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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo de caso para identificar os 
principais impactos ambientais na concepção e implantação de uma rodovia. Para 
isso, foi analisado o Relatório de Impacto Ambiental do Contorno Viário do Cabo em 
2010, no Estado de Pernambuco, que deu base a implantação da rodovia estadual 
PE-009, modelo sob concessão da iniciativa privada e realizadas visitas in loco em 
junho de 2021. A rodovia teve seu início de operação em janeiro de 2014 e foi 
implantada em uma área de grande exploração econômica no Porto de Suape. A área 
apresenta grande sensibilidade ambiental com cursos d’água, vegetação nativa de 
mata atlântica e uma população de influência de 46 milhões de pessoas. O trabalho 
permitiu identificar diversos impactos ambientais na implantação de uma rodovia, 
principalmente relacionados à supressão e fragmentação de matas, alteração da 
macrodrenagem, aterros e movimentação de solos em diversos pontos, além de 
impactos sociais decorrentes de desapropriações e que em linhas gerais necessitam 
de estudos amplos para aprofundar cada vez mais as técnicas de minimização e 
mitigação dos impactos ambientais. 
 
Palavras-chave: Planejamento, Gestão, Impactos ambientais.  
 
  



ABSTRACT 
 

This work aimed to carry out a case study to identify the main environmental impacts 
in the design and implementation of a highway. For this, the Environmental Impact 
Report of the Cabo road contour in 2010 in the State of Pernambuco was analyzed, 
which was the basis for the implementation of the state highway PE-009, a model 
under concession from the private sector, and on-site visits were carried out in June 
2021 The highway started operating in January 2014 and was implemented in an area 
of great economic exploitation in the Port of Suape. The area has great environmental 
sensitivity with watercourses, native Atlantic forest vegetation and an influential 
population of 46 million people. The work allowed the identification of several 
environmental impacts in the implementation of a highway, mainly related to the 
suppression and fragmentation of forests, alteration of macro-drainage, landfills and 
soil movement at various points, in addition to social impacts resulting from 
expropriations and that generally require extensive studies to increasingly deepen 
techniques for minimizing and mitigating environmental impacts. 
 

Keywords: Planning, Management, Environmental impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um país com grande extensão territorial, em alguns casos podendo 

ser considerado ainda com extensões continentais, de modo que se faz necessário 

interligar suas regiões para movimentação de pessoas, escoamento de produtos, 

entre outros aspectos (VIEIRA,2018). Apesar da existência de diversos modais 

(ferroviário, aquaviário, aéreo), o transporte rodoviário corresponde a 61,1% do 

transporte de cargas no Brasil e esse destaque possui relação com o modelo de 

desenvolvimento adotado no passado (CNT,2018). 

Relatos históricos apontam que as primeiras rodovias brasileiras surgiram 

ainda no século XIX, contudo a implantação da malha rodoviária efetivamente se deu 

durante o período do governo de Getúlio Vargas na década de 30, onde foi criado o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Posteriormente o processo 

de industrialização, e a mudança da capital do país para Brasília impulsionaram ainda 

mais a política rodoviária a partir da década de 1950 (CNTTL, 2021). 

Dessa maneira a rede rodoviária brasileira foi ampliada de forma considerável 

entre 1960 e 1980 tornando-se a principal modalidade de escoamento de cargas e 

passageiros do país. Porém o crescimento acelerado mudou com a perda de receitas 

originadas pelo Fundo Rodoviário Nacional - FNR (1945-1982) demandando novas 

formas de ampliação e conservação da malha (CNT, 2018). 

No entanto, o transporte rodoviário continua a ser o principal modal utilizado no 

Brasil, de modo que a implantação e conservação de rodovias é uma atividade 

fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Contudo, atualmente os 

aspectos ambientais relacionados a esta atividade são de grande relevância visto que 

o setor rodoviário tem acarretado vários danos a natureza e requer maior importância 

(FRANÇA, 2012). 

De acordo com Prado (2006) a construção de estradas é uma atividade que 

causa a supressão e fragmentação da vegetação causando o chamado efeito de 

borda. Pode ainda contribuir para a poluição e deterioração dos corpos hídricos, 

alterações no solo, temperatura e na vida das pessoas e animais selvagens 

(FRANÇA,2012). Fatores que ressaltam a necessidade de maior ênfase no aspecto 

ambiental dentro desta atividade. 
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No entanto ao longo das últimas quatro décadas, ocorreu o desenvolvimento 

de pesquisas e estudos que proporcionaram o surgimento de novos conceitos e visões 

sobre os efeitos da relação entre as atividades antrópicas e o meio ambiente. Não 

somente no Brasil, mas em todo mundo houve uma mudança na perspectiva 

ambiental fazendo com que fossem elaboradas leis, acordos de cooperação 

internacional, normas com esse enfoque (LIMA, 1999). 

Segundo Alves e Guimarães (2018) recentemente foram publicados diversos 

trabalhos relacionados com a ecologia de estradas, que visa principalmente o estudo 

dos impactos ambientais decorrentes da implantação de estradas e medidas 

mitigatórias. Observa-se, portanto, que houve uma atualização na legislação 

relacionada e concepção sobre a importância da preservação ambiental. 

 No Brasil foi instituída a Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) através da Lei Federal Nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981. Ocorreu a criação de órgãos ambientais nos níveis Federal, Estadual 

e Municipal, caracterizando assim, um novo modelo de execução de atividades, que 

vem sendo desempenhado de acordo com a implementação dessas novas estruturas 

e normas, proporcionando o controle, fiscalização e o seguimento de etapas e 

reduzindo os efeitos negativos sobre a natureza (BRASIL,1981). 
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2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em analisar os principais 

impactos ambientais em obras de implantação e recuperação de rodovias, neste caso 

sendo realizada uma análise sobre o EIA/RIMA do Contorno Viário do Cabo de Santo 

Agostinho e a realização de visita in loco. 

 

2.1 Objetivos específicos 

• Verificar as principais legislações e normas ambientais aplicadas à 

implantação de rodovias no Brasil; 

• Identificar principais práticas positivas em relação à prevenção e mitigação de 

impactos ambientais acarretados pela implantação de rodovias; 

• Analisar a EIA/RIMA de um trecho da implantação do contorno rodoviário do 

Cabo de Santo Agostinho-PE. 

• Realizar visitas in loco a fim de verificação os elementos construtivos e 

ambientais do contorno rodoviário do Cabo de Santo Agostinho-PE.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 História das estradas e o Rodoviarismo 

De acordo com o portal da Câmara dos Deputados a primeira estrada brasileira 

foi inaugurada em 1861, por D. Pedro II, ligando Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG). 

No entanto, a implantação e expansão da rede rodoviária do Brasil teve efetivo início 

na década de 20, com o então governador de São Paulo, Washington Luís, que tinha 

o seguinte lema: "governar é abrir estradas” (BRASIL,2021). 

Posteriormente surgiram outras duas grandes estradas que serviram de 

modelos para todas as demais, a estrada de Campinas e a estrada de Itu, que se 

ligavam a capital do estado de São Paulo. Contudo a primeira rodovia pavimentada 

ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis tendo sido inaugurada em 1928, com Washington 

Luís já como Presidente. Esse trecho atualmente faz parte da BR 040, que liga o Rio 

de Janeiro a Belo Horizonte (BRASIL, 2021). 

Porém o movimento chamado rodoviarismo foi impulsionado pela explosão do 

desenvolvimento industrial nas décadas de 40 e 50, durante o governo do então 

Presidente Juscelino Kubitschek. Com a criação da Petrobrás (1953), surgimento de 

impostos destinados à construção de estradas, momento em que o transporte 

ferroviário sofria com a falta de investimentos o transporte rodoviário foi ganhando 

destaque na vida da população brasileira (PEREIRA E LESSA, 2011). 

Contudo a falta de investimentos também afetou o transporte rodoviário a partir 

da década de 70. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 

trazem informações de que o Brasil possui mais de 1 milhão e 744 mil quilômetros, 

consideradas todas as rodovias federais, estaduais e municipais. Porém, apenas 164 

mil quilômetros estão pavimentados, sendo em muitos casos rodovias perigosas, 

repletas de buracos e mal sinalizadas (CNT, 2018). 
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3.2 Aspectos técnicos na construção de estradas 

 

A construção de estradas é uma atividade antiga e possui muita tecnologia 

aplicada atualmente. São realizadas diversas pesquisas para aprimorar os processos 

construtivos, tecnologia de materiais, máquinas utilizadas, entre outras atualizações 

nos procedimentos visando reduzir custos, otimizar tempo, aumentar a durabilidade e 

resistência, reutilização de materiais e vários outros avanços (ZANETTE, 2016). 

Em geral a concepção de uma estrada, após a decisão de sua implantação, 

consiste em uma série de etapas sequenciais até a sua finalização. São realizados 

diversos estudos e projetos como: estudos geotécnicos, projeto de drenagem, 

terraplanagem, pavimentação, sinalização, projetos ambientais, entre outros. O 

projeto geométrico é um dos mais importantes, pois compreende o traçado final, 

sendo o resultado final de todos os demais estudos e projetos como observado na 

figura 1 (PRATA,2004). 

Ainda segundo Pontes Filho (1998) o projeto geométrico de uma estrada pode 

ser compreendido como a atividade de correlacionar os elementos físicos com as 

características de operação, frenagem, aceleração, condições de segurança e 

conforto. Baseados em princípios de geometria e física, incluindo diversas análises, 

desde aspectos teóricos, bem como relações humanas e inúmeras variáveis.  

Os estudos para a concepção de uma estrada são complexos e envolvem 

diversas áreas, engenharia, física, química, biologia, social, economia, entre outras. A 

necessidade de implantação é consequência natural do processo de surgimento da 

civilização, de transportar mercadorias e pessoas e deve se pautar nos conceitos de 

ser tecnicamente possível, economicamente viável e socialmente abrangente, para 

não ser um desperdício (PONTES FILHO, 1998). 



17 
 

 Figura 1 - Etapas de um projeto para construção de rodovia. Adaptado de LABTOPOPE, 2017. 

 

 

3.2.1 Classificação de rodovias 

 

 A classificação de rodovias é uma atividade importante pois categoriza as vias 

de modo a facilitar a identificação. A classificação pode ser quanto à posição 

geográfica, quanto à jurisdição, quanto às condições técnicas ou classe de projeto e 

ainda quanto aos aspectos topográficos. Essa classificação é normatizada através dos 

manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) (BRASIL,2010). 

 Portanto as rodovias podem ser classificadas de acordo com a sua 

administração, sendo federais, estaduais, municipais e ainda particulares. Quanto à 

sua classificação funcional, divididas em: arteriais, onde a sua função é dar fluidez ao 
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tráfego; coletoras, que abrangem as funções de mobilidade de acesso, e ainda 

existem as locais, que têm a função de permitir condições de acesso. (BRASIL, 2010). 

 A classificação de rodovias ainda pode ser atribuída às suas características 

físicas, sendo divididas em pavimentadas com pista simples ou com pistas duplas ou 

não pavimentadas. E ainda em classes de acordo com os padrões técnicos que 

envolvem as características, volume de tráfego e a velocidade de projeto por região, 

sendo, portanto, a implantação de uma rodovia, uma atividade bastante criteriosa 

(BRASIL,2010). 

 E por fim, Pontes Filho (1998) informa que no Brasil as rodovias federais 

recebem o prefixo BR, acrescido de três algarismos e a classificação quanto à posição 

geográfica se dá através desses algarismos: 0 – corresponde a rodovias radiais, 1 – 

rodovias longitudinais, 2 – transversais, 3 – rodovias diagonais e 4 – rodovias de 

ligação, e os outros dois algarismos referem-se à posição da capital federal e os limites 

extremos do País.  

 

3.3 Aspectos ambientais na construção de estradas 

 

3.3.1 Evolução da questão ambiental no mundo e no Brasil 

Antes de iniciar a temática ambiental especificamente relacionada à construção 

de estradas, é preciso entender o contexto da evolução ambiental no mundo e no 

Brasil. No período entre as 1ª e 2ª guerras mundiais, houve um grande 

desenvolvimento industrial e tecnológico, passados esses momentos todo o potencial 

existente foi então direcionado para a produção de alimentos e bens de consumo para 

a melhoria da qualidade de vida da sociedade (BRASIL, 2006). 

Paralelamente foram observadas a evolução no meio agrário, industrial e no 

acesso à informação, que pode proporcionar o surgimento de novos conceitos e 

contribuir com a criação da consciência ambiental a partir do consumo excessivo de 

bens, utilização de recursos naturais finitos e grande geração de resíduos sólidos 

provenientes desse crescimento (LIMA,1999).  

Posteriormente, após uma série de incidentes ambientais no mundo, um grupo 

de cientistas intitulado “Clube de Roma” elaborou um relatório chamado “Limites do 
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Crescimento” em 1972, que teve o objetivo de alertar a sociedade sobre os riscos do 

crescimento econômico sem controle pressionando a utilização dos recursos naturais 

do planeta. Neste mesmo ano aconteceu a Conferência da UNESCO em Estocolmo 

(LAMIM-GUEDES,2013). 

Outros incidentes ambientais ocorreram juntamente com novas conferências e 

documentos sobre o meio ambiente, que deram base para o surgimento do conceito 

de desenvolvimento sustentável. Ocorreu a conferência Rio 92, estabelecimento da 

Agenda 21, surgimento da ISO 14000 (Norma Técnica Internacional) e inúmeras 

outras normas e legislações em diversos países no mundo e que continuam em 

constante evolução (BRASIL,2006). 

No Brasil o aspecto ambiental já vinha sendo amparado por algumas leis e 

decretos a partir de 1923, no entanto somente após a Constituição Federal de 1988 

que puderam ser implementados os aparatos necessários para a garantia efetiva da 

proteção do meio ambiente por parte do poder público. Consequentemente de certa 

forma o País acompanhou o processo de evolução da temática ambiental no mundo, 

criando suas leis, normas e instituições (BRASIL,2006). 

 O Brasil possui participação ambiental em nível internacional nos subcomitês 

da UNESCO através do grupo de Apoio à Normalização Ambiental (GANA), sediou as 

Conferências Rio 92 e Rio +20 em 2012, no entanto atualmente a política ambiental 

vem atravessando um momento delicado em consequência de alinhamentos políticos 

nacionais e econômicos, refletindo negativamente no cenário global (BBC,2019). 

 

3.4 Legislação e normativa ambiental aplicada a construção de estradas 

 Primeiramente a Resolução nº 1, de 1986 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, em seu artigo 1º, traz o seguinte conceito de impacto ambiental:  

“...Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
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II - As atividades sociais e econômicas; 

III - A biota; 

IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - A qualidade dos recursos ambientais...” 

 A mesma resolução citada anteriormente também disciplina algumas tipologias 

de empreendimentos que devem apresentar os respectivos Estudos de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, sendo estradas de rodagem com duas 

ou mais faixas de rolamento, tipologia a ser submetida a tal nível de avaliação para o 

processo de licenciamento ambiental (CONAMA,1986). 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) (2006), desde o ano de 1996 quando ainda da existência do extinto 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), absorveu as 

considerações ambientais referentes aos seus serviços abrangendo as fases de 

planejamento, projeto, implantação, manutenção e operação, de maneira contínua, 

inclusive com elaboração de normas próprias. 

 Após a criação do DNIT em substituição ao DNER em 2001, foi retomada em 

2002 a atualização dos processos ambientais com interação às rodovias do 

Departamento, onde diante desta premissa passou a analisar os aspectos 

relacionados ao meio socioeconômico, ao meio biótico e ao meio físico, com um novo 

avanço para o gerenciamento ambiental e uma série de ações de controle ambiental 

rodoviário (BRASIL,2006). 

 As principais leis e normas referentes a empreendimento rodoviários são: 

Quanto à abrangência internacional consideram-se os seguintes tratados, 

acordos e convenções: 

• Convenção para proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos 

países da américa – 1940; 

• Acordo para a conservação da flora e fauna dos territórios amazônicos da 

República Federativa do Brasil e da República da Colômbia – 1973 

• Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio – 1985 
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• Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio – 

1987 

• Convenção de Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de 

resíduos perigosos e seu depósito – 1989 

• Convenção – Quadro das nações unidas sobre a mudança de clima – 1992 

• Convenção sobre diversidade biológica – 1992 

• Acordo – Quadro sobre o meio ambiente do Mercosul - 2003 

• Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes 2004 

Quanto à legislação nacional têm-se: 

• Na Constituição Federal de 1988 – Artigos 5, 20, 23, 24, 129, 170, 174, 216, 

225; 

• Lei nº. 3.924, de 26/07/1961 – Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré- 

Históricos; 

• Lei nº. 5.197, de 03/01/1967 – Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras 

Providências; 

• Lei nº. 6.513, de 20/12/1977 – Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de 

Locais 

• De Interesse Turístico, sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens 

de valor cultural e natural; 

• Decreto nº. 84.017, de 21/09/1979 – Aprova o Regulamento dos Parques 

Nacionais Brasileiros; 

• Lei nº. 6.766, de 19/12/ 1979 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, 

e dá outras providências; 

• Lei nº. 6.938, de 31/08/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

• Decreto-Lei nº. 2.063, de 06/10/1983 – Dispõe sobre multas a serem aplicadas 

por 

Infrações à Regulamentação para a Execução do Serviço de Transporte 

Rodoviário de Cargas ou Produtos Perigosos, e dá outras providências; 

• Decreto nº. 89.336, de 31/01/1984 – Dispõe sobre Reservas Ecológicas e 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico, e dá outras providências; 
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• Lei nº. 7.347, de 24/07/1985 – Disciplina a Ação Civil Pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e 

dá outras providências; 

• Decreto nº. 96.044, de 18/05/1988 – Aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras; 

• Decreto nº. 97.633, de 10/04/1989 – Dispõe sobre o Conselho Nacional de 

Proteção à Fauna – CNPF, e dá outras providências; 

• Lei nº. 7.754, de 14/04/1989 – Estabelece medidas para proteção das florestas 

Existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências; 

• Decreto nº. 750, de 10/02/1993 – Dispõe sobre o corte, a exploração e a 

supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 

regeneração da Mata 

• Atlântica, e dá outras providências; 

• Lei nº. 8.723, de 28/10/1993 – Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 

por veículos automotores e dá outras providências; 

• Lei nº. 9.433, de 08/01/1997 – Institui a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos; 

• Lei nº. 9.605, de 12/02/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

• Lei nº. 9.795, de 27/04/1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

• Lei nº. 9.985, de 18/07/2000 – Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC e dá outras providências 

• Decreto nº. 5.098, de 03/06/2004 – Dispõe sobre a criação do Plano Nacional 

de 

Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 

Produtos Químicos Perigosos – P2R2; 
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Quanto à normas técnicas brasileiras a partir da ISO 14000 

• ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação com Guia para 

Utilização. 

• ISO 14004 – Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais sobre 

Princípios. 

Sistemas e Técnicas de Apoio. 

• ISO 14010 – Diretrizes para Auditorias Ambientais – Princípios Gerais da 

Auditoria Ambiental 

• ISO 14011 – Diretrizes para Auditorias Ambientais – Procedimentos de 

Auditoria/Auditorias de Sistemas de Gestão Ambiental. 

• ISO 14012 – Diretrizes para Auditorias Ambientais – Critérios de Qualificação 

para Auditores Ambientais. 

Quanto à normas e diretrizes ambientais internas do DNIT 

• DNIT 070/2006 – PRO – Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras 

– Procedimento. 

• DNIT 071/2006 – ES – Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do 

passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por 

vegetação herbácea – Especificação de Serviço. 

• DNIT 072/2006 – ES – Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do 

passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de 

revegetação herbácea – Especificação Serviço. 

• DNIT 073/2006 – ES – Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do 

passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por 

vegetação arbórea e arbustiva – Especificação de Serviço. 

• DNIT 074/2006 – ES – Tratamento ambiental de taludes e encostas por 

intermédio de dispositivos de controle de processos erosivos – Especificação 

de Serviço. 

• DNIT 075/2006 – ES – Tratamento ambiental de taludes com solos 

inconsistentes 

– Especificação de Serviço. 

• DNIT 076/2006 – Tratamento ambiental acústico das áreas lindeiras da faixa 

de domínio – Especificação de Serviço. 
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• Sistema de Gestão Ambiental. 2000. DEP/DNER. 

• Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais. 

2005. IPR. Publ., 711. 

• Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das 

• Rodovias Federais. 2005. IPR. Publ., 713. 

• Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem. 2005. IPR. Publ., 

715. 

• Manual para Implementação de Planos de Ação de Emergência para 

Atendimento 

a Sinistros Envolvendo o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. 2005. 

IPR. Publ., 716. 

• Glossário de Termos Técnicos Ambientais Rodoviários. 2006. IPR. Publ., 721. 

• Manual de Drenagem de Rodovias. 2006. IPR. Publ., 724. 

• Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais 

Rodoviários. 2006. DNIT/IPR. Versão Preliminar 

3.4.1 Etapas do Licenciamento Ambiental 

 O licenciamento ambiental constitui uma importante etapa de implantação de 

um empreendimento viário, pois avaliará a viabilidade ambiental da proposta, bem 

como orientar, além dos estudos apresentados, como deverá ser realizado o controle 

das fases de implantação, mitigação dos impactos e cobrar o monitoramento das 

atividades previstas desde a execução até a operação. 

 Após a publicação da Lei Complementar Nº 140, de 08 de dezembro de 2011, 

no âmbito Federal, os Estados e Municípios passaram a ter maior autonomia quanto 

ao licenciamento ambiental, podendo inclusive adotar algumas licenças 

complementares (BRASIL,2011). No entanto o licenciamento ambiental padrão 

adotado para rodovias consiste em três principais etapas que são: 

Licença Prévia (LP) – Aprova a viabilidade ambiental do empreendimento, 

estabelecendo requisitos e condicionantes a para implantação e ainda apresenta 

parâmetros a serem cumpridos pelo empreendedor. 

Licença de Instalação (LI) - Autoriza a implantação do empreendimento, com 

apresentação de cronogramas e medidas de controle ambiental, além de estabelecer 

parâmetros para a próxima fase do licenciamento. 
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Licença de Operação (LO) – Permite o funcionamento ou a operação da atividade, 

após verificados os atendimentos as medidas de controle ambiental e os 

condicionantes ambientais determinados nas fases anteriores. (BRASIL, 2021) 

3.4.2. Principais atividades na construção de estradas com maiores efeitos 

sobre o ambiente 

 Nem sempre a engenharia rodoviária apresenta uma relação equilibrada com 

o meio ambiente e muitas vezes a aplicação de um modelo executivo de serviços de 

engenharia pode definir o nível de um impacto ambiental e suas repercussões no 

ambiente. E apesar das diversas técnicas de engenharia existentes, muitos erros 

podem ser evidenciados e promover maiores reflexos na degradação e aumento dos 

passivos ambientais (FRANÇA,2012).  

 Dentre as principais atividades envolvidas na construção de rodovias e que 

apresentam grandes efeitos sobre o ambiente podem ser citadas: a supressão de 

vegetação, a execução de terraplenagem, construção de pontes e viadutos, o 

desmonte de rochas e a destruição do patrimônio arqueológico. Dessa forma a 

realização dos devidos estudos ambientais e atendimento a todo licenciamento 

ambiental possibilitam o controle das atividades e a redução de impactos (BANDEIRA 

E PAGEL,2004). 

 

3.5 Gestão e operação de rodovias 

O processo de implantação de um empreendimento rodoviário, desde a sua 

concepção inicial até a sua efetiva operação compreende quatro etapas sequenciais 

principais que são: o planejamento, o projeto de engenharia, a obra e a operação 

(BRASIL,1999). Além disso existem outras etapas complementares que estão 

relacionadas com a gestão que envolvem concessões e parcerias público-privadas 

(IPEA,2010). 

De acordo com definição do DNIT (2006) a operação de rodovias consiste em 

um conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência desenvolvidas com 

objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do sistema 

rodoviário e das instalações físicas, dentro dos parâmetros de serviço definidos e 

compatíveis com convenções de otimização técnico-econômicas do “Custo Total de 
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Transporte”. No entanto a demanda por investimentos nas rodovias federais é 

crescente e a operação não acompanha o ritmo de crescimento conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Demanda de investimentos em rodovias federais conforme levantamento do IPEA 

em relação ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Adaptado de IPEA, 2010. 

 

 

A operação da rodovia compreende também o monitoramento e a avaliação de 

desempenho satisfatório de cada um dos sistemas componentes e de sua 

infraestrutura em conformidade com as suas respectivas funções. A manutenção do 

pavimento, por exemplo, deve adotar o desenvolvimento de um conjunto de atividades 

destinadas a manter ou elevar para níveis desejáveis pré-estabelecidos para o bom 

desempenho da rodovia (BRASIL,2006).  

Já o tratamento ambiental consiste em procurar atingir a adequada correção, 

eliminação, mitigação, compensação de impactos ambientais negativos, possíveis de 

ocorrer, em toda a sua abrangência, como consequências do processo construtivo e 

da futura operação da via. Em todo caso a operação compreende a busca por um 

equilíbrio entre os aspectos ambientais e de conservação e gestão da rodovia 

(BRASIL,2006). 
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4. METODOLOGIA 

 

 A metodologia adotada para o presente trabalho consiste em um levantamento 

bibliográfico apresentando os principais aspectos ambientais relacionados à 

construção de rodovias. 

Posteriormente, foi realizada a análise do EIA/Rima referente a um trecho da 

implantação do contorno rodoviário do Cabo de Santo Agostinho-PE. Foram 

observados aspectos referentes a movimentação de solo e terraplenagem, supressão 

de vegetação, fragmentação de corredores biológicos, alterações referentes a 

drenagem, impactos sobre os recursos hídricos, entre outros aspectos ligados à 

temática ambiental. 

 

Por fim, foram realizadas visitas a campo em junho de 2021, para verificação dos 

elementos construtivos e ambientais, uma vez que a rodovia se encontra em operação 

desde 2014. 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O contorno rodoviário do Cabo de Santo Agostinho teve um Estudo de Impacto 

Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e corresponde a uma 

ligação viária de 7.940 m de comprimento que se inicia no entroncamento da TDR-

Norte com a PE-28 (estrada de acesso à Gaibú e finaliza na rotatória existente na BR-

101 nas imediações da Companhia Müller de Bebidas Nordeste (Caninha 51) (CPRH, 

2010).  

Como o próprio nome indica, a nova rodovia chamada de PE-009, conforme 

Figura 3, contorna a cidade do Cabo pelo lado leste, possibilitando o desvio do fluxo 

de veículos pesados que se dirigem ou deixam o Porto de Suape em sentido à Recife, 

evitando a circulação de veículos pesados na BR-101 e na PE-060, durante a 

travessia urbana da cidade do Cabo de Santo Agostinho, atualmente é uma rodovia 

sob concessão (CPRH, 2010). 

A região inserida na Região Metropolitana do Recife, apresenta um inverno 

chuvoso com maior concentração pluviométrica que se estende entre março a agosto, 
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com precipitações aproximadamente entre 200 e 400 mm mensais, com picos em 

maio, junho e julho. Já o período seco e ocorre nos outros meses, com precipitações 

em média inferiores a 100 mm mensais (CPRH,2010). 

 

Figura 3 - Traçado da via PE-009, o referido estudo RIMA corresponde apenas ao contorno do Cabo. Adaptado 
(RIMA,2010) 

 

 

4.2 Caracterização do Projeto de Engenharia 

De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH (2010) o projeto 

previu a implantação e pavimentação de duas pistas, separadas por barreiras duplas 

tipo New Jersey, como pode ser observado na Figura 4. Os canteiros de serviços 

funcionaram apenas ao longo das áreas de retorno.  
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Figura 4 - Seção transversal adotada para a rodovia. Fonte RIMA, 2010. 

 

 Compreende ainda a implantação de duas áreas de retorno, travessia de 

segmentos com presença de solos de baixa capacidade de suporte e/ou solos moles, 

e a travessia elevada sobre a PE-028 conforme observado na Figura 5. 

Figura 5 - Traçado do contorno viário do Cabo (coordenadas 25 L 278685.90 m E 9082727.88m S). 

Fonte Google Maps,2021 
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Constam também a travessia de duas pistas sobre a ferrovia em um ponto do 

traçado, o cruzamento em ponte de concreto sobre os rios Pirapama, e em bueiro 

celular sobre o riacho Santa Amélia e Afluente do Pirapama.  

Já a seção transversal do contorno do Cabo tem uma largura total de plataforma 

de 24,65m com pistas de rolamento de 7,00m pavimentadas em concreto asfáltico e 

uma faixa de domínio de 20m de lado e lado do novo eixo viário (CPRH,2010). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o levantamento de informações sobre os serviços previstos para 

execução do Contorno Viário do Cabo, foi verificado que a rodovia foi totalmente 

implantada e teve sua operação iniciada em 04 de janeiro de 2014. Os resultados 

obtidos serão abordados por temas divididos em: meio socioeconômico e cultural, 

meio ambiente e serviços de engenharia e operação. 

5.1 Meio Socioeconômico e Cultural 

 Foi observada uma demanda de acesso ao Porto de Suape que ocorresse de 

forma mais objetiva, sem a necessidade de atravessar o centro urbano do município 

do Cabo de Santo Agostinho, melhorando o fluxo das vias locais, possibilitando a 

redução de tempo e distância percorrida. Dessa maneira foi pensada a rodovia PE-

009, que pela forma de implantação e operação sob concessão, apresenta aspectos 

competitivos para o mercado. 

 Segundo a concessionária da rodovia, Rota do Atlântico (2021), atualmente, 

todos os acessos ao Porto de Suape estão sob concessão. É uma maneira de garantir 

uma operação mais eficiente e controlada, favorecendo inclusive a implantação de 

novas empresas, gerando assim mais empregos e receitas para a região, como pode 

ser observado nas Figuras 6 e 7, na área de influência da rodovia, a realização de 

serviços de infraestrutura e indústrias de variadas tipologias. 
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Figura 6 – Área em preparação com serviços de terraplenagem na área de influência da rodovia PE-009, trecho 

inicial, sentido Cabo – Suape. Arquivo dos Autores, 2021. 

 

 

Figura 7 – Petroquímica Suape. Arquivo dos autores,2021. 

 

 

 Apesar da implantação da rodovia favorecer a economia e criação de 

empregos, outro aspecto importante a ser comentado é referente a relocação de 
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pessoas impactadas direta ou indiretamente pela obra. A ocorrência de 

desapropriações é comum, mas consiste também em alteração da história de vida e 

cultura das comunidades afetadas. De acordo com a Empresa Suape (2010) foram 

desapropriados 71,9 hectares pertencentes à quatro proprietários. 

 A CPRH (2010) aponta com base no EIA/RIMA a necessidade de relocar 

quatorze (14) famílias que viviam no Engenho Boa Vista, em condições precárias e 

possivelmente seriam agravadas com a construção da rodovia. No Engenho Boa 

Vista, existem cerca de quinze (15) famílias, no Engenho Jurissaca residem mais de 

setenta (70) famílias e no Engenho Cedro cerca de quinze (15) famílias, onde toda 

essa população, que conta inclusive com imóveis históricos, serão ou foram afetadas 

direta ou indiretamente pela obra. 

5.2 Meio Ambiente 

5.2.1 Vegetação 

De acordo com as informações contidos no RIMA (2010) a vegetação em geral 

na área do empreendimento é formada por fragmentos de mata atlântica, apresenta 

um estágio de sucessão secundária, com árvores emergentes, vegetação em grande 

parte herbácea, podendo ocorrer espécies arbustivas e arbóreas. São encontradas 

fruteiras exóticas originadas por antigos pomares e áreas de reflorestamento com 

espécies exóticas que podem causar impactos ambientais negativos, impedindo a 

regeneração de outras espécies.  

Outras parcelas da cobertura vegetal na área de influência incluem lavouras, 

pastos e sítios com predominância de produção familiar e de canaviais nas áreas de 

engenhos destinadas a produção para usinas de álcool e açúcar. Contudo a 

supressão de vegetação é um dos maiores impactos verificados para execução do 

empreendimento. Conforme a Figura 8, pode ser verificado os cortes nos corredores 

de mata fragmentados pela implantação da rodovia, já tendo sido afetada 

anteriormente pela implantação da rodovia, trecho situado no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 
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Figura 8 – Fragmentação de mata nativa próximo ao pontilhão sobre a linha férrea, arquivo dos autores, 2021. 

 

 A Figura 9 apresenta mais um trecho com fragmentação de mata nativa, além 

de demonstrar o aterro para elevação da via até a cota de projeto. Contudo é possível 

perceber uma área com presença de vegetação característica de ocorrência em áreas 

alagadiças, tendo, portanto, possivelmente ocorrido alteração no regime de 

escoamento superficial natural da área. Já a Figura 10 apresenta mais um ponto de 

fragmentação da vegetação nativa em trecho com bastante adensamento de 

indivíduos arbóreos. 
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Figura 9 – Vegetação fragmentada pela implantação da rodovia, com destaque para a realização de aterro para 

elevação da via conforme projeto geométrico. Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

Figura 10 – Mais um trecho de vegetação fragmentada. Arquivo dos Autores,2021. 
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5.2.2 Fauna 

A CPRH (2010) apresenta que foram identificadas diversas espécies de 

animais entre aves, mamíferos, répteis, peixes, anfíbios, entre outras de hábito 

noturno e diurno. Contudo não foi possível obter um detalhamento de quantos animais 

foram vitimados pela implantação da rodovia. Durante a visita a campo realizada no 

mês de junho de 2021, foi possível observar uma cobra morta, no sentido Ipojuca – 

Cabo, conforme demonstra a Figura 11, no entanto sem identificação de qual espécie 

pertence, bem como a causa da morte. Mas que aponta a necessidade de 

acompanhamento do número de animais mortos na rodovia.  

Figura 11 – Cobra (espécie não identificada) morta no acostamento da rodovia. Arquivo dos Autores, 

2021. 

 

 

5.2.3 Relevo e Geologia 

 Em geral foram observados os maiores impactos relacionados com 

modificações no relevo, acarretados pela terraplenagem para atender o projeto 
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geométrico da via. Foram verificados cortes com taludes parcialmente vegetados, 

aterros alterando o regime de escoamento e macrodrenagem da área, além de cortes 

em trechos com afloramento de rochas, conforme pode ser evidenciado nas Figuras 

a seguir. 

 Na Figura 12 pode ser observado o corte em afloramento de rocha para 

implantação da rodovia, situada no sentido Ipojuca – Cabo, próximo a saída para BR-

101. Já a Figura 13 mais uma vez retrata um trecho de aterro para elevação da via, 

no sentido Cabo – Ipojuca. E por sua vez figura 14 apresenta um talude, parcialmente 

vegetado para implantação da via, situado no sentido Cabo-Ipojuca. 

 

Figura 12 – Corte em afloramento de rocha para implantação da via. Arquivo dos Autores, 2021. 
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Figura 13 – Demonstração da altura de aterro para implantação da via. Arquivo dos Autores, 2021. 

 

 

Figura 14 – Talude parcialmente vegetado. Arquivo dos Autores, 2021. 
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5.2.4 Recursos Hídricos 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (CPRH, 2010), a 

biodiversidade da biota aquática é reduzida, em função do grau de comprometimento 

da qualidade da água dos corpos hídricos presentes na área em estudo. Os principais 

rios que são diretamente relacionados com a rodovia são: Rio Pirapama com 

aproximadamente 80km de extensão e utilizado para suporte ao abastecimento da 

Região Metropolitana do Recife e Rio Tabatinga na divisa entre os municípios do Cabo 

de Santo Agostinho e Ipojuca. 

Na Figura 15 é possível observar trecho de ponte sobre o Rio Pirapama, no 

município do Cabo de Santo Agostinho, observada a presença de vegetação ciliar, no 

entanto aparentemente inferior à real necessidade de proteção para o curso d’água, 

onde poderia haver uma ação para recomposição da área de preservação permanente 

com reflorestamento. Em geral pode ser verificada a ocorrência de grandes 

intervenções relacionadas a drenagem. 

Figura 15 – Ponte sobre o Rio Pirapama. Arquivo dos Autores, 2021. 
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Na Figura 16, sentido Cabo – Ipojuca, pode ser observada a ponte sobre o Rio 

Tabatinga, na divisa entre os municípios do Cabo e Ipojuca e mais à frente o prédio 

administrativo do Porto de Suape. A Figura 17 apresenta a parte inferior da ponte, 

com fundação submersa, e visualização da vegetação ciliar presente na área de 

preservação permanente. E as Figura 18, 19 e 20. Apresentam áreas alagadas 

frequentes ao longo da rodovia, trecho sentido Cabo-Ipojuca.  

 

Figura 16 – Ponte sobre o rio Tabatinga. Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Figura 17 – Ponte sobre o rio Tabatinga. Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

Figura 18 – Áreas alagadas frequentes no entorno da rodovia. Arquivo dos Autores, 2021. 
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Figura 19 – Área de drenagem natural paralela a rodovia. Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

Figura 20 – Área alagada de drenagem natural paralela a rodovia. Arquivo dos Autores,2021.
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5.3 Serviços de Engenharia e Operação 

 

 Os serviços de engenharia consistem em todas as obras necessárias para 

implantação da rodovia, como pontes, taludes, viadutos, etc. Já os serviços de 

operação compreendem atividades que garantam o funcionamento com segurança e 

qualidade da rodovia, como sinalizações horizontais e verticais, estruturas de 

segurança e a própria manutenção do pavimento da rodovia. 

A Figura 21 apresenta o início da rodovia PE-009 e bifurcação para a PE-060 

após saída BR-101, sentido praias e centro urbano do Cabo de Santo Agostinho. A 

Figura 22 apresenta o primeiro ponto de pedágio do trecho sob concessão. Já a Figura 

23 apresenta o acesso oriundo da PE-028, trecho final do Contorno Viário do Cabo. A 

Figura 24 apresenta o pedágio de acesso pela PE-028 e a Figura 25 mostra a saída 

para a PE-028 que dá acesso à Gaibu, mais uma vez retratando o trecho final do 

objeto do RIMA analisado. 

 

Figura 21 – Início do Contorno Viário do Cabo (PE-009/PE-060). Arquivo dos Autores,2021. 
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Figura 22 – Acesso ao pedágio vindo pela BR-101. Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

Figura 23 – Acesso ao pedágio pela PE-028 (Fim do trecho inicial da Rodovia). Arquivo dos Autores,2021. 
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Figura 24 - Acesso ao pedágio pela PE-028 (Fim do trecho inicial da Rodovia). Arquivo dos Autores,2021. 

 

 

Figura 25 – Saída para a PE-028 acesso à Gaibú. Arquivo dos Autores, 2021. 

 

A Figura 26 apresenta estrutura em gabião para contenção do aterro da rodovia 

em alguns pontos. A Figura 27 apresenta a fundação parcialmente submersa para 

implantação da ponte sobre o rio Tabatinga. E a Figura 28 demonstra contenção para 

suporte abaixo da ponte. 
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Figura 26 – Estrutura em gabião para contenção aterro. Arquivo dos Autores, 2021. 

 

 

Figura 27 – Fundação em área parcialmente submersa para ponte sobre o rio Tabatinga. Arquivo dos Autores, 

2021 
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Figura 28 – Estrutura de arrimo para contenção, na ponte sobre o rio Tabatinga. Arquivo dos Autores, 2021. 

 

 

Já a Figura 29 está relacionada com os aspectos de segurança e operação da 

via, como sinalização horizontal e vertical. Aspectos constantemente mantidos em um 

sistema de concessão, diferentemente de outras rodovias administradas pelo poder 

público e alvo de vandalismo. 
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Figura 29 – Sinalização horizontal e vertical ao longo da via para segurança dos usuários. Arquivo dos Autores, 

2021. 

 

 

 Já a Figura 30 retrata um posto de combustíveis instalado na via, que pode ter 

a ocorrência de incidentes ambientais como vazamentos e contaminação do solo. 

Sendo, portanto, objeto de licenciamento específico, com planos de emergência 

vinculados à segurança da Rodovia. 
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Figura 30 – Posto de combustíveis instalado na rodovia. Possibilidade de incidentes ambientais. Arquivo dos 

Autores, 2021. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar os principais aspectos 

ambientais presentes no processo de implantação de um trecho da rodovia PE-009. 

Este tipo de empreendimento possui diversas variáveis e requer estudos sobre 

aspectos sociais, culturais, econômicos, além dos ambientais e de engenharia como 

um todo. O estudo de caso do RIMA Contorno Viário do Cabo (PE-009), permitiu 

compreender o processo de concepção até a operação de uma rodovia. 

 Foi possível ainda observar um aspecto inovador no Estado de Pernambuco 

que é o sistema de concessão para a iniciativa privada, embora seja comum em outras 

regiões do Brasil, verificou-se que é um modelo de exploração que apresenta 

aspectos positivos como as manutenções preventivas e com isso termos vias mais 

seguras e aspectos negativos tendo em vista que o interesse econômico privado, 

possivelmente, possa vir a confrontar com os interesses socioambientais, mas que 

tem potencial de expansão no Estado. Apesar de haver questionamentos sociais 

quanto a necessidade de execução de uma via e entrega a concessão, observou-se 

que houve uma redução do fluxo de tráfego no sentido centro do Cabo de Santo 

Agostinho. 

 Com relação aos aspectos ambientais foi possível verificar que houve o 

atendimento da legislação pertinente ao licenciamento, sendo cumpridas as etapas 

estabelecidas pelos órgãos licenciadores. No entanto, por mais que sejam realizados 

diversos estudos, os impactos sociais e ambientais são muito intensos. Principalmente 

com relação a supressão de vegetação, apesar da exigência do replantio, ocorre a 

fragmentação da vegetação em diversos trechos, alterando o fluxo da fauna existente, 

conforme pôde ser observado a partir das visitas in loco realizadas. 

 Com relação a movimentação de terra, alteração do relevo e impactos sobre os 

recursos hídricos, o estudo de caso permitiu verificar visualmente que área sofreu 

alterações no regime de escoamento de águas superficiais com a impermeabilização 

do solo e interferências na macrodrenagem. Apesar da previsão e dados hidrológicos 

contidos no EIA/RIMA, não é possível ter um controle total sobre a natureza, o que 

requer contínuo monitoramento do regime das águas, uma vez que ocorreram 

diversas alterações quanto a esse aspecto ambiental. 
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 Por fim, ressalta-se a importância de estudos cada vez mais amplos de 

viabilidade para possibilitar um melhor dimensionamento dos impactos ambientais nas 

diversas tipologias de empreendimentos. Bem como a elaboração, execução e 

monitoramento dos Programas Ambientais previstos no processo de licenciamento 

para que se tenha uma maior eficiência no controle de resultados e alcance de 

objetivos das medidas mitigadoras. 
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