regeneração natural da vereda. 

Caracterização e Localização da área 

O Projeto de Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e Pavimentação da rodovia em 

questão visa a conexão regional de municípios mineiros através do Projeto Estruturador do Noroeste 

de Minas e contemplado no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. 

O trecho em estudo é segmento de rodovia municipal em leito natural, iniciando-se no 

entroncamento da MG-181 (Brasilândia de Minas) e terminando no Entrº BR 365/MG, com extensão 

de 110,50 km. Geograficamente, o traçado situa-se entre as coordenadas UTM N=8.112.801 e 

E=390.075 (Início do trecho) e N=8.061.236 e E=468.648 (fim do trecho). 

Considerando-se o “Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais”, as características 

geométricas a serem adotadas para o trecho em estudo, considerando-se região de topografia 

ondulada, são aquelas correspondentes a Classe IB (VMDAT > 1.400 Veic./dia). 

Velocidade de Projeto = 80 km/h 

Superelevação = 8,00% 

Faixa de domínio = 30 m 

Valor mínimo de “K” para curvas verticais convexas: 
Desejável 48 (V=80 km/h) 
Absoluto 29 (V=80 km/h) 

Valor mínimo de “K” para curvas verticais côncavas: 
Desejável 32 (V=80 km/h) 
Absoluto 24 (V=80 km/h) 

Foram consideradas as seguintes condições para a determinação dos parâmetros 

intervenientes: 

O greide projetado corresponde ao pavimento acabado no eixo da plataforma. As rampas 

máximas e mínimas adotadas para a rodovia foram de 7,7487% e de 0,1025%.  
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A seção transversal definida para implantação do trecho segundo os estudos de Tráfego, o 

Termo de Referência do Edital e determinações da fiscalização ficou com as seguintes dimensões: 

Pista de rolamento (2x3,50m)  = 7,00m; 

Largura do acostamento (2x1,50m) = 3,00m; 

Dispositivo de drenagem (2x0,70m) = 1,40m; 

Largura total da plataforma  = 11,40m; 

Abaulamento na tangente  = 3,00% 

Localização da área degradada 

 

A Vereda está localizada entre as estacas 4318 e 4323 LD/LE, nas coordenadas UTM 

N=8072122, E=448141. A área a ser recuperada está localizada à margem esquerda da rodovia, 

adjacente à vereda, perfazendo uma área total de intervenção de aproximadamente 5.950,00m². 

 

  
Foto 1: Vereda – Lado esquerdo. 

  
Foto 1: Vereda – Lado direito. 

 

 

7.2 Projeto de Drenagem  
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Obtidas as vazões máximas prováveis dos estudos hidrológicos, o projeto de drenagem 

constou dos estudos de verificação hidráulica dos bueiros existentes e da definição de dispositivos 

necessários a captar as águas e conduzi-las, adequadamente, de modo a não comprometer os 

elementos do corpo estradal.  

Estes dispositivos se agrupam em:  

• Drenagem de talvegue (bueiro de grota);  

• Drenagem superficial;  

• Drenagem profunda;  

• Obra de arte especial.  

 

Respectivo à drenagem de talvegue, os bueiros tubulares e celulares foram calculados para 

atenderem respectivamente à capacidade de vazão para períodos de recorrência de 15 e 25 anos.  

Já a drenagem superficial teve como objetivo posicionar os diversos dispositivos de coleta 

das águas superficiais que incidem na plataforma da estrada, conduzindo-as convenientemente para 

fora de seu corpo. Os dispositivos utilizados no projeto foram: sarjetas, valetas de proteção de corte 

e aterro, decidas d’água de aterro, decidas d’água de aterro em degraus, saídas d’água em corte e 

aterro, meio fio, caixas coletoras, passagem sobre sarjeta, bacia de acumulação, diques de 

amortecimento, dissipador de energia. Enquanto a drenagem profunda prevê a implantação dos 

dispositivos de camada drenante, drenos profundos para corte em rocha, drenos profundos de corte 

em solo e terminal de drenos.  

Em relação as obras-de-arte especiais, estão previstas 5 pontes na extensão do 

empreendimento, correspondendo aos locais de transposição dos cursos d’água de maior expressão. 

Destaca-se a previsão de aproveitamento sem alterações em 2 pontes, enquanto que nas outras 3 

pontes são previstos alargamentos da estrutura. A seguir são elencadas as 5 obras de arte 

especiais. 

• Ponte sobre o Córrego do Tronco (Est. 323+19,701 a 326+9,701). Estrutura a ser mantida e 
alargada, devido ao estreitamento de sua plataforma;  

• Ponte sobre o Ribeirão Cercado (Est. 599+2,148 a 600+10,148). Estrutura a ser mantida e 
alargada, devido ao estreitamento de sua plataforma;  

• Ponte sobre o Rio Caatinga (Est. 1035+7,551 a 1041+3,551). Estrutura a ser mantida, sem 
alargamento;  

• Ponte sobre o Rio do Sono (Est. 3551+14,166 a 3558+5,966). Estrutura a ser mantida, sem 
alargamento;  

• Ponte sobre o Riacho Coité (Est. 4225+18,157 a 4227+17,757). Estrutura a ser mantida, e 
alargada, devido ao estreitamento de sua plataforma.  

Estas pontes foram objeto de vistoria e verificação hidráulica. A suficiência hidráulica de todas 

as pontes foi analisada e verificada. O tempo de recorrência para a determinação da descarga de 

projeto foi de 50 anos, fazendo-se a verificação da máxima cheia para 100 anos.  
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Salienta-se que no estudo de impactos ambientais e proposição de medidas de controle 

ambiental e programas ambientais para a fase operatória do empreendimento, considera a 

implantação e fiscalização de execução dos dispositivos de drenagem de forma adequada e eficiente 

a evitar a degradação da plataforma rodoviária e de seu entorno por drenagens pluviais e fluviais. 

7.3 Projeto de Sinalização  

O Projeto de Sinalização obedeceu às determinações do Código de Trânsito Brasileiro, Anexo 

II – Revisão – Resolução n.º 160/04 do CONTRAN; RT-01.12 Caderno de Sinalização Viária 

Horizontal – Projetos Padrão (DG/GNT-DER/MG-2005); VOLUME I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito) 2005; VOLUME II – Sinalização 

Vertical de Advertência (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito) 2007; e VOLUME IV – 

Sinalização Horizontal (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito) 2007.  

Tal projeto compreendeu para o empreendimento, a concepção e o detalhamento dos 

sistemas de sinalização horizontal e vertical, complementados por dispositivos de segurança, de 

maneira a proporcionar ao usuário um desempenho seguro no fluxo de tráfego.  

Destaca-se que para a segurança rodoviária, foram projetadas defensas singelas “semi 

maleáveis”, para impedir o acesso de veículos desgovernados a locais próximos à via, que ofereçam 

riscos de acidentes. As defensas são projetadas nas seguintes condições: nas entradas e saídas de 

ponte; aterros com aspectos geométricos desfavoráveis como altura e declividade; e condições de 

terreno após talude de aterros (terrenos muito íngremes, local com precipício, muro de arrimo ou 

presença de rios e lagoas).  

As medidas de controle ambiental propostas subsidiaram a definição dos seguintes 

Programas Ambientais previstos de execução durante a fase de operação do empreendimento:  

 Programa de Conservação da Rodovia e Segurança dos Usuários;  

 Programa de Procedimentos em Situações Emergenciais;  

 Programa de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento da Fauna.  

7.4 Programa de Conservação da Rodovia e Segurança dos Usuários 

O Programa de Conservação da Rodovia e Segurança dos Usuários têm por finalidade 

manter as condições seguras e confortáveis de tráfego no trecho pavimentado, estabelecendo 

diretrizes para conservação da rodovia e corrigindo eventuais danos ou avarias causadas pela 

operação rotineira do empreendimento e pelas intempéries climáticas.  

O Programa se justifica pela necessidade de manutenção oportuna e adequada da rede 

rodoviária, em virtude do desgaste dos pavimentos cuja condição interfere nos custos operacionais 

dos veículos, principalmente no consumo de pneus e combustíveis, nos custos de manutenção, 

tempo de viagem e segurança dos usuários.  

Os trabalhos de manutenção da rodovia deverão seguir o Manual de Gerência de Pavimentos 

– Publicação IPR 745 – cuja escolha da metodologia de trabalho ficará a cargo do DEER/MG. 
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Deverão ainda contemplar os procedimentos descritos no Manual de Conservação Rodoviária do 

DEER/MG.  

Os principais serviços a serem contemplados na manutenção rotineira da rodovia são 

descritos na sequência:  

Poda da vegetação na faixa de domínio  

 A poda da vegetação na faixa de domínio deve ocorrer por meio de roçada manual ou 

mecânica tendo em vista manter as condições ideais de visibilidade na plataforma 

rodoviária para segurança dos usuários. A sinalização rodoviária vertical e horizontal 

deve ser desobstruída, da mesma forma que devem ser desobstruídos os dispositivos 

de drenagem eventualmente encobertos pela vegetação. 

 Os resíduos orgânicos provenientes da poda devem ser recolhidos em sacolas 

devidamente identificadas, e destinados preferencialmente a locais que fazem o 

processamento de composto orgânico para utilização na agricultura ou ornamentação 

paisagística. Os resíduos orgânicos da poda não devem ser abandonados na 

plataforma rodoviária de maneira que não ocorram riscos de obstrução dos 

dispositivos de drenagem pluvial, da mesma maneira que não devem ser misturados 

com outros resíduos para evitar a contaminação.  

 Concomitante ao recolhimento do resíduo orgânico proveniente da poda da vegetação 

na faixa de domínio da rodovia deve ser providenciado o serviço de limpeza da 

plataforma rodoviária e recolhimento dos resíduos sólidos porventura existentes no 

local evitando a obstrução dos dispositivos de drenagem pluvial ou o abandono de 

resíduos na pista de rolamento.  

 Os resíduos sólidos comuns devem ser recolhidos em recipientes específicos e 

devidamente identificados de maneira que não haja a mistura com os resíduos 

orgânicos provenientes da poda, para viabilizar a destinação adequada de cada um 

deles privilegiando a reutilização e reciclagem quando possível.  

Limpeza de sarjetas e caixas coletoras  

 A limpeza de sarjetas e caixas coletoras da drenagem pluvial deve ocorrer com o 

objetivo de desobstruir esses elementos para que haja o perfeito funcionamento do 

escoamento e direcionamento das águas pluviais. Normalmente os dispositivos de 

drenagem pluvial são obstruídos por sedimentos e material orgânico que podem ser 

recolhidos e destinados adequadamente, ou mesmo depositados na faixa de domínio 

em local onde não haja risco de novas obstruções ou aporte a cursos d’água. Os 

resíduos sólidos porventura existentes nos dispositivos de drenagem pluvial devem 

ser recolhidos em recipientes exclusivos para esse fim e destinados adequadamente, 

privilegiando a reutilização e reciclagem quando possíveis.  

Vistoria e manutenção nos dispositivos de drenagem e taludes  
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 A vistoria e manutenção nos dispositivos de drenagem e nos taludes da rodovia têm 

por objetivo identificar e corrigir possíveis danos que possam estar prejudicando a 

função desses elementos. Os dispositivos de drenagem devem ser mantidos em 

condições ideais de uso de maneira que haja a condução adequada das águas 

pluviais e de talvegue, evitando o solapamento dos elementos ou danos à plataforma 

rodoviária. Os dispositivos de drenagem devem contribuir com a estabilidade dos 

taludes.  

 Já os taludes devem ser mantidos em condições seguras de estabilidade geotécnica 

para prevenir a formação de processos erosivos e movimentos de massa. Para o caso 

dessas ocorrências, deve ser providenciada a conformação dos taludes e a 

recuperação dos processos erosivos.  

 Quando necessário, deve ser providenciada a implantação de dispositivos de 

drenagem nos locais com ausência ou insuficiência desses elementos, para evitar a 

formação ou avanço de processos erosivos e movimentos de massa, assim como 

deve ser providenciado o revestimento vegetal ou o adensamento da vegetação em 

áreas com exposição de solo e risco geotécnico, principalmente nos taludes e 

encostas de morro no entorno da rodovia. Quando necessário deve ser providenciada 

a conformação geométrica dos taludes para contribuir com a estabilidade geotécnica.  

Vistoria e manutenção da pista de rolamento e sinalização rodoviária  

 A vistoria e manutenção da pista de rolamento devem ocorrer com o objetivo de 

identificar e corrigir possíveis avarias e irregularidades no pavimento da rodovia que 

possam comprometer a segurança e conforto dos usuários.  

 Devem ser realizadas operações de tipo tapa buraco, substituição do revestimento do 

pavimento e, quando necessário, deve ser promovida a reconformação da base ou 

manutenção na drenagem profunda para correção de problemas estruturais na 

plataforma.  

 Concomitante à vistoria na pista de rolamento deve ser providenciada a vistoria nos 

dispositivos de sinalização vertical e horizontal da rodovia e a manutenção ou 

substituição desses elementos de maneira a garantir a segurança dos usuários. De 

acordo com o cenário de uso e ocupação do solo no entorno da rodovia, deve ser 

providenciada o incremento e atualização da sinalização rodoviária.  

Segurança do trabalhador e dos usuários da rodovia  

 Durante a execução dos serviços referentes à conservação e manutenção rotineiras 

da rodovia devem ser adotados os dispositivos de segurança necessários à proteção 

dos trabalhadores e dos usuários da rodovia, incluindo a implantação de sinalização 

provisória para prevenção de acidentes. Os trabalhadores devem ser devidamente 

treinados para execução dos serviços e seguirem as normas e procedimentos de 

segurança do trabalho. Devem ser disponibilizados Equipamentos de Proteção 
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Individual - EPI e coletiva aos trabalhadores, e promovido o treinamento de uso 

desses equipamentos.  

Cronograma 

Está previsto que os serviços de conservação e manutenção rotineira da rodovia sejam 

realizados com frequência mínima semestral preferencialmente anterior ao período de chuvas em 

meados de setembro/outubro e logo após o período de chuvas em meados de abril/maio. Os 

serviços de conservação anterior ao período de chuvas têm por objetivo principal preparar a 

plataforma rodoviária para as condições mais severas do tempo prevenindo a ocorrência de avarias, 

enquanto a manutenção logo após a chuva tem por objetivo principal a correção de eventuais danos 

ou irregularidades causadas pela chuva. Recomenda-se o envio de relatórios fotográficos semestrais 

ao órgão ambiental, apresentando os serviços que foram executados durante a conservação e 

manutenção rotineira da rodovia.  

A execução do Programa é de responsabilidade do empreendedor. Destaca-se que o trecho 

rodoviário em estudo, respectivo à rodovia MG-408, está subordinado à 39ª Coordenadoria Regional 

(CRG) do DEER/MG.  

7.5. Programa de Procedimentos em Situações Emergenciais  

O Programa de Procedimentos em Situações Emergenciais se justifica pelo risco de 

acidentes com o transporte de cargas, em especial, de cargas perigosas que contribuem para a 

insegurança dos usuários da rodovia e, em casos de sinistros, resultam na a degradação do 

ambiente.  

O objetivo geral do Programa é definir ações de caráter preventivo e orientar a um sistema 

coordenado de atendimento a acidentes com cargas perigosas que envolve diversos organismos, 

possibilitando a minimização rápida e eficaz de acidentes dessa natureza.  

Em caso de acidentes com riscos ambientais devem ser adotadas, com meios e recursos 

próprios do empreendedor, as medidas necessárias para o controle das consequências do acidente, 

com vistas a minimizar os danos à saúde pública e ao meio ambiente, incluindo as ações de 

contenção, recolhimento, neutralização, tratamento e disposição final dos resíduos gerados no 

acidente, bem como para a recuperação das áreas impactadas, de acordo com as condições e os 

procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  

No Estado de Minas Gerais, a Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental – DEAMB da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais – SEMAD 

(conforme o Decreto 45.824/2011 em seu Artigo 50) tem por finalidade planejar e atuar de forma 

integrada e articulada com instituições públicas e privadas, no atendimento a acidentes e 

emergências ambientais, que coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, bem como 

fomentar a adoção de ações preventivas, competindo-lhe:  

I - realizar as ações de prevenção e atendimento a situações de emergência ambiental, em 
articulação com a sociedade civil, bem com as instituições intervenientes no assunto, em 
conformidade com as normas e diretrizes vigentes;  
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II – coordenar, especificamente em relação à extensão do dano ambiental causado, e prestar 
suporte técnico no atendimento a acidentes e emergências decorrentes de atividades 
industriais, minerárias, de transporte de produtos e resíduos perigosos, e infraestrutura;  

III – atender acidentes com situações de mortandade de peixes, com apoio da Diretoria de 
Fiscalização da Pesca, dos Núcleos Regionais de Fiscalização e da Polícia Militar de Minas 
Gerais;  

IV - propor normas e procedimentos referentes à prevenção e ao atendimento às 
emergências ambientais;  

V – fomentar e orientar a implementação de Planos de Auxílio Mútuo – PAM – para 
prevenção e resposta às emergências ambientais em nível local e regional;  

VI - realizar avaliação técnica, estabelecendo medidas de controle, por meio de ações 
estratégicas adotadas durante o atendimento à emergência ambiental, visando minimizar os 
impactos gerados na área atingida pelo acidente;  

VII - fomentar o processo de elaboração, desenvolvimento e implementação de Programas de 
Gerenciamento de Riscos, Planos de Contingência e Planos de Comunicação de Riscos;  

VIII - desenvolver e apoiar ações do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta 
Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2;  

IX – coordenar a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2, bem como desenvolver 
e apoiar ações do Plano Nacional do P2R2;  

X - apoiar projetos e programas para o mapeamento de áreas de risco ao meio ambiente e à 
saúde pública, fomentando a implantação de sistemas de alerta e preparação da comunidade 
para situações de emergência;  

XI - estabelecer parcerias com empresas públicas, privadas e a sociedade civil e organizada, 
com a finalidade de fortalecer suas ações pertinentes;  

XII - desenvolver, capacitar e equipar técnica e operacionalmente os recursos humanos para 
tratar de situações de emergência envolvendo riscos e acidentes ambientais;  

XIII – intercambiar informações com outros órgãos das administrações públicas nas esferas 
federal, estadual e municipal sobre riscos e acidentes ambientais; e  

XIV – elaborar e atualizar o Procedimento Operacional Padrão – POP – para acionamento e 
atendimento a emergência em campo.”  

 

A DEAMB/SEMAD registrou entre os anos de 2006 e 2015, um total de 1560 de comunicados 

de acidentes e emergências, e eventos de mortandade de peixes. Somente em 2015, último ano com 

dados disponibilizados no sítio eletrônico da SEMAD, foram registrados 222 comunicados, sendo 197 

comunicados de acidentes e emergências, e 25 comunicados de eventos de mortandade de peixes. 

Cabe destacar que dos 197 comunicados de acidentes e emergências, 144 registros correspondiam 

ao transporte rodoviário, representando 73% do total de acidentes e emergências relatadas à 

DEAMB no ano de 2015. As rodovias com maiores índices de acidentes no Estado de Minas Gerais 

correspondem à BR-381, à BR-040 e à BR-262, tendo como principais causas o excesso de jornada 

de trabalho dos motoristas e o desrespeito dos limites de velocidade estipulados.  

A seguir é apresentada a indicação de comunicação em casos de acidentes durante a 

operação da rodovia, com potenciais consequências de gerarem situações emergenciais no que 
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tange à contaminação de solo e ambientes hídricos e incêndios florestais, e as atribuições de atores 

envolvidos.  

- Comunicação de Acidentes 

Os acidentes com dano ambiental deverão ser comunicados por meio do telefone de 
atendimento do Estado de Minas Gerais 155, escolhendo a opção 5, Serviços do Sistema 
Estadual Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ou diretamente no Núcleo 
de Emergências Ambientais – NEA:  

Celulares de Plantão: (31) 9822.3947 / 9825.3947  

- Coordenação de Atendimento a Acidentes  

Para a coordenação no atendimento a acidentes e emergências ambientais, foi criado o 
Núcleo de Emergência Ambiental – NEA. O NEA possui uma equipe técnica altamente 
qualificada, 24 horas de plantão, que atua no assessoramento ao atendimento e controle dos 
danos ao meio ambiente e à saúde humana, causados por acidentes. Atua em parceria com 
outras instituições, como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Ambiental da 
Secretaria de Estado de Saúde e Prefeituras.  

- Atores participantes e suas respectivas atribuições e responsabilidades  

DEER-MG/Polícia Rodoviária Estadual  

• Operar o sistema viário;  

• Sinalizar, isolar e desobstruir a rodovia de acordo com a situação apresentada;  

• Mobilizar recursos humanos e materiais para apoio aos trabalhos de campo.  

 
- Empresa Transportadora  

• Providenciar equipamentos e mão de obra para a solução do problema apresentado, tanto 

do ponto de vista de segurança, quanto ambiental e de trânsito;  

• Comunicar a ocorrência aos órgãos competentes;  

• Operacionalizar a remoção do produto envolvido na ocorrência, de acordo com a orientação 

e supervisão da DEAMB/SEMAD e da empresa responsável pelo produto;  

• Participar da operação de transferência ou transbordo de carga, quando necessário, 

providenciando os recursos indispensáveis para tal;  

• Operacionalizar a remoção do veículo, em concordância com os representantes dos órgãos 

do DEER-MG, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros Militar e SEMAD.  

 
- Empresa Responsável pelo Produto Perigoso  

• Apoiar os trabalhos de campo, através do fornecimento de equipamentos e de mão de obra 

para a solução do problema apresentado, tanto do ponto de vista de segurança, quanto 

ambiental;  

• Apoiar a empresa transportadora no transbordo da carga, quando necessário, indicando o 

local de descarte do produto de transbordo, quando solicitado pela autoridade pública;  
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• Fornecer as informações necessárias aos órgãos competentes quanto às características e 

riscos do produto, visando propiciar condições seguras e adequadas ao atendimento 

emergencial.  

- Defesa Civil Estadual  

• Acionar os órgãos competentes;  

• Mobilizar os recursos humanos e materiais para apoio aos trabalhos de campo;  

• Manter cadastro atualizado dos recursos humanos e materiais para suporte às atividades de 

campo durante o atendimento aos acidentes.  

- Corpo de Bombeiros Militar  

• Acionar a Defesa Civil, repassando as informações relativas às ocorrências, quando estas 

forem comunicadas;  

• Operacionalizar as ações de prevenção e combate a incêndios e salvamentos;  

• Apoiar os trabalhos de campo com os recursos humanos e materiais nas operações de 

transbordo de carga, contenção e remoção do produto envolvido no acidente;  

• Atuar, em caráter cooperativo, na operacionalização das ações de campo, em conjunto com 

os técnicos e/ou recursos da empresa transportadora.  

- Outras Entidades  

Conforme a ocorrência, outras entidades poderão colaborar com as ações de campo, desde 

que estejam estruturadas para tal. Citamos os Órgãos de Saneamento Básico, de 

fornecimento de Energia, órgãos de saúde (hospitais, postos de saúde, entre outros).  

Cronograma  

As responsabilidades de cada público envolvido devem ser permanentes durante toda a etapa 

de operação da rodovia, sendo reavaliadas e readequadas constantemente pelos atores envolvidos 

no cenário do transporte rodoviário.  

A responsabilidade de gerenciamento do trecho rodoviário compete ao empreendedor, 

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, entretanto 

todos os atores envolvidos (empresas de transporte; responsáveis pela carga; defesa civil; órgão 

ambiental) possuem suas respectivas atribuições em casos de ocorrências de sinistros rodoviários 

com potencialidade de degradação ambiental.   

7.6. Programa de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento da Fauna  

 

O Programa de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento da Fauna possui como 

objetivo geral a mitigação dos atropelamentos da fauna e, consequentemente, o aumento da 

segurança dos usuários do empreendimento rodoviário referente ao trecho Brasilândia de Minas - 

Buritizeiro. Este objetivo geral deve ser obtido a partir dos seguintes objetivos específicos do 

Programa:  
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• Identificar locais potenciais de travessia de fauna no trecho a partir dos registros de 
atropelamento da fauna;  

• Instruir quanto à implantação e aplicação de medidas de controle ambiental para a 
mitigabilidade dos atropelamentos da fauna.  

 

A alta incidência de atropelamentos da fauna ocorrente em rodovias de todo o planeta gera 

graves impactos sobre os ecossistemas presentes no entorno dos empreendimentos rodoviários. A 

dinâmica de populações, relações ecológicas e perpetuação de espécies são afetadas pela 

significativa mortandade de espécimes vítimas de atropelamentos nas rodovias. Estima-se um valor 

na ordem de bilhões de perda de indivíduos da fauna por ano no mundo.  

Em análise de 66 trabalhos relacionados a atropelamentos de fauna em rodovias brasileiras, 

no período de 2000 a 2009, Dornas et al. (2012) estimou uma taxa de atropelamentos de fauna de 

8,65 atropelamentos/km/ano, o que resulta em um total de aproximados 14,7 milhões de 

atropelamentos de animais por ano no Brasil. Esta estimativa é ainda considerada conservadora, 

uma vez que uma parte dos estudos de atropelamento de fauna, devido as suas metodologias, 

subestimam ou não consideram as ocorrências de atropelamentos de animais de pequeno porte 

como anfíbios. A diversidade de metodologias utilizadas nestes estudos é um fator que contribui para 

imprecisão de valores de atropelamentos da fauna. Acredita-se que o real número de atropelamentos 

por ano no país pode chegar a 470 milhões e até mesmo extrapolá-lo, considerando apenas os 

atropelamentos de vertebrados.  

Além da mortandade de animais e prejuízos aos ecossistemas, os atropelamentos de fauna 

ainda representam um risco à segurança dos usuários da via e dispêndios onerosos. Na Europa 

estudos apontam que tais acidentes, em especial colisões com alces e veados, representam custos 

anuais de 100 milhões de euros, além de representar sério risco de fatalidade ao condutor e 

passageiros do veículo (SEILER; HELLDIN, 2006), enquanto que nos EUA estima-se prejuízo médio 

por veículo danificado de 1.577,00 dólares em casos de colisões com a fauna (FORMAN et al., 

2003). Destaca-se que no Brasil, colisões entre veículos automotores e animais silvestres de médio e 

grande porte e até mesmo colisões com animais da pecuária, que porventura acessem a via, podem 

causar grandes prejuízos ao acidentado e colocar sua vida em risco.  

Estudos a respeito do tema, em especial, aqueles relativos à ecologia de estradas, ou Road 

Ecology, área do conhecimento recentemente classificada e com constantes avanços, buscam inferir, 

através de metodologias científicas, acerca dos efeitos de rodovias sobre os ecossistemas do 

entorno. Estes estudos procuram reduzir os impactos negativos sobre o ambiente, em especial 

aqueles relacionados à fauna, através de proposições de medidas que evitam ou reduzam as 

adversidades promovidas.  

Dessa maneira, o Programa se justifica pelo potencial de atropelamentos da fauna no trecho 

viário, sendo necessária a execução de estudo, vislumbrado pelo Programa, para identificação, 

proposição e adoção de medidas que mitiguem os atropelamentos da fauna no trecho em estudo. A 

efetivação do Programa resultará em coleta de informações para execução de ações que 

contribuirão para uma mitigação do impacto de atropelamentos da fauna, e consequentemente, para 

o aumento da segurança de tráfego da rodovia.  
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O procedimento metodológico proposto no Programa consiste em um monitoramento 

sistemático das ocorrências de atropelamentos da fauna no trecho em estudo, pautado em diretrizes 

e recomendações do protocolo de estudo utilizado no Projeto Malha (CBEE, 2013) e na Instrução 

Normativa IBAMA nº 13, de 19 de julho de 2013, em especial no item “Da Amostragem de 

Atropelamento de Fauna”.  

Destaca-se que foram realizadas 6 campanhas mensais, entre o período de maio e outubro 

de 2014, no trecho viário em estudo. Dessa forma, indica-se a mesma metodologia de 

monitoramento para critérios complementares e comparativos com os resultados já obtidos.  

A área monitorada pelo Programa corresponde a todo o trecho de aproximados 110 km da 

rodovia MG-408, previsto de pavimentação, que liga a rodovia MG-181, em Brasilândia de Minas, à 

rodovia BR-365, em Buritizeiro.  

As atividades de monitoramento correspondem todas ações de coleta de dados, ou seja, os 

monitoramentos em si, e o trabalho destes dados, que compreendem a organização das informações 

em um banco de dados eletrônico, análise dos resultados e proposições de medidas de proteção à 

fauna, com verificação da aplicação e eficácia destas medidas.  

Indica-se a frequência mensal havendo espaçamento de período homogêneo entre as 

campanhas, com máxima flexibilidade de alteração de uma semana, como preconizado pela 

Instrução Normativa IBAMA nº 13/2013. Sugere-se que em período anterior à conclusão da 

pavimentação do trecho rodoviário sejam realizadas 6 campanhas de monitoramento, de forma a 

complementar as 6 campanhas já realizadas, totalizando 12 campanhas. Em etapa operatória da 

rodovia, indica-se a execução de 12 campanhas mensais conforme estabelece a IN IBAMA nº 

13/2013.  

As campanhas de monitoramento durante a operação da rodovia, devem possui caráter 

comparativo aos resultados obtidos anterior à pavimentação e análise da eficácia das medidas de 

proteção à fauna, que visam a mitigação dos atropelamentos, implantadas durante a instalação do 

empreendimento.  

Em cada campanha de monitoramento, observações ao longo de todo o trecho devem ser 

realizadas por um observador exclusivo a esta atividade, através de deslocamento por veículo 

automotor com velocidade máxima de 40 km/hora conduzido por um segundo integrante, destinado 

somente a direção do veículo. As observações se atentarão para os animais atropelados 

encontrados na via, porém avistamentos da fauna nas margens da estrada e atravessando a via 

também devem ser considerados.  

Destaca-se que o esforço amostral por campanha de monitoramento, já realizadas no trecho, 

foi de 4 deslocamentos, contemplando deslocamentos no período matutino, ao nascer do sol, e em 

período vespertino, com intuito de aumentar o esforço de procura por registros de fauna na pista. 

Destaca-se que o nascer do sol é um importante momento para encontro de espécimes atropeladas, 

uma vez que consiste no início do período de atividade de espécies carniceiras. Assim indivíduos 

mortos podem ser encontrados antes de serem removidos por tais espécies.  
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Os deslocamentos ainda foram realizados, para cada período monitorado, a partir de cada 

município limite da via. Dessa maneira os 4 deslocamentos por campanha consistiram:  

• Deslocamento no período matutino, iniciando de Buritizeiro;  

• Deslocamento no período vespertino, iniciando de Buritizeiro;  

• Deslocamento no período matutino, iniciando de Brasilândia de Minas;  

• Deslocamento no período vespertino, iniciando de Brasilândia de Minas.  

 

Buscou-se assim, iniciando de cada limite do trecho em estudo, o monitoramento de 

diferentes segmentos em horários distintos da manhã e da tarde.  

Cabe destacar, que devido à grande extensão do trecho, o monitoramento foi dividido em dois 

segmentos, sendo realizados os seguintes deslocamentos:  

• Deslocamento no período matutino, iniciando de Buritizeiro até o Rio do Sono;  

• Deslocamento no período vespertino, iniciando de Buritizeiro até o Rio do Sono;  

• Deslocamento no período matutino, iniciando de Brasilândia de Minas até o Rio do Sono;  

• Deslocamento no período vespertino, iniciando de Brasilândia de Minas até o Rio do Sono.  

 

Dessa forma, indica-se para as próximas campanhas de monitoramento das ocorrências de 

atropelamento da fauna no trecho, a continuidade do esforço amostral já adotado.  

Todos os percursos dos deslocamentos devem ser registrados em GPS como track’s e 

arquivados nos formatos gtm e kml para cada campanha, assim como os registros de fauna 

atropelada ou avistada.  

Toda ocorrência de atropelamento da fauna verificada nos monitoramentos deve ser 

registrada em planilha de campo, e posteriormente transmitida a banco de dados eletrônico. Indica-

se a utilização do software Excel. O banco de dados terá a função de organizar as informações de 

forma sistemática e facilitar a disposição destas para eventuais estudos de ecologia de estradas. As 

informações do banco de dados deverão constar todos os dados obtidos em campo.  

A identificação e registro destas informações são importantes para subsidiarem a análise dos 

resultados, com eventuais indicações de medidas, e até mesmo, poderem ser cedidas e 

aproveitadas em banco de dados de maior escala, como o Banco de Dados Brasileiro de 

Atropelamento da Fauna Selvagem – BAFS, organizado pelo Centro Brasileiro de Estudos em 

Ecologia de Estradas (CBEE), caso de acordo do empreendedor e centro de estudo. A busca por um 

padrão de disponibilização das informações contribui para facilitar a análise integrada de dados de 

diferentes estudos. Tal fato pode ser extremamente positivo para empreendimentos rodoviários que 

utilizarem o procedimento de monitoramentos das ocorrências de atropelamento da fauna como 

forma de estudo para proposições de medidas de controle ambiental.  

As informações contidas na planilha de campo subsidiarão também o preenchimento do 

Formulário para o Registro de Atropelamentos de Espécimes da Fauna exigido pelo IBAMA e 

apresentado pela Instrução Normativa IBAMA 13/2013, em seu Anexo IX.  
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Além de serem acompanhados de registro fotográfico, os registros de atropelamentos 

possuirão as seguintes informações contempladas em planilha de campo para melhor análise:  

• Taxonomia do indivíduo (espécie, família e classe);  

• Localização espacial (sistema de coordenada UTM SAD69, fuso 23K);  

• Estado do indivíduo atropelado (nível de decomposição, sexo, estágio de maturação);  

• Cronologia do registro (data e horário);  

• Condições climáticas;  

• Descrição do local da via (condições do empreendimento);  

• Descrição do ambiente do entorno;  

• Observações adicionais.  

Ressalta-se que serão informados também os índices pluviométricos e temperaturas médias 

previstas para a área nos dias de realização dos monitoramentos, conforme disposto na Instrução 

Normativa IBAMA nº 13/2013.  

As fotografias devem ser retiradas sempre na mesma ordem: primeiramente do animal 

atropelado, quantas fotografias necessárias para uma possível identificação posterior da espécie, 

quando necessária; registros da pista, a frente e atrás do local; e por final da margem direita e da 

margem esquerda em relação ao sentido de deslocamento. Assim as fotografias estarão sempre na 

seguinte ordem: 1- animal, 2- a frente da pista, 3- atrás da pista, 4- margem direita e 5- margem 

esquerda.  

Deve-se estimar a taxa de atropelamentos, sendo empregado a quantidade de 

atropelamentos registrados pela extensão do trecho monitorado por quantidade de tempo destinado 

às atividades de monitoramento, como preconizado pelo Projeto Malha (CBEE, 2013). As unidades 

de medidas utilizadas devem ser: indivíduo, km e dia. Destaca-se que o cálculo da taxa de 

atropelamentos / distância / tempo visa quantificar, de forma estimada, o impacto de atropelamentos 

da fauna no trecho em estudo, podendo ser comparado com resultados de demais monitoramentos.  

Ressalta-se que os eventuais atropelamentos da fauna verificados pelo observador em 

situações externas ao monitoramento sistemático, devem ser registrados como ocasionais, e 

também serão considerados em análise dos dados.  

Todos os registros de atropelamentos da fauna, sejam eles ocasionais ou pertencentes ao 

monitoramento sistemático, subsidiarão a identificação de locais na via de utilização da fauna para a 

travessia, além de inferências complementares relativas aos locais de atropelamento. A análise 

destes resultados deverá indicar medidas mitigadoras dos atropelamentos da fauna a serem 

implantadas. Em período operatório do empreendimento, deve-se analisar também a eficácia de 

medidas mitigadoras já implantadas.  

A seguir são apresentadas potenciais medidas de proteção à fauna que podem ser indicadas 

para a mitigação dos atropelamentos da fauna.  

7.7. Medidas de Proteção à Fauna  
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Segundo Lauxen (2012), as medidas que visam à redução dos atropelamentos em rodovias 

podem ser classificadas em duas categorias distintas: Medidas Estruturais e Medidas de Manejo.  

As medidas estruturais são aquelas que requerem intervenções no projeto rodoviário por meio 

de execução de obras de engenharia específicas para atendimento à fauna, configurando-se em 

adaptações dos padrões construtivos projetados para o empreendimento com objetivo de 

proporcionar condições de deslocamento ou proteção da fauna. Dentre estas medidas estão:  

Implantação de passagens inferiores: as passagens inferiores constituem-se de locais 

construídos sob a pista para atendimento exclusivo a travessia da fauna. Estes locais são 

galerias com áreas secas, de dimensionamentos variáveis, alocadas nos caminhos 

preferenciais de uso da fauna, identificados em estudos prévios. É importante que tais 

passagens recebam iluminação natural em seu interior para promover no animal a segurança 

de atravessá-la. Destaca-se que a implantação de passagens de fauna, conjugadas de cercas 

direcionadoras, corresponde a uma das principais medidas mitigadoras de atropelamento e 

isolamento da fauna em empreendimentos rodoviários.  

Implantação de passagens superiores: as passagens superiores são estruturas que 

permitem a travessia da fauna sobre a plataforma rodoviária. Tais estruturas podem se 

constituir de locais de continuidade dos ambientes do entorno da rodovia sobre a pista, 

conhecidas como “pontes de ecossistemas” ou dispositivos implantados para a conexão dos 

estrados arbóreos superiores, atendendo as espécies de hábitos escansoriais e arborícolas. 

As “pontes de ecossistemas” correspondem a manutenção ou reprodução dos ecossistemas 

terrestres presentes nas margens da rodovia em local sobre a rodovia. Estas estruturas foram 

implantadas no exterior, não tendo conhecimento de aplicação no Brasil. Já se tem 

conhecimento de instalação e funcionalidade no Brasil de dispositivos de passagem aérea 

para conexão dos estratos arbóreos de ambas as margens da rodovia, sendo estruturas de 

cordas ou passarelas implantadas nas próprias copas das árvores ou em postes atirantados.  

Adaptações de bueiros e pontes: adaptações em bueiros tubulares ou celulares e 

disponibilização de espaço em áreas secas sob pontes correspondem a passagens inferiores 

para fauna, onde animais irão atravessar a rodovia em estruturas e ambientes abaixo da 

pista. Os bueiros projetados para atendimento à drenagem do terreno que se apresentarem 

em locais potenciais de travessia de fauna podem ser redimensionados de modo a atender a 

fauna do local e adaptados com rampas para melhor acesso do animal, e com passeios e 

plataformas em seu interior para manutenção de áreas secas que possibilite o atendimento à 

passagem da fauna. Os vãos entre as estruturas de pontes e o terreno natural não alagável 

comumente são utilizados como locais para travessia de fauna, uma vez que as matas 

ciliares, quando preservadas, são ambientes propícios para o refúgio e busca por alimentos 

da fauna.  

Diferentemente das medidas estruturais mitigadoras de atropelamentos da fauna, as medidas 

de manejo, citadas por Lauxen (2012), não envolvem alterações substanciais nos padrões 

construtivos da rodovia, mas sim estratégias que buscam influenciar o comportamento do 

motorista, seja por meio de restrições ao tráfego, alertas em áreas de maior risco ou 

incorporação do fator fauna ao seu universo de atenções, além do manejo da fauna em 
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relação com a via de tráfego, afastando-a ou controlando sua presença de modo seguro. 

Destacam-se como medidas de manejo as seguintes:  

Instalação de sinalização viária e limitação de velocidade: a instalação de sinalização 

viária, pertinentes à proteção da fauna, alertam os usuários da via quanto a presença de 

animais no ambiente de entorno da rodovia e possibilidade de travessia pela pista. A 

sinalização viária vertical e horizontal podem ser de advertência, alertando quanto aos riscos 

de acidente com animais; educativas, com objetivo sensibilizador em relação às questões da 

fauna; e limitadoras de velocidade em trechos potenciais de travessia da fauna, como por 

exemplo implantação de bandas rugosas na via. A limitação de velocidade pode ser feita 

ainda pela instalação de radares de trânsito.  

Instalação de cercas e alambrados: as instalações de cercas e alambrados normalmente 

são medidas executadas em conjunto com a implantação de passagens inferiores ou 

superiores de fauna. As instalações destas barreiras possuem o objetivo de direcionar a fauna 

para os dispositivos de travessia da fauna com segurança pela rodovia. Possuem também 

como efeito positivo à redução dos atropelamentos da fauna, o impedimento de animais ao 

acesso a pista. Por outro lado, tais medidas, quando não planejadas adequadamente, podem 

agravar o impacto de isolamento de populações em uma das margens da pista, ou até 

mesmo, contribuir para os atropelamentos da fauna, uma vez que a partir do acesso do 

animal à pista em locais cercados, em brechas das cercas ou alambrados devido à falta de 

manutenção, seu retorno para fora da plataforma viária é dificultado. Dessa maneira, deve-se 

orientar quanto à execução desta medida de forma integrada à implantação de passagens de 

fauna e com previsão de fiscalização e manutenção das estruturas de cercas e alambrados.  

Manejo da faixa de domínio e retirada de carcaças da pista: o manejo da faixa de domínio 

deve-se perpassar por seleção de espécies vegetais presentes nesta área e podas de 

manutenção para garantir maior visibilidade dos usuários da pista. Deve-se preconizar 

espécies vegetais nativas, preferencialmente aquelas não palatáveis, com o objetivo de não 

atrair espécies da fauna para as margens de rodovia em busca de alimentos. A presença de 

carcaças de indivíduos atropelados na pista é outro atrativo alimentar para animais 

carniceiros. Tais casos podem provocar atropelamentos da fauna em sequência, onde a partir 

de um primeiro atropelamento ocorrem outros atropelamentos devido à atração de indivíduos 

para a pista. Dessa maneira a retirada das carcaças representa uma medida preventiva de 

atropelamentos da fauna.  

Campanhas educativas: as campanhas educativas são representadas por ações que visam 

a orientação de usuários da via para uma trafegabilidade segura, considerando a presença de 

animais nos ambientes de entorno da rodovia e a possibilidade de suas travessias pela via. 

Geralmente configuram-se em palestras, treinamentos e trabalhos educativos realizados com 

população residente do entorno do empreendimento rodoviário e com funcionários das obras 

rodoviárias. 

Os Programas Ambientais formam um conjunto de ações a serem adotadas pelos diferentes 

atores relacionados ao empreendimento, em especial o empreendedor, cujo objetivo dos Programas 
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é promover o controle dos aspectos ambientais afetados, no presente caso, pela operação do 

empreendimento rodoviário.  

Destaca-se que os Programas Ambientais foram definidos a partir das medidas de controle 

ambiental de mitigação e potencialização dos impactos ambientais.  

Tais medidas foram identificadas durante o processo de avaliação dos impactos ambientais e 

consistem nas seguintes:  

- Serviços de Manutenção Rotineira da Rodovia  

• Correções e reparos na pista de rolamento;  

• Limpeza e adequação dos dispositivos de drenagem pluvial e de talvegue;  

• Poda da vegetação na faixa de domínio da rodovia;  

• Manutenção e adequação da sinalização rodoviária;  

• Procedimentos de segurança do trabalhador nos serviços de conservação da rodovia.  

- Procedimentos de Controle de Situações Emergenciais  

• Procedimentos de controle de derramamento de contaminantes;  

• Procedimentos de controle e combate de incêndios florestais.  

 
- Trabalhos Sistemáticos de Monitoramento das Ocorrências de Atropelamento de Fauna  

• Monitoramento sistemático das ocorrências de atropelamento de fauna;  

• Análise de resultados;  

• Proposição de medidas de proteção à fauna;  

• Verificação da eficácia das medidas de proteção à fauna e eventuais adequações.  

Foram apresentadas diferentes medidas mitigadoras de atropelamentos da fauna que podem 

ser propostas suas implantações e aplicações durante o desenvolvimento do Programa. Os dados 

obtidos acerca dos atropelamentos da fauna durante os serviços de obra rodoviária, conjugados com 

as particularidades e realidade pertinente ao empreendimento, irão subsidiar as propostas das 

medidas mitigadoras no decorrer das atividades de monitoramento.  

Cronograma  

Propõe-se a execução do Programa em campanhas mensais, durante 6 meses, anterior à 

conclusão da pavimentação do empreendimento, como forma complementar às 6 campanhas de 

monitoramento já realizadas no trecho; e execução de campanhas mensais durante 12 meses, em 

etapa de operação do empreendimento. Deve ser apresentado ao final das 6 primeiras campanhas 

de monitoramento relatório técnico com a análise de resultados, visando, em especial, a indicação de 

medidas de proteção à fauna, com o objetivo de mitigação dos atropelamentos da fauna. Ao final das 

12 últimas campanhas, também deve ser apresentado relatório técnico com análise dos resultados, 

visando indicação de novas medidas, se julgar necessário, ou readequações das medidas 

implantadas, além de análise comparativa, com o objetivo de verificação da eficácia das medidas 

implantadas.  
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A responsabilidade de execução do Programa cabe ao empreendedor Departamento de 

Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, por equipe técnica própria apta 

ao serviço ou terceirização do trabalho à empresa capacitada tecnicamente. 

Por final destaca-se que os impactos ambientais para a etapa de operação da rodovia, foram 

identificados e avaliados sob a premissa de execução das melhorias e pavimentação do trecho 

rodoviário conforme o projeto executivo e de segurança viária do empreendimento, bem como o 

atendimento às orientações dos estudos ambientais elaborados para a etapa de implantação do 

empreendimento e o cumprimento de eventuais condicionantes requeridas pelo órgão ambiental em 

etapa construtiva do empreendimento. Tal premissa foi considerada uma vez que a implantação do 

empreendimento se encontra em processo de regularização ambiental e não foi iniciada até o 

presente momento. Também foi considerada a previsão de execução dos planos de recuperação de 

áreas degradadas e dos projetos de reconstituição da flora elaborados para passivos ambientais já 

identificados, vinculados ao trecho rodoviário em leito natural, e para áreas previstas de intervenção, 

respectivas às áreas de depósito de material excedente, áreas de empréstimo de materiais, jazidas, 

área de instalação do canteiro de obras e taludes. Dessa forma foi considerada a recuperação e 

estabilização destas áreas de forma adequada e eficaz. 

Assim se faz essencial a fiscalização e a supervisão ambiental durante a etapa de 

implantação do empreendimento e durante os momentos de serviços de recuperação de áreas 

degradadas, para que não se manifestem novas adversidades socioambientais na etapa operatória 

da rodovia e para que o empreendimento possa operar, em plenitude, com seus propósitos e 

benefícios aos usuários e sociedade. 

8. Compensações 

O Plano Técnico de Recuperação da Flora – PTRF para compensação em APPs e em área 

antropizadas se justifica como medida compensatória em decorrência das intervenções em APPs no 

empreendimento rodoviário em questão. 

A área de intervenção e a área a ser compensada estão sob domínio do bioma Cerrado e 

pertencem a mesma sub-bacia do rio Paracatu, localizada na Bacia Hidrográfica do rio São 

Francisco. A área a ser compensada é uma grande vereda e está localizada no município de João 

Pinheiro/MG. 

A proposta de compensação será realizada em área total de 18,67 ha, onde serão destinadas 

ao plantio de 20.722 mudas típicas da região e do bioma de domínio, o Cerrado.  

A área a ser destinada ao plantio das mudas pertence ao INCRA, e é denominada como 

Assentamento Vista Alegre. A autorização ocorreu de forma concomitante entre ambos, a dos 

assentados e a ata de reunião do assentamento. A referida ata encontra-se anexada ao processo.  

O PTRF apresentado com a proposta de compensação florestal atende ao disposto no art. 5°, 

da Resolução CONAMA 369/2006 e foi considerada satisfatória pela SUPRAM NOR. 

A obrigação de efetivo cumprimento da compensação florestal citada motivou a inserção de 

condicionante específica no anexo I deste parecer. 
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Em relação à compensação de espécies imunes de corte no estado de Minas Gerais, foram 

registradas as espécies: 48 indivíduos de Handroanthus chrysotrichus (ipê-amarelo), 14 indivíduos 

de Tabebuia aurea, um indivíduo de Handroanthus serratifolia (ipê-amarelo) e 21 indivíduos de 

Caryocar brasiliense (pequizeiro).  

O DEER/MG optou por realizar a compensação pelo abate das referidas espécies por meio 

do pagamento de 100 Ufemgs a cada espécie suprimida, por se tratar de empreendimento 

considerado de utilidade pública, nos termos da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

Tabela 2 - Compensação em Ufemgs para cada indivíduo suprimido de espécie protegida. 

Espécie Número de Indivíduos 
Compensação em 

Ufemgs 

Caryocar brasiliense  21 2100 

Handroanthus 

chrysotrichus 
48 4800 

Handroanthus serratifolia  1 100 

Tabebuia aurea  14 1400 

Total 8400 
 

Assim, a proposta apresentada quanto ao abate de espécimes imunes de corte atende ao que 

preceitua as Leis nºs 9.743/1988 e Lei nº 10.883/92, alteradas pela Lei nº 20.308/2012, o que motivou 

a inserção de condicionante específica no anexo I deste parecer. 

Supressão da Mata Atlântica 

A necessidade da implantação do empreendimento ocasionará intervenções em 

fitofisionomias do bioma Mata Atlântica, em área de 2,54 ha em estágio médio de regeneração. De 

acordo com a Lei da Mata Atlântica nº 11.428/2006, incide compensação, conforme descrição a 

seguir: 

“Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados 
à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área 
desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 
possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta 
Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.  
§1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no 
caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à 
desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 
hidrográfica. 
§2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no 
inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais.” 
 

Em Minas Gerais, para definição do quantitativo da área destinada à compensação ambiental, 

aplica-se o art. 4º, §4º, da Deliberação Normativa COPAM n° 73/2004. Senão vejamos:  

Art. 4º [...] 
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§4º O IEF determinará, nos processos autorizativos e de licenciamento ambiental, medidas 

compensatórias e mitigadoras, relativas à supressão de vegetação, que contemplem a 

implantação e manutenção de vegetação nativa característica do ecossistema, na proporção de, 

no mínimo, duas vezes a área suprimida, a ser feita, preferencialmente, na mesma bacia 

hidrográfica e Município, e, obrigatoriamente, no mesmo ecossistema.   

Neste sentido, será condicionada a apresentação do Termo de Compromisso de 

Compensação Florestal – TCCF – firmado entre o DEER/MG e o IEF, que contemplará a 

compensação correspondente a uma área de 2,54 ha., tratada em condicionante específica 

constante no anexo I, deste Parecer. 

9. Cumprimento das Condicionantes de LP 

A Licença Prévia foi concedida com 12 (doze) condicionantes que, segundo o relatório e 

constatação in loco, foram efetivamente cumpridas. Abaixo são listadas todas as condicionantes e o 

status de cada uma delas: 

N° DESCRIÇÃO Status 

1 
Apresentar projeto da instalação de banheiros químicos ao 
longo do trecho, em conformidade com as normas vigentes. 

Cumprida 

2 

Apresentar Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil, Canteiro de Obra e ao longo do trecho, que 
contemple a disposição adequada dos resíduos sólidos gerados 
no empreendimento, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009, 
bem como dar destinação adequada aos filtros de óleos, 
estopas contaminadas e sedimentos contaminados a empresas 
regularizadas ambientalmente, conforme Resolução CONAMA 
nº 362/2005.  

Cumprida 

3 

Apresentar programa da Educação Ambiental e sociocultural 
dos funcionários envolvidos com a obra de implantação da 
rodovia, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 
110/2007.  

Cumprida 

4 
Apresentar projeto básico de utilização de resíduos 
pneumáticos, conforme dispõe a Lei Estadual nº 18.719, de 13 
de janeiro de 2010. 

Cumprida 

5 
Apresentar projeto de passagens de fauna sobre e sob a 
rodovia em trechos considerados relevantes para sua travessia, 
com cronograma executivo e Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART. 

Cumprida 

6 

Apresentar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 
PRAD – que contemple todas as áreas degradadas na faixa de 
domínio do trecho, jazidas, pedreiras, areal e áreas de 
empréstimos, com cronograma executivo e Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 

Cumprida 

7 Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF), 
com Responsável Técnico e cronograma de execução, que 

Cumprida  
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contemple o plantio e condução do pequizeiro, nos termos da 
Lei Estadual nº 17.682/2008. 

8 

Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF), 
com Responsável Técnico e cronograma de execução, 
contemplando o plantio e condução das espécies a serem 
suprimidas e que estão presentes no Anexo I e II da Instrução 
Normativa nº 06/2008 do Ministério do Meio Ambiente. 

Cumprida 

9 

Apresentar projeto básico da construção de tanques sépticos 
para tratamento dos efluentes sanitários gerados no refeitório, 
canteiro de obras e oficina, de acordo com a NBR 7229/1993, 
complementada pela NBR 13.969/1997, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Cumprida.  

10 
Apresentar plano de manejo previamente aprovado pelo IBAMA 
para as espécies vegetais Gonçalo Alves (Astroniun 
fraxinifolium) e Aroeira (Astronium urundeuva), nos termos da 
Portaria IBAMA n° 83/1991. 

Cumprida 

11 

Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF), 
com Responsável Técnico e cronograma de execução, 
contemplando o plantio e condução de espécies nativas como 
forma de compensação florestal para o abate de arvores 
isoladas. Após apreciação do projeto pela SUPRAM NOR, 
executar imediatamente conforme cronograma. 

Cumprida 

12 
Apresentar a Regularização Ambiental da usina de asfalto e de 
todas as Jazidas, pedreiras, areal e áreas de empréstimos, que 
serão utilizados na obra. 

*Cumprida 

*O empreendedor apresentou justificativa plausível referente ao cumprimento da 

condicionante n° 12, uma vez que a regularização ambiental da Usina de Asfalto ocorrerá antes do 

início das atividades, pela empresa vencedora do processo licitatório.  

Controle Processual  

O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a documentação 

legalmente exigível, de acordo com o respectivo Formulário de Orientação Básica Integrado.  

O empreendimento é dispensado de constituir área de Reserva Legal, nos termos do art. 25, 

§2º, III, da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

A utilização dos recursos hídricos no empreendimento se encontra regularizada, nos termos 

da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 1.964/2013, conforme item 3 deste Parecer. 

O pedido de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP em análise é 

considerado caso de utilidade pública, conforme preceituam os artigos 3º, I, “b”, e 12, da Lei nº 

20.922/2013, atendendo assim a possibilidade de intervenção em APP elencada na legislação 

ambiental em vigência. 

Por conseguinte, o pedido de intervenção ambiental em APP atende ao que preceitua o 

Decreto Estadual nº 46.336/2013, que permite supressões de vegetação nativa em áreas de 

preservação permanente protetora de veredas em casos de utilidade pública. 
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Será necessária realização de intervenções ambientais, conforme exposto no item 4, deste 

parecer, cujas respectivas compensações foram tratadas no item 8.  

O empreendedor requereu, tempestivamente, a continuidade da análise do processo com a 

incidência das normas previstas na Deliberação Normativa COPAM n° 74/2004, nos termos do art. 

38, III, da Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017. 
 

11. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM Noroeste de Minas sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental nas fases de Licença Instalação e de Operação para o empreendimento Departamento de 

Estradas de Rodagem de Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 E 365, do Departamento 

de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, para a atividade de 

pavimentação e/ou melhoramento de rodovias, nos municípios de Brasilândia de Minas, João 

Pinheiro e Buritizeiro MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 

programas propostos. 

Este parecer sugere também o deferimento, pelo prazo de 06 (seis) anos, da intervenção em 

área de preservação permanente – APP sem supressão de vegetação nativa em 5,4800 hectares, da 

intervenção em APP com supressão de cobertura vegetal nativa em 13,1934 hectares, e da 

supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, em 362,8336 hectares.             

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo I, devem ser apreciadas pela Câmara 

de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e 

ampliação sem a devida e prévia comunicação a SUPRAM NOR, tornam o empreendimento em 

questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a SUPRAM NOR não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre 

os estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, 

assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) 

responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 

requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 

certificado de licenciamento a ser emitido. 

12. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Instalação (LI+LO) do empreendimento Entroncamento 

MG-181 (Brasilândia de Minas) - Entr BR-365 (Buritizeiro). 

Anexo II. Programa de Auto Monitoramento da Licença de Instalação (LI+LO) do empreendimento 

Entroncamento MG-181 (Brasilândia de Minas) - Entr BR-365 (Buritizeiro). 

Anexo III. Autorização para Intervenção Ambiental. 
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Anexo IV. Relatório Fotográfico do empreendimento Entroncamento MG-181 (Brasilândia de Minas) - 

Entr BR-365 (Buritizeiro). 
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ANEXO I 

 

Condicionantes para Licença de Instalação (LI+LO) do empreendimento  

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 e 

365 

 

Empreendedor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG 
Empreendimento: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 

181 e 365 
CNPJ: 17.309.790/0001-94 
Municípios: Brasilândia de Minas, João Pinheiro e Buritizeiro  
Atividade: Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias 
Código DN 74/04: E-01-03-1 
Processo: 5763/2011/002/2016 
Validade: 10 anos  

Item Descrição das Condicionantes da Licença de Instalação  Prazo* 

01 
Comprovar anualmente, com relatório técnico-fotográfico, a 
implantação e execução das ações propostas nos programas, 
planos e projetos apresentados no PCA. 

Durante a Licença de 
Instalação 

02 

Realizar disposição adequada dos resíduos sólidos gerados no 
empreendimento, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009, bem 
como dar destinação adequada aos filtros de óleos, estopas 
contaminadas e sedimentos contaminados a empresas 
regularizadas ambientalmente, conforme Resolução CONAMA 
362/2005. Manter os recibos da destinação na propriedade para 
atender eventuais fiscalizações. 

Durante a Licença de 
Instalação 

03 
Realizar aspersão de água, objetivando minimizar a emissão de 
materiais particulados provenientes da instalação do 
empreendimento. 

Durante a Licença de 
Instalação 

04 
Implantar banheiros químicos ou tanques sépticos nas frentes de 
trabalho e canteiro de obras, de acordo com a NBR 7.229/1993, 
complementada pela NBR 13.969/1997, da ABNT. 

Durante a Licença de 
Instalação 

05 

Comprovar, por meio de relatório técnico e fotográfico, a execução 
do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF 
apresentado, referente à compensação pela intervenção em 
Áreas de Preservação Permanentes.  

Conforme cronograma 
apresentado 

 

Comprovar, por meio de relatório técnico e fotográfico, a execução 
do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD – que 
contemple todas as áreas degradadas na faixa de domínio do 
trecho, jazidas, pedreiras, areal e áreas de empréstimos. 

Conforme cronograma 
apresentado 

06 
Apresentar certificado de Licença Ambiental para a atividade de 
usina de concreto asfáltico. 

Antes do início das 

atividades 

 

07 
Realizar as intervenções ambientais em áreas não pertencentes 
ao DEER somente após comprovação, perante a SUPRAM NOR, 
da aquisição das referidas áreas. 

Antes do início das 
intervenções ambientais 

08 
Comprovar o pagamento pela compensação dos espécimes 
arbóreos de pequis e ipês amarelos que serão abatidos, no 
montante de 8.400 (oito mil e quatrocentas) Ufemgs, nos termos 

Antes do início das 
intervenções ambientais 
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das Leis nº 9.743/1988 e Lei nº 10.883/92, conforme proposta 
apresentada. 

09 

 Apresentar Termo de Compromisso de Compensação Florestal – 

TCCF – firmado com o Instituto Estadual de Florestas – IEF, 

referente à supressão de vegetação nativa em 2,54 ha de Floresta 

Estacional Decidual. 

Antes do início das 
intervenções ambientais 

10 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II. 

Durante a Licença de 
Instalação 

11 

Apresentar a comprovação do término da instalação do 
empreendimento, por meio de relatório técnico descritivo e 
fotográfico de cumprimento das condicionantes referentes a esta 
fase, bem como da efetiva implantação dos sistemas de controle 
ambiental apresentados no PCA. 

Antes do início da 
operação das atividades 

  

Item Descrição das Condicionantes da Licença de Operação Prazo* 

01 
Comprovar anualmente, com relatório técnico-fotográfico, a 
implantação e execução das ações propostas nos programas, 
planos e projetos apresentados no PCA. 

Durante a Licença de 
Operação 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da Licença de Instalação do empreendimento Departamento 

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 e 365 

 

Empreendedor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG 
Empreendimento: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 

181 E 365 
CNPJ: 17.309.790/0001-94 
Municípios: Brasilândia de Minas, João Pinheiro e Buritizeiro  
Atividade: Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias 
Código DN 74/04: E-01-03-1 
Processo: 5763/2011/002/2016 
Validade: 10 anos  

 

1. Resíduos Sólidos e Oleosos 

 

Enviar semestralmente à SUPRAM NOR, durante a validade da Licença de Instalação, os 

relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo os dados do 

modelo abaixo, bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico 

pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 
(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 
1- Reutilização 
2 - Reciclagem 
3 - Aterro sanitário 
4 - Aterro industrial 
5 - Incineração 
6 - Co-processamento 
7 - Aplicação no solo 
8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 
9 - Outras (especificar) 

 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos 

Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o 

empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil, que deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 348/2004. 
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As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 

resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser 

mantidos disponíveis pelo empreendedor. 

 

IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM NOR, face ao desempenho 

apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), 

devidamente habilitado(s); 

 

 Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 

original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente 

informada e aprovada pelo órgão ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 

0245375/2018 
10/10/2018 

Pág. 51 de 52 

 

Rua Jovino Rodrigues Santana, nº 10, Bairro Nova Divinéia, Unaí – MG CEP 38.610-000 – 
Telefax: (38) 3677-9800 

 

 

ANEXO III 

 

Autorização para Intervenção Ambiental Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 e 365 

 

Empreendedor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG 
Empreendimento: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 E 

365 
CNPJ: 17.309.790/0001-94 
Municípios: Brasilândia de Minas, João Pinheiro e Buritizeiro 
Atividade (s): Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias 
Código (s) DN 74/04: E-01-03-1 
Processo: 5763/2011/002/2016 
Validade da licença: 10 anos 
Validade da AIA: 06 anos 

 

 

                                     

Intervenções Autorizadas 

Especificação Autorizado Área (hectares) 

Intervenção em APP ( x ) sim              (   ) não 18,674 

Supressão de vegetação ( x ) sim              (   ) não 362,8336 

Intervenção em Reserva Legal (    ) sim              ( x ) não  

Corte de Árvores isoladas (   ) sim               (  x ) não  

Averbação de reserva Legal (compensação APP) (   ) sim              ( x ) não  
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ANEXO IV 

 

Relatório Fotográfico do empreendimento Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 181 e 365 

 

Empreendedor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG 
Empreendimento: Departamento de Estradas de Rodagem de Estado de Minas Gerais - MG 408 ENTR BR 

181 e 365 

CNPJ: 17.309.790/0001-94  
Municípios: Brasilândia de Minas, João Pinheiro e Buritizeiro 
Atividade (s): Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias 

Código (s) DN 74/04: E-01-03-1 
Processo: 5763/2011/002/2016  
Validade: 10 anos  

 

        

 

        

Foto 01. Vegetação presente nas margens 
da estrada 

Foto 02.  Vereda já impactada desde a abertura 
da estrada 

Foto 03.  Mapa de localização da área  Foto 04.  Localização da área sob o domínio do 
bioma Cerrado. 


