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8. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS 

Este capítulo apresenta a identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes das 

fases de implantação e operação. Esta avaliação se realiza em três etapas: identificação, 

previsão e avaliação da importância dos impactos ambientais. 

Cada uma das etapas de avaliação compõe uma seção do capítulo: (i) a primeira seção é 

dedicada à identificação dos aspectos e dos impactos ambientais prováveis do 

empreendimento proposto, na qual é apresentada uma lista dos impactos, correlacionando-os 

às atividades de cada uma das fases do empreendimento; (ii) a segunda seção traz estimativas 

da magnitude ou intensidade dos impactos previstos, usando, quando apropriado, indicadores 

quantitativos ou qualitativos; (iii) na terceira seção é feita uma interpretação da importância dos 

impactos previstos. 

No estudo, a avaliação dos impactos ambientais tem função de (1) fornecer um prognóstico da 

situação futura do ambiente na área de influência do empreendimento; e (2) orientar a 

formulação de medidas mitigadoras, compensatórias e demais elementos do plano de gestão 

ambiental do empreendimento. 

 

8.1. Identificação dos Impactos 

A identificação dos prováveis impactos ambientais é a primeira tarefa do procedimento de 

avaliação. A identificação resulta em uma relação de prováveis impactos que serão avaliados 

segundo diversos atributos para que se interprete suas escalas de importância. Para se 

identificar os impactos ambientais é necessário conhecer suas causas ou fontes geradoras, 

que são as atividades, obras, intervenções, ações e demais elementos que compõem o 

empreendimento, nas fases de seu ciclo de vida: implantação e operação. 

Seguiu-se a proposta de Sánchez e Hacking (2002) e Sánchez (2013) como orientação 

metodológica para a identificação dos impactos, segundo a qual durante esta etapa da análise 

dos impactos deve-se também identificar os aspectos ambientais, correlacionando-os com as 

principais atividades, produtos e serviços que compõem o empreendimento, para, em seguida, 

identificar os impactos associados a cada aspecto ambiental. A identificação das correlações 

é feita com a ajuda de uma matriz onde são representados dois campos de interação: O 

primeiro campo entre atividades e aspectos ambientais e o segundo campo entre aspectos e 

impactos ambientais. 

O conceito de aspecto ambiental aqui utilizado é aquele definido pela norma NBR ISO 14.001: 

2004 como “elemento da atividade, produto ou serviço da organização que pode interagir com 

o meio-ambiente”. Esta norma é a versão oficial brasileira da norma internacional ISO 14.001, 

que estabelece requisitos básicos para uma organização implementar um Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA. 

O procedimento adotado para identificação de impactos neste RAP incluiu as seguintes etapas: 
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▪ Definição das atividades do empreendimento que podem gerar aspectos ambientais; 

▪ Identificação dos prováveis aspectos ambientais associados a essas atividades; 

▪ Classificação dos aspectos ambientais identificados em “significativos” ou “pouco 

significativos”; 

▪ Preenchimento do primeiro campo da matriz, correlacionando atividades com aspectos 

ambientais; 

▪ Identificação de impactos ambientais associados a cada aspecto; 

▪ Preenchimento do segundo campo da matriz, correlacionando aspectos com impactos 

ambientais; 

▪ Classificação dos impactos ambientais identificados segundo três classes de importância: 

Baixa, média ou alta. 

 

Para a etapa (1), partiu-se dos documentos de projeto fornecidos pela empresa e das 

informações adquiridas nas visitas técnicas para a elaboração da caracterização do 

empreendimento deste estudo.  

Para as etapas (2) e (5) a equipe de especialistas empregou a analogia com as atividades de 

empreendimentos similares, utilizando-se de informações integrantes de seu acervo técnico de 

estudos anteriores e o método do raciocínio dedutivo, em que as consequências de cada ação 

decorrem de uma relação de causa e efeito. Para as etapas (3) e (7) foram utilizados critérios 

explicitados a seguir neste estudo. As atividades que compõem o projeto são apresentadas no 

Quadro 8.1-1.  

Os aspectos ambientais decorrentes do empreendimento estão relacionados no Quadro 8.1-2, 

enquanto o Quadro 8.1-2 traz a lista dos impactos ambientais identificados.  

Quadro 8.1-1 - Atividades na Implantação e Operação do Empreendimento 

Fase Atividades 

Abertura de Acessos 

I  Levantamento topográfico e marcação das vias 

I  Supressão de vegetação 

I  Remoção e estocagem de solo orgânico 

I  Terraplenagem 

I  Sistema de drenagem provisória 

I O Lançamento de Águas das Drenagens Pluviais 

Obras de infraestrutura 
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Fase Atividades 

I  Implantação e operação de canteiro de obras 

I O Sistema de drenagem definitiva 

 O Paisagismo 

I O Rede de energia elétrica 

I  Desmobilização e desmontagem de canteiro de obras 

Obs.: I – implantação O – operação 

Elaboração PA, 2019.  

 

Quadro 8.1-2 - Aspectos Ambientais Decorrentes do Empreendimento 

Fase Atividades 

Meio Físico 

I  Remoção de capeamento (solo) 

I  Exposição de solo 

I  Disposição de solo (aterro) 

I O Carreamento de sedimentos 

I O Lançamento de água da drenagem pluvial 

   

Meio biótico 

I O Supressão de vegetação nativa 

I O Supressão de vegetação exótica 

I O Supressão de cultura, pastagem e campo antropizado 

I O Corte de árvores isoladas 

I O Plantios e trabalhos paisagísticos 

Meio Socioeconômico 

I O Emissão de ruídos 

I O Emissão de material particulado em suspensão 

I O Emissão de gases de motores a combustão 

I O Consumo de energia elétrica 

I O Tráfego de veículos pesados 

I O Geração e manutenção de postos de trabalho 

I O Arrecadação de taxas e tributos 

I O Consumo de recursos não renováveis (combustíveis) 
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Fase Atividades 

I O Perda de postos de trabalho 

Obs.: I – implantação O – operação 

Elaboração PA, 2019.  

 

Quadro 8.1-3 - Impactos Ambientais Decorrentes do Empreendimento 

Fase Atividades 

Meio Físico 

I O  Alteração nas condições geotécnicas e geomecânicas do 
solo 

I O  Alteração nos processos de dinâmica superficial 

I    Alteração da Morfologia do Terreno 

I O  Contaminação do solo 

I O  Contaminação de recursos hídricos 

I    Alteração no fluxo hídrico superficial 

I O  Assoreamento de cursos hídricos 

I O  Alteração no fluxo hídrico subterrâneo raso 

I O  Alteração na qualidade do ar 

I O  Riscos de acidentes com transporte de produtos perigosos 

Meio biótico 

I   Perda de cobertura vegetal por supressão de fragmentos 
e indivíduos arbóreos isolados 

I   Perda de Habitat 

I    Perda de espécimes de fauna ameaçada 

I    Afugentamento de fauna 

I O  Risco de atropelamento de fauna 

I O  Perda de espécimes de flora ameaçada 

I    Criação de novo Habitat terrestre 

Meio Socioeconômico 

I O   

  O   

I O  Impacto visual 

I O  Risco de acidentes de trânsito 

I O  Incômodo e desconforto ambiental 
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Fase Atividades 

I O  Impacto no sistema viário local 

I   Incremento da atividade econômica local 

  O D Especulação imobiliária 

Obs.: Fases do empreendimento: I – implantação O – operação D – desativação 

Elaboração PA, 2019.  

 

8.2. Previsão dos Impactos 

A severidade de cada impacto está diretamente ligada à magnitude dos aspectos ambientais 

associados. Como os impactos ambientais são de caráter qualitativo, na maioria das vezes é 

muito difícil ou mesmo inapropriado tentar quantificar sua magnitude. Por esta razão, admite-

se que a magnitude do aspecto ambiental transmite uma ideia da magnitude dos impactos 

ambientais dele decorrentes. Para muitos aspectos ambientais é possível quantificar ou estimar 

sua magnitude, devendo-se, para tal, selecionar um indicador apropriado e representativo. 

Os manuais de avaliação de impacto ambiental sistematicamente recomendam que, na medida 

do possível e do razoável, os analistas se esforcem em quantificar a magnitude dos impactos 

ambientais, para só depois discutir sua importância, levando em conta essa magnitude. Neste 

estudo, tentou-se, sempre que factível, apresentar previsões ou estimativas quantitativas da 

situação ambiental futura com a presença do empreendimento. Todavia, deve-se reconhecer 

que “a previsão de impactos é o passo mais difícil da avaliação de impacto ambiental” (MORRIS 

e THERIVEL, 2001, p. 8). 

O Quadro 8.2-1 apresenta a lista dos indicadores selecionados para descrever e caracterizar 

cada aspecto ambiental apresentado no Quadro 8.1-2. 
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Quadro 8.2-1 - Aspectos e Indicadores Ambientais 

        Aspectos ambientais Indicador Estimativa 

    Meio físico   

1 I   Remoção de capeamento (solo) Volume m³ in situ 

2 I   Exposição de solo Áreas de supressão ha 

3 I   Disposição de solo (aterro) Volume m³ 

5 I O  Carreamento de sedimentos Sólidos sedimentáveis nos efluentes mL/L 

5 I O  Lançamento de água da drenagem pluvial Parâmetros de qualidade de efluentes m³/h 

    Meio biótico   

6 I   Supressão de vegetação nativa  Áreas de supressão ha  

7 I   Supressão de vegetação exótica Áreas de supressão ha  

8 I   Supressão de cultura, pastagem e campo 
antropizado 

Áreas de supressão ha  

9 I O  Corte de árvores isoladas unidades indivíduos 

10 I O  Plantios e trabalhos paisagísticos Áreas com possibilidade para plantio ha  

    Meio Antrópico   

11 I O  Emissão de ruídos 
Máximo nível de ruído equivalente 
medido 

dB(A) 

12 I O  Emissão de material particulado em suspensão Maior média geométrica mg/m³ 

13 I O  Emissão de gases de motores a combustão 
interna 

Opacidade m-1 

14  O  Consumo de energia elétrica Consumo mensal médio kWh/mês 

15 I O  Tráfego de veículos pesados Média de caminhões para obras caminhões/h 
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        Aspectos ambientais Indicador Estimativa 

16 I O D Geração e manutenção de postos de trabalho Empregos diretos no empreendimento novos postos de trabalho  

17  O  Arrecadação de taxas e tributos ITBI, ISS sobre venda de lotes e serviços 

18 I O  Consumo de recursos não renováveis 
(combustíveis) 

Óleo diesel Litros/mês 

19 I O  Perda de postos de trabalho temporário Empregos diretos no empreendimento postos de trabalho 

Elaboração PA, 2019. 
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Detalhes sobre os aspectos ambientais geradores dos impactos relacionados no Quadro 8.1 2 

são discutidos a seguir. 

Remoção de capeamento (solo): se refere às atividades de abertura de acessos e de 

construção de estruturas e áreas de apoio necessárias à duplicação da rodovia. Na fase de 

implantação. 

Exposição de solo: a exposição de solo é devido às atividades de terraplenagem em geral, que 

envolvem abertura de acessos  e de construção das novas pistas (fase de implantação).  

Disposição de solo (aterro): as obras de terraplenagem implicam em corte e aterro de solo. Não 

haverá retirada de solo para áreas externas ao projeto, sendo totalmente utilizada para 

regularização topográfica.  

Carreamento de partículas de sedimento: este aspecto ambiental é devido à exposição de solo 

a precipitações pluviométricas. A quantidade de solo carreado depende de volume de água 

pluvial, exposição de solo, e ausência de sistemas de controle.  

Lançamento de água da drenagem pluvial: este aspecto se refere à quantidade de água pluvial 

que será descartada das áreas envolvidas no projeto.  

Supressão de vegetação nativa em estágio pioneiro: de acordo com o mapa de uso do solo. 

Supressão de vegetação exótica: há a presença de espécies arbóreas exóticas ao longo de 

toda a Faixa de Domínio Projetada. A supressão dependerá da implantação dos acessos e das 

novas pistas. 

Supressão de cultura, pastagem e campo antropizado: de acordo com o mapa de uso do solo. 

Corte de árvores isoladas: o corte de árvores isoladas para a implantação do empreendimento. 

Plantios e trabalhos paisagísticos: o projeto prevê o plantio de árvores para constituir o 

paisagismo do empreendimento. 

Emissão de ruídos: as obras de terraplenagem geram ruídos devido ao funcionamento de 

máquinas e veículos. Também o tráfego de veículos pesados transportando materiais de 

construção será fonte de ruídos em todas as fases do projeto. 

Emissão de material particulado em suspensão: as obras de terraplenagem, e o tráfego de 

veículos por acessos sem pavimentação são os maiores causadores de geração de poeiras. A 

estimativa é que isso ocorra mais intensamente na fase de implantação, pois na fase de 

operação os acessos serão cascalhados e pavimentados. 

Emissão de gases de motores a combustão: este aspecto se deve ao funcionamento de 

máquinas e veículos movidos a motores de combustão interna. O volume emitido se dispersa 

rapidamente na atmosfera, pois todas as atividades serão desenvolvidas a céu aberto.  

Consumo de energia elétrica: o consumo de energia elétrica será devido à implantação das 

novas faixas de rolagem. 
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Tráfego de veículos pesados: o tráfego de veículos pesados ocorrerá tanto para a fase de 

implantação quanto de operação, devido às obras que demandam materiais de construção 

adquiridos. 

Geração e manutenção de postos de trabalho: para a implantação do empreendimento estima-

se a contratação de 286 colaboradores, entre operadores, motoristas, ajudantes, pedreiros. Na 

fase de operação serão contratados colaboradores fixos para a administração e manutenção 

da rodovia. 

Arrecadação de taxas e tributos: as taxas e tributos principais envolvidos no projeto estarão 

ligados à arrecadação relativa à execução de obras, bem como toda a própria concessão 

rodoviária. 

Consumo de recursos não renováveis (combustíveis): o consumo de recursos não renováveis 

se resume a combustíveis fósseis nas máquinas e veículos movidos a óleo diesel e gasolina. 

O volume estimado é bastante baixo se comparado ao volume de recursos existentes e 

consumidos globalmente. 

Perda de postos de trabalho temporário: se deve a colaboradores temporários contratados para 

a implantação das novas pistas de rolagem e estruturas de apoio (SAU, etc). 

 

8.3. Avaliação da Importância dos Impactos  

Nesta seção é avaliada a importância ou significância de cada um dos impactos ambientais, 

de acordo com o seguinte procedimento: 

▪ Classificação de cada impacto segundo os atributos; 

▪ Seleção de um sub-conjunto de atributos para fins de interpretação da importância de cada 

impacto; 

▪ Definição de uma regra de combinação de atributos para se classificar os impactos 

segundo três graus de importância: Pequena, Média ou Grande; 

▪ Aplicação da regra para cada impacto identificado; 

▪ Aferição do resultado. 

 

Para as etapas (1) e (2), foram usados os atributos sugeridos pela Resolução CONAMA 01/86 

(Artigo 6º inciso II), acrescidos de alguns outros sugeridos pela literatura técnica para guiar o 

exame de impactos ambientais. Os atributos utilizados e as respectivas conceituações são as 

seguintes: 

Expressão: Este atributo descreve o caráter positivo ou negativo (benéfico ou adverso) de cada 

impacto; Note-se que, embora a maioria dos impactos tenha nitidamente um caráter positivo 
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ou negativo, alguns impactos podem ser ao mesmo tempo positivos e negativos, ou seja, 

positivos para um determinado componente ou elemento ambiental e negativo para outro; 

Origem: Trata-se da causa ou fonte do impacto, direto ou indireto;  

Duração: impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases 

do projeto, e que cessam quando de sua desativação; impactos permanentes representam uma 

alteração definitiva no meio ambiente; 

Escala temporal: Impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que 

os gera; impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em 

relação à ação que o gera; a escala aqui adotada convenciona prazo médio como sendo da 

ordem de meses e o longo da ordem de anos; 

Escala espacial: Convenciona-se neste estudo: (i) Impacto local são aqueles cuja abrangência 

se restrinja seja aos limites da AID, (ii) Impacto linear é aquele que se manifesta ao longo da 

rodovia, repetidamente; (iii) Abrangência municipal para aqueles impactos cuja área de 

influência esteja relacionada aos limites administrativos municipais; (iv) Escala regional para 

aqueles impactos cuja área de influência ultrapasse as duas categorias anteriores, podendo 

incluir todo o território nacional; (v) Escala global para os impactos que potencialmente afetem 

todo o planeta; 

Reversibilidade: Esta característica é representada pela capacidade do sistema (ambiente 

afetado) de retornar ao seu estado anterior caso (i) cesse a solicitação externa, ou (ii) seja 

implantada uma ação corretiva; 

Cumulatividade e sinergismo: Refere-se à possibilidade de os impactos se somarem ou se 

multiplicarem; 

Magnitude: Refere-se à intensidade de um impacto ambiental, considerando a implementação 

eficaz das medidas mitigadoras já previstas no projeto técnico (descritas na caracterização do 

empreendimento); para efeito desta análise, a magnitude de cada impacto foi classificada em 

elevada, intermediária ou pequena, levando em conta a magnitude dos aspectos ambientais 

que contribuem para cada impacto; 

Probabilidade de ocorrência: Refere-se ao grau de incerteza acerca da ocorrência de um 

impacto; para fins desta análise, cada impacto foi classificado, segundo este atributo, em (i) 

certa, quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto; (ii) alta, quando, baseado em 

casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que 

o impacto ocorra; (iii) média, quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas sua 

ocorrência não pode ser descartada; (iv) baixa, quando é muito pouco provável a ocorrência 

do impacto em questão, mas, mesmo assim, esta possibilidade não pode ser desprezada; em 

todos os casos, mesmo nos de baixa e média probabilidade, pode ser necessária a adoção de 

medidas mitigadoras ou preventivas; 

Existência de requisito legal: Refere-se à existência de legislação federal, estadual ou 

municipal ou outro instrumento normativo que enquadre o impacto considerado (ou o recurso 

ambiental afetado); a classificação se faz somente nas categorias “sim” ou “não”. 
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O Quadro 8.3-3 sintetiza os atributos de cada impacto ambiental identificado para o projeto. 

Além da descrição dos atributos de cada impacto e da classificação de sua importância, cada 

impacto é discutido individualmente. 

Nem todos estes atributos são úteis para avaliar a importância dos impactos. Por exemplo, o 

fato de o impacto ser positivo ou negativo, direto ou indireto, não deve influenciar sua avaliação. 

Poderá haver impactos indiretos de grande ou de pequena importância, do mesmo modo que 

os diretos. Para Erickson (1994, p. 12), “o objetivo de distinguir entre tipos de impactos não é 

declarar que um impacto é direto e outro indireto, mas organizar nossa avaliação de modo a 

assegurar que nós examinaremos todos os possíveis efeitos de uma ação humana nos 

ambientes físico e social, altamente complexos e dinamicamente interconectados”. 

Por estas razões foi selecionado um subconjunto de atributos que pudesse propiciar uma 

adequada interpretação da importância dos impactos ambientais. A literatura técnica 

internacional sobre avaliação de impacto ambiental fornece vários exemplos e recomendações 

para a seleção de atributos e sua combinação para fins de avaliar a importância dos impactos 

– constata-se a existência de diferentes enfoques, ora privilegiando a perspectiva interna da 

equipe multidisciplinar de analistas ambientais, ora reconhecendo o peso do ponto de vista das 

partes interessadas e do público externo. Contudo, um ponto comum parece ser o 

entendimento de que não há metodologia ou procedimento universal para interpretar a 

importância de impactos ambientais.  

Neste estudo, quatro atributos foram considerados para fins de avaliar o grau de importância 

de cada impacto: Magnitude, probabilidade de ocorrência, reversibilidade e existência de 

requisito legal. 

A magnitude de um impacto é universalmente considerada como fundamental para se discutir 

sua importância pois, a princípio, impactos “grandes” tendem a ser mais importantes que 

impactos “pequenos”. 

A reversibilidade é outra característica relevante para interpretar a importância de um impacto 

ambiental. Se um projeto causa impactos irreversíveis, gerações futuras serão penalizadas por 

não disporem de recursos ambientais irremediavelmente comprometidos pelo projeto de hoje. 

A existência de requisitos legais que protejam determinado recurso ambiental ou cultural é um 

indicativo da importância socialmente atribuída a este recurso pois a existência de uma lei ou 

regulamento significa que o legislador ou o poder público atuou em resposta a uma demanda 

coletiva, legitimando-a. 

A probabilidade de ocorrência traz uma apreciação subjetiva e qualitativa das chances de que 

cada impacto se manifeste.  

Para combinar estes quatro atributos foi estipulado um conjunto de regras lógicas. Em primeiro 

lugar, foi feita a combinação de probabilidade de ocorrência com magnitude, resultando no 

atributo intermediário “severidade”, de acordo com o Quadro 8.3-1. 

 

 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 377 

Quadro 8.3-1 - Matriz de Determinação da Severidade de um Impacto 

MAGNITUDE PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

- CERTA ALTA MÉDIA BAIXA 

ELEVADA ALTA ALTA ALTA MÉDIA 

INTERMEDIÁRIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

PEQUENA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA 

Elaboração PA, 2019. 

 

Em seguida, a severidade foi combinada com os demais atributos de acordo com as seguintes 

regras lógicas: 

Foram considerados de alto grau de importância aqueles impactos: 

▪ Que tenham alta ou média severidade e, ao mesmo tempo, para os quais haja requisitos 

legais, independentemente de sua reversibilidade; ou 

▪ Que tenham alta severidade e sejam irreversíveis, independentemente da existência de 

requisitos legais (situação que não ocorre em nenhum deles). 

Foram considerados de pequena importância aqueles impactos: 

▪ Que tenham pequena severidade e sejam reversíveis, independentemente da existência 

de requisitos legais. 

Os demais impactos foram classificados como de médio grau de importância. 

Os mesmos critérios de combinação são mostrados no Quadro 8.3-2, para facilitar sua 

aplicação. 

Quadro 8.3-2 - Matriz de Combinação de Atributos para Determinação da Importância de 

um Impacto Ambiental 

REVERSIBILIDADE 
EXISTÊNCIA DE 

REQUISITO 
LEGAL 

SEVERIDADE 

  BAIXA MÉDIA ALTA 

REVERSÍVEL SIM 
PEQUENA 

IMPORTÂNCIA 
GRANDE 

IMPORTÂNCIA 
GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

IRREVERSÍVEL SIM 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

REVERSÍVEL NÃO 
PEQUENA 

IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
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REVERSIBILIDADE 
EXISTÊNCIA DE 

REQUISITO 
LEGAL 

SEVERIDADE 

  BAIXA MÉDIA ALTA 

IRREVERSÍVEL NÃO 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 
GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

Elaboração PA, 2019. 

 

Para aferição dos resultados (etapa 5), realizou-se a exposição dos resultados da análise em 

forma da escala de importância para a equipe que participou da elaboração do diagnóstico 

ambiental do EIA, de modo a verificar sua concordância ou não com a importância de cada 

impacto ambiental. 

O Quadro 8.3-3 mostra a classificação da importância de cada impacto, usando o critério 

exposto acima, além da descrição dos atributos de cada impacto e da classificação de sua 

importância. 
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Quadro 8.3-3 – Classificação de importância dos impactos ambientais 

Nº Fases Impactos ambientais Expressão Origem  Duração 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Cumulatividade e 

Sinergismo 
Magnitude  

Probabilidade 
de Ocorrência 

Severidade Reversibilidade 

Existência 
de 

Requisito 
Legal 

Importância 

Meio Físico 

1 I O 

  

Alteração nas condições 
geotécnicas e 

geomecânicas do solo 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo  Pequena  Certa Baixa Reversível Sim Pequena 

2 I O 

  

Alteração nos processos de 
dinâmica superficial 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Sinérgico Pequena  Baixa Baixa Reversível Não Pequena 

3 I   

  

Alteração da Morfologia do 
Terreno 

Adversa Direta Temporária Imediata Local Cumulativo  Pequena  Certa Baixa Irreversível Não Média 

4 I O 
  

Contaminação do solo 
Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo  Pequena  Baixa Baixa Reversível Sim Pequena 

5 I O 

  

Contaminação de recursos 
hídricos 

Adversa Direta Temporária Imediata Linear Cumulativo  Intermediária Baixa Baixa Irreversível Sim Média 

6 I   

  

Alteração no fluxo hídrico 
superficial 

Adversa Direta Temporária Imediata Linear Cumulativo  Intermediária Certa Média Irreversível Sim Média 

7 I O 

  

Assoreamento de cursos 
hídricos 

Adversa Direta Permanente Imediata Linear Cumulativo  Intermediária Alta Média Irreversível Sim Média 

8 I O 

  

Alteração no fluxo hídrico 
subterrâneo raso 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Neutro Pequena  Baixa Baixa Irreversível Sim Média 

9 I O 

  

Alteração na qualidade do 
ar 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo  Pequena  Baixa Baixa Irreversível Sim Média 

10 I O 
Riscos de acidentes com 
transporte de produtos 

perigosos 
Adversa Direta Temporária Imediata Local Cumulativo Pequena Baixa Média Reversível Sim Pequena 

Meio Biótico 

11 I  

  

Perda de cobertura vegetal 
por supressão de 

fragmentos e indivíduos 
arbóreos isolados 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo Elevada  Certa Elevada Irreversível Sim Grande 

12 I    

Perda de Habitat 
Adversa Direta Permanente Imediata Local Neutro Pequena  Certa Baixa Irreversível Sim Média 
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Nº Fases Impactos ambientais Expressão Origem  Duração 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Cumulatividade e 

Sinergismo 
Magnitude  

Probabilidade 
de Ocorrência 

Severidade Reversibilidade 

Existência 
de 

Requisito 
Legal 

Importância 

13 I   

  

Perda de espécimes de 
fauna ameaçada 

Adversa Indireta Permanente 
Médio 
Prazo 

Regional Cumulativo Elevada Baixa Média Irreversível Sim Média 

14 I   
  

Afugentamento de fauna 
Adversa Direta Permanente Imediata Regional Cumulativo Intermediária Certa Média Irreversível Sim Média 

15 I O 

  

Risco de atropelamento de 
fauna 

Adversa Direta Permanente Imediata Linear Cumulativo Pequena  Alta Baixa Irreversível Não Média 

16 I O 

  

Perda de espécimes de 
flora ameaçada 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Neutro Pequena  Baixa Baixa Irreversível Sim Média 

17 I   

  

Criação de novo Habitat 
terrestre 

Adversa Direta Permanente 
Longo 
Prazo 

Local Cumulativo Intermediária Certa Média Irreversível Sim Média 

18 I   

  

Perda de áreas 
ambientalmente valorizadas 

Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo Pequena  Baixa Baixa Irreversível Sim Média 

Meio antrópico 

19 I O 
  

Impacto visual 
Adversa Direta Permanente 

Longo 
Prazo 

Linear Cumulativo Intermediária Certa Baixa Irreversível Não Média 

20   O 

  

Aumento do Fluxo de 
Veículos na rodovia 

Benéfica Direta Permanente Imediata Linear Cumulativo Elevada Certa Elevada Irreversível Não Grande 

21 I O 

  

Incômodo e desconforto 
ambiental 

Adversa Direta Temporário Imediata Linear Cumulativo Intermediária Baixa Baixa Reversível  Sim Média 

22 I O 

  

Impacto no sistema viário 
local 

Adversa Direta Temporário Imediata Linear Cumulativo Intermediária Certa Média Reversível  Não Média 

23 I O 

  

Incremento da atividade 
econômica local 

Benéfica Direta Permanente Imediata Municipal Neutro Elevada Certa Baixa Irreversível  Não Grande 

24 I O 
  

Especulação imobiliária 
Adversa/Benéfica Direta Permanente Imediata Linear Neutro Intermediária Média Baixa Irreversível Não Pequena 

25 I   
Eventual Interferência com 
Patrimônio Arqueológico e 

Histórico Cultural 
Adversa Direta Permanente Imediata Local Cumulativo Elevada Média Média Irreversível Sim Grande 

Elaboração PA, 2019. 
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Alteração nas condições geotécnicas e geomecânicas do solo 

Expressão: Adversa, pois são alterações que podem resultar em condições geotécnicas e 

geomecânicas de menor estabilidade em relação à configuração atual do solo, principalmente 

em novos taludes de corte que serão formatados quando da implantação do empreendimento; 

Origem: Direta, pois cortes e terraplenagem se dá diretamente no solo, modificando-o com a 

realização de uma escavação de formato geométrico regular; 

Duração: Permanente, pois a escavação também possui caráter permanente uma vez que se 

atinge a configuração final do projeto; 

Escala temporal: Imediata, já que as alterações das condições geotécnicas e geomecânicas 

se dão imediata e concomitantemente à realização das escavações; 

Escala espacial: Local, pois as alterações geotécnicas e geomecânicas do solo ficam restritas 

à superfície da escavação realizada; 

Reversibilidade: Considera-se reversível pois medidas corretivas devem ser aplicadas em 

casos onde se identificam instabilidades geotécnicas e geomecânicas, resultando em uma 

escavação com parâmetros aceitáveis de segurança geotécnica; 

Cumulatividade e sinergismo: Acumula-se com as alterações na morfologia do terreno; 

Magnitude: Pequena, pois eventos de instabilidade geotécnica e geomecânica em projetos de 

loteamentos apresentam dimensões relativamente reduzidas, de forma pontual e sem 

ultrapassar os limites locais do empreendimento; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois a escavação altera a forma do solo e seu estado de 

tensões, alterando assim suas condições geotécnicas e geomecânicas; 

Existência de requisito legal: Sim, há a norma ABNT NBR 11682:2009 – Estabilidade de 

encostas. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de Programa Ambiental da Construção, e 

praticas de engenharia associadas: avaliação da necessidade e caso confirmada, realização 

de  estudos hidrológicos específicos (analise dos aquíferos em profundidade, realização de 

sondagens e cartografia associadas, estudos de eventuais maciços (analise estrutural) entre 

outros. 

 

Alteração nos processos de dinâmica superficial 

Expressão: Adversa, pois as alterações nos processos de dinâmica superficial podem levar à 

deterioração das características físicas e químicas do solo e da água; 

Origem: Direta, pois atividades do empreendimento podem causar diretamente alterações nos 

processos de dinâmica superficial; 
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Duração: Permanente, uma vez que alterações nos processos de dinâmica superficial tendem 

a se manter ou até mesmo se amplificar mesmo que sejam encerradas as ações que iniciaram 

tais alterações; 

Escala temporal: Imediata, pois as alterações tendem a ocorrer assim que se realizam as ações 

que as provocam; 

Escala espacial: Em geral as alterações nos processos de dinâmica superficial ocorrem no 

mesmo local das ações que as geram, no entanto alguns processos podem ocorrer em 

dimensão linear, como assoreamento de cursos d’água; 

Reversibilidade: São considerados reversíveis pois medidas corretivas podem sanar os 

processos de alteração na dinâmica superficial; 

Cumulatividade e sinergismo: As alterações nos processos de dinâmica superficial causam e 

potencializam alterações nos fluxos hídricos, qualidade das águas, contaminação do solo e 

alterações na morfologia do terreno; 

Magnitude: Pequena, pois tendo em vista a situação atual do terreno, não foram observados 

escorregamentos, assoreamentos, recalques, subsidências ou processos erosivos, que são as 

alterações de dinâmica superficial comumente associados a empreendimentos de intervenção 

em terrenos. Probabilidade de ocorrência: Baixa, também se baseando na situação atual do 

terreno, onde não foram encontradas ocorrências de alterações nos processos de dinâmica 

superficial. 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de Programa Ambiental da Construção, 

contendo medidas voltadas a: controle e planejamento adequado nas atividades de limpeza de 

terreno e execução de serviços de  terraplanagem dentro dos limites autorizados; minimização 

e planejamento nas atividades de  remoção da cobertura vegetal, supressão e cuidados 

ambientais na área e entorno do empreendimento; cuidados na execução de cortes e aterros, 

gestão adequada do material excedente, instalação e utilização de sistema de drenagem; entre 

outros. 

 

Alteração da morfologia do terreno 

Expressão: Adversa, pois se relaciona com a alteração da paisagem e impacto visual, além de 

participar da alteração do relevo e modelado; 

Origem: Direta, pois a atividade de promove acertos no terreno por terraplenagem, realizando 

assim alterações na morfologia do terreno. 

Duração: Permanente, pois o terreno tende a se manter morfologicamente alterado em relação 

a sua configuração inicial; 

Escala temporal: Imediato, pois o impacto ocorre no ato da atividade de terraplenagem; 
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Escala espacial: Local, pois a alteração na morfologia do terreno se restringe aos locais onde 

se realiza a obra; 

Reversibilidade: Irreversível pois se considera definitivo o acerto realizado no terreno; 

Cumulatividade e sinergismo: É cumulativo com o impacto visual, alterações geomecânicas e 

geotécnicas do solo e com os impactos de dinâmica superficial. 

Magnitude: Intermediária, pois se restringe ao local da atividade mas interage com outros 

impactos ambientais, como já citado; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois se trata de um impacto previsto em projeto; 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: Idem ao anterior. 

 

Contaminação do solo 

Expressão: Adversa, pois pode levar à deterioração das propriedades químicas e físicas do 

solo, impedindo-o de assumir suas funções naturais ou antrópicas; 

Origem: Direta, pois a contaminação do solo ocorre por ações que levam a introdução de 

substâncias contaminadoras; 

Duração: Permanente, já que mesmo encerrada a ação que levou à contaminação do solo, a 

contaminação tende a permanecer; 

Escala temporal: Imediata, pois a contaminação ocorre tão logo há a disposição de substâncias 

contaminadoras no solo; 

Escala espacial: A contaminação do solo tende a ter um caráter local, restringindo-se à área 

contaminada pelo contato com os contaminantes; 

Reversibilidade: Reversível com o emprego de técnicas de remediação e reabilitação de áreas 

contaminadas; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto pode se acumular com a contaminação de recursos 

hídricos e alterações na qualidade das águas; 

Magnitude: Pequena, pois o empreendimento se utilizará de poucas substâncias com potencial 

de contaminação do solo, além de efetuar uma gestão adequada de seus resíduos e efluentes, 

mitigando assim este impacto; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, considerando-se a prática e a infraestrutura existente 

voltada para a gestão dos resíduos e efluentes; 

Existência de requisito legal: Sim, Resolução CONAMA 273/2000 e Lei Federal nº 6.938/1981. 
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Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de Programa Ambiental da Construção e seus 

subprogramas sendo: (i) Gerenciamento de Efluentes Líquidos; (ii) Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos; (iii) Controle e Redução de Emissões Atmosféricas; Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil; Treinamento e Capacitação da  Mão-de-obra bem como 

Controle de Erosão e Assoreamento. 

 

Contaminação dos recursos hídricos 

Expressão: Adversa, pois leva a deterioração física e química da qualidade das águas; 

Origem: Direta, pois a contaminação de recursos hídricos ocorre com o contato direto entre as 

águas e substâncias com potencial contaminador; 

Duração: Temporário, pois os recursos hídricos tendem a se livrar dos contaminantes com seu 

fluxo natural, desde que seja encerrada a ação que levou a contaminação; 

Escala temporal: Imediata, pois a contaminação deve ocorrer tão logo exista uma ação que 

leve a substância contaminadora na água; 

Escala espacial: Linear, pois a contaminação pode seguir o curso d’água a montante do ponto 

de inserção da substância contaminadora; 

Reversibilidade: Reversível devido a capacidade dos cursos d’água de se livrar dos 

contaminantes uma vez que cesse a ação que levou a alteração da qualidade da água; 

Cumulatividade e sinergismo: Pode se acumular com a contaminação do solo; 

Magnitude: Pequena, pois no monitoramento que será realizado em pontos de cursos d’água 

a montante e a jusante do empreendimento serão acompanhadas possíveis alterações nos 

parâmetros de qualidade d’água associados à obra, principalmente nas obras de 

terraplenagem; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, pois as medidas de controle e mitigação que serão 

adotadas pelo empreendimento visam evitar a contaminação e alteração da qualidade dos 

cursos d’água; 

Existência de requisito legal: Sim, Resolução CONAMA 375/2005 e Decreto Estadual nº 

8.468/1976. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade 

das Águas Superficiais, além do Programa Ambiental da  Construção, contendo diretrizes de 

boas práticas na gestão das obras.  

 

Alteração no fluxo hídrico superficial 

Expressão: Adversa, pois principalmente diminui a disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica 

onde há a alteração; 
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Origem: Direta, pois a alteração de fluxo hídrico superficial se deve à modificação das linhas 

de drenagem natural necessárias a estabilidade do off set do empreendimento; 

Duração: Permanente, pois estas alterações não poderão ser revertidas uma vez que no local 

ocorrerá a implantação do projeto;  

Escala temporal: Imediato, pois a alteração se dará na preparação do local para a implantação 

do projeto; 

Escala espacial: Linear, devido ao caráter contributivo com a bacia hidrográfica, o impacto é 

considerado como de escala linear, pois afeta diretamente os cursos d’água que cortam a 

rodovia. 

Reversibilidade: Irreversível, pois não há a possibilidade técnica de se reverter o impacto uma 

vez que seja alterado o fluxo natural; 

Cumulatividade e sinergismo: Há possibilidade de cumulatividade com alterações de habitat 

devido à perda da vazão d’água no trecho a jusante da área alterada; 

Magnitude: Intermediária, pois a nascente e o trecho de curso d’água se constituem em um 

canal de primeira ordem, mas pouco contribui em relação à bacia hidrográfica; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois com a implantação do projeto ocorrerá 

necessariamente a alteração de contribuição da água para nascentes e do trecho de curso 

d’água; 

Existência de requisito legal: Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012). 

Medidas Mitigadoras: Elaboração e Implantação do Programa Ambiental da Construção, 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamentos e Programa de 

Recuperação de Áreas Degradas.  

 

Assoreamento dos recursos hídricos 

Expressão: Adversa, pois principalmente diminui a dinâmica hídrica da bacia hidrográfica onde 

há a alteração, contaminando e alterando propriedades da água como turbidez, pH, oxigênio 

dissolvido, etc; 

Origem: Direta, pois a alteração de fluxo hídrico superficial se deve à supressão de áreas de 

fluxo natural de fluxo das águas; 

Duração: Permanente, pois estas alterações não poderão ser revertidas uma vez que no local 

ocorrerá a implantação do projeto;  

Escala temporal: Imediato, pois a alteração se dará quando do início da implantação do projeto 

(serviços de terraplenagem); 
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Escala espacial: Linear, devido ao caráter contributivo com a bacia hidrográfica, o impacto é 

considerado como de escala linear, pois afeta diretamente o curso d’água que corta a rodovia 

e seu leito à jusante. 

Reversibilidade: Irreversível, pois não há a possibilidade técnica de se reverter o impacto uma 

vez que seja alterado o fluxo natural, uma vez que o sedimento se dispersa ao longo do leito 

do rio; 

Cumulatividade e sinergismo: Há possibilidade de cumulatividade com alterações de habitat 

devido à perda da vazão d’água no trecho a jusante da área alterada; 

Magnitude: Intermediária, pois a nascente e o trecho de curso d’água se constituem em um 

canal de primeira ordem, mas pouco contribui em relação à bacia hidrográfica; 

Probabilidade de ocorrência: Alta, pois com os serviços de terraplenagem o carreamento de 

sedimentos para porções mais baixas do terreno (rede de drenagem perene) será um processo 

natural; 

Existência de requisito legal: Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012). 

Medidas Mitigadoras: Elaboração e Implantação do Programa Ambiental da Construção, 

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamentos e Programa de 

Recuperação de Áreas Degradas. 

 

Alteração no fluxo hídrico subterrâneo raso 

Expressão: Adversa por se tratar de uma alteração nas condições naturais do fluxo de água 

freática rasa, situada na zona vadosa; 

Origem: Direta, pois é causada pela remoção do capeamento de solo; 

Duração: Permanente, pois a remoção do capeamento é necessária para garantir a 

estabilidade do leito estradal durante a implantação e toda a operação do empreendimento. 

Escala temporal: Imediata, pois assim que se remove o capeamento se alteram as condições 

do fluxo de água subterrânea; 

Escala espacial: Local, pois estas alterações se restringem a um entorno próximo das 

escavações devido às condições de restrição ao fluxo proporcionadas pelo solo argiloso, 

cabendo atenção especial nos pontos onde há risco de interceptação com potenciais plumas 

de contaminação; 

Reversibilidade: Irreversível, pois não há como se retornar às condições iniciais de fluxo 

subterrâneo após ser efetuada a retirada de solo; 

Cumulatividade e sinergismo: Neutra, não há relação com outros impactos; 
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Magnitude: Pequena pois as alterações devem se restringir ao entorno próximo da área de 

intervenção do empreendimento, em um fluxo de água subterrânea de pequena vazão devido 

às condições do solo; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, pois as intervenções no terreno serão de poucos metros, 

se ocorrer; 

Existência de requisito legal: Sim, Resolução CONAMA 396/2008 e Norma ABNT NBR 

12649/1992. 

Medidas Mitigadoras: Elaboração e Implantação do Programa Ambiental da Construção, 

Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas (enfoque em áreas potencialmente 

contaminadas) e Programa de Recuperação de Áreas Degradas. 

 

Alteração na qualidade do ar 

Expressão: Adversa, pois as alterações da qualidade do ar pode causar transtornos 

respiratórios, deposição de partículas sobre folhas de plantas e até restrição de visibilidade em 

casos extremos; 

Origem: Direta, pois determinadas atividades de terraplenagem colocam partículas sólidas 

diretamente em suspensão na atmosfera. Secundariamente os motores a diesel emitem 

quantidades controladas de poluentes gerados na queima do combustível; 

Duração: Temporário, pois uma vez cessadas as ações que liberam os poluentes e as 

partículas sólidas na atmosfera a tendência é que os parâmetros de qualidade do ar retornem 

às condições anteriores; 

Escala temporal: Imediata, pois a qualidade do ar se altera assim que ocorre a liberação de 

gases poluentes ou de partículas sólidas em suspensão na atmosfera; 

Escala espacial: Local, pois as emissões atmosféricas do empreendimento são controladas e 

não possuem potencial de exacerbar os limites das áreas operacionais da propriedade; 

Reversibilidade: Reversível, uma vez que cessadas as atividades que liberam poluentes na 

atmosfera a tendência é que a qualidade do ar retorne às condições anteriores à liberação do 

material particulado em suspensão e dos gases de motores; 

Cumulatividade e sinergismo: Pode se acumular com o impacto visual do empreendimento e 

de desconforto ambiental; 

Magnitude: Pequena, pois as emissões atmosféricas serão mitigadas por umectação, 

atendendo-se os padrões vigentes tanto para a descarga dos equipamentos a diesel como para 

a concentração de material particulado no ar; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, pois as atividades exercidas pelo empreendimento liberam 

poluentes na atmosfera, embora de forma e em quantidades controladas, e são dispersadas 

próximos à área interna; 
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Existência de requisito legal: Sim, Resoluções CONAMA 003/1990 e 418/2009, Decreto 

Estadual 8.468/1976. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de Programa Ambiental da Construção e seus 

subprogramas em específico,  Subprograma de Controle e Redução de Emissões Atmosféricas 

contendo práticas adequadas do ponto de vista ambiental: umectação das vias pelas 

construtoras, controle na velocidade de veículos e caminhões, manutenção adequada de 

maquinário etc 

 

Riscos de acidentes com transporte de produtos perigosos 

Expressão: Adversa, pois haverá riscos de acidentes com veículos transportando produtos 

perigosos podendo consequentemente ocorrer vazamentos destes produtos causando 

incômodo e/ou riscos aos usuários, contaminação de cursos d’água e prejuízos à fauna e flora; 

Origem: Direta, uma vez que o impacto poderá ocorrer em função do fluxo de veículos durante 

as obras e operação da rodovia; 

Duração: Temporário, considerando sua incidência na situação de eventuais ocorrências; 

Escala temporal: Imediata, considerando sua incidência na situação de eventuais ocorrências; 

Escala espacial: Local, na área de ocorrência e entorno imediato; 

Reversibilidade: Reversível, uma vez que eventuais acidentes/ocorrências deverá ser 

remediado de forma emergencial; 

Cumulatividade e sinergismo: Pode se acumular com atividades inerentes a fase de obras, ou 

seja, dado ao potencial de  alteração de contaminantes presentes no solo e/ou água superficial 

e subterrânea. 

Magnitude: Média, considerando o exposto; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, considerando o aumento do fluxo e melhoria nas vias e 

mobilidades, incluindo aspectos de segurança viária; 

Existência de requisito legal: Sim, para a elaboração do PGR/PAE deverão ser observadas as 

diretrizes dos manuais e normas brasileiras, como ABNT NBR 15480:2007, NBR 14064:2015, 

Manual para Implementação de Planos de Ação de Emergência para Atendimento a Sinistros 

Envolvendo o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (DNIT, 2006), a legislação para o 

transporte de produtos perigosos e, outras legislações pertinentes. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de Plano de Ação de Emergência para a Fase 

de Implantação e Operação (PAE) e Programa de Gerenciamento de Risco para a Implantação 

e Operação (PGR) – pronto atendimento a eventuais acidentes, identificação de perigos que 

possam resultar em acidentes e treinamento de pessoal habilitado para atendimento a 

emergências. 
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Perda de cobertura vegetal por supressão de indivíduos arbóreos 

A área total prevista de vegetação a ser suprimida é de 26,206 ha. Desse total, 25,61 ha está 

localizado fora de APP e 0,59 ha em APP. Com relação ao Campo Antrópico está prevista a 

supressão de 1,36 ha de vegetação. Com relação ao estágio Médio de regeneração está 

prevista a supressão de 0,06 ha (Floresta Estacional) e 0,06 ha (Cerradão), ao estágio Inicial 

0,86 ha (Floresta Estacional) e estágio Avançado 0,06 (Cerradão). Esta supressão levará à 

perda direta de vegetação nativa e indivíduos arbóreos isolados. Todos os quantitativos de 

intervenção no Uso do solo e Cobertura Vegetal estão detalhados no Diagnóstico da 

Vegetação. 

Expressão: Adversa, pois a supressão de fragmentos e indivíduos arbóreos isolados reduz o 

espaço para o funcionamento do ecossistema; 

Origem: Direta; 

Duração: Permanente, pois uma vez suprimidos os fragmentos e indivíduos arbóreos isolados 

não poderá ser reconstituído; 

Escala temporal: Imediata; 

Escala espacial: Local, pois a perda de habitat fica circunscrita aos locais de atividades de 

implantação do projeto; 

Reversibilidade: Irreversível, pois mesmo que sejam criados outros habitats com a reabilitação 

de áreas verdes, serão habitats diferentes daqueles perdidos para a expansão do 

empreendimento; 

Cumulatividade e sinergismo: Cumulativo, uma vez que a supressão de vegetação vai incidir 

sobre o fator fauna, gerando o impacto de “Perda de Habitat”; 

Magnitude: Alta visto que a vegetação nativa afetada se apresenta em Estágio Médio e Inicial 

de Regeneração; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois a implantação das estruturas do empreendimento se 

dará sobre habitats que, consequentemente, serão perdidos; 

Existência de requisito legal: Sim, Leis Federais nº 6.938/1981, 5.577/2005, 11.428/2006 e 

12.651/2012, e Resolução Conjunta SMA IBAMA 01/1994. 

Medidas Mitigadoras: Como medida de controle desse impacto será realizada a demarcação 

das áreas a serem suprimidas. A supressão será restrita apenas ao necessário para a 

implantação do empreendimento. Para tanto será elaborado e implementado o Programa de 

Controle da Supressão de Vegetação. Como medida de compensação, será implementado o 

Programa de Plantio Compensatório. 
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Perda de Habitat 

Expressão: Adversa, pois a perda de habitat reduz o espaço para o funcionamento do 

ecossistema onde se encontram comunidades bióticas existentes no local; 

Origem: Direta, pois a perda de habitat corresponde a locais de implantação das estruturas do 

empreendimento; 

Duração: Permanente, pois uma vez suprimido o habitat não poderá ser reconstituído; 

Escala temporal: Imediata, pois a perda do habitat se dá com a supressão de cobertura vegetal 

para a implantação de estruturas do projeto, como faixas rolantes e obras de arte especiais; 

Escala espacial: Local, pois a perda de habitat fica circunscrita aos locais de atividades de 

implantação do projeto; 

Reversibilidade: Irreversível, pois mesmo que sejam criados outros habitats com a reabilitação 

de áreas verdes, serão habitats diferentes daqueles perdidos para a expansão do 

empreendimento; 

Cumulatividade e sinergismo: A perda de habitat é neutra pois pouco contribui com a perda de 

espécimes de fauna e flora; 

Magnitude: Pequena devido às características das áreas previstas para supressão (bordas de 

fragmentos), ao estágio de desenvolvimento e regeneração dos fragmentos florestais; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois a implantação das estruturas do empreendimento se 

dará sobre habitats que, consequentemente, serão perdidos; 

Existência de requisito legal: Sim, Leis Federais nº 6.938/1981, 5.577/2005, 11.428/2006 e 

12.651/2012, e Resolução Conjunta SMA IBAMA 01/1994. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implantação de programa de Resgate de Fauna durante a 

supressão e Programa de Planejamento de Travessias de Fauna, Programa de Educação 

Ambiental durante o período de obras. Além disso, a perda de habitat poderá ser compensada 

com o Programa de Plantio Compensatório visando conectar remanescentes florestais. 

 

Perda de espécimes de fauna ameaçada  

Expressão: Adversa, pois assim como as espécies de flora ameaçada, tratam-se de espécies 

em número de populações reduzido em suas áreas de ocorrência, além da proteção por 

instrumentos legais e normativos; 

Origem: Indireta, pois a potencial perda de espécimes de fauna não é causada por nenhuma 

atividade do empreendimento, mas em decorrência de outros impactos ambientais a que se 

relaciona, como a “Perda de Habitats”; 
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Duração: Permanente, devido ao caráter também permanente da perda de habitat; 

Escala temporal: Médio prazo, pois a perda de espécimes de fauna só ocorre após um certo 

período de tempo após a supressão do habitat pela implantação do empreendimento; 

Escala espacial: Regional, pois há a tendência de haver primeiramente um afugentamento de 

espécies de fauna; 

Reversibilidade: Irreversível, pois a perda de um espécime animal não pode ser revertida de 

nenhuma forma; 

Cumulatividade e sinergismo: A perda de fauna se acumula com a perda de habitats terrestres, 

que implica em perda de áreas de reprodução, alimentação e abrigo, além de ocasionar a fuga 

da fauna para áreas de matas vizinhas, aumentando a densidade de indivíduos e a competição 

nestes lugares, tendo como resultado final a perda de espécimes; 

Magnitude: Elevada, por se terem sido levantadas espécies consideradas raras e endêmicas 

nos locais onde ocorrem; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, pois a supressão não atingirá áreas com presença 

significativa de fauna, além de que deverá ser realizado o afugentamento da fauna quando da 

supressão vegetal; 

Existência de requisito legal: Sim, Lei Federal nº 6.938/1981 e Instrução Normativa MMA 

03/2003 e Decreto Estadual 60.133/2014. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação Programa de Monitoramento e 

Conservação da Fauna Silvestre, Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, Programa 

de Monitoramento de atropelamento e passagens de fauna. Adicionalmente, ações inerentes 

e em consonância com o Programa de Educação ambiental, deverão ser promovidos 

treinamentos voltados aos trabalhadores das obras, abrangendo o tema de proteção à fauna, 

de forma a conscientiza-los quanto à importância da preservação da biodiversidade. 

 

Afugentamento de fauna 

Expressão: Adversa, pois o deslocamento de fauna aumenta a concentração de indivíduos em 

outros locais, podendo levar à perda de espécimes; 

Origem: Direta, pois tanto a supressão de habitats como emissões de ruído podem levar à fuga 

de indivíduos; 

Duração: Atribui-se o caráter permanente ao afugentamento de fauna, pois a supressão de 

habitat também se apresenta com duração permanente; 

Escala temporal: Imediata, pois a fuga se dá assim que ocorrem as intervenções no habitat 

(supressão de vegetação) ou a emissão de ruídos que ocasionam o deslocamento de 

espécimes de fauna; 
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Escala espacial: Regional, pois o deslocamento dos indivíduos excede os limites locais do 

empreendimento; 

Reversibilidade: Irreversível, pois o afugentamento de fauna está associado à supressão de 

habitat também de caráter irreversível; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto se acumula com a perda de espécimes de fauna 

ameaçada e o risco de atropelamento de indivíduos; 

Magnitude: Intermediária devido à pouca diversidade e quantidade de espécies encontradas 

no local do empreendimento, incluindo-se a presença de espécies ameaçadas e devido à 

proximidade dos fragmentos florestais ao empreendimento; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois ocorrerá mesmo que em escala mínima; 

Existência de requisito legal: Sim, Lei Federal nº 6.938/1981, Instrução Normativa MMA 

03/2003 e Decreto Estadual 60.133/2014. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação do Programa de Afugentamento e Resgate 

de Fauna durante a durantes as atividades de supressão. 

 

Risco de atropelamento de fauna 

Expressão: Adversa, pois significa um risco de perda de espécimes de fauna silvestre; 

Origem: Direta, pois o risco de atropelamento se deve ao tráfego já existente da rodovia ou em 

vias diretamente utilizados para o transporte dos insumos e materiais de construção; 

Duração: Permanente, pois o tráfego usual do empreendimento implica no risco de 

atropelamento dos animais que cruzam as vias; 

Escala temporal: Imediato, pois o risco se associa com a operação do empreendimento; 

Escala espacial: Linear, pois o risco de atropelamento se dá ao longo da rodovia; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto se acumula com a perda de habitats; 

Magnitude: Pequena, pois não se observam animais silvestres cruzando as vias de tráfego; 

Probabilidade de ocorrência: Alta devido à existência de fragmentos florestais em ambos lados 

da rodovia; 

Reversibilidade: Irreversível, pois suas consequências seriam a perda de indivíduos de fauna, 

também considerada como de caráter irreversível; 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação Programa de Monitoramento e 

Conservação da Fauna Silvestre, Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, Programa 
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de Monitoramento de atropelamento e passagens de fauna. Adicionalmente, ações inerentes 

e em consonância com o Programa de Educação ambiental, deverão ser promovidos 

treinamentos voltados aos trabalhadores das obras, abrangendo o tema de proteção à fauna, 

de forma a conscientiza-los quanto à importância da preservação da biodiversidade. 

 

Impacto visual 

Expressão: Adversa, pois a inserção do empreendimento modificará parte da paisagem, 

sobretudo pela implantação dos dispositivos, mesmo considerando pista existente, em áres a 

predominantemente de culturas de cana-de-açúcar; 

Origem: Direta, pois o impacto visual é causado diretamente pelo empreendimento ao ser 

observado de seu exterior; 

Duração: Permanente, pois com a implantação da duplicação e construções associadas 

inseridas na paisagem será integrada ao entorno já ocupada e consolidada; 

Escala temporal: Longo prazo, pois o impacto ambiental se dá com a implantação do 

empreendimento; 

Escala espacial: Linear, pois as alterações da paisagem será ao longo da implantação do 

projeto; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto se acumula com alterações na morfologia no 

terreno e perda de Habitats; 

Magnitude: Intermediária, pois a área é antropizada, e a mudança de uso não será 

necessariamente adversa para a população, já bastante ambientados com esse tipo de 

empreendimento no contexto da rodovia existente; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois a alteração da paisagem a curto prazo será a partir 

das obras de implantação e futura operação. 

Reversibilidade: Irreversível, pois mesmo considerando-se os trabalhos de recuperação 

ambiental dos locais das obras a serem realizados a paisagem modificará em relação ao uso 

atual (áreas adicionais e instalação dos dispositivos); 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação do Programa de Plantio Compensatório e 

Programa de Comunicação Social, sendo este ultimo com o objeto de buscar envolvimento da 

população residente e usuária da rodovia em campanhas de esclarecimento quanto à 

obediência à sinalização de trânsito, riscos de cruzamentos nas pistas e para a utilização de 

travessias seguras, como passarelas e faixas semaforizadas, se existentes. 
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Aumento do Fluxo de Veículos na rodovia 

Expressão: Benéfica, por favorecer o fluxo de  veículos nos municípios interceptados, 

contribuindo com a fluidez no deslocamento da população e respectiva acessibilidade, bem 

como transporte de produtos, beneficiando inclusive a economia local/regional. 

Origem: Direta, pois ocorrerá após o início da operação da rodovia duplicada. 

Duração: Permanente, a partir da operação da rodovia duplicada. 

Escala temporal: Imediato. 

Escala espacial: Linear, voltado a todo o traçado envolvido na duplicação. 

Cumulatividade e sinergismo: É um impacto que se acumula com o incremento do fluxo da 

rodovia, considerando pistas existentes. 

Magnitude: Alta, dada a melhoria nos aspectos de acessibilidade local e regional. 

Probabilidade de ocorrência: Certa, dada ao aumento no fluxo de veículos. 

Reversibilidade: Irreversível, em função da operação contínua após a finalização das obras. 

Existência de requisito legal: não há. 

Medidas Mitigadoras: por se tratar de  um impacto positivo não foram elencadas medidas 

associadas a fase de  implantação. Durante a operação deverá ser elaborado e implementado 

um Plano de Gestão Ambiental da Operação contendo ações voltadas a rotina operacional e 

proteção, monitoramento das condições socioambientais da rodovia. 

 

Incômodo e desconforto ambiental 

Expressão: Adversa, por se referir a transtornos para a população local e usuários da rodovia 

durante as obras, gerados em função das movimentações de maquinários e equipamentos e 

eventuais remanejamentos e respectivas interrupões temporária voltadas a serviços 

associados a infraestrutura local (rede pluvial e esgoto, energia elétrica, abastecimento de 

água) bem cmo os associados ao meio ambiente em si (supressão vegetal, alteração da 

paisagem, etc conforme destacado anteriormente). 

Origem: Direta, pois a construção/implantação da rodovia gera ruídos, vibrações e material 

particulado (que são potenciais causas de incômodo e desconforto), bem como eventual 

interrupção temporária durante o remanejamento dos serviços de infraestrutura; 

Duração: Temporária, o incômodo e o desconforto cessam ao término das obras e atividades 

geradoras de desconforto e incomodo; 
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Escala temporal: Imediato, pois o incômodo e o desconforto são gerados tão logo seja 

executada uma atividade com potencial de emitir ruído e/ou gerar material particulado ou 

mesmo necessidade de remanejamento de infraestrutura; 

Escala espacial: Linear, pois o incômodo e o desconforto causados ficam restritos aos locais 

das obras ao longo da rodovia e respectivo entorno do empreendimento; 

Cumulatividade e sinergismo: É um impacto que se acumula com as alterações de qualidade 

do ar; 

Magnitude: Intermediária, pois ao longo da rodovia não apresenta comunidades próximas, 

porém não é baixa, pois o trânsito de veículos pode incomodar moradores dos acessos, 

usuários da rodovia, principalmente pelo trânsito de veículos pesados; 

Probabilidade de ocorrência: Baixa, pois não há vizinhanças próximas; 

Reversibilidade: Reversível, pois o incômodo expressivo cessará quando finalizarem as 

atividades de duplicação e movimentação ocasionadas pelas obras. 

Existência de requisito legal: Há os dispositivos que regulamentam a emissão de ruídos (norma 

ABNT NBR 10.151), e as emissões atmosféricas (Resolução CONAMA 003/1990) que são os 

potenciais causadores de incômodo e desconforto ambiental. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação do Programa de Comunicação Social, cujas 

atividades de destaque são: a prestação de informações sobre o empreendimento, as 

providências que serão adotadas para indenização das propriedades, possíveis impactos 

ambientais do empreendimento, aproveitamento de mão de obra local, entre outras ações 

referentes às obras de ampliação da rodovia, bem como Programa de Ambiental para a 

Construção e seus subprogramas conforme citado. 

 

Impacto no sistema viário local 

Expressão: Adversa, pois se trata de incremento do tráfego de veículos pesados na fase de 

implantação e duplicação da  rodovia, podendo haver interrupções temporárias e/ou desvios 

no sistema viário local, causando lentidão momentânea ao fluxo de veículos. 

Origem: Direta, pois haverá aumento do tráfego de veículos no sistema viário atual; 

Duração: Temporária, considerando aumento do fluxo e tráfego de veículos pesados durante 

as obras, bem como desvios no sistema viário local, intensificando a concentração e circulação 

dos veículos. 

Escala temporal: Imediato, pois já na fase de implantação haverá aumento do tráfego local 

dado ao incremento e circulação de caminhões e maquinários/equipamentos. 

Escala espacial: Linear, pois se dará no tráfego de veículos relacionados a duplicação do 

empreendimento ao longo das vias e acessos por onde circulam. 
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Cumulatividade e sinergismo: Este impacto se acumula com o impacto visual e com o incômodo 

e desconforto ambiental; 

Magnitude: Intermediária, pois embora tratar de um trecho de 29 km extensão que sofrerá maior 

tráfego, o tráfego de veículos pesados aumentará sensivelmente considerando-se o porte das 

vias que dão acesso ao empreendimento. 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois o tráfego de veículos aumentará e/ou desvios pontuais 

serão necessários, bem como possível interrupção de tráfego programada em algumas 

pistas/sentidos. 

Reversibilidade: Reversível, pois o tráfego de veículos pesados (inerentes as obras) diminuirá 

após a implantação do empreendimento e desvios temporários não serão mais necessários. 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: elaboração e implementação do Programa de Controle de Tráfego para 

orientação dos usuários quanto a alterações de rota, desvios de tráfego e interrupções 

temporárias de vias, além do Programa de Comunicação Social, programa a contemplar as 

medidas indicadas para divulgação e orientação à população de interrupções e desvios no 

tráfego das vias locais. 

 

Incremento na atividade econômica local 

Expressão: Benéfica, pois dada a implantação/operação da duplicação, significa a geração dos 

postos de trabalho (projetos, obras etc) e facilitará a circulação de pessoas, bens e mercadorias 

na região, melhorando o tempo gasto em deslocamentos e fluidez no tráfego. Com a melhoria 

na infraestrutura da região, o empreendimento possibilitará uma maior atração de capital 

externo estimulando instalação de novos estabelecimentos comerciais (posto de combustível, 

rede de conveniência, entre outros. 

Origem: Direta, pois o empreendimento participa da economia dos municípios com a geração 

de postos de trabalho, consumo de bens e serviços e geração de tributos; 

Duração: Permanente, pois após a implantação e a construção da maioria das moradias o 

consumo de bens e serviços tende a estabilizar; 

Escala temporal: Imediata, pois o empreendimento aumentará a demanda por bens e serviços 

para a economia local; 

Escala espacial: Municipal, considera-se que a contribuição para a economia seja sentida de 

forma mais intensa em uma escala predominantemente referente aos municípios em que se 

situa e sua circunvizinhança; alguns bens e produtos podem ser adquiridos em municípios 

vizinhos; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto é neutro em relação a cumulatividade e sinergismo; 
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Magnitude: Elevada, pois o investimento na infraestrutura contribuirá a já existe estrutura viária 

de fornecimento de bens e serviços entre municípios, bem como a mobilidade da 

população/usuários; 

Probabilidade de ocorrência: Certa, pois trata-se da contribuição do empreendimento para a 

economia como um todo; 

Reversibilidade: Irreversível, mesmo quando finalizarem as atividades de construção, a 

contribuição econômica em função da duplicação continuará dada a atratividade de novos 

negócios a região, bem como geração de empregos durante a operação e contribuição com a 

receita municipal. 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: iniciativas voltadas ao poder público de incentivos de dinamização da 

economia local e regional. 

 

Especulação imobiliária 

Expressão: Adversa/Benéfico, pois a especulação imobiliária altera os valores dos imóveis 

diante possível valorização (positiva aos proprietários/empresas) e/ou mesmo desvalorização 

do imóvel. No caso de empreendimentos voltados a infraestrutura, sobretudo na melhoria em 

acessos e mobilidade local/regional é comum a elevação do preço da terra pelos proprietários 

que veem uma boa oportunidade financeira em relação às propriedades vizinhas. 

Concomitantemente, empreendimentos que possam causar excesso de ruídos (circulação de 

veículos leves e pesados), associada a perspectiva de ocorrências de acidentes, alteração da 

paisagem podem reduzir o valor dos imóveis. 

Origem: Direta, pois no entorno do projeto tem ainda várias propriedades de terceiros; 

Duração: Permanente, mesmo considerando que os valores associados aos imóveis, tendem 

a estabilizar após algum tempo, em especial depois de decorrida a implantação do 

empreendimento; 

Escala temporal: Imediata, pois a especulação deve ocorrer tão logo circule as informações 

referentes à duplicação da rodovia; 

Escala espacial: Linear, pois a especulação influenciará nas nos imóveis e/ou propriedades 

próximos a rodovia; 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto deve se apresentar de forma neutra no que se 

refere a cumulatividade e sinergismo; 

Magnitude: Intermediária, pois a implantação deverá envolver apenas uma propriedade atual 

do empreendimento; 

Probabilidade de ocorrência: Média, pois o projeto poderá valorizar ou mesmo desvalorizar as 

propriedades vizinhas. 
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Reversibilidade: Irreversível, pois a especulação uma vez ocorrida, afetará as propriedades 

vizinhas. 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: Não elencadas medidas específicas, uma vez que os valores dos imóveis 

e propriedades são regulados pelo próprio setor. 

 

Eventual Interferência com Patrimônio Arqueológico e Histórico Cultural 

Expressão: Adversa, com possibilidade de destruição parcial e/ou total de sítios arqueológicos 

e/ou vestígios/ocorrências arqueológicas. 

Origem: Direta, nos casos de intervenção direta por decorrência das obras, sobretudo a 

atividades associadas a movimentação de terra. 

Duração: Permanente. 

Escala temporal: Imediata, pois a especulação deve ocorrer tão logo circule as informações 

referentes à duplicação da rodovia; 

Escala espacial: Local, restringindo a locais com incidência de eventuais sítios arqueológicos. 

Cumulatividade e sinergismo: Este impacto deve se apresentar de forma cumulativa 

considerando intervenções ao longo de todo traçado com potencialidade de existência de sítios 

e/ou vestígios arqueológicos e potencialmente sinérgico considerando possíveis novos 

registros de evidências arqueológicas na fase de obras. 

Magnitude: Intermediária, pois a implantação deverá envolver apenas uma propriedade atual 

do empreendimento; 

Probabilidade de ocorrência: Média, pois o projeto poderá valorizar ou mesmo desvalorizar as 

propriedades vizinhas. 

Reversibilidade: Irreversível, pois a especulação uma vez ocorrida, afetará as propriedades 

vizinhas. 

Existência de requisito legal: Não há. 

Medidas Mitigadoras: Gestão Arqueológica adequada, ou seja, nos casos de empreendimentos 

de Nível I (conforme o supracitado empreendimento), durante sua implantação, quando 

constatada a ocorrência de achados arqueológicos, e mediante impossibilidade de preservação 

in situ do patrimônio arqueológico, o IPHAN exigirá o Projeto de Salvamento Arqueológico 

(implantar as medidas de salvaguarda aprovadas pelo IPHAN) conforme IN 01/15. 

 

  


