ANEXO V

Processo Nº 50600.069399/2012-02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. DEFINIÇÕES PERTINENTES
•

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de infraestrutura
Rodoviária é o conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e
econômicos decorrentes dos investimentos em implantação, pavimentação de novas rodovias,
ou melhoramentos nas rodovias já existentes, comparando alternativas de soluções de Projeto,
com a identificação dos respectivos impactos ambientais decorrentes. A avaliação apura se os
benefícios estimados superam os custos com os projetos e execução das obras previstas
computando também os valores ao longo do período entre o início da realização dos
investimentos e o final da vida útil considerada. A partir desse fluxo de caixa, são calculados os
indicadores de viabilidade tais como Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido
(VPL) e relação entre o Benefício e o Custo (B/C), bem como apresentada a respectiva Análise
de Sensibilidade, onde se majora os custos simultaneamente com a minoração dos benefícios.
O EVTEA identifica a alternativa técnica, ambiental e economicamente mais viável dentre as
disponibilizadas para a análise.

•

Avaliação Econômica da Solução Técnica Adotada (AESTA) é a análise comparativa entre
os custos previstos e os benefícios diretos e indiretos, obtidos com base em dados reais e
recentes de Projetos de Engenharia existentes nos trechos em estudo da rodovia, computando
os valores ao longo do período entre o início da realização dos investimentos e o final da vida
útil considerada. A partir desse fluxo de caixa, são calculados os indicadores de viabilidade tais
como taxa interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) e relação entre o benefício e o
custo (B/C), bem como apresentada a respectiva análise de sensibilidade. A AESTA verifica se
a alternativa definida tecnicamente é economicamente viável. Há restrições na legislação
vigente para a sua aplicação, que deverão ser observadas na Instrução de Serviço DNIT nº 6
(IS-06) de 20 de Novembro de 2007.

•

Melhoramentos em Rodovias para Adequação da Capacidade e Melhoria de Segurança é
o conjunto de melhoramentos introduzidos em uma rodovia existente, urbana ou rural,
compreendendo alterações de características geométricas do traçado e da seção transversal,
alargamento de plataforma e de acostamentos, duplicação de pista, construção ou ampliação
de vias laterais, implantação de faixas adicionais, construção ou modificação de interseções e
acessos, incorporação ou modificação ou reforço de obras de arte especiais, passarelas para
travessia de pedestres e melhorias de drenagem. Tem por objetivo suprimir pontos críticos,
melhorar a funcionalidade operacional, aumentar a fluidez e a segurança de tráfego de veículos
e de pedestres. Pode incluir, portanto, etapas de construção ou de reabilitação de estruturas. A
adequação deverá incluir os serviços de Restauração de todo o Sistema Rodoviário existente.

•

Segmentos Críticos são os trechos de uma rodovia em que se verificam acidentes com muita
freqüência, cujos resultados deverão ser comprovados com levantamentos de dados
estatísticos de órgãos idôneos tais como Polícia Rodoviária Federal, DNIT, DER, IBGE, IPEA,
etc. Sua caracterização deverá seguir as orientações estabelecidas no documento DNIT
“Manual de Análise, Diagnóstico, Proposição de Melhorias e Avaliações Econômicas de
Segmentos Críticos” – Revisão de 1988 ou posteriores, disponível na página internet do DNIT
www.dnit.gov.br, link para o Instituto de Pesquisas Rodoviária - IPR opção “Normas, Manuais e
Outros”.
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•

Absorção de trechos rodoviários à Rede Rodoviária Federal – Procedimento de
federalização de trechos rodoviários estaduais existentes, pavimentados ou não, coincidentes
com eixos de rodovia federal planejada, cujo procedimento deverá seguir as orientações
presentes no Decreto Presidencial nº 5621 de 16 de Dezembro de 2005; Portaria do Ministério
dos Transportes nº 69 de 25 de Abril de 2006 e Resoluções DNIT nºs 8 e 9 de 2 de Maio de
2006 publicadas no D.O.U de 8 de Maio de 2006 – Seção 1 – página 55.

•

Projeto Básico de Engenharia: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução.

•

Projeto Executivo de Engenharia: O conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.

•

Licenciamento Ambiental: Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

•

Licença Ambiental: Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental.

•

Estudos Ambientais: São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como:
relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise
preliminar de risco.

•

Licença Prévia (LP): Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases
de sua implementação.

•

Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante.

Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Definições complementares deverão ser obtidas nos documentos DNIT descritos a seguir, disponíveis
no site www.dnit.gov.br, link com o “Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR)”, opção “Manuais e
outras Publicações”:
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários – edição 1997 ou posteriores;
Glossário de Termos da Qualidade – edição de 1997 ou posteriores;
•
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Glossário de Termos Técnicos Ambientais Rodoviários – Publicação IPR 721 – edição
2006 ou posteriores.
2. EMBASAMENTO LEGAL
Os estudos especificados nesse Termo de Referência resultarão em EVTEA adequado que, por
sua vez, será subsídio para a elaboração de Projetos de Engenharia e Licenciamentos Ambientais,
que por sua vez, possibilitarão a execução das obras dentro dos padrões exigidos pela legislação
brasileira e pelos critérios técnicos vigentes.
Nesse contexto devem ser consideradas as seguintes determinações:
O estabelecido no artigo 3o da Lei No 5.917/73 (revogada pela Lei 12.379/2011), incisos “f” e “i”:
“Art 3o - O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento, instituídos pelo Ato
Complementar No 43, de 29 de janeiro de 1969, modificado pelo Ato Complementar No 76, de
21 de outubro 1969, e Lei Complementar No 9, de 11 de dezembro de 1970, obedecidos
especialmente os princípios e normas fundamentais seguintes, aplicáveis a todo o Sistema
Nacional de Viação, e inclusive à navegação marítima, hidroviária e aérea:
f) a execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação, especialmente as
previstas no Plano Nacional de Viação, deverá ser realizada em função da existência
prévia de estudos econômicos, que se ajustem às peculiaridades locais, que justifiquem
sua prioridade e de projetos de engenharia finais;
i) tanto os investimentos na infra-estrutura como a operação dos serviços de transportes
reger-se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas as necessidades imperiosas
ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter social, inadiáveis, definidas e justificadas
como tais pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre aos menores
custos, e levadas em conta outras alternativas possíveis;
...
 O estabelecido no Art.10 da Lei No 12.379, de 6 de janeiro de 2011, em especial os artigos
abaixo:
Art. 10. A alteração de características ou a inclusão de novos componentes nas relações
descritivas constantes dos anexos desta Lei somente poderá ser feita com base em critérios técnicos
e econômicos que justifiquem as alterações e dependerão de:
I - aprovação de lei específica, no caso do transporte terrestre e aquaviário;
II - ato administrativo da autoridade competente, designada nos termos da Lei Complementar no
97, de 9 de junho de 1999, no caso do transporte aéreo.
§ 1o São dispensadas de autorização legislativa as mudanças de traçado decorrentes de
ampliação de capacidade ou da construção de acessos, contornos ou variantes, em rodovias, ferrovias
e vias navegáveis.


§ 2o Nos casos previstos no § 1o, as mudanças serão definidas e aprovadas pela autoridade
competente, em sua esfera de atuação.




Determinação do Tribunal de Contas da União, contida no item 9.10.2 do Acórdão No 555/2005
- TCU - Plenário:
“9.10. determinar ao DNIT que:
9.10.2. realize estudo de viabilidade econômica, antes de firmar novos convênios, de modo
que as obras se adaptem às peculiaridades locais e justifiquem sua prioridade, conforme
impõe a Lei No 5.917/73, art. 3o, alínea “f”, anexando este estudo aos processos de contratos e
convênios;”
...
Arts. 1º e 2º da Portaria DNIT No 1.705, de 14/11/2007 (Publicada no Diário Oficial da União
(D.O.U) de 20 de Novembro de 2007)
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Art. 1º Fica determinado que obras de Implantação e Construção de Infra-Estrutura Aquaviária,
Ferroviária e Rodoviária, esta última com ou sem pavimentação, somente podem ser licitadas após a
realização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambienta – EVTEA....
Art. 2º As obras de Adequação e Ampliação de Capacidade só poderão ser licitadas após realização
de Avaliação Econômica da Solução Técnica Adotada no Projeto de Engenharia – AESTA ou de
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA que comprovem a viabilidade
das mesmas.


As determinações presentes na IS-06 de 20 de Novembro de 2007


.

O estabelecido pelo § 1o do artigo 8o do Decreto No 5.233/04:
“Art. 8o - Fica instituído, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei No 10.933/04, o Sistema de
Avaliação do Plano Plurianual, no âmbito do Poder Executivo, sob a coordenação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas
para seu funcionamento.

§ 1o - O Sistema de Avaliação do Plano Plurianual será apoiado por uma Comissão de
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual, a ser instituída no Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e por unidade de monitoramento e avaliação de cada Ministério, órgão
equivalente ou de cada Secretaria Especial da Presidência da República.
 O estabelecido pelo inciso VII do parágrafo único do Art. 1º da Portaria Interministerial No
10/MP/MF/CC, de 11/01/2005
Art. 1º Instituir a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual na forma prevista no
§ 1º do art. 8º do Decreto 5.233 de 6 de Outubro de 2004.
Parágrafo único. Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual :
...
VII – examinar a viabilidade técnica e socioeconômica de projetos de grande vulto de que trata
o art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de Agosto de 2004.


O estabelecido pela Lei N°11.653, de 07 de Abril de 2008. Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período 2008/2011.



Art. 10º da Lei N°11.653, de 07 de Abril de 2008.

Art. 10º. Consideram-se, para efeito deste Plano, como Projetos de Grande Vulto, ações
orçamentárias do tipo de projeto:
II- financiadas com recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, ou com
recursos do orçamento das empresas estatais que não se enquadrem no disposto no inciso
anterior, cujo valor total estimado seja igual ou superior a vinte milhões de reais.
§ 4o – Serão adotados critérios e requisitos adicionais para a execução, acompanhamento e
controle, interno e externo, incluindo a avaliação prévia da viabilidade técnica e
socioeconômica, sempre que o custo total estimado do projeto de grande vulto for igual ou
superior a:
II- cinqüenta milhões de reais, quando financiado com recursos do orçamento fiscal e da
seguridade social ou com recursos do orçamento das empresas estatais que não se
enquadrem no disposto no item anterior.


O estabelecido pela Portaria N°66/MP, de 01 de Abril de 2009.

3. ESTRATÉGIA ADOTADA
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A estratégia adotada prevê nesta primeira fase a elaboração dos EVTEA, para determinação
da Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para Adequação de Capacidade, Melhoria da
Segurança e Eliminação de Pontos Críticos e todas as soluções para os pontos e trechos que
apresentem problemas para o tráfego, conforme especificado no item 2, que faz parte do escopo
deste Termo de Referência.
Posteriormente, serão elaborados os Estudos Ambientais, visando a obtenção da Licença
Prévia (LP), para, em seguida, viabilizar a elaboração dos Projetos de Engenharia, que não fazem
parte do escopo deste Termo. Nessa etapa, necessariamente, deverão ser usados os resultados do
EVTEA nas especificações e elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras a serem realizadas.
Assim, logo após a identificação das soluções mais viáveis presentes no EVTEA,
Licenciamentos Ambientais obtidos, Projetos de Engenharia elaborados e aprovados e programação
das ações definidas com respectivo Recurso Orçamentário garantido nas Leis Orçamentárias (PPA e
LOA), dá-se início à licitação para execução das obras e suas supervisões, até a conseqüente
obtenção das Licenças de Operação (LO) das rodovias.
Com esse propósito a empresa contratada deverá levantar, junto à Superintendência e Unidades
Locais do DNIT, na área diretamente afetada pelos Estudos de Viabilidade, todas as obras
demandadas pela sociedade, acrescidas daquelas que tecnicamente deverão ocorrer em
conseqüência das necessidades históricas da rodovia estudada. Esta primeira alternativa
contemplando todas as obras demandadas será tecnicamente chamada de “1ª Alternativa”. Variantes
da 1ª Alternativa poderão ser estudadas, contendo opções técnicas diferentes para os problemas
observados.
Nas tentativas de verificação de viabilidade da 1ª Alternativa, onde acontecer a situação da não
viabilidade do conjunto como um todo, deverão ocorrer novas verificações em alternativas
subseqüentes (2ª, 3ª, 4ª, etc), negociadas com os envolvidos, retirando progressivamente as de menor
prioridade, até que se consiga um conjunto de obras cujo panorama atual e sua projeção para o
horizonte do projeto permitam viabilizar a sua execução, dentro do rigor técnico exigido pelo DNIT.
Como exemplo dos atuais problemas para o tráfego no traçado original de uma rodovia tem-se a
acentuada extrapolação da sua capacidade de tráfego, muito além dos valores originalmente
projetados; insegurança do usuário atingindo limites intoleráveis, e a existência de pontos críticos
causados por inúmeras situações, tais como: o uso da rodovia como trecho urbano, com o tráfego
local competindo com o de longa distância; traçados inadequados para a atual frota de veículos
característica do país, rampas e quantidades de pistas inadequadas para os tipos de veículos atuais,
cruzamentos em nível não mais suportados pelo tráfego atual, etc.
Especial atenção deverá ser dada às análises das interfaces entre os trechos da estrada federal
e os trechos coincidentes com rodovias estaduais, ou mesmo nas possibilidades de federalização
(absorção) desses trechos, principalmente quanto aos aspectos de adequação geométrica, soluções
de problemas ambientais existentes, capacidade de drenagem, composição da pavimentação de todo
o perfil, tipo de plataforma, sinalização, etc. Caso necessário, haverá a necessidade de se
complementar procedimentos, objetivando a elaboração de estudos para justificar a absorção da
rodovia estadual, seguindo as determinações presentes nas seguintes legislações:




DECRETO Nº 5.621, DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, DE 16 DE DEZEMBRO DE
2005;
PORTARIA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES No- 69, DE 25 DE ABRIL DE 2006
E
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 02 DE MAIO DE 2006 DO DNIT, publicado no D.O.U de 08 de
Maio de 2006 – Seção 1 – pág. 55.

4. REPRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
As três figuras a seguir apresentadas detalham exemplos de informações que deverão ser apresentadas
referentes ao Relatório Fotográfico:
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5. Informações Básicas para subsidiar as intervenções
As informações obtidas das Superintendências Regionais e Unidades Locais do
DNIT, referentes às características básicas predominantes nos trechos em estudo e outros
dados gerais podem ser obtidas, junto à CGPLAN.

Observação : Conforme o documento normativo DNIT “Manual de Estudos de Tráfego”
Publicação IPR-723 de 2006, item 10.1.2 - Classificação das Rodovias de Pista Simples”,
temos a seguinte orientação:
“Para efeito de análise de capacidade de tráfego as rodovias pavimentadas com duas faixas
e dois sentidos de tráfego, são divididas em duas classes:
• Classe I: Rodovias nas quais os motoristas esperam poder trafegar com velocidades
relativamente elevadas. Compreende:
– ligações de maior importância entre cidades e rodovias arteriais principais conectando
importantes vias geradoras de tráfego;
– rotas de trabalho diário;
– ligações estaduais e federais de grande relevância.
Geralmente atendem o tráfego de longa distância ou possuem conexões entre vias que
servem o tráfego de longa distância.
• Classe II: Rodovias nas quais os motoristas não esperam trafegar com velocidades
elevadas. Compreende:
– vias que funcionam como rotas de acesso às rodovias de Classe I ou servem como
rodovias turísticas e recreacionais, não atuando como artérias principais;
– passam por terreno de topografia acidentada.
Geralmente atendem às viagens curtas, inícios e fins de viagens longas ou viagens
em que a contemplação cênica exerce um papel significante.
Ainda no documento normativo DNIT “Manual de Estudos de Tráfego” Publicação
IPR-723 de 2006, item 10.1.3 – “Condições Ideais” temos a seguinte informação:
“As condições ideais para uma rodovia de duas faixas e dois sentidos de tráfego são:
• Ausência de fatores restritivos geométricos, de tráfego e ambientais;
• Faixas de tráfego maiores ou iguais a 3,60m;
• Acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstáculos ou restrições à
visibilidade com largura igual ou superior a 2,50m;
• Ausência de zonas com ultrapassagem proibida;
• Tráfego exclusivo de carros de passeio;
• Nenhum impedimento ao tráfego direto, tais como controles de tráfego ou veículos
executando manobras de giro;
• Terreno plano;
• Distribuição do tráfego por sentido de 50/50.
Assim, o EVTEA será realizado buscando eliminar grande parte das condições
inadequadas, que impedem um comportamento próximo do ideal, podendo manter o
Sistema Rodoviário existente ou mesmo adotando soluções que alterem substancialmente a
situação atual da rodovia e seus complementos (Duplicação de trechos, Novas OAE´s,
construção de terceiras faixas, faixas laterais, Contornos e/ou Anéis em Travessias
Urbanas, etc).
Para subsidiar os estudos, a empresa contratada também deverá seguir as
orientações dos seguintes Manuais DNIT:
• Guia de Redução de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo
Custo - Publicação DNER de 1998 ou posteriores;
• Manual de Análise, Diagnóstico, Proposição de Melhorias e Avaliações
Econômicas de Segmentos Críticos – Publicação DNER de 1988 ou posteriores;
• Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias - IPR – 709 - Publicação DNIT de
2004 ou posteriores;

e.1) Modalidades de Intervenções:
Após identificação de cada ponto ou trecho passível de uma intervenção que será
avaliado pelo EVTEA, deverão ser definidas as intervenções, dentre os tipos indicados a
seguir:
I - Para a Adequação de Capacidade
Objetiva principalmente o aumento da capacidade viária e a eliminação de pontos
de estrangulamento do tráfego, aumentando a velocidade média e diminuindo o tempo de
viagem. As adequações são caracterizadas pelas seguintes atividades:
• Duplicação das pistas de rolamento;
• Construção de Multifaixas;
• Construção de Terceira Faixa;
• Melhoria de Traçado Geométrico;
• Construção de Vias laterais para o tráfego urbano;
• Alargamento das pistas existentes;
• Construção de interseções e acessos adequados e/ou remanejamento dos
existentes;
• Alargamento de Obras de Arte Especiais;
• Construção de Contornos e/ou Anéis, melhorando as travessias urbanas;
• Etc.
II – Para a Melhoria de Segurança
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construção de Barreiras e Defensas;
Melhoria no Sistema de Sinalização;
Construção de Sistema de Iluminação em locais de adensamento populacional;
Construção de passarelas;
Construção de faixas de aceleração e desaceleração adequadas melhorando os
acessos às rodovias;
Adequação de trechos com proibição de ultrapassagem nos locais com falta de
visibilidade;
Adequação do Acostamento, permitindo ocupação segura em emergências;
Construção de áreas de descanso;
Construção de áreas para carga perigosa;
Arborização em trechos específicos das margens da rodovia minimizando o efeito da
monotonia da paisagem;
Restabelecimento da Faixa de Domínio impedindo o seu uso inadequado;
Construção de Contenção de Encostas;
Construção de Ciclovias;
Construção de Viadutos ou Passagens inferiores;
Etc.

III – Para a Eliminação de Pontos Críticos
Muitas soluções adotadas para a melhoria da segurança também se aplicam na
eliminação de pontos críticos. Assim, serão descritos, a seguir, um conjunto de intervenções
que complementam as já apresentadas no item anterior:
• Eliminação de acessos inadequados;
• Construção de Contornos ou anéis urbanos;
• Construção de Passarelas em locais de adensamento populacional;
• Construção de barreiras impedindo as travessias de pedestres em locais impróprios;
• Projetos pontuais de Iluminação em locais de grande fluxo noturno de pedestres;
• Eliminação de possíveis locais de manobras inseguras;
• Melhoria da aderência da superfície do pavimento em locais cujos acidentes tenham
esse motivo como principal causa;
• Melhoria do escoamento na superfície do pavimento;
• Etc.
e.2)

Critérios e parâmetros para a escolha das intervenções

Os critérios básicos e mínimos a serem considerados no EVTEA, quando da
escolha do tipo de intervenção recomendado, estão associados aos seguintes parâmetros:
I - Nível de Serviço atual oferecido pela rodovia
A obtenção do Nível de Serviço nos locais identificados para intervenções deverá
ocorrer conforme documento normativo DNIT “Manual de Estudos de Tráfego” Publicação
IPR-723 de 2006 ou posteriores.
Resumidamente pode ser compreendido como a medida qualitativa da influência de
vários fatores nas condições de funcionamento de uma via sujeita a diversos volumes de
tráfego. São eles: velocidade, tempo de percurso, interrupção do tráfego, liberdade de
manobras etc.
Níveis de serviço são especificados no referido manual assumindo um dos 6
primeiros caracteres alfabéticos A, B, C, D, E e F conforme transcrição abaixo:
•

“Nível de serviço A: corresponde a uma situação de fluidez do tráfego com baixo
fluxo de veículos e velocidades altas somente limitadas pelas condições físicas da
via. Os condutores não se vêem forçados a manter determinada velocidade por
causa de outros veículos.

•

Nível de serviço B: corresponde a uma situação estável do tráfego onde não se
produzem mudanças bruscas na velocidade, ainda que esta passa a ser classe II a
velocidade pode cair abaixo de 80 Km/h, mas os motoristas não são atrasados mais
que 55% de seu tempo de viagem por veículos lentos.

•

Nível de serviço C: representa maiores acréscimos de fluxo, resultando em mais
freqüentes e extensas filas de veículos e dificuldades de ultrapassem. A velocidade
média ainda excede 70 Km/h, embora a demanda de ultrapassagem exceda a
capacidade da operação. O tráfego se mantém estável, mas suscetível de
engarrafamentos devido a manobras de giro e a veículos mais lentos. A percentagem
do tempo em filas pode atingir 65%. Um fluxo total de 1190 ucp/h pode ser
acomodado em condições ideais. Em rodovias de classe II a velocidade pode cair

•

•

abaixo de 70 Km/h, mas os motoristas não são incluídos em filas mais que 70% de
seu tempo de viagem.

•

Nível de serviço D: Descreve fluxo instável. A demanda de ultrapassagem é
elevada, mas a sua capacidade se aproxima de zero. Filas de 5 e 10 veículos são
comuns, embora possam ser mantidas velocidades de 60 Km/h em rodovias de
classe I com condições ideais. A proporção de zonas de ultrapassagem proibida
perde sua importância. Manobras de giro e problemas de acessos causam ondas de
choque na corrente de tráfego. Os motoristas são incluídos em filas perto de 80% de
seu tempo. Um fluxo total de 1830 ucp/h pode ser acomodado em condições ideais.
Em rodovias de Classe II a velocidade pode cair abaixo de 60 Km/h, mas os
motoristas não são incluídos em filas mais que 85% de seu tempo de viagem.

•

Nível de serviço E: Nesse nível a percentagem de tempo em filas é maior que 80%
em rodovias de Classe I, e maior que 85% em rodovias de Classe II. As velocidades
podem cair abaixo de 60 Km/h, mesmo em condições ideais. Para condições piores,
as velocidades podem cair até 40 Km/h em subidas longas. Praticamente não há
manobras de ultrapassagem. O maior fluxo total é da ordem de 3200 ucp/h. As
condições de operação são instáveis e de difícil previsão.

•

Nível de serviço F: Representa fluxo severamente congestionado, com demanda
superior à capacidade. Os fluxos atingidos são inferiores à capacidade e as
velocidades são muito variáveis.”

Se a empresa optar em usar um software para a determinação do Nível de Serviço, o
DNIT sugere o uso do HCS 2000 (Highway Capacity Software) da Mc TRANS (University of
Florida).
IMPORTANTE: Níveis de Serviços dos trechos da Rodovia a serem considerados no
EVTEA para disparar intervenções relativas ao critério Adequação de Capacidade são:
“D”, “E” e “F”.
II - Condições de insegurança existentes no uso do Sistema Rodoviário:
•
•
•
•

Identificação e comprovação da existência de acessos sem área suficiente para
aceleração ou desaceleração adequadas às Velocidades de Projeto da rodovia;
Identificação e comprovação da ausência de iluminação nos acessos, nas
interseções, nas travessias urbanas e nas passarelas;
Identificação e comprovação da existência de taludes sem cobertura vegetal ou
erodidos com indicações de instabilidade;
Identificação e comprovação de locais onde o Sistema de drenagem superficial está
inadequado ou mal conservado;

IMPORTANTE: Não se está especificando um parâmetro quantitativo para a
determinação dos locais que oferecem condições inseguras, porém deve-se
comprovar a situação com relatórios fotográficos detalhados de cada local com as
informações das condições inseguras observadas.
III - Características Geométricas inadequadas da rodovia para o tráfego
atual e futuro:

•

•
•
•

Identificação e comprovação da existência de faixas de tráfego com largura inferior a
3,60m, inadequada para o tráfego atual, independente da situação de conservação
encontrada;
Identificação e comprovação da existência acostamentos menores que 2,50m em
qualquer estado de conservação;
Identificação e comprovação da existência de aclives acentuados (> 6%) em
extensões que afetam o fluxo normal de veículos (> 620,00m);
Identificação e comprovação da existência de excessivas Zonas com proibição de
ultrapassagem em função de fatores geométricos horizontais ou verticais. Para essa
verificação uma das prerrogativas é a existência de pontos de ultrapassagem em
trechos entre 1,5 e 3,0 Km;

IMPORTANTE: Também não se está especificando um parâmetro quantitativo único
para a determinação dos locais que oferecem condições geométricas inadequadas,
porém deve-se comprovar com relatórios fotográficos, detalhando as condições
observadas. É indispensável que se complete as informações aqui apresentadas com
outras existentes no documento DNIT “Manual de Projeto Geométrico de Rodovias
Rurais” – Publicação DNER de 1999 .
IV - Nível de Irregularidade da pavimentação existente proporcionando
desconforto excessivo ao usuário.
O parâmetro IRI "International Roughness Index" será usado como principal
indicador para mostrar o nível de desconforto que a rodovia oferece atualmente para o
usuário. O IRI, juntamente com o resultado da análise visual da condição da pavimentação e
seu histórico de Manutenções, definirá o tipo de ação a ser executada na pista existente,
referente ao parâmetro Nível de Regularidade, independente das soluções de obras
adicionais determinadas pelo EVTEA.
De acordo com o documento DNIT “Manual de Conservação Rodoviária”
Publicação IPR–710 - Edição de 2005, temos as seguintes informações:
...
“Imediatamente após a sua construção o pavimento apresenta a condição ótima (1,8 < = IRI
< = 2,0) e em sequência vai se deteriorando até alcançar a condição limite regular/má (IRI =
3,5 a 4,0)”.
...
À medida que o pavimento vai se aproximando do entorno do seu final de ciclo, o NE - Nível
de esforço – dos serviços necessários para mantê-lo dentro do desempenho previsível, vai
tendendo a aumentar. Estima-se que o valor máximo para o NE relativo à execução, por
exemplo, de tapa-buracos seja da ordem de 10m3 por Km.ano.
...
Se não existirem dados históricos suficientes, ou não houver a possibilidade de se adotar os
níveis de esforço de trechos com condições análogas, pode-se usar os seguintes valores
para o nível de esforço para tapa-buracos:
a)
b)
c)
d)

Estado “Muito Bom” : NE < = 1m3/Km.ano;
Estado “Bom” : 1 < NE < = 2m3/Km.ano;
Estado “Regular” : 2 < NE < = 4m3/Km.ano;
Estado “Mau” : 4 < NE < = 7m3/Km.ano;

e) Estado “Péssimo” : NE > 7m3/Km.ano.
Os estados supracitados podem ser definidos da seguinte maneira:
a) “Muito Bom”: Pavimento bom, necessitando apenas de operação “tapa-buracos”
ocasional;
b) “Bom”: A operação “tapa-buracos” se torna rotineira;
c) ”Regular”: Surge a necessidade de remendos profundos ocasionais;
d) “Mau”: Começa a acontecer a desagregação do pavimento;
e) “Péssimo”: O pavimento está próximo do final de sua vida útil ou já a ultrapassou.”
IMPORTANTE : Nível de irregularidade da pista a ser considerado para disparar
intervenções relativas ao critério “Irregularidade da Pavimentação” nestes EVTEAs :
IRI > = 3,5 ou nível de esforço NE > 4,0 m3 / Km.ano
Observação: Os documentos mencionados são encontrados no site www.dnit.gov.br, link
com o “Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR)”, opção “Manuais e outras Publicações”:
A tabela a seguir apresenta um resumo das intervenções a serem consideradas nas
extensões da rodovia em análise:
TABELA DAS INTERVENÇÕES A SEREM USADAS NESTE EVTEA
Intervenção a ser
especificada

Conservação
(Nota 1)

Restauração
(Nota 2)

Código da
Intervenção

Resumo da Situação do Trecho Analisado

•
•
(CS)

(R)

•
•

•
Reconstrução
(Nota 3)

Adequação
(Nota 4)

(RC)

(A)

•

•
•

Pista de Rolamento com IRI < = 3,5;
Quantidade de buracos, cujo volume de
massa asfáltica necessário para sua
eliminação somados aos volumes de
remendos existentes não ultrapassam
4,0m3/Km.ano;
Pista de rolamento com 3,5 < IRI < = 5,5;
Quantidade de buracos cujo volume de massa
asfáltica necessário para sua eliminação
somados aos volumes de remendos
existentes não ultrapassam 7,0m3/Km.ano
Pista de rolamento com IRI > 5,5 ou trincas
por fadiga em áreas maiores que 20% do
trecho considerado ou afundamento no eixo
das rodas > 1,2 cm;
Quantidade de buracos cujo volume de massa
asfáltica necessário para sua eliminação
somados aos volumes de remendos
existentes ultrapassam 7,0m3/Km.ano
Nível de Serviço “D”;
Inexistência de elementos causadores de
condições
inseguras
ou
elementos
geométricos inadequados que contribuam

para o Nível de Serviço “D”;

•
•

Duplicação
(Nota 5)

(D)

Nível de Serviço “E” ou “F”;
Inexistência
de
buracos,
deformações,
elementos
causadores
de
condições
inseguras ou elementos geométricos que
contribuam para a classificação do Nível de
Serviço em “E” ou “F”;

Nota 1 : O detalhamento dos serviços de “Conservação” são encontrados no documento
DNIT “Conservação de Rodovias” - Publicação IPR – 710 – Edição de 2005 ou posteriores;
Nota 2 : O detalhamento dos serviços de “Restauração” são encontrados documento DNIT
“Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos” - Publicação IPR – 720 – Edição de
2006 ou posteriores;
Nota 3 : Apesar do termo “Reconstrução” estar contemplado no conceito de “Restauração”
esta intervenção será tratada separadamente por ser uma ação mais complexa envolvendo
as camadas estruturais da rodovia. Assim os serviços de “Reconstrução” também são
encontrados no documento DNIT “Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos” Publicação IPR – 720 – Edição de 2006 ou posteriores;
Nota 4 : Nos casos de Adequação em que o elemento analisado for classificado como um
parâmetro geométrico, o detalhamento dos serviços serão encontrados no documento DNIT
“Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais” - Publicação IPR – 706 – Edição de
1999 ou posteriores.
Nas situações de eliminação de pontos críticos O detalhamento dos serviços serão
encontrados no documento DNER “Manual de Análise, Diagnóstico, Proposição de
Melhorias e Avaliações Econômicas dos Segmentos Críticos” - Publicação IPR - Edição de
1988 ou posteriores.
Importantes informações também deverão ser obtidas no documento DNER “Guia de
Redução de acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo” - Publicação
IPR - 703 - Edição de 1998 ou posteriores
Nota 5 : Informações sobre a Duplicação poderão ser obtidas, por analogia, no documento
DNER ”Manual de Implantação Básica” – Publicação IPR – 696 de 1996 .
e.3)

Programação Estratégica para as análises comparativas de

Intervenções:
Identificadas as modalidades de intervenções na rodovia existente, juntamente com
as soluções de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Pontos
Críticos viabilizadas pelo EVTEA, deverão ser definidas as estratégias a serem analisadas
comparativamente ao longo do período de projeto.
O tipo e o intervalo de execução de cada intervenção programada deverão ser
baseados conforme o quadro a seguir:

Tipo de Intervenção

CS
R
RC

Com Restauração
posterior no
pavimento
existente
com
Restauração
também imediata
no pavimento
existente
Coincidindo
com Restauração
posterior no
pavimento
existente
com
Restauração
imediata no
pavimento
existente

D
+
CS

Adequação Imediata

Conservação
Restauração
Reconstrução
com
Restauração
posterior no
pavimento
existente
com
Restauração
também imediata
no pavimento
existente
Coincidindo
com
Restauração
posterior no
pavimento
existente
com
Restauração
imediata no
pavimento
existente

Duplicação ao longo do
período de Projeto

Duplicação Imediata

Adequação ao longo do
período
de Projeto

Estratégia Estudada no Período de Projeto
...
...
Ano 1 Ano 2
Ano 11
Ano 19
Ano 20

A
+
CS
A
+
R

CS

CS
CS
CS

CS

R (*)
CS
CS

CS
CS
CS

CS
CS
CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

R (*)
CS
R

CS

CS

CS

A
+
R (*)

R (*)

CS

CS

CS

CS
R
R

R (*)

R

D
+
R

R (*)
CS
CS

CS
A
+
CS

R
CS

R (*)

R (*)
CS

CS

R
CS

CS

R
CS

CS

CS

D
+
R (*)

R (*)

D
+
CS

CS
R
CS

(*) Deverá ser prevista a ocorrência de uma restauração no intervalo apresentado, e outras
sucessivas sempre que o IRI ultrapassar 3,5.

ANEXO VI

(MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL).
INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os resultados da vistoria técnica realizada entre os dias
_____ e __________ de ______________ de ________, na rodovia BR-_____, no(s)
Estado(s) do ____________ e do ___________, sob responsabilidade do DNIT –
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
O trecho em questão, conforme o Plano Nacional de Viação, apresenta-se como:
trecho:

________________

-

_______________,

subtrecho

_____________

-

______________, segmento km ________ - km __________, portanto com _________ km
de extensão.
Nesta vistoria foram observados os aspectos ambientais relevantes, bem como as
fitofisionomias existentes, e seu grau de conservação, sendo apresentadas neste
documento os itens verificados em campo, bem como os comentários pertinentes. Alguns
dos principais pontos notáveis levantados durante a vistoria estão demonstrados em
relatórios fotográficos, com as respectivas coordenadas geográficas.
VISTORIA E CONSTATAÇÃO DE CAMPO
A vistoria foi realizada nos dias ______ E _______ de _____________
de____________, com participação de representantes ______________________ e do
DNIT/estado. O deslocamento até o trecho a ser vistoriado foi realizado a partir de
__________, em direção à Divisa _________, seguindo a rodovia BR-________ (já
pavimentada), até a chegada no entroncamento da rodovia

BR-__________, na

____________________.
.

O trecho para qual foi realizado o requerimento para implantação e pavimentação da

rodovia perpassa os seguintes Municípios, segundo ordem do trajeto percorrido: Altos/PI,
Coivaras/PI, Alto Longá/PI, Novo Santo Antônio/PI, Castelo do Piauí/PI, Buriti dos
Montes/PI, e também uma região de litígio de divisa inter-estadual entre Ceará e Piauí.

Segundo o requerimento de licenciamento, as obras requeridas englobam serviços de
abertura/desmatamento, implantação e pavimentação da rodovia, possuindo segmentos
diferenciados ao longo de toda a extensão da rodovia. Alguns trechos irão utilizar
segmentos de rodovias estaduais já implantadas (PI-221, PI-450 e PI-322) ou pavimentada
(PI-115), enquanto em outros segmentos, como Coivaras, a comunidade de Baixa da Roça
(Entroncamento com a PI-221), e da cidade de Buritis dos Montes até a Divisa CE/PI,
haverá obras de abertura/implantação integral da rodovia.
Apesar do requerimento de licenciamento não apresentar a secção-tipo da rodovia,
pois o projeto de engenharia está ainda em elaboração, pode-se prever as seguintes obras:
- Para os trechos ainda não implantados ou com utilização de estradas estaduais já
implantadas (rodovias PI-221, PI-450 e PI-322): intervenções de desmatamento,
regularização do sub-leito, aterro/terraplanagem, execução de obras-de-arte especiais e
correntes, e pavimentação;
- Para os trechos com utilização de rodovias estaduais já pavimentadas (PI-115):
alargamento da plataforma estradal, alargamento das pistas de rolamento e dos
acostamentos.
Além disso, estão previstas três intersecções em locais de entroncamento com
outras rodovias, localizadas no início do Trecho – BR-343 (Altos), e no início e final da
rodovia já pavimentada PI-115 (Juazeiro do Piauí e no entroncamento à Buriti dos Montes).
Apesar do projeto de engenharia não estar finalizado, o representante do DNIT/PI aventou a
possibilidade de construção de contornos para desvio do tráfego das cidades interceptadas,
com execução de acessos às mesmas.

Figura 1: Visão geral da região onde se pretende a implantação da rodovia BR-226 (linha vermelha-trecho vistoriado)
com indicação dos Municípios interceptados (sendo Crateús o único no Estado do Ceará)

Segundo o DNIT/PI, a largura da faixa de domínio para o projeto, que ainda
demanda a federalização dos trechos vistoriados com incorporação das rodovias estaduais,
apresenta-se de 35 metros para cada lado da rodovia. Tais dimensões demandarão
desapropriação em toda a extensão da rodovia por parte do DNIT.
O principal objetivo da implantação e pavimentação dessa rodovia refere-se à melhoria da
ligação entre o Estado do Ceará (cidade de Crateús) com o Piauí, em direção à Teresina/PI,
atualmente realizado pela PI-115 (sentido Crateús, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí,
Campo Maior e Teresina), mas com trecho não pavimentado no Município de Buritis dos
Montes. Complementarmente, também pode-se concluir que o traçado proposto pretendeu
atender Coivaras, Novo Santo Antônio e Buriti dos Montes, além das comunidades de Baixa
da Roça, Oiticica, no Estado do Piauí e Ibiapaba, no Estado do Ceará.
Pelo observado em vistoria, o trecho atualmente implantado da rodovia somente é
utilizado para tráfego local e de ligação entre as diversas cidades, possuindo baixo volume e
fluxo de veículos.
Para descrição das condições ambientais existentes e constatadas ao longo da
vistoria, procedeu-se a divisão de todo o trajeto percorrido em quatro segmentos
específicos,

relacionados

os

diferentes

tipos

de

obras

a

serem

executadas

(abertura/implantação ou alargamento de pista pavimentada existente), e também devido às
alternativas de traçado possíveis para estes segmentos.
Segmento 01 – Entroncamento da BR-343(A) - cidade de Altos/PI até a cidade de
Coivaras/PI, posteriormente até a cidade de Novo Santo Antônio, e depois até o
Entroncamento com a rodovia PI-115 (Juazeiro do Piauí):

Ponto
GPS de
vistoria

Coordenadas UTM
Zona

Easting

Northing

01

23M

783984

9443399

Início - Entroncamento da BR-343(A) - cidade de Altos/PI

54

24M

198666

9427456

Fim - Entroncamento com a rodovia PI-115 (Juazeiro do Piauí):

Figura 2: Segmento 1, com indicação das sedes municipais e entroncamentos rodoviários, até Coivaras/PI o
traçado ainda precisa ser definido, com realização de várias correções. Obs.:Fonte da imagem:
http://earth.google.com, com interface com o programa Google Earth Free

O início do trecho vistoriado localiza-se no Entroncamento da rodovia BR-343, já
pavimentada, e desta interseção, percorrendo-se cerca de 30 km até a sede municipal de
Coivaras/PI. Este trecho inicial de cerca de 30 km já encontra-se implantado, com largura de
plataforma de cerca de 10 metros e altura de aterro de 01 metro, e em parte acompanhando
o traçado da ferrovia existente, somente demandando a correção de algumas curvas com
pequenos raios de curvatura (curvas fechadas), ou em pequenos trechos sinuosos.
Após a cidade de Coivaras não há rodovia implantada, sendo que foram percorridos
vários caminhos ou estradas rurais para acesso à pequenos sítios locais, até as
coordenadas UTM 23M 826810/9417797, no entroncamento com a rodovia estadual PI-221.
Neste trecho não há ainda traçado definitivo, podendo ser ajustado para atendimento da
comunidade de Baixa da Roça e a cidade de Novo Santo Antônio.
Ao todo Foram percorridos neste segmento, cerca de 120 km, não podendo
confundir com a extensão do projeto da rodovia BR-226, tendo em vista a utilização de
estradas rurais e caminhos já existentes, e ainda que a rodovia será projetada de forma a
apresentar um trajeto mais retilíneo.

Figura 3: situação típica da rodovia até Coivaras, com estrada implantada

Figura 5: exemplo de demanda de correção de raio de
curvatura de algumas curvas fechadas no Segmento 1

Posteriormente,

Figura 4: exemplo de travessia com passagem molhada no trecho até Coivaras.

Figura 6: passivo ambiental relacionado à erosão das
margens de um córrego (coordenadas UTM 23M
796248/9440961)

partindo-se do entroncamento da rodovia estadual PI-221

(comunidade de Baixa da Roça), percorreu-se esta mesma rodovia, a qual encontra-se em
leito natural, até a chegada na intersecção da rodovia PI-115, em Juazeiro do Piauí. Neste
trecho encontra-se a cidade de Novo Santo Antônio, e algumas comunidades rurais ao
longo do trajeto.
A topografia até Coivaras/PI apresenta-se plana, sem quaisquer rampas com subidas
ou descidas íngremes. Neste trecho foram observados alguns bueiros já implantados, bem
como a presença de três passagens molhadas para travessia de pequenos córregos
intermitentes. Também foram verificados alguns processos erosivos em desenvolvimento na
futura faixa de domínio da rodovia, mas que devem ser objeto de levantamento mais
detalhado de EIA/RIMA, podendo ser exemplificada a situação do processo erosivo nas
coordenadas UTM 23M796248/9440961, relacionado à erosão das margens de um rio
causada pela insuficiência da vazão do bueiro existente.

No trecho de Coivaras/PI até o entroncamento com a rodovia PI-115, apesar da
topografia apresentar-se mais ondulada, com algumas vertentes mais declivosas, as rampas
existentes não são significativas para implantação da rodovia.

Figura 7: situação típica dos caminhos percorridos entre
a cidade de Coivaras e o entroncamento com a PI-221
(Comunidade de Baixa da Roça

Figura 9: entre entroncamento com a PI-221 (comunidade
de Baixa da Roça) e o entroncamento com PI-115, alguns
trechos encontram-se implantados em leito natural,
parecendo mais uma via rural do que efetivamente uma
rodovia

Figura 8: alguns trechos dos caminhos entre Coivaras e
o entroncamento com a PI-221 (Comunidade de Baixa
da Roça) estão deteriorados, sem manutenção e
qualquer utilização

Figura 10: entre entroncamento com a PI-221
(Comunidade de Baixa da Roça) e o entroncamento com
PI-115, há locais que, devido à situação de ausência de
manutenção em caso de períodos de pluviosidade
elevada, apresentam graves restrições à trafegabilidade
da rodovia, gerando atoleiros ao longo do segmento

Neste segmento 1, no trecho entre Altos até o entroncamento da rodovia PI-115,
foram levantados todas as interceptações de corpos hídricos, relacionados principalmente à
uma estrutura de passagem molhada/barragem instalada. Como não há definição de
traçado, a tabela com as coordenadas apresenta apenas rios e córregos interceptados
durante a vistoria, podendo haver variação na quantidade deste após apresentação do
traçado definitivo

Ponto
GPS
de
vistoria
2

Coordenadas UTM
Zona
Easting

Northing

23M

785972

9443607

4

23M

790738

9442886

Tipo de corpo hídrico
interceptado
largura
estimada
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10m de
largura

6
10

23M
23M

796248
803884

9440961
9437873

15

23M

811192

9429525

17

23M

814392

9427765

18

23M

815442

9428029

33

24M

175550

9414340

34

24M

175788

9414044

35

24M

177872

9412899

36

24M

178622

9413178

37

24M

179338

9413410

39

24M

183109

9414176

45

24M

192119

9420381

46

24M

193695

9420146

47

24M

194476

9420940

48

24M

194604

9421068

49

24M

194829

9421306

50

24M

195504

9422018

51

24M

196083

9422634

52

24M

196656

9424359

Córrego Intermitente
Rio com cerca de 10 m de
largura
Alagamento lateral à rodovia
em cerca de 200 metros de
comprimento
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10 m de
largura (rio Buriti dos Pontes)
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10 m de
largura
Rio com cerca de 10 m de
largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Rio com cerca de 8 m de
largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura
Alagamento lateral à rodovia
em cerca de 100 metros de
comp.
Córrego Intermitente com
cerca de 2 metros de largura

Estrutura de drenagem existente
Passagem molhada
Passagem
Molhada

Bueiro celular simples de concreto
Passagem molhada
Bueiro tubular de concreto
(possivelmente triplo) mas com
estrutura de contenção para
funcionamento da rodovia como
aterro-barragem
Passagem molhada
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Passagem molhada
Passagem molhada
Passagem molhada/barragem para
acumulação de água
Passagem molhada
Passagem molhada
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Bueiro celular duplo de concreto
(apenas para ferrovia), com possível
demanda de implantação na rodovia
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Passagem molhada
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem
Estrutura de contenção para
funcionamento da rodovia como um
aterro-barragem
Sem qualquer estrutura de travessia ou
drenagem

Figura 11: bueiro celular já existente. (Ponto 6)

Figura 13: rio Buriti dos Pontes, sem estrutura de
travessia. (Ponto 19)

Figura 12: aterro da rodovia funcionando como
barragem para acumulação de água (Ponto 22)

Figura 14: travessia de rio de cerca de 100m, com
passagem molhada funcionando como barragem
para acumulação de água (Ponto 35)

A vegetação no segmento 1, refere-se à uma área de tensão ecológica com
convivência de várias fitofisionomias, mesclando-se ou alternando-se ao longo de todo o
trajeto. As fitofisionomias presentes na região relacionam-se a trechos com vegetação de
cerrado stricto sensu, com caatinga arbustiva/arbórea, e alguns locais com gramíneas
permeadas de carnaubauis. Segundo o mapa de vegetação do IBGE, a região possui áreas
de contato Savana (cerrado)/Savana Estépica (caatinga), corroborando com as informações
obtidas em campo. Segundo informações de classificação para o Estado do Piauí, esta
região possui uma mistura de vários elementos estruturais e florísticos de cerrado e
caatinga, mais conhecido como carrascais, um tipo fitofisionômico ainda pouco conhecido e
pouco preservado por Unidades de Conservação no Estado do Piauí.
Devido à natureza da vistoria, não foi possível observar elementos representativos da
fauna nativa local. Contudo, dado o grau de preservação da vegetação local, é possível
inferir que a riqueza de espécies neste primeiro segmento é bastante grande, sendo
possível a presença de animais de grande porte. Este ambiente também pode abrigar
espécies endêmicas ou desconhecidas, e a realização dos levantamentos faunísticos
necessários para licenciamento do empreendimento será uma boa oportunidade para
ampliar o conhecimento existente sobre essas espécies.
Neste segmento, o bloco de vegetação se encontra bastante coeso, com poucas
interferências antrópicas, e a rodovia intercepta alguns cursos d’água. Na definição das
passagens de fauna para este segmento, devem ser consideradas tais cursos d’água e
demais locais propícios para a passagem animais. Uma vez que o traçado da rodovia tende
a ser retilíneo, é recomendável a instalação de redutores de velocidade ao longo do
percurso.
A ocupação ao longo de todo o segmento 01, nas margens da rodovia, relaciona-se
a pequenos sítios e fazendas, principalmente para criação de bovinos, caprinos e ovinos,

com utilização de pastoreio extensivo, soltura dos animais na vegetação de caatinga/cerrado
para busca de alimento natural, sendo apenas constatadas pequenas áreas de cultivo de
arroz, feijão e milho presumivelmente relacionadas à subsistência dos moradores locais.
Devido ao desenvolvimento deste tipo de atividade agropecuária, a vegetação existente na
região

ainda

encontra-se

relativamente

bem

preservada,

não

constatando-se

desmatamentos ou ocupações significativas ao longo deste segmento
1.

Figura 15: local com áreas preservadas de cerrado no
segmento 1

Figura 17: o trecho com predominância de
vegetação de caatinga ocorre após o entroncamento
com a PI-221

Figura 16: o imageamento de satélite da região
demonstra que a vegetação de cerrado do entorno
da rodovia ainda encontra-se relativamente
preservada

Figura 18: em alguns locais há interceptações de
campos com carnaubais em grupos ou esparsos

Neste trecho são interceptadas as cidades de Coivaras e Novo Santo Antônio
(Municípios com população inferior a quatro mil habitantes), sendo ainda visualizados mais
sete povoados ao longo da vistoria para o segmento 01. Apesar do projeto de engenharia
ainda não ter finalizado, bem como alocado o traçado preferencial para a implantação da
rodovia, podemos prever que a maioria destes povoados serão beneficiados pela
construção da rodovia, passando por estes locais.

Pontos
GPS de
vistoria

Coordenadas UTM
Zona

easting

northing

Comunidade e estimativa de tamanho

3

23M

790462

9442842 Aglomeração com cerca de 3 casas

12

23M

808872

9436437 Zona Urbana de Coivaras/PI

16

23M

811929

9426885 Povoado de Tabocas com cerca de 4 casas

23

23M

824863

24

23M

829446

26
27

23M
23M

9423393 Povoado de Cabeceiras
9422970 Povoado de Cortado

829146 9420309 Povoado de Santiago com cerca de 10 casas
826782 9418009 Povoado de Baixa da Roça (com maior número de moradores
neste Segmento)

30

24 M

170652

9415574 Povoado com cerca de 10 casas

32

24M

174249

9414717 Zona Urbana de Novo Santo Antônio/PI

41

24M

184442

9415896 Povoado com cerca de 6 casas

42
43

24M
24M

187380
188195

52

24M

196656

9420575 Povoado com cerca de 15 casas
9421572 Povoado de São Mateus (segundo maior número de moradores
neste Segmento)
9424359 Povoado com cerca de 9 casas

54

24M

198666

9427456 Comunidade de Bom Jardim (ou Bom Viver) em Juazeiro do
Piauí

Segmento 02 – Entroncamento da PI-115 (Juazeiro do Piauí) até o entroncamento da
rodovia PI-115 com a PI-322 (acesso à Buriti dos Montes/PI):

Ponto
GPS de
vistoria

Coordenadas UTM
Zona

Easting

Northing

54

24M

198666

9427456 Início - Entroncamento com a rodovia Pl-115 (Juazeiro do Piauí)

58

24M

233385

9403720 Fim - acesso não pavimentado até a cidade de Buriti dos
Montes

Figura 21: Segmento 2, com indicação das sedes municipais e entroncamentos rodoviários, com utilização de
trecho já pavimentado da rodovia PI-115. Obs.:Fonte da imagem: http://earth.google.com, com interface com o
programa Google Earth Free.

Neste segmento 2, haverá federalização de trechos da rodovia estadual PI-115 já
pavimentada, bem como aproveitando-se a ponte existente na travessia do rio Poty
(coordenadas UTM 24M 199589/9426159), restringindo as obras neste trecho de adequação
da rodovia às normas técnicas e dimensões de uma rodovia federal, prevendo alargamento
da plataforma estradal, alargamento das pistas e rolamento dos acostamentos. Ao todo
foram percorridos 57,57 km nesta rodovia pavimentada.
Neste segmento estão previstas duas das interseções em locais de cruzamento com
outras rodovias, exatamente em seus pontos inicial e final, ou seja, em Juazeiro do Piauí e
no entroncamento à Buriti dos Montes. Entre esses dois entroncamentos está a cidade de
Castelo do Piauí.
Este trecho se encontra bem conservado, com poucos buracos ou defeitos na pista,
sendo que toda as estruturas de drenagem já estão implantadas, em conjunto com a ponte
do rio Poty (maior curso d’água interceptado pela rodovia), um dos motivos da rodovia BR226 apresentar trecho coincidente com esta rodovia estadual.

Uma vez que as obras a serem executadas no segmento 02 são relativas somente
ás adequações de alargamento de pistas e acostamentos, demandando menor volume de
desmatamentos ao longo da rodovia, entre outras intervenções, este segmento deverá ser
agregado ao EIA/RIMA da rodovia como um todo, de forma a abranger a integralidade dos
impactos, seja para estas obras de pequena monta ou para abertura/implantação e
pavimentação em outros segmentos.
A vegetação neste segmento apresenta-se principalmente na forma de caatinga
arbustiva/arbórea ao longo de todo o trajeto, sendo que repete-se a forma de uso e
ocupação do solo visualizado no segmento 1, no entanto com maior intensidade,
principalmente para pastoreio extensivo nas imediações das cidades de Juazeiro do Piauí e
Castelo do Piauí. Também destaca-se como atividade econômica de relativa importância o
desenvolvimento de mineração de pedras ornamentais de placas de folhetos da Formação

Cabeças e Formação Pimenteiras, com utilização por praticamente todas as casas para
composição de muros, e na zona rural para formação de parte de cerca de alguns pontos.
A fauna local, assim como no segmento 01, não ode ser observada detalhadamente,
tendo sido avistados apenas alguns espécimes de lagartos. Entretanto, da mesma forma
que no segmento anterior, a vegetação se encontra muito preservada, o que permite supor
que há um grande número de espécies que habitam o local.
A vegetação não se apresenta fragmentada e ao longo do traçado vistoriado são
interceptados alguns cursos d’água, a maioria deles intermitentes. Assim sendo, na
definição de pontos prioritários para a passagem de fauna deverão ser considerados esses
cursos d’água. Para áreas distantes dos cursos d'água, a definição de pontos prioritários para a
instalação de passagens de fauna dependerá da realização de um levantamento representativo
da fauna local, evidenciando espécies que são mais freqüentemente vítimas de atropelamentos
ou espécies cujo padrão de deslocamento intercepte com mais freqüência a rodovia.

Figura 26: grande parte das residências possuem ou
utilizam integral ou parcialmente pedras ornamentais para
construção de muros (Juazeiro do Piauí)

Figura 27: rio Poty e ao fundo a área de exploração de
pedras ornamentais, com sobreposição parcial à futura
faixa de domínio da rodovia (35m para cada lado).

Outra questão que deverá ser levantada no EIA/RIMA da rodovia diz respeito às demandas
de desapropriações para instalação da futura faixa de domínio da rodovia, com dimensões
de 35 m para cada lado da mesma. Tendo em vista a federalização deste trecho coincidente
com a rodovia PI-115, este processo de desapropriação, se efetivado, criará necessidade
de levantamento de todas os imóveis particulares existentes nessa faixa, cadastramento de
benfeitorias e famílias atingidas, com posteriores tratativas e negociações para desapropriação
e reassentamento.
Segmento 03 - Entroncamento da rodovia PI-115 (acesso à Buriti dos Montes/PI) até
a Comunidade de Oiticica (Divisa PI/CE):

Coordenadas UTM

Ponto GPS
de vistoria
Zona

Easting

Northing

54

24M

233385

9403720

Início - acesso não pavimentado até a cidade de Buriti dos Montes

58

24M

268992

9441461

Fim - povoado de Oiticica (Divisa CE/PI)

Figura 28: Segmento 3, com indicação das sedes municipais e entroncamentos rodoviários,
apresenta-se como o Segmento com duas alternativas de traçado já definidas, sendo uma
acompanhando os caminhos , posteriormente até o entroncamento com a PI-115, o traçado
ainda precisa ser definido, com realização de várias correções. O traçado alternativo diz respeito à
utilização da PI-322 e de rodovia estadual no Ceará para acesso à Crateús/CEObs.:Fonte da
imagem: http://earth.google.com, com interface com o programa Google Earíh Free.

O início desse Segmento 3 localiza-se no Entroncamento da rodovia BR-115, já
pavimentada, e deste entroncamento seguindo-se a rodovia PI-322, que apresenta-se como
o acesso não pavimentado da sede municipal de Buriti dos Montes/PI, e posteriormente
direcionando até o povoado de Oiticica, na Divisa CE/PI, com um total de extensão vistoriada
de 92,74 km.

O trecho inicial do entroncamento com a PI-115 até a cidade de Buriti dos Montes,
com cerca de cerca de 38,84 km já encontra-se implantado em leito natural com aplicação de
cascalho/piçarra para melhoria da trafegabilidade, possuindo largura de plataforma de cerca de
8 metros, sem execução de aterros. Para este trecho, segundo o Relatório de Andamento
do Projeto, há previsão de utilização do traçado para implantação e pavimentação da
rodovia BR-226, sendo aproveitada a rodovia estadual PI-322 já existente, mas até a cidade
de Buriti dos Montes, demandando apenas algumas correções de curvas fechadas, bem
como algumas transposições de alguns locais com vertentes mais declivosas e sinuosas.
Depois a partir de Buriti dos Montes até o povoado de Oiticica, na Divisa CE/PI, e
segundo o Relatório citado e informações do DNIT/PI, dispensará os caminhos já existentes
que dão acesso atualmente a esse povoado, devido apresentarem-se muito sinuosos e
precários em sua trafegabilidade. Considerando um trajeto mais retilíneo e de construção

mais fácil, propõe-se a utilização do alinhamento da ferrovia existente, acompanhando seu
trajeto até o povoado de Oiticica, possibilitando diminuição da extensão da rodovia nesta
alternativa.

Figura 30: exemplo de trecho com demanda de
correção de curvas fechadas

Figura 31: exemplo de pontos com subidas mais
declivosas que necessitam de modificações pontuais
do traçado

Figura 32: idem figura anterior, e com visão da
situação da estrada depois de Buriti dos Montes em
direção até o povoado de Canabrava.

Neste Segmento, a topografia apresentada é mais ondulada, apresentando maior
declividade em direção à Serra do Ibiapaba, com morros e morrotes com maior altitudes e com
encostas mais íngremes. Em alguns locais até a comunidade de Canabrava, pode-se contatar a
ocorrência de vários aclives e declives na estrada atual, que serão interceptados pela rodovia
BR-226, prevendo-se algumas correções e mudanças pontuais do traçado para transposição
desses obstáculos, Apesar disso, tais rampas existentes não são significativas para
implantação da rodovia.
Quanto ás interceptações de corpos hídricos, estes também são relacionados à
travessia de pequenos córregos intermitentes, com uma estrutura de passagem
molhada/barragem instalada. Como não há definição de traçado, as tabela com as
coordenadas demonstram-se somente os rios e córregos interceptados durante a vistoria até a
comunidade de Canabrava (ponto onde o pré-projeto prevê o alinhamento com a ferrovia),
podendo haver variação na quantidade deste após apresentação do traçado definitivo.

Coordenadas UTM

Tipo de corpo hídrico
interceptado - largura
estimada

Estrutura de drenagem existente

Passagem molhada com bueiro tubular
duplo inferior
Passagem molhada com vários bueiro
tubulares inferiores

Zona

Easting

Northing

62

24M

246156

9408919

Rio intermitente
cerca de 15 m

com

68

24M

256684

9411946 Rio intermitente
cerca de 10 m

com

m continuidade ao Segmento 2, a vegetação apresenta-se principalmente

Em continuidade ao segmento 2, a vegetação apresenta-se principalmente caatinga
arbustiva/arbórea ao longo dessa extensão, estando presente na maior parte das margens da
rodovia até a comunidade Canabrava (trecho de intersecção com a ferrovia, com proposta de
acompanhamento da mesma pela rodovia). Esta vegetação, segundo o Mapa do IBGE,
classifica-se como savana estépica tipo arborizada, de acordo com o observado naquela
região. Devido às restrições à agricultura, motivada pelas dificuldades climáticas, com
períodos de seca prolongados, bem como a ocorrência de solos rasos e/ou litólicos, a região
apresenta bom estado de conservação em relação às fitofisionomias encontradas. Em algumas
áreas atravessadas, por causa da presença de solos litólicos e afloramentos de rocha, a
caatinga apresenta-se mais esparsa, e com alta densidade de cactáceas.

Figura 35: a vegetação de caatinga arbustiva/arbóreas
ocorre em toda a extensão do segmento 3

Figura 36: alta densidade de cactéceas devido a
ocorrência de solos litólicos e afloramentos de rocha

Ao longo do segmento foram observados alguns espécimes de répteis (lagartos) e
aves. Por interceptar um ambiente muito preservado, a capacidade de suporte faunístico para o
segmento deve ser bastante grande, comportando animais de médio porte. A proposição de
pontos prioritários para a passagem de fauna deverá considerar a grande irregularidade do
relevo, formado principalmente por morros. Também devem ser considerados os cursos
d'água, mesmo que intermitentes.
Neste Segmento verificou-se que o pastoreio extensivo, com soltura dos rebanhos nas
áreas de caatinga, relaciona-se à atividade de maior importância para a subsistência dos
moradores locais dos sítios e fazendas existentes ao longo da rodovia. Sendo que áreas
agrícolas, quando existentes, são de pequenas dimensões voltadas aos suprimentos do
próprios moradores.
O traçado proposto para este Segmento intercepta um relevo mais ondulado, com
rampas com maiores declividade, demandando desvios, bem como um traçado mais sinuoso
para a rodovia. Tais características são relacionadas à transposição da Serra do Ibiapaba,
ocorrente na região com diversas denominações regionais, como Serra das Freiras. O relevo
local, a partir da comunidade de Canabrava, apresenta morros e morrotes com maior amplitude
de altitudes, sendo que a estrada percorrida durante a vistoria utiliza-se dos vales entre estes
morros para atravessar as Serra do Ibiapaba, sendo encontradas altitudes via aparelho de
GPS com barômetro de 200 m a 650 m.
Entre as comunidades de Canabrava e Oiticica predominam solos altamente
arenosos em sua maior parte, intercalados com solos litólicos e/ou afloramentos de rocha. A
ocorrência de solos arenosos se configura num fator preocupante para formação de
processos erosivos nas obras futuras. Assim, a caracterização e mapeamento dos solos a
ser agregada ao EIA/RIMA deverá propor medidas mitigadoras e de controle para contenção
de possíveis processos erosivos na fase de obras.

Neste trecho há interceptação da cidade de Buriti dos Montes, bem como de várias
comunidades rurais ao longo da vistoria para o Segmento 03. Tendo em vista as alternativas
de traçado para a rodovia, o trajeto preferencial para implantação da rodovia foi idealizado de
forma atender as comunidades atravessadas, principalmente os povoados de Canabrava e
Oiticica, este último já na Divisa CE/PI. Destaca-se que após o Povoado de Canabrava, as
indicações de comunidades são meramente informativas para caracterização das comunidades
beneficiadas, já que a partir de ponto o traçado preferencial propõe o alinhamento com a
ferrovia, distanciando-se destas comunidades, até atingir o Povoado de Oiticica. As
coordenadas geográficas destas comunidades estão listadas a seguir:

Pontos
GPS de
vistoria

Coordenadas UTM
Zona
easting
northing

Comunidade e estimativa de tamanho

60
63
64
66
67
69
73
78
81
82
85

24M
24M
24M
24M
24M
24M
24M
24M
24M
24M
24M

237017
246363
253088
253647
256135
256929
266766
269837
265812
263429
261505

9405732
9409116
9412696
9412696
9411938
9412025
9412230
9421823
9423883
9424326
9430438

Povoado com cerca de 12 casas
Povoado com cerca de 30 casas
Povoado com cerca de 04 casas
Povoado com cerca de 15 casas
Povoado com cerca de 20 casas
Povoado com cerca de 04 casas
Cidade de Buriti dos Montes
Povoado com cerca de 05 casas
Povoado com cerca de 04 casas
Povoado com cerca de 10 casas
Povoado de Canabrava (maior comunidade ao longo de
trecho)

88
90
91
93

24M
24M
24M
24M

258004
260735
265649
269168

9437132
9440154
9441345
9441870

Comunidade/Assentamento com cerca de 20 casas
Povoado com cerca de 06 casas
Povoado com cerca de 04 casas
Povoado de Oiticica (com cerca de 20 casas)

Segmento 04 - Comunidade de Oiticica (Divisa PI/CE) até entroncamento com
rodovia pavimentada CE-469 e deste até a cidade de Crateús:
Ponto
GPS de
vistoria

Coordenadas UTM
Zona

Easting

Northing

58

24 M

268992

9441461

Fim - povoado de Oiticica (Divisa CE/PI)

115

24M

308869

9428107

Entroncamento com a rodovia CE-469 (para Crateús/CE)

Figura 39: Segmento 4, com indicação das sedes municipais, comunidades interceptadas e entroncamentos
rodoviários. Obs.:Fonte da imagem: http://earth.google.com, com interface com programa Google Earth Free

Segundo o requerimento de licenciamento apresentado o trecho atualmente objeto
deste processo refere-se a extensão entre o Entrocamento BR-343(A)/PI-221 (cidade de
Altos/PI) até a Divisa CE/PI, dos Km's 0,0 ao 154,0, portanto com 154 km de extensão.
Desta forma, há restrição do licenciamento apenas para as obras de implantação e
pavimentação da rodovia somente no Estado do Piauí.
Como já informado, verificou-se que há proposta de implantação e pavimentação
da BR-226 também no Estado do Ceará, no segmento entre a cidade de Crateús/CÈ até a
Divisa CE/PI, interligando com o trecho piauiense da rodovia, demandando a integração
deste trecho no Estado do Ceará no processo de licenciamento ambiental da rodovia BR226.
A integração do trecho da rodovia no Estado do Ceará no processo de
licenciamento, além de possibilitar análise integrada e abrangente do componente
ambiental de toda a rodovia BR-226, proposta para implantação e pavimentação, também
favorece a redução dos trabalhos e prazos de condução do processo de licenciamento
neste IBAMA, bem como viabiliza a feitura de somente um Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental para a rodovia.
Ainda há outra possibilidade de alternativa de traçado, que foi verificada durante a
análise do mapeamento existente no Relatório de Projeto, bem como sabendo-se da
proposta de integração da rodovia com o trecho no Estado do Ceará (Segmento 4 - Oiticica
a Crateús/CE). Nesta outra alternativa, haveria possibilidade de uso integral da rodovia PI322 desde Buriti dos Montes (sendo somente 20 Km implantadas mas não pavimentadas)
até a Divisa CE/PI (não até Oiticica) e percorrendo a rodovia estadual no Estado do Ceará
(CE-469), já pavimentada, até Crateús/CE.
Destaca-se que o trajeto percorrido em vistoria entre Buriti dos Montes e Crateús,
pela alternativa proposta no projeto do DNIT foi cerca 109 Km, enquanto a extensão de
Crateús até Buriti dos Montes usando as rodovias já existentes foi de aproximadamente 45
Km.
O representante do DNIT/PI informou que os projetos de engenharia para a rodovia
BR-226 foram realizados de forma separada no Estado do Piauí e no Estado do Ceará,
sendo que o projeto no Piauí está sendo desenvolvido com o intuito de atingir o ponto final
do projeto do DNIT/CE, nas coordenadas UTM 24M 268988 / 9441463, na localidade de
Oiticica/Divisa CE/PI.Quanto às razões da pavimentação da rodovia até Oiticica, com maior

extensão e maior custo, devido à abertura/implantação, em detrimento da utilização da
rodovia PI-322 (já implantada, restando adequações de traçado e pavimentação) e rodovia
estadual no Ceará para acesso à Crateús, inclusive já pavimentada, apenas aventa-se que
seria para atendimento das localidades de Oiticica (com cerca de 20 casas) e do distrito de
Ibiapaba (de maior porte e maior número de habitantes), pertencente à Crateús/CE.

Figura 40: Segmento 3 e 4, com indicação do povoado de Oiticica e Distrito de Ibiapina. Obs.:Fonte da
imagem: http://earth.google.com, com interface com o programa Google Earth Free.

No trecho vistoriado deste Segmento no Estado do Ceará não há grandes variações
nos aspectos de vegetação e ocupação quando comparados com o Segmento 3, no Estado
do Piauí, sendo fator relevante o alinhamento da rodovia proposta após Oiticica (alternativa
de traçado do projeto DNIT/CE) com o vale do rio Poty e também com a ferrovia. Tal
alinhamento possui cerca de 40 Km de extensão, entre este povoado e as coordenadas
UTM 24M 297870 / 9439730.
Destaca-se que, segundo informações que demandam confirmação, há propostas de
traçado, seguindo a direita da ferrovia, e não entre e o rio Poty, pois há trechos onde a
aproximação da estrada e as margens são de apenas alguns metros.

Figura 41: alinhamento da rodovia atual tendo de um lado
o rio Poty e do outro a ferrovia.

Figura 42: em alguns pontos, a distância entre a rodovia e
às margens do rio Poty é tão pequena que inviabiliza a
construção neste trecho, demandando novo traçado.

Ressalta-se também que a estrada utilizada para a vistoria apresenta intersecção
com a ferrovia em diversos pontos até o Distrito de Ibiapaba, o que deverá ser corrigido no
projeto e no traçado com a rodovia pavimentada CE-469, a qual dá acesso à cidade de
Crateús/CE.
Neste trecho há interceptação de vários povoados, destacando a comunidade de
Oiticica, e os Distritos de Ibiapaba e Poty, de médio porte. Presumivelmente, a escolha
deste traçado pelo DNIT/PI relaciona-se ao atendimento destas comunidades interceptadas
pela rodovia, garantindo o acesso pavimentado a esses locais. As coordenadas geográficas
destas comunidades são:
Coordenadas UTM

Pontos
GPS de
vistoria

Zona

106

24M

107

24M

294750

109

24M

297983 I 9437042 Distrito de Poty

easting

northing

285628

Comunidade e estimativa de tamanho

9441587 Distrito de Ibiapaba
9440604 .Povoado com cerca de 06 casas

Em relação aos cursos hídricos interceptados atualmente pela rodovia ocorrem em
apenas dois locais (ponto 111-UTM 24 M 298386 / 9435680 e Ponto 112 – UTM 24M
299222 / 9344744), relacionados a passagem molhadas em córregos intermitentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista as constatações de vistoria, bem como as características ambientais
das alternativas de traçado para a rodovia, o DNIT deverá ser questionando quanto à
inserção do trecho da rodovia no Estado do Ceará no presente processo de licenciamento
da rodovia BR-226 no Estado do Piauí, possibilitando uma maior abrangência dos impactos
ambientais potenciais bem como facilitando a análise ambiental integrada de toda a
extensão da rodovia BR-226.

Posteriormente, após inserção do trecho cearense da rodovia nos trabalhos de
licenciamento, sugerimos o envio de Termo de Referência ao empreendedor para a
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório Ambiental do empreendimento.

ANEXO VII
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1. Introdução
O presente documento tem o objetivo de descrever o SIGTEC – Sistema de Gestão de
Documentos Técnicos – fornecendo sua conceituação básica, a definição do seu fluxo de
trabalho, os papéis ou funções, a nova metodologia para analise de projetos a ser
implantada – estruturada através de uma Estrutura Analítica de Projeto – além de fornecer
os requisitos do Sistema.
Complementarmente a este manual serão disponibilizados:
•

SIGTEC - Manual de utilização para Empresas

•

SIGTEC - Manual de utilização para Analistas/DNIT

2. O Sistema
O SIGTEC é um sistema web-colaborativo, para gerenciamento eletrônico de documentos
técnicos de engenharia que compõe os projetos e estudos de infraestrutura de transportes.
Faz parte de uma importante e necessária modernização do setor de análise de projetos e
estudos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT.
O SIGTEC irá controlar a documentação de engenharia proveniente das empresas
projetistas, formada por desenhos de engenharia, planilhas eletrônicas, relatórios,
memoriais descritivos, atas de reunião, dentre outros.
•

Entrega: os documentos serão entregues somente em mídia digital, através do
Sistema (via internet).

•

Análise: imediatamente após a entrega, o documento será analisado pela área
técnica do DNIT através do próprio sistema, e, em caso de não conformidade,
devolvido para Empresa para as devidas correções, também via SIGTEC.

•

Tramitação: será 100% via web.

•

Aprovação: cada documento será aprovado separadamente, após devidamente
analisado e corrigido, garantindo a celeridade ao processo de aprovação do projeto.

•

Pagamento: mensalmente, o Sistema emitirá relatório com andamento físico do
projeto, conforme definido no Termo de Referência.

•

Armazenamento: Os estudos/projetos e seus respectivos documentos e desenhos
ficarão permanentemente disponíveis para consulta pela internet à todos os
interessados.

2.1. Hierarquia

O SIGTEC possui a seguinte hierarquia interna: Modal > Projeto > Documento, conforme
ilustrado abaixo:

2.1.1. Modal
É o primeiro nível da hierarquia do Sistema, e representa a divisão dos modais de
transportes atribuídas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, conforme
segue:
•

BR – Rodovias

•

EF – Ferrovias

•

PH – Portos e Hidrovias

2.1.2. Projeto
É o segundo nível na hierarquia interna do Sistema. Vincula-se diretamente ao contrato, ou
seja, trata-se efetivamente do objeto da contratação, e abrangem:
•

Projetos Básicos e Executivos de Engenharia;

•

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; e

•

Estudos Ambientais.

2.1.3. Documento
É o terceiro nível na hierarquia interna do Sistema.
O Documento Técnico de Engenharia é a entidade que representa e registra a análise das
áreas responsáveis pela elaboração de projeto de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. No
novo modelo de gestão, o Documento Técnico de Engenharia será o mecanismo de análise
das disciplinas.

Os documentos referentes a cada estudo ou projeto contratado serão definidos na EAP
(Estrutura Analítica de Projeto).

2.2. Fluxo de Trabalho (Workflow)
O SIGTEC possui três fluxos de acompanhamento, sendo um Fluxo de Acompanhamento
de Projeto, um Fluxo de Relatório de Andamento do Projeto e um Fluxo de Documentação
Técnica, estes fluxos de trabalho tem por objetivo acompanhar e gerenciar as etapas de
criação, análise, revisão e aprovação de documentos técnicos.
O fluxograma a seguir apresenta as etapas e papéis/funções dos responsáveis pela
execução das tarefas presentes no Fluxo de Acompanhamento de Projeto.

O Fluxo de Relatório de Andamento de Projeto é responsável pela gestão do ciclo de vida
do documento do tipo Relatório de Andamento - RA dentro de um projeto. Abaixo o
fluxograma apresenta as etapas e os papéis responsáveis pela execução das tarefas:

O Fluxo de Documentação Técnica é responsável pela gestão do ciclo de vida dos
documentos técnicos de engenharia dentro de um projeto. Abaixo o fluxograma apresenta
as etapas e os papéis responsáveis pela execução das tarefas:

A seguir serão apresentados os papéis e as funções, definidas através da Instrução de
Serviço n.º 21/2010, a qual define as atribuições e funções de cada participante dentro do
fluxo de trabalho.
2.3.

Papéis

Os papéis ou funções de cada usuário estão definidos na Instrução de Serviço nº 21/2010
(SIGTEC).
2.3.1. Administrador
O Administrador será o usuário responsável por cadastrar os usuários no Sistema; avaliar e
propor requisitos para melhoria; solicitar correções para eventuais problemas; sugerir e
acompanhar a customização de melhorias e de sua manutenção evolutiva; verificar
atendimento de solicitações junto à Assistência Técnica; cadastrar no Sistema novas
empresas ou consórcios, Unidades Gestoras, Disciplinas e Classes de Serviço, se
comprovadamente necessários; dar suporte aos Gerentes de Projeto do SIGTEC em suas
atividades; efetuar as tarefas necessárias para garantir a qualidade e confiabilidade dos
dados, intermediar a solução de eventuais problemas técnicos do Sistema com o Serviço
Federal de Processamento de Dados – SERPRO, responsável pela hospedagem e
manutenção do Servidor de Dados do SIGTEC, ou, quem venha a sucedê-lo.
2.3.2. Gerente de Projeto
O Gerente de Projeto é o usuário responsável por cadastrar contratos no Sistema; discutir e
aprovar, conjuntamente com a empresa ou consórcio, o “Nível 4” da Estrutura Analítica do
Projeto - EAP e a sua lista de documentos correspondente; cadastrar o usuário para
Empresa ou Consórcio, para cada contrato assinado; criar o projeto com todas as suas
informações pertinentes; dar permissão de acesso ao Sistema para os usuários envolvidos;
criar os documentos conforme lista de documentos aprovada; criar e enviar as Guias de
Remessa de Documentos – GRD para a empresa ou consórcio contratada; fornecer
informações sobre o andamento físico dos estudos e projetos, por solicitação da
coordenação ou diretoria imediata; elaborar e emitir relatórios gerenciais, sempre que
solicitado pela coordenação ou diretoria imediata; encaminhar documentos aprovados para
a área de Apoio Técnico para a criação dos volumes digitais e da portaria de aprovação;
validar minutas das portarias de aprovação a ser remetida à Coordenação-Geral; dar
suporte às empresas ou consórcios, nas tarefas relacionadas ao Sistema; dar suporte aos
Analistas e Líderes de Disciplina, nas tarefas relacionadas ao Sistema.

2.3.3. Líder de Disciplina
O Líder de Disciplina é o usuário responsável por receber os documentos correspondentes à
sua disciplina emitidos pela empresa ou consórcio e dar conhecimento à Coordenação
Setorial; verificar se o arquivo anexado corresponde ao assunto do documento; analisar o
documento, se assim definido pela Coordenação Setorial; ou, encaminhar o documento aos
analistas para que estes o analisem, mediante o conhecimento do seu Coordenador
Setorial; contribuir para uniformização ou padronização das análises efetuadas pelos
Analistas de sua disciplina; realizar aprovação do documento, no âmbito do SIGTEC, após
expressa recomendação do Analista responsável pela sua análise.
2.3.4.

Analista

O Analista é o usuário responsável por analisar os documentos enviados pela empresa ou
consórcio encaminhados pelo Líder de Disciplina; realizar comentários no documento, se for
o caso; solicitar correções no documento, em caso de não conformidade; atender à
uniformização (ou padronização) das análises solicitadas pelo Líder de Disciplina ou pelo
seu Coordenador Setorial; e, recomendar ao Líder de Disciplina a aprovação do documento.
2.3.5. Fiscal de Contrato
O Fiscal do Contrato é o usuário responsável por receber e analisar documentos do tipo
Relatório de Andamento (RA); enviados pela Empresa ou Consórcio; realizar comentários
no documento se for o caso; solicitar correções no documento, em caso de não
conformidade; aprovar o documento, no âmbito do SIGTEC, em caso de conformidade; e,
atender as demais determinações constantes em sua portaria de nomeação.
2.3.6. Coordenador Setorial
O Coordenador Setorial é o responsável por Indicar os Líderes de Disciplinas de sua
Coordenação Setorial a serem nomeados; definir e controlar os prazos determinados para
cada atividade dos Líderes de Disciplina e Analistas de sua Coordenação Setorial,
relacionada à tramitação, análise e aprovação dos documentos no Sistema; coordenar as
atividades dos Líderes de Disciplina e Analistas; emitir parecer à Coordenação-Geral
recomendando a aprovação de cada etapa do Projeto ou Estudo, após a aprovação dos
documentos pelos Líderes de Disciplina.
2.3.7. Coordenador Geral

O Coordenador Geral é o usuário responsável por realizar a aprovação de Estudo ou
Projeto. No caso de Projeto a aprovação poderá ser realizada na etapa de Básico e/ou
Executivo, através de Portaria de Aprovação;
2.3.8. Diretor
O Diretor é o responsável por receber o Estudo ou Projeto aprovado e enviá-lo, se for o
caso, para a Diretoria competente para conhecimento e providências.

2.3.9. Apoio Técnico
O Apoio Técnico é o usuário responsável por Gerar a impressão definitiva, em formato
digital do tipo PDF, de todos os documentos do estudo e do projeto, consolidando-os em
volumes digitais, conforme determinado no termo de referência; elaborar a portaria de
aprovação com os dados do projeto; encaminhar volumes e a portaria de aprovação para
validação do Gerente do Projeto.
2.3.10. Visualizador
O Visualizador é o usuário que possui atributos para consultar contratos, consultar estudos e
projetos, consultar e visualizar documentos, consultar e visualizar volumes e portarias,
consultar relatórios-padrão de andamento de estudos e projetos.
2.3.11. Empresa
Empresa é o usuário responsável por elaborar e enviar a documentação do estudo ou
projeto, conforme estabelecido no termo de referência e contrato correspondentes,
providenciar as correções, adequações e/ou complementações de todas as não
conformidades solicitadas pelo DNIT.
2.4. Guia de Remessa de Documentos – GRD
A GRD será um mecanismo de agrupamento e distribuição de Documentos. Terá a
finalidade de controlar o envio e recebimento das fichas documentais para as empresas,
através das quais serão anexados os arquivos a serem analisados.
Serão geradas e controladas pelo Gerente de Projeto do SIGTEC, que encaminhará os
documentos para a Empresa nas datas pré-estabelecidas no Cronograma.

3. A Estrutura Analítica do Projeto
3.1. Conceito
A Estrutura Analítica de Projeto – EAP é a expressão da língua portuguesa para Work
Breakdown Structure – WBS, ela representa uma decomposição hierárquica orientada à
entrega do trabalho a ser executada pela equipe do projeto para atingir os objetivos do
projeto e criar as entregas necessárias. Por meio de estruturas semelhantes a um
organograma, a EAP representa o que deverá ser entregue pelo projeto. Ela permite
detalhar quais as entregas que devem ser geradas em função dos objetivos do projeto. A
organização das entregas por meio de uma EAP permite o esclarecimento à equipe do
projeto (analistas), ao contratado (empresa), ao contratante (DNIT) e demais interessados
sobre o que se espera em termos de resultados do projeto e, conseqüentemente, do que
será monitorado e controlado.
Desde o início do projeto devemos pensar nele de forma sistêmica, isto é, pensar nele como
um todo e em suas partes (decomposição hierárquica). A decomposição é uma técnica que
subdivide o escopo do projeto e as entregas do projeto em componentes menores e mais
facilmente gerenciáveis até que o trabalho do projeto associado à realização do escopo do
projeto e ao fornecimento das entregas seja definido em detalhes suficientes para dar
suporte à execução, ao monitoramento e ao controle do trabalho.

Além disso, definir

componentes menores facilita a estimativa de prazos, custo e recursos para sua conclusão;
auxilia na definição de critérios para monitoração e controle do desempenho e viabiliza uma
atribuição de responsabilidade mais adequada à realidade do projeto.
3.2. Níveis
Abaixo é apresentado um modelo resumido e meramente ilustrativo da EAP, detalhando
cada nível correspondente.

MODELO DE ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO – EAP
1. Elaboração de Projeto de Engenharia

NÍVEL 1

NÍVEL 2

FASE DE PROJETO BÁSICO

1.1.1

RA

Relatório de Andamento RA - 01

1.1.1.1

RA-BR.000.UF-000-700-000-101=A

Relatório de Andamento RA - 01

1.1.2

GRD

Projeto Geométrico

1.1.2.1

RL-BR.000.UF-000-753-000-101=A

1.1.2.2

DE-BR.000.UF-000-753-000-102=A

1.2

FASE DE PROJETO EXECUTIVO

1.2.1

GRD

50,0%
15,0%
15,0%
35,0%

Projeto Geométrico – Memória

17,5%

Justificativa
Projeto Geométrico – Desenhos

17,5%
50,0%

Projeto Geométrico

RL-BR.000.UF-000-753-000-201=A

1.2.1.2

DE-BR.000.UF-000-753-000-201=A

1.2.2

Impressão definitiva

NÍVEL 4*

100,0%

1.1

1.2.1.1

NÍVEL 3

40,0%

Projeto Geométrico – Memória

20,0%

Justificativa
Projeto Geométrico – Desenhos

20,0%
10,0%

3.2.1. Nível 1 – Contrato
O Primeiro nível da EAP representa o objeto do contrato – Projeto Básico e Executivo de
Engenharia, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, ou Estudo Ambiental –
e seu respectivo valor global.

3.2.2. Nível 2 – Fases
Tanto o Projeto quanto o Estudo será dividido em duas fases, a saber:

No caso de Projeto de Engenharia

No caso de Estudo (EVTEA ou Estudos
Ambientais)

Fase 1:

Projeto Básico

Fase 1:

Preliminar

Fase 2:

Projeto Executivo

Fase 2:

Definitiva

No caso dos Projetos de Engenharia, a fase então conhecida como Fase Preliminar,
integrará a Fase de Projeto Básico.
3.2.3. Nível 3 – Produtos
O terceiro nível é composto pelos produtos efetivamente contratados e dependem
particularmente do tipo de projeto/estudo, conforme o caso. É um grupo de documentos de
uma mesma área de conhecimento, que compõe o projeto ou estudo contratado, por
exemplo: estudos geotécnicos, projeto básico de pavimentação, orçamento etc.
3.2.4. Nível 4 – Documentos
O quarto nível da EAP é a lista de documentos definida entre o Gerente de Projeto do
SIGTEC e o Coordenador do projeto ou estudo da Empresa contratada, conforme Inciso II
do Art. 5º da IS 21/2010. O Nível IV é um detalhamento do Nível III, não implica em reflexo
financeiro, apenas fragmenta em documentos o “Produto” contratado, portanto, não compõe
o Termo de Referência, e é definido logo após a assinatura do contrato, concomitante ao
cadastro do projeto no Sistema e precede o início das atividades de entrega e análise de
documentos.
4. Forma de apresentação dos documentos
Os documentos deverão ser entregues via SIGTEC, no prazo pré-estabelecido no
cronograma, e deverão seguir a padronização estabelecida pelas normas do DNIT.
4.1. Padronização (Normas)
Todos os documentos deverão ser apresentados conforme os seguintes normativos:
•

NORMA DNIT 125/2010 – PAD: Elaboração de desenhos para apresentação de
projetos e para documentos técnicos em geral – Padronização;

•

NORMA DNIT 126/2010 – PAD: Codificação de documentos técnicos de engenharia
– Padronização;

•

NORMA DNIT 127/2010 – PAD: Emissão e revisão de documentos de projeto –
Padronização.

4.2. Formatos (extensões)
Os arquivos deverão ser entregues em seu formato ou extensão original, totalmente
editáveis. Preferencialmente, deverão ser entregues com o seguinte formato:

Conteúdo do Arquivo

Tipo de software

Textos, planilhas, figuras, quadros,

- Microsoft Word; ou

tabelas e fotografias

- similar

Extensão

DOC ou DOCX

- AutoDesk AutoCAD;
Desenhos

DWG,

- Bentley MicroStation; ou

DXF

ou

DGN

- similar

No caso de arquivos de desenho, deverão possuir configuração prévia (nativa, ou interna)
de impressão, ou seja, os próprios objetos do arquivo de desenho deverão possuir as cores
(layer

color),

espessuras

(layer

lineweight),

e

traço

de

linhas

(layer

linetype),

apropriadamente configuradas para a impressão final, sem que haja necessidade posterior
de configuração manual para impressão.
Somente serão aceitos arquivos em formato não editável, quando se tratar de arquivos
digitalizados.
5. Roteiro de instalação do SIGTEC
5.1. Pré-requisitos
Pré-Requisitos De HARDWARE (recomendados):
•

Processador: 2.8 GHz Pentium 4 ou superior

•

Memória RAM: 2 GB

•

Disco rígido: 1 GB de espaço livre em disco

Pré-requisitos de SOFTWARE (mínimos):
•

Windows XP Professional Service Pack 3

•

Microsoft Internet Explorer 7.0

•

Adobe Reader 8 ou posterior

•
•

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft XML (MSXML) 6.0

•

Microsoft Office Excel 2003 ou 2007

5.2. Acessando o SIGTEC (SPF – SmartPlant Foundation)

Para acessar o SIGTEC é necessário entrar na página do DNIT na internet, através do
endereço: www.dnit.gov.br, acessar no menu lateral esquerdo a aba “Sistemas Gerenciais”,
clicando em SIGTEC.
Ao

clicar,

o

navegador

irá

tentar

acessar

um

arquivo

executável,

chamado

“SPFLounch.exe”, neste ponto verifique se o navegador não está bloqueando download de
arquivos, que irá impedir o acesso ao aplicativo. Após baixá-lo, execute-o.
O SIGTEC instalará em uma pasta temporária os arquivos necessários para o
funcionamento do Sistema, e este abrirá automaticamente. Também será automática a
verificação sobre novas atualizações no sistema, toda vez que o mesmo for acessado
conforme descrito acima.
Outra orientação é que o SIGTEC seja acessado, preferencialmente, pelas versões mais
recentes dos navegadores Internet Explorer® ou Mozilla Firefox®, para evitar possíveis
problemas no acesso.

6. Funcionalidades básicas
Acessando o SIGTEC conforme o item anterior, abrirá uma caixa de diálogo. Digite o nome
de usuário e senha e clique no botão OK.

6.1. Explorando a Interface do Usuário

A primeira vez que você abrir a ferramenta, o software exibe os controles padrão,
incluindo uma exibição de árvore que contém a hierarquia usada para navegação de dados.
6.2. Barra de Menu
A barra de menu exibido é determinado com base no seu papel dentro do sistema.

6.3. Barra de Ferramentas (Tool Bar)
A barra de ferramentas exibe ícones para os comandos mais usados, de modo que
você pode clicar nos ícones ao invés de usar os comandos de menus. A barra de
ferramentas inclui uma ferramenta de busca que lista os objetos mais utilizados em questão.

6.4. Barra de Status
A barra de status exibe as configurações atuais com o papel, escopo de consulta
(único ou múltiplo), escopo de criação (único), data efetiva e usuário logado.

Você poderá alterar a planta e os projetos aos quais você tem acesso selecionando a
planta apropriada e o projeto na árvore de configuração, esta opção é acessada clicando
sobre “Escopo de Consulta” ou “Escopo de Criação /Atualização”.
Você poderá alterar a data de vigência para uma data no passado, para examinar os
dados naquele momento no passado.
A ferramenta contém várias janelas de visualização e modificação dos dados, sendo
elas: Árvore, Novos Itens, Propriedades, Notificações e Lista de Tarefas (To Do List).

6.5. Janela Árvore
Quando você abre a ferramenta, a exibição como árvore aparece no lado superior
esquerdo da janela principal. Para exibir os relacionamentos de um objeto, clique com o
botão direito do mouse no objeto na árvore e em seguida clique no tipo de relacionamento
que você deseja exibir no submenu ou “Mostrar Todos os Relacionamentos”. Para limpar
todas as expansões e redefinir a exibição em árvore no seu estado inicial, clique em
Limpar Árvore na barra de ferramentas.
6.6. Janela Novos Itens
Por padrão, a janela Novos itens aparece automaticamente abaixo da exibição em
árvore na ferramenta. Os objetos quando criados são adicionados a janela Novos itens
para dar-lhe um acesso fácil aos objetos. Você pode adicionar itens a janela Novos itens
pressionando a tecla CTRL, selecionando um item na lista de pesquisa e em seguida
arrastando e soltando o objeto na janela Novos itens. O objeto será então adicionado à
janela, podendo ampliar seus relacionamentos como visualização em árvore. Para limpar a
seleção e todas as expansões, clique em

Limpar Árvore na barra de ferramentas.

Você pode desligar e ligar a exibição da janela Novos itens, bem como as janelas
Árvore e Propriedades, clicando no menu Janela. Quando a janela é exibida, uma marca
de seleção  aparece ao lado do comando no menu Janela.
6.7. Janela Propriedades
Quando você seleciona um objeto em uma exibição os nomes e os valores das
propriedades associadas ao objeto são exibidos na janela. Para mostrar ou ocultar a janela

Propriedades, clique em Janela>Propriedades.
A janela Propriedades exibe informações apenas sobre um objeto selecionado,
exibindo somente as propriedades às quais o usuário logado tem acesso. Você pode
alternar a visualização das propriedades entre uma visualização alfabética ou por
categorias, clicando em

ou

. Por padrão, a visualização alfabética de dados aparece

na janela Propriedades.
6.8. Preferência do Usuário
O comando “Alterar Preferência do Usuários...” permite definir várias preferências
para o usuário da ferramenta, incluindo a expansão e as opções de menu, as opções de
gerenciamento de janelas e opções de configuração.
A caixa de diálogo está disponível clicando no menu Arquivo> Alterar Preferências
do Usuário.... Será apresentado o formulário conforme figura abaixo:

 Tab Geral
A primeira guia da caixa de diálogo é a guia Geral, que contém definições genéricas de
como o sistema irá se comportar para o usuário. Os campos a seguir podem ser
configurados na guia Geral:

Alerta de quantidade de registros - Define o número de resultados em uma consulta
antes de exibir um aviso. Exemplo, se esse valor é fixado em 20, você receberá uma
mensagem de aviso se 20 ou mais itens serão devolvidos pela consulta.
Quantidade máxima por busca - Define o limite máximo de retorno dos objetos
encontrados em uma consulta. Exemplo, se esse valor é fixado em 100, você receberá na
sua lista de itens devolvidos apenas os primeiros 100 itens encontrados pela consulta. Se
existem 150 itens no banco de dados que correspondem a essa consulta, apenas os
primeiros 100 primeiros serão exibidos na sua lista.
Intervalo em minutos da atualização da Lista de Tarefas (To Do List) - Define o número

em segundos para que a Lista de Tarefas seja atualizada automaticamente. Note que,
embora o campo diz "minutos" o valor é em segundos.
Unidade de Medida padrão - Define a unidade padrão do conjunto de medição.
Visualização de Propriedades - Especifica se os nomes, descrições, ou ambos serão
mostrados para as propriedades que estão disponíveis na interface do usuário.
Destino para hyperlink - Especifica se a exibição de hyperlink será exibido em uma nova
janela, na árvore ou na janela de novos itens.
Nível de arquivos aninhados - Especifica o número máximo de níveis de referência de
arquivos.
Formato do e-mail - Especifica o formato utilizado no envio do e-mail, Text ou HTML.
Tempo para o envio de e-mail em horas - Especifica a freqüência para receber um e-mail.
Tipo de notificação - Especifica o tipo de notificação que você deseja receber da
ferramenta. Você pode receber a notificação sob a forma de mensagens de e-mail, as
notificações no janela lista de notificações ou ambos.
Agrupar e-mail por projeto - Especificar se deseja ou não agrupar e-mails do projeto antes
do envio.
Mostrar descrição na árvore - Especifica se as descrições dos itens serão exibidos na
exibição em árvore.
Mostrar arquivos ocultos - Ativar ou desativar a visualização de arquivos ocultos.
Forçar caixa alta - Transformar automaticamente nomes no campo da Pesquisa Rápida em
maiúsculo.
Imprimir Janela - Especifica se você deseja imprimir todo o formulário apresentado ou
apenas a informação do formulário.
Mostrar nomes internos dos objetos – Ao invés de exibir o nome padrão obtidos a partir
da definição do objeto ou do arquivo, exibi os nomes internos dos objetos.
Mostra o nome interno para interfaces do usuário - Define o aplicativo para exibir o
nome interno quando interfaces exibindo. Nomes internos sõa usado normalmente por
administradores do sistema.
Refresh automático do menu de contexto – Especifica se a atualização das ações sobre
o objeto será automática quando selecionar e clicar com o botão da direita sobre o mesmo.

Case sensitive nas pesquisas – Localiza o objeto exatamente como o digitado pelo
usuário, obedecendo a letras maiúsculas e minúsculas.
Visual Style – Altera o estilo de exibição das janelas na ferramenta.
 Tab Janelas
Determina a forma como as janelas que compõem a interface da ferramenta irá se
comportar. As opções disponíveis de gerenciamento das janelas são descritos aqui:

Janela única sempre travada – As janelas são fixas e as novas janelas serão abertas
como guias na mesma janela. Estas guias podem ser fechadas, clicando no X no canto
superior direito. Você pode clicar com o botão direito em uma guia e selecionar a opção
Fechar. Todas as janelas são independentes, deste modo podem ser movidas, encaixadas
e desencaixadas.
No tabs - Define a exibição de uma janela única, não tabulada. Ao operar neste modo,
qualquer nova seleção irá substituir a atual que esta sendo exibida.
Multiple floating windows, docktable(Múltiplas janelas flutuantes, acopláveis) - Define
a exibição da nova janela como caixas de diálogo flutuantes. Você pode encaixar essas
janelas a janela principal.
Create all new windows as tabs(Criar novas janelas em abas) - Ativa ou desativa a
exibição de todos os objetos criados, as consultas e expansão em novas janelas. Cada
nova janela é colocada dentro de uma janela principal, como uma tab. Esta opção está
disponível apenas se as Múltiplas janelas flutuantes, acopláveis estiverem selecionadas.

Create only query windows as tabs(Criar apenas janelas de consulta como guias) Ativa ou desativa a exibição de todas as consultas, que são agrupados dentro de uma
janela principal, como guias. Esta opção está disponível apenas se as Múltiplas janelas
flutuantes, acopláveis opção forem selecionadas.
Show relationship expansions as tabs – Mostrar expansões como guias - Ativa ou
desativa a exibição de todas as expansões, as quais são agrupadas dentro de uma janela
principal, como guias. Esta opção está disponível apenas se as Múltiplas janelas
flutuantes, acopláveis opção forem selecionadas.
Mostrar uma janela separada para a configuração - Abre janelas separadas para cada
configuração em uso.
Destruir janelas ao alterar configurações - Remove as exibições de lista e atualiza a
exibição da árvore. Usando esta opção impede de ver dados que foram recuperados em
uma configuração diferente.
Mostrar abas na lista de tarefas automaticamente - Indica se você deseja exibir múltiplas
Lista de tarefas como guias.
Múltiplos formulários – Permite vários formulários abertos ao mesmo tempo.
Maximize external file viewing windows - Maximizar a janela de arquivos utilizando
ferramentas externas.
 Tab Expansão
Os campos a seguir podem ser configurados na guia Expansão:
Expandir para uma nova janela - Exibe itens em uma nova janela.
Expandir para árvore - Exibe itens em exibição em árvore.
Expandir para janela Novos Itens - Exibe itens na janela de novos itens.
Mostrar submenus nos menus de contexto - Ativa ou desativa a exibição de submenus
no menu de contexto.
Sempre atualizar a janela Propriedades ao selecionar um item - Ativa ou desativa a
exibição de valores de propriedades. Se esse item estiver ativado, botão direito do mouse
um item as suas propriedades serão exibidas na janela Propriedades.
Turn off look ahead on filtered and multi-path relationship (edge) expansion – Desliga
a expansão dos relacionamentos tipo (edge) do itens.

6.9. Alterar senha do usuário
O comando Alterar senha... permite que você altere a senha que você usa para
fazer login na ferramenta. Clicar “Arquivo> Alterar senha...”. O fomulário Modificar Senha
será exibido.

Os seguintes campos estão disponíveis no formulário Modificar Senha:
Nome do Usuário - Mostra o nome do usuário atual. Este campo é somente para leitura.
Senha atual - Digite a senha que você deseja alterar.
Nova senha - Digite a nova senha.
Confirme a nova senha - Confirme a nova senha.
6.10.

Imprimir conteúdo
O comando Imprimir Conteúdo permite imprimir o conteúdo da janela de pesquisa

para impressão. Clicar no menu Arquivo> Imprimir Conteúdo

Depois de executado o comando a janela de Print preview será exibida confome figura
abaixo:

6.11.

Imprimir Janela
O comando Imprimir Janela permite imprimir a janela de pesquisa para impressão.

Clicar no menu Arquivo> Imprimir Janela

Depois de executado o comando a janela de Print preview será exibida conforme figura
abaixo:

6.12.

Contagem de objetos
Permite que você veja o número de objetos relacionados entre parênteses ao lado

do título de expansão na exibição em árvore e ao lado dos menus de atalho do item
selecionado. Clicar em “Visualizar > Contagem de Objetos”. A marca de (
) indica que a

opção esta habilitada.

Obs.: Usando o recurso de Contagem de Objetos pode afetar o desempenho do sistema.

Uma vez ativado o recurso Look Ahead fornece informações sobre o número de
relações que existem para um objeto.
6.13.

Definir Escopo Ativo
O comando Definir Escopo Ativo permite que você defina o escopo para que seja

possível visualizar, criar, modificar e deletar dados de um determinado projeto. O escopo de
consulta define a(s) planta(s) e/ou projeto(s) em que você deseja pesquisar dados. O
escopo de criação define a planta ou projeto no qual você poderá criar e atualizar objetos.
Clicar Arquivo> Definir Escopo Ativo a fim de realizar consultas ou criar novos
objetos, o escopo ativo deve ser definido. Escolha a sua configuração ativa por consulta ou
por papel.
Quando você selecionar um espaço para consulta de dados, você está definindo o
escopo no qual pretende realizar buscas. Quando você selecionar um espaço para a
criação de dados, todos os dados que você cria torna-se uma parte desse escopo. Por
exemplo, se você selecionar BR, RODOVIAS e BR.000.AC.2010.001 como escopo de
criação, todos os dados que você criar é parte do Projeto BR.000.AC.2010.001.
Definir configuração ativa por escopo de consulta ou por papel - Indica se a
configuração deve ser baseada em funções de consulta ou pelo papel do usuário.
Escopo de consulta - Define a planta e o projeto em que você deseja pesquisar
dados.
Filtro de status(Status Filter) - Define o filtro da planta/projetos baseado no status
do ciclo de vida.
Papéis selecionados - Define as funções que o usuário terá na ferramenta.
Escopo de criação - Define a planta ou o projeto no qual você deseja criar e

modificar objetos. Os resultados das seleções são exibidos na barra de status. Você
também pode fazer alterações nos escopos clicando no texto que descreve os escopos.
Você pode mudar seu escopo de criação ou de consulta a qualquer momento.

7. Pesquisar e Manipular Objetos
Neste capítulo, iremos abordar várias formas de procurar e encontrar objetos. Uma
vez que os objetos tenham sido localizados, eles podem ser visualizados e manipulados
usando uma variedade de comandos.
7.1. Pesquisando Objetos
O SIGTEC possui funções de pesquisa que lhe permitem encontrar objetos com
base em critérios de pesquisa. Você pode realizar dois tipos de pesquisas na ferramenta,
Pesquisa e Pesquisa Avançada. A principal diferença entre Pesquisa e Pesquisa Avançada
é que Pesquisa permite você pesquisar pelo nome de objetos e já Pesquisa Avançada
permite que você encontre objetos com base em informação detalhada sobre eles. Existe
uma opção de atalho “Items” que permitem procurar por vários objetos utilizando o nome
ou parte do nome do objeto. Esta disponibilidade esta disponível conforme o papel do
usuário no sistema.

As opções de Pesquisa estão disponíveis no menu Pesquisa. Clique Pesquisar>
<objeto>.
No formulário de Pesquisa, você pode especificar o nome do objeto, parte do nome,
ou uma combinação do nome e os caracteres curinga válidos (por exemplo,*). Digite alguns
critérios para realizar a pesquisa pelo nome do objeto.

A seguir os curingas que podem ser utilizados às pesquisas:
? - Localiza qualquer caractere único
* - Localiza qualquer seqüência de caracteres

% - Executa a mesma função *
Se você não quiser procurar ocorrências maiúsculas apenas nos critérios que você
digitou, desligue a opção Força maiúsculas.
Depois de uma pesquisa estiver concluída, uma lista de itens correspondentes
aparecerá em uma janela de pesquisa. Se não forem encontradas ocorrências na sua
pesquisa ou pesquisa avançada, uma caixa de diálogo aparece para que você saiba que
não existem resultados combinados no banco de dados. Os resultados da pesquisa serão
exibidos em uma janela de pesquisa.

Você também pode consultar os objetos adicionando critérios à sua pesquisa. Clique
<Pesquisa

Avançada><Objeto>.

Por

exemplo,

clique:

Pesquisa

Avançada

>

Documentos de Engenharia...>
Durante uma consulta detalhada, você pode especificar critérios de pesquisa que se
aplicam à várias propriedades diferentes de um objeto. Digite os critérios apropriados de
pesquisa nos campos do formulário. Para Design Documents selecionar a categoria
inicialmente.

Use a barra de rolagem para acessar propriedades adicionais sobre o formulário de
consulta. Lembre-se que você está fazendo uma "operação AND" - apenas os itens que
atendam todos dos critérios que você selecionar serão devolvidos. Depois de todos os
critérios de pesquisa serem introduzidos, clique Aplicar ou Finalizar

para realizar a

consulta.
7.2. Extraindo / Exportando para Excel
Existe um comando de menu que lhe permite exportar o conteúdo de uma janela de
pesquisa para um arquivo excel, para o funcionando desta opção você deve ter o Microsoft
Excel instalado no seu computador.
O comando Arquivo> Extrair lista para Excel permite exportar o conteúdo de uma
janela para uma planilha do Microsoft Excel. Os objetos serão listados em um arquivo Excel
que pode ser salvo.

7.3. Histórico do Objeto
O comando Histórico permite visualizar o histórico de atualização do objeto
selecionado. Este comando está disponível no menu de atalho do objeto. Clique sobre um
objeto, e selecione Histórico... a partir do menu de contexto.

Uma janela History será exibida com uma lista de propriedades e seus valores.

7.4. Exibindo relacionamentos
A ferramenta tem opção de visualizar os relacionamentos entre os objetos. Muitas
dessas opções estão disponíveis no menu de atalho do objeto. Quando você seleciona um
objeto pelo menu de atalho, irá verificar que o menu é dividido em pelo menos três seções
principais. A seção superior contém comandos. Esses comandos ou métodos, são ações
que você pode fazer contra o objeto selecionado. Esta seção é onde você encontra
comandos como Detalhes e Histórico.
A segunda seção do menu contém relacionamentos. Com exceção de Mostrar todos
os relacionamentos, todos os itens aqui são os tipos de relacionamentos que o objeto
selecionado pode ter com outros objetos no banco de dados. O comando Mostrar todos os
relacionamentos é um exemplo especial de um comando que irá retornar uma lista de todos
os relacionamentos dos objetos selecionados tem com qualquer tipo de objeto no banco de
dados.
A terceira seção do menu contém comandos gerais de visualização que lhe
permitem controlar a forma como esse objeto é exibido. Por exemplo, o comando Abrir em
Nova Janela envia o objeto selecionado para uma nova janela.
7.5. Mostrando relacionamentos
O comando Mostrar todos os relacionamentos permite exibir todos os
relacionamentos que existem entre o objeto selecionado e outros objetos. Este comando
está disponível a partir de um objeto no menu de atalho.

Você pode selecionar o objeto para o qual pretende mostrar as relacionamento
utilizando a janela Árvore ou visualizando por lista. Se você exibir as relacionamentos de um
objeto na árvore, o software expande a árvore para mostrar os objetos relacionados.

Se você exibir os relacionamentos do objeto pela janela de pesquisa, o software
exibe os objetos relacionados em outra janela de pesquisa.

8. Roteiro de utilização do SIGTEC
O Manual de Utilização do SIGTEC pelos servidores do DNIT (Analistas, Líderes de
Disciplina e Fiscais de Contrato), responsáveis pelo recebimento e análise da
documentação proveniente das empresas projetistas, será fornecido aos servidores citados,
no momento da realização do treinamento.
O Manual de Utilização do SIGTEC pelas empresas contratadas será fornecido no momento
da reunião inicial entre o Gerente de Projeto do SIGTEC e o Coordenador do projeto ou
estudo da Empresa, realizada logo após a assinatura do contrato.

9. Acompanhamento dos processos
O SIGTEC emitirá mensalmente relatório de progresso físico dos projetos ou estudos para
fins de medição.
O Sistema emitirá também, a qualquer tempo, relatórios gerenciais de andamento dos
referidos projetos ou estudos para fins de planejamento e controle.
10. Finalização do processo
10.1. Impressão Definitiva
A impressão definitiva será gerada através do próprio SIGTEC, em formato digital do tipo
PDF, contendo todos os documentos do estudo ou do projeto em sua fase definitiva ou
executiva, respectivamente, e será consolidada em volumes digitais para posterior
disponibilização para as áreas interessadas e, se necessária, encaminhada para a
impressão em papel.

10.2.

Portaria de Aprovação

A portaria é um documento administrativo que formaliza a aprovação de determinado projeto
ou estudo. É gerada ao término de todo o processo relativo ao recebimento, análise e
aprovação do projeto ou estudo.
10.3. Banco de Dados
Todos os documentos, em todas as suas respectivas versões ou revisões, e todos os seus
arquivos correspondentes, permanecerão no banco de dados do SIGTEC para futuros
acessos, consultas ou impressões

ANEXO IX
Informações Extraídas de Relatórios de Visitas Técnicas (DNIT)

INFORMAÇÕES DE RELATÓRIOS DE VISITAS TÉCNICAS – EQUIPE DNIT

RELATÓRIO 01:

Vistoria técnica na rodovia BR-101/RJ, Trecho Div. ES/RJ – Div. RJ/SP, SubTrecho
Entrº. Trevo de Acesso a Itacuruçá – Div. RJ/SP, segmento km 416,00 ao km 598,50,
realizada nos dias 05 e 06 de abril de 2011.
Características da Rodovia e Faixa de Domínio:
Os comentários efetuados de acordo com vistoria realizada são apresentados na sequência.
- km 413,60 – Início do trecho

- km 416,00
Este ponto corresponde à estaca 1283 do final do projeto de duplicação, o qual se encontra
em obras.
- km 415,00 ao km 415,47 – Túnel Itacuruça - Muriqui
- km 415,47 ao km 416,17 – Segmento crítico em termos de traçado, com grande incidência
de acidentes. Necessita melhoramentos geométricos.
- km 417,00 - Interseção para Mangaratiba/Murici
Deve ser estudada a reformulação desta interseção em desnível através de viaduto.
- km 416,70 ao km 417,70 – Segmento crítico em termos de traçado, com incidência de
curvas reversas acentuadas.
- km 418,40 – Ponte sobre o Rio Muriqui. Extensão: 22 m
- km 418,9 – Passarela de acesso ao Bairro Sapinhatuba
- km 421,40 – Acesso à Praia Grande
- km 422,60 – km 423,10 – Segmento crítico em termos de acidentes devido à incidência de
curvas reversas acentuadas.
- km 424,00 – Trevo do Sahy. Acesso a Mangaratiba. Esta interseção necessita melhorias
geométricas.
- km 424,40 – Ponte sobre o Rio Sahy. Extensão: 40 m
- km 427,00 - km 427,44 - Túnel Sahy – Mangaratiba.
- km 428,80 – Cidade de Mangaratiba. Nessa travessia urbana deverá ser previsto estudo
de transposição da rodovia através de viaduto sobre a via urbana e previsão de 02
trincheiras para travessia de pedestres, sendo uma em cada extremidade da travessia
urbana.
- km 429,50 – Ponte sobre o Rio do Saco. Extensão: 70 m
No segmento que inclui esta OAE recomenda-se na duplicação estudo para a transposição
da várzea existente, visando evitar problemas ambientais e de fundação de aterro sobre
solos moles.
- km 432,9 ao km 434,20 – Segmento sinuoso e com risco de acidentes.
- km 434,00 – Ponte sobre o Rio São Brás. Extensão: 70 m
- km 434,50 - Ponte sobre o Rio Furado. Extensão: 105 m
No segmento que inclui esta OAE recomenda-se na duplicação, estudo para a transposição
do manguezal existente, visando evitar problemas ambientais e de fundação de aterro sobre
solos moles.

- km 435,40 – Ponte sobre Rio Ingaíba. Extensão: 70 m
- km 436,20 – Abatimento da pista devido à movimentação da encosta.
- km 441,90 – Entrada para o Clube Med.
- km 443,20 – Local onde ocorreu deslizamento da encosta no lado direito com queda de
blocos de rocha sobre o acostamento.
- km 451,00 – Conceição do Jacareí
- km 453,00 – Local onde está sendo executada obra de estabilização de encosta em
concreto projetado e grampeamento, sob regime de emergência.
- km 455,20 – Outro local em obras de estabilização de encosta.
- km 458,5 – Outro local em obras de estabilização de encosta, através de contrato com a
CONTEMAT.
- km 458,80 – Contenção atirantada com problemas. O muro está cedendo devido à ruptura
de tirantes.
- km 460,30 – Talude rompido com escorregamentos.
- km 461,40 – Talude rompido com escorregamentos.
- km 462,00 – Talude rompido com escorregamentos.
- km 463,80 ao km 464,00 – Erosão no talude do qual o material desce em direção a pista,
depositando-se no acostamento.
- km 464,90 – Erosão. Situação similar à anterior.
- km 466,20 – km 484,70 - Travessia Urbana de Angra dos Reis
Ao longo deste segmento faz-se necessária a complementação de vias Marginais.
Sugere-se que no estudo de duplicação seja considerada a possibilidade de transposição
através de viaduto. Cabe considerar ainda que, devido a muitas interferências que a
duplicação poderá ocasionar nesta área urbana, a possibilidade de se estudar uma variante
passando fora da cidade deslocando a rodovia duplicada ao longo de um traçado que passe
na faixa interna em relação à pista existente, afastando-se da costa.
km 466,80 – Ponte sobre o Rio Jacuecanga. Extensão: 30 m
km 469,50 – Trevo de Acesso à Marina Verome
km 470,70 – Presença de fissura na encosta à jusante do lado direito que poderá
comprometer a segurança da população localizada logo abaixo.
km 472,50 – Ponte sobre o Rio Camerim. Extensão: 40 m
km 474,90 – Local com ruptura de talude e que necessita obras de contenção.

km 475,50 – Local que apresenta afundamento da pista devido à movimentação de
encosta.
km 476,00 ao km 476,60 – Segmento que apresenta problemas de estabilidade de
taludes.
km 476,80 – Local onde existe segmento com encostas apresentando problemas de
estabilidade em uma extensão de aproximadamente 400 m e que necessita de estudos
para contenção.
km 478,00 – Entrada para Angra dos Reis
km 478,40 – Passarela de Sapinhatuba I. Esta passarela foi derrubada devido a
impactos causado por materiais transportados pelas chuvas intensas que ocorreram
recentemente. As peças estruturais de aço foram retiradas e encontra-se no Pátio da
Unidade Local.
km 478,90 – Obra de contenção em execução com cortina atirantada, numa extensão de
aproximadamente 200m.
km 480,00 – Acesso ao Morro da Cruz
•

km 481,80 – Ponte sobre o Rio do Meio. Extensão: 30 m

Existem pontes laterais dos lados direito e esquerdo para transposição do córrego,
além da ponte central da rodovia. Neste segmento cabe estudar elevação do greide
da duplicação para transposição de toda a travessia urbana que corresponde ao
local.
- km 484,30 ao km 484,60 – Segmento que apresenta deslizamento de encosta com
deslocamento de blocos de rocha.
• Km 484,40 – Acesso ao Bairro Gamboa (Angra dos Reis)
- km 485,10 – Deslizamento de encosta do lado direito ainda sem solução.
- km 488,00 – Ponte sobre o Rio Caputera. Extensão: 38 m.
- km 488,20 – Curva sinuosa com risco de acidentes. Necessita retificação.
- km 488,70 ao km 488,90 – Segmento com curvas sinuosas e que apresenta problemas de
segurança.
- km 491,70 - Viaduto sobre a RJ-155 (Trevo de Lídice). Extensão: 49 m. Acesso à Barra
Mansa.
- km 492,00 – Ponte sobre o Rio Jurumirim. Extensão: 67 m.
Tendo em vista a presença de Manguezal em segmento com vegetação densa, cabe
estudar a pista de duplicação passando por cima através de viaduto sobre esta área, numa
extensão em torno de 300m.
- km 492,20 – Ponte sobre o Rio Ariró. Extensão: 60 m.
- km 492,40 – Interseção RJ-155. Falta retorno para Angra dos Reis.
- km 493,70 – Interseção para Ariró. Esta interseção necessita adequação.

Esta interseção em rótula alongada necessita entrada para o Bairro e retorno deste para a
rodovia.
- km 494,00 ao km 497
Região de mangue e suscetível a problemas ambientais em decorrência da duplicação.
• km 494,10 – Ponte sobre o Rio Floresta. Extensão: 30 m
• km 495,00 – Ponte sobre o Rio Florestão. Extensão: 35 m
- km 498,80 – Empréstimo lateral no lado direito.
- km 499,20 – km 504,80 – Travessia Urbana de Santa Rita do Bracuhy
Comunidade Bar do Chuveiro
Neste segmento faz-se necessária a implantação de ciclovia, travessias de pedestres e
urbanização. O segmento apresenta muitos quebra molas para redução de velocidade. Em
vista das intervenções a serem realizadas pela duplicação, apresenta grandes
possibilidades de desapropriação. Neste segmento deve ser estudada transposição através
de viaduto. A ponte sobre o Rio Bracuhy deverá ser duplicada também para atender as
futuras vias marginais a serem previstas, sendo uma ponte para cada via.
• km 500,80 – Ponte sobre o Rio Bracuhy. Extensão: 100 m
• km 503,70 - Ponte sobre o Rio do Saco. Extensão: 41 m
• km 505,56 - Ponte sobre o Rio do Grataú. Extensão: 85 m
• km 506,70 - Ponte sobre o Rio Ambrósio. Extensão: 31 m
- km 507,00 ao km 508,00 – Travessia Urbana de Frade
Este segmento apresenta largura suficiente para a Duplicação. Sugere-se que seja
estudada transposição por viaduto.
- km 508,30 – Ponte sobre o Rio do Frade. Extensão: 31 m
- km 509,10 ao km 521,20
Segmento em que poderia ser uma provável variante em túnel no início de curva à esquerda
após Hotel do Frade, numa extensão de aproximadamente 4,0 km economizando em torno
de 10 km de extensão. Ver fotos 55 e 58.
- km 509,20 – Obra de contenção em cortina atirantada em execução pela GEOSONDA.
- km 509,80 – Entrada para o Condomínio do Frade.
- km 510,50 - Obra de contenção de encosta em andamento pela Construtora São Marcos.
- km 511,60 – Obra de contenção de encosta, onde ocorreu grandes deslizamentos de solo
e blocos de rochas. Trata-se de obra de emergência.
- km 514,60 – Curva reversa onde as comunidades vizinhas solicitam transposição da
rodovia através de passarelas.
- km 515,00 – Viaduto. Extensão: 223 m
- km 518,20 – Entrada da Usina de Angra I e II no lado esquerdo.
- km 520,00 – Obra de contenção de talude lado esquerdo em muro atirantado, em
execução pela empresa GEOSONDA.
- km 521,50 – Local onde será o final do Túnel da Variante Praia Brava, a ser estudada.
- km 523,40 – Obra de contenção do lado direito. Trata-se de estabilização de maciço
composto por rochas através de gigantes armados.
- km 525,76 – Deslizamento de encosta, cuja limpeza está em execução. Para este local foi
solicitada obra de emergência.
- km 526,75 – Obra de contenção de encosta em andamento que está sendo executada pela
GEOSONDA.
- km 527,40 – Encosta apresentando escorregamentos ainda sem solução.
- km 527,40 ao km 528,15 – Segmento crítico com curvas reversas acentuadas com elevada
incidência de acidentes principalmente com pedestres.
- km 528,20 – Ponte sobre o Rio Perequê. Extensão: 70 m
- km 528,70 - Obra de contenção à cargo da GEOSONDA. Trata-se de cortina atirantada.

- km 529,30 – Ponte sobre o Rio Mambucaba localizada no Município de Angra dos Reis.
Extensão: 123 m.
- km 529,40 ao km 531,20 – Travessia Urbana de Perequé
A faixa de domínio apresenta ocupação dos dois lados com provável indício de invasão.
Prevê-se desapropriação.
Trata-se de segmento crítico em termos de acidentes devido à geometria desfavorável. Para
a transposição desta travessia urbana, pode ser estudada passagem superior através de
terra armada.
- km 529,50 – Interseção para Vila Residencial Mambucaba.
- km 529,50 ao km 533,30 – Faixa de domínio delimitada pela Usina Eletronuclear com 70 a
80 m de largura, sendo por tanto suficiente para a duplicação. Trata-se de região de
topografia suave, podendo ser mantido o greide atual. No km 531,00 encontra-se a Estação
Ecológica Marinha dos Tamoios.
- km 592,9 – Posto da Polícia Rodoviária Federal.
- km 535 – Belvedere do DNIT. Necessita recuperação.
- km 536,45 – Sobrelevação da pista devido à problema geotécnico do maciço da rodovia no
local.
- km 537,40 ao km 538,50 – Travessia urbana de Tarituba, bairro de Paraty.
Neste segmento há necessidade de urbanização com travessia de pedestres, passarelas e
ciclovias.
- km 539,80 – Talude em rocha o qual sofreu movimentação.
- km 541,00 – Ponte sobre o Rio São Gonçalo. Extensão: 67 m.
- km 541,10 – Comunidade e ponte sobre o Rio São Gonçalo. Trata-se de local crítico em
termos de acidentes. Necessita elevação de greide para transposição. Neste local está
ainda o acesso à Praia de São Gonçalo.
- km 544,50 – Área de Empréstimo lado direito.
- km 545,00 – Área de Empréstimo lado esquerdo.
- km 547,10 – Ponte sobre o Rio Taquari. Extensão: 60 m.
- km 547,10 ao km 549,80.
Região de topografia suave com encostas distantes dos dois lados, não havendo por tanto
problemas de espaço para a duplicação.
Do km 548,60 ao km 548,90 há deformações da pista devido a presença de solos
compressíveis ainda em processo de adensamento.
- km 550,30 – Erosão com deslizamento de encosta ainda sem solução.
- km 550,90 ao km 552,00
Região de topografia plana a ondulada com encostas afastadas, não havendo problemas de
espaço para a duplicação.
- km 551,20 – Ponte sobre o Rio São Roque. Extensão: 75 m
Neste local o rio segue paralelo à rodovia e intercepta esta através da OAE. Nota-se início
de processo erosivo das suas margens já avançando no corpo estradal à montante da
ponte. Necessita corta rio para desvio do fluxo das águas.
- km 552,70 ao km 554,00
Segmento de topografia suave e que favorece a duplicação. Há presença de ondulação do
pavimento devido a deformações do solo de fundação (solos compressíveis).
- km 554,30 ao km 560,50
Segmento de topografia suave e que favorece a duplicação para ambos os lados. As OAEs
localizadas neste segmento são as seguintes:
• km 554,30 – Ponte sobre o Rio Barra Grande. Extensão: 66 m;
• km 556,30 – Ponte sobre o Rio Jundiaquara. Extensão: 30 m;
• km 558,60 - Ponte sobre o Rio Graúna. Extensão: 30 m

Do km 554,00 ao km 558,80 há presença de deformações na pista devido à ocorrência de
solos compressíveis.
- km 560,20 – Contenção com cortina atirantada no lado direito.
- km 561,60 ao km 562,8 – Segmento com deformações na pista devido à presença de
bolsões de solo mole.
- km 565,20 ao km 565,80
Neste segmento existem várias travessias urbanas onde a velocidade dos veículos é
reduzida através de vários quebra molas, onde terá que ser feitos estudos para transposição
em desnível para a duplicação.
- km 565,80 ao km 572,50
Segmento com características plana a ondulada onde há espaço suficiente para a
duplicação dos dois lados. Observa-se problemas de drenagem como o acúmulo de águas
na pista.
Do km 567,60 ao km 570,10 o segmento apresenta ondulações na pista em decorrência da
presença de solos compressíveis.
• km 571,00 – Ponte sobre o Rio Perequeaçu. Extensão: 70 m;
• km 571,60 – Ponte sobre o Rio Mateus Nunes. Extensão: 60 m;
• km 572,2 – Ponte sobre o Rio Perequé. Extensão: 66 m;
• km 572,5 – Trevo de Acesso a Paraty.
- km 574,40 – Posto de Fiscalização da Policia Rodoviária Federal
- km 575,00 – Obra de contenção de talude através de cortina atirantada
- km 575,50 – Outra obra de contenção em execução
- km 576,10 ao km 579,30
Vista de segmento de topografia suave, onde a duplicação poderá ser feita pelos dois lados.
- km 577,20 - Ponte sobre o Rio dos Meros. Extensão: 63 m.
- km 577 ao km 577,9 – Segmento com deformações na pista em decorrência de solo mole.
- km 582,50 – Comunidade. Na transposição desta travessia urbana, será necessária a
implantação de pontos de ônibus e passagem de pedestres.
- km 583,20 – Região onde as encostas estão menos íngremes e mais afastadas da rodovia
existente.
- km 584,0 – Ponte sobre o Rio Carapitinga. Extensão: 67 m
- km 584,20 ao km 584,40 – Travessia de uma comunidade quilombola do Campinho.
- km 585,80 – Região de topografia plana a ondulada.
- km 587,6 – Invasão da faixa de domínio.
- km 588,00 – Acesso a Patrimônio. Neste local a duplicação é mais indicada para o lado
esquerdo devido à encosta ser íngreme do lado direito.
- km 590,50 ao km 591,10 – Segmento com terceira faixa.
- km 592,30 ao km 595,20 – Segmento em terceira faixa.
• km 592,70 – Curva acentuada com grande incidência de acidentes.
- km 598,50 – Divisa RJ/SP – Final do trecho.
A seguir é apresentado o Relatório Fotográfico do trecho e faixa de domínio.
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Início do trecho no km 413,6– Foto 02 – Idem foto anterior, mostrando
Interseção para Itacuruça.
canteiro central.

Foto 03 – Outra foto mostrando o detalhe do Foto 04 – km 414,90 - Túnel Itacuruça –
acesso a Itacuruça.
Muriqui.

Foto 05 – km 417,00 - Vista da Interseção Foto 06 – Idem foto anterior. Ao fundo vista
para Mangaratiba/Muriqui. Deve ser estudado do acesso à Muriqui.
Viaduto para transposição.

Foto 07 – km 424,00 - Trevo do Sahy. Foto 08 – km 427,44 – Túnel Sahy –
Necessita melhorias geométricas.
Mangaratiba.

Foto 09 – km 428,00 – Vista de Mangara.

Foto 10 – km 429,00 – Vista da Interseção
para Mangaratiba. A faixa do lado direito é a
mais indicada para o estudo da duplicação.

Foto 11 – km 429,50 – Ponte sobre o Rio do Foto 12 – km 432,20 – Vista do trecho
Saco.
próximo à encosta do mar.

Foto 13 – km 433,10 – Início de segmento Foto 14 – km 434,00 – Ponte sobre o Rio São
(km 433,10 ao km 434,40) que apresenta Brás.
riscos de acidentes e que necessita melhorias
geométricas.

Foto 15 – km 434,50 – Ponte sobre o Rio
Furado.

Foto 16 – km 436,20 – Vista do local com
abatimento da pista devido à movimentação
da encosta do lado direito.

Foto 17 – km 443,20 – Local onde ocorreu Foto 18 – Idem foto anterior. Detalhe do
deslizamento de encosta com que de blocos desplacamento de onde ocorreu a queda dos
de rocha do lado direito.
blocos.

Foto 19 – km 451,00 – Acesso à Conceição Foto 20 – km 452,90 – Local de deslizamento
do Jacareí.
em obras de contenção da encosta em
regime de emergência.

Foto 21 – Detalhe da encosta citada na foto Foto 22 – km 455,20 – Vista de outro local
anterior.
em obras de estabilização de encosta.

Foto 23 – km 458,80 – Muro de contenção Foto 24 – km 466,80. Ponte sobre o Rio
atirantada com problemas devido à ruptura de Jacuecanga.
tirantes.

Foto 25 – km 472,50 – Ponte sobre o Rio Foto 26 – km 476,80. Vista do trecho, onde
Camorim.
há floresta atlântica dos dois lados.

Foto 27 – km 481,20. Travessia urbana de Foto 28 – km 481,20. Travessia urbana de
Angra dos Reis.
Angra dos Reis.

Foto 29 – km 481,50. Travessia urbana de Foto 30 – km 481,80 – Ponte sobre o Rio do
Angra dos Reis.
Meio.

Foto 25 – Margem esquerda do Rio Perequê Foto 26 – Obra de restauração do
Km 499,15, ocupadas irregularmente.
pavimento na Margem esquerda do Rio
Perequê Km 499,15.

Foto 27 – Margens do Rio Ambrósio Foto 28 – Margens do Rio Ambrósio
desmatadas Km 510.
desmatadas e leito assoreado Km 510.

Foto 29 – Margens do rio São Roque Km Foto 30 – Margens do rio Taquari Km
524,1 ocupadas com cultivo de bananas.
524,1
desmatada
e
ocupada
irregularmente.

Foto 37 – km 488,40 – Vista de curva Foto 38 – km 490,60 - Vista de segmento em
perigosa que necessita retificação.
meia encosta com talude estável.

Foto 39 – km 491,60 – Viaduto sobre a RJ- Foto 40 – km 491,60 – Vista da RJ-155,
155.
tomada de cima do viaduto.

Foto 41 – km 492,00 – Vista da Ponte sobre o Foto 42 – km 492,20 – Ponte sobre o Rio
Rio Jurumirim.
Ariró.

Foto 43 – km 494,10 – Vista da Ponte sobre Foto 44 – km 495,00 – Vista da Ponte sobre
Rio Floresta.
Rio Florestão.

Foto 45 – km 498,80 – Caixa de Empréstimo Foto 46 – km 500,80 – Vista da Ponte sobre
de solo fino do lado direito.
Rio Bracuy.

Foto 47 – Vista da Travessia Urbana de Foto 48 – km 503,70 – Ponte sobre o Rio do
Santa Rita do Bracuy (km 497,70 ao km Saco.
501,9). Sugere-se que seja estudada a
duplicação através de transposição por
viaduto.

Foto 49 – km 505,56 – Vista de trilha e Foto 50 – km 505,56 - Vista da Ponte sobre o
travessia de pedestres que passa sob a Ponte Rio Grataú.
do Rio Grataú.

Foto 51 – km 506,70 – Ponte sobre o Rio Foto 52 – Vista da Travessia Urbana de
Ambrósio.
Frade – km 507,00 ao km 508,00.

Foto 53 – Outra vista da Trav. Urbana de Foto 54 – km 508,30 – Ponte sobre o Rio do
Frade.
Frade.

Foto 55 – km 509,10 – Vista de local de Foto 56 – Vista do Viaduto do km 515,00.
provável início de túnel a ser estudado, e
saída no km 521,50, numa extensão de
aproximadamente 4 km, economizando em
torno de 10 km no percurso Rio-Santos.

Foto 57 – km 515,00 – Vista lateral do Foto 58 – km 521,5 – Vista do local (Praia
Viaduto da foto anterior. Caso o túnel (km Brava) onde poderá ser o final da variante do
509,10/km 521,50) seja viabilizado uma pista túnel a ser estudada.
não haverá necessidade de novo viaduto para
a pista duplicada.

Foto 59 – km 528,20 – Vista da Trav. Urbana Foto 60 – km 528,20 – Ponte sobre o Rio
de Perequê.
Perequê.

Foto 61 – km 528,60 – Vista da Travessia Foto 62 – km 529,00 – Vista de lago em
Urbana de Perequê.
região de Mangue.

Foto 63 – Outra vista do mesmo local da foto Foto 64 – km 529,30 - Vista da Ponte sobre o
anterior.
Rio Mambucaba.

Foto 65 – km 529,30 – Detalhe de corte em Foto 66 – km 529,90 – Vila Residencial
rocha à esquerda da Ponte. Ver futura Mambucaba.
interferência com linha de transmissão.

Foto 67 – km 536,45 – Vista de deformação Foto 68 – km 538,00 – Travessia Urbana de
na pista, devido à problema de estabilidade Tarituba.
de encosta.

Foto 69 – km 541,00 – Ponte sobre o Rio São Foto 70 – km 547,10 – Ponte sobre o Rio
Gonçalo.
Taquarí.

Foto 71 – km 551,20 – Ponte sobre o Rio São Foto 72 – km 551,80 – Vista de local do
Roque.
segmento entre km 550,20 e o km 558,80
com deformação da pista devido à
adensamento de solos compressíveis.

Foto 73 – km 554,30 – Ponte sobre o Rio Foto 74 – km 556,30 – Ponte sobre o Rio
Barra Grande.
Jundiaquara.

Foto 75 – Vista de segmento do km 561,30 Foto 76 – Vista de segmento do km 567,60
ao km 563,00 com deformações da pista ao km 570,10 com deformações da pista
devido ao adensamento de solo mole.
devido ao adensamento de solo mole.

Foto 77 – km 571,00 – Ponte sobre o Rio Foto 78 – km 571,40 – Vista da Interseção de

Perequê Açú.

acesso à Parati.

Foto 79 - Outra vista da Interseção de Foto 80 – Outra vista da Interseção de
acesso à Paraty.
acesso à Paraty.

Foto 81 – km 571,60 – Ponte sobre o Rio Foto 82 – km 573,90 – Vista da rodovia
Mateus Nunes.
mostrando à serra ao fundo.

Foto 83 – km 576,10 – Vista de início de Foto 84 – km 577,20 – Ponte sobre o Rio dos
segmento (km 576,10 ao km 579,30) onde a Meros.

duplicação poderá ser para ambos os lados.

Foto 85 – Segmento entre o km 577,20 e km Foto 86 – km 583,20. Vista de outro local
577,90 com deformação da pista devido ao onde as encostas apresentam-se mais
adensamento de solos compressíveis.
suaves e mais afastadas do traçado atual.

Foto 87 – km 584,000 – Ponte sobre o Rio Foto 88 – km 587,60 – Vista de local com
Carapitinga.
ocupação dentro da faixa de domínio.

Foto 89 – Vista de segmento em terceira Foto 90 – km 590,95 – Vista da interseção de
faixa compreendida entre o km 590,50 e o km Acesso à Patrimônio LD e Trindade LE.
591,10.

Foto 91 – km 592,70 – Curva com grande Foto 92 – km 598,50 – Vista do Final do
incidência de acidentes.
trecho Div. RJ/SP.

Características quanto aos aspectos de Meio Ambiente
Unidades de Conservação
As Unidades de Conservação afetadas diretamente pela duplicação da rodovia BR 101 são:
o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Serra do Mar, a APA de
Mangaratiba, Parque Estadual de Cunhambebe e a APA do Cairuçu.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 13/90 é considerando entorno os limites das
Unidades de Conservação que estejam em um raio de até 10 Km do empreendimento.
Qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo
órgão ambiental competente. O Órgão responsável por cada Unidade de Conservação,
juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirá as atividades que
possam afetar a biota da Unidade de Conservação, neste caso ICMBIO e INEA.
Segundo o SNUC (Lei nº 9.985/2000) todas as Unidades de Conservação de proteção
integral devem manifestar–se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto
na unidade de conservação, em sua área de entorno, mosaicos ou corredores ecológicos,
propondo, quando couber, medidas mitigadoras e compensatórias.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fig. 1. Unidades de Conservação na área de influência direta e indireta na duplicação da
BR 101: 2) Parque Nacional da Serra da Bocaina, 10) APA do Cairuçu, 40) Reserva
Ecológica de Joatinga, 9 e 32) Estação Ecológica dos Tamoios, 28) APA de Mangaratiba,
25) Reserva Biol. da Praia do Sul, 18) Parque Estadual da Ilha Grande, 41) Reserva Biol.
Marinha do Aventureiro.

Foto 01 – Placa indicativa da APA de Foto 02 – Práticas religiosas não
Mangaratiba.
autorizadas nas APP das margens do rio
Muriqui, próximo a ponte ignorando as
informações da placa da Prefeitura de
Mangaratiba.

Foto 03 – Margem direita da Ponte sobre o Foto 04 – Margem direita da Ponte sobre
rio Muriqui, km 418,1.
o rio Muriqui erodida, km 418,1.

Foto 05 – Túnel Sahai/Mangaratiba, km 427,3.

Foto 06 – Talude erodido sobre Túnel
Sahai/Mangaratiba, km 427,3.

Foto 07 – Vista da margem esquerda a Foto 08 – Vista da margem esquerda a
montante da ponte do Rio do Saco ocupada jusante da ponte do Rio do Saco ocupada
irregularmente, km 430, 35.
irregularmente, km 430, 35.

Foto 09 – Margem esquerda a montante da Foto 10 – Margem esquerda do rio
ponte do rio Furado desmatada Km 434,8.
Furado desmatada Km 434,8.

Foto 11 – Assoreamenrto na margem direita Foto 12 – Margens do rio Florestão km
e área desmatada do lado esquerdo do Rio 463,3 bem preservadas habitat de
Ingaíba, km 436,8.
ocorrência do formigueiro-de-cabeçanegra (Formicivora erythronotos)

Foto 13 – Formigueiro-de-cabeça-negra
(Formicivora erythronotos) Macho. Espécie
endêmica do litoral sul do Estado do Rio de
Janeiro. Foto Rafael Bessa.

Foto 14 – Margens do rio Ariró, habitat
bem preservado com influência fluviomarinha. Ocorrência do formigueiro-decabeça-negra (Formicivora erythronotos)
km 460,4.

Foto 15 – Margem direita do Rio Camorim a Foto 16 – Margem direita e esquerda
jusante da ponte, Km 472,50.
desmatada e ocupada irregularmente do
Rio Camorim a montante da ponte, Km
472,50.

Foto 17 – Erosão a montante da ponte
margem direita sobre o Rio do Saco Km
Foto 18 – Erosão a jusante da ponte
472,7.
margem direita sobre o Rio Grataú Km
474,7.

Foto 19 – Rio Grataú Km 474,7 com seu Foto 20 – Erosão a montante da ponte
leito assoreado.
margem direita sobre o Rio Grataú km
474,7.

Foto 21 – Ocupação irregular na margem Foto 22 – Margem direita do Rio do Meio
esquerda do Rio do Meio Km 481,5.
Km 481,5 desmatada.

Foto 23 – Fraturamento de rocha no km Foto 24 – Fraturamento de rocha no km
484,80 obstruindo parte do acostamento.
484,80 obstruindo parte do acostamento.

Foto 25 – Margem esquerda do Rio Perequê Foto 26 – Obra de restauração do
Km 499,15, ocupadas irregularmente.
pavimento na Margem esquerda do Rio
Perequê Km 499,15.

Foto 27 – Margens do Rio Ambrósio Foto 28 – Margens do Rio Ambrósio
desmatadas Km 510.
desmatadas e leito assoreado Km 510.

Foto 29 – Margens do rio São Roque Km Foto 30 – Margens do rio Taquari Km
524,1 ocupadas com cultivo de bananas.
524,1
desmatada
e
ocupada
irregularmente.

Foto 31 – Margem esquerda do Rio
Mambucaba Km 527,4, desmatada com
pontos de erosão.

Foto 32 – Retirada de areia do rio
Pereque-açu km 545,35.

Foto 33 – Placa do Parque Estadual da Foto 34 – Placa da divisa dos Estados do
Serra do Mar, próximo ao Km 598,5 da divisa Rio de Janeiro/São Paulo, Km 598,5.
do Estado do Rio de Janeiro/São Paulo, esta
área sobrepõe-se ao Parque Nacional da
Bocaina.

Fig. 2 – Terra Indígena Araponga e a Terra Fig. 3 – Terra Indígena Guarani de Bracuí.
Indígena Parati-Mirim.

CONSIDERAÇÕES:

Rodovia e Faixa de Domínio
A visita técnica pôde identificar e caracterizar os seguintes aspectos:
- Existência de vários locais com ocorrência de acidentes geotécnicos caracterizados por
ruptura de taludes com conseqüente deslizamento de encostas, sendo que alguns locais o
fenômeno é reincidente. Verifica-se também que em algumas encostas já estão em
andamento obras de estabilização, tais como no km 455,20, km 458,20, km 478,80, km
509,20, km 510,6, km 511,6 e km 520,0. Estes problemas de estabilidade de encostas
deverão ser objeto de estudos específicos visando a necessidade de se avaliar a viabilidade
técnica e econômica de novas intervenções em decorrência da duplicação;
- Do km 466,20 ao km 484,70 e do km 529 ao km 540 a rodovia existente passa por
travessias urbanas, principalmente as de Angra dos Reis e de localidades do município de
Paraty, que necessitarão tratamento especial (travessias através de viadutos, passarelas de
pedestres, sinalização e urbanização) em função da necessidade de eliminação de conflitos
que serão provocados pela duplicação;
- Em relação aos aspectos acima citados, cabe ainda durante a fase inicial do projeto, a
elaboração dos estudos de novos traçados opcionais à diretriz atual, visando afastar-se
destes aglomerados urbanos e também dos problemas de encostas;
- Considerar a melhoria de traçado de vários locais de curvas reversas bastante sinuosas
com registros de acidentes as quase estão identificadas no relatório de inspeção. Dentro
desta concepção, cabe ainda estudar a viabilidade técnico-econômica de se atravessar a
serra entre o km 509 ao km 521 através de Túnel, que irá economizar cerca de 10 km no
percurso entre Rio e Santos.
- E finalmente cabe registrar ainda a preocupação com as interferências de redes públicas
tais como canalização de águas, esgoto, luz e telefone.
Aspectos Ambientais
O talude acima do Túnel Sahai/Mangaratiba encontra-se descaracterizado em relação à
vegetação original, sendo recoberto por gramíneas, propiciando processos erosivos que
podem comprometer a integridade do mesmo e interromper o acesso à rodovia.
Além do desrespeito da legislação, mesmo com placa informativa no local, estava sendo
realizado ritual religioso nas margens do rio muriqui. A margem direita próximo a base da
ponte sobre o rio Muriqui encontra-se com processo erosivo.
A situação mais grave provavelmente são as pontes sobre os rios Grataú e do Saco, a
primeira encontra-se em processo erosivo avançado com perda de material da ponte em
ambos os lados da margem esquerda do rio e a segunda a montante da ponte na margem
direita do rio.
Foram detectadas a ocupação irregular da Faixa Marginal de Proteção (FMP): na margem
esquerda do Rio do Meio, margem esquerda a jusante e a montante da ponte do Rio do
Saco, margem esquerda do Rio Perequê, margem direita do Rio Camorim a jusante da
ponte. São consideradas APPs as faixas marginais dos rios desde o seu nível mais alto em
projeção horizontal. Para APP dos rios com largura mínima de até 10 m é considerada a
distância de 30 m a partir do curso de água.
Considerando que as FMP são “non aedificandi” e são importantes para assegurar uma
variação dos níveis das águas, em sua elevação máxima e contenção de sedimentos, faz-se
necessário um projeto de recomposição florestal para evitar futuras erosões e assoreamento
a jusante das Obras de Arte Especiais, inclusive para manter a integridade estrutural das
pontes.

O talude do km 484,80 necessita de obra de contenção imediata tendo em vista o
fraturamento laminar de rocha já ocorrido e a possibilidade de ocorrer em outro ponto
adjacente. Esta intervenção se faz necessária tendo em vista a situação do talude que
encontra-se muito próximo da rodovia em ângulo de quase 90 º podendo ocasionar em
acidente de veículo ou obstruindo o acostamento e pista.
Segundo o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) os solos do
PNSB e Zona de Amortecimento são caracterizados como rasos, na região de escarpa
sobre granitos, pouco profundos a profundos no planalto sobre gnaisse e profundos na
planície litorânea sobre diversos sedimentos (aluviões, colúvios-aluvionares, fluviaismarinhos, cordões marinhos e praias, e mangues), limitados pelo lençol freático.
Como características comuns, os solos possuem elevada acidez e altos teores de alumínio
trocável em subsuperfície, que conferem toxidez em profundidade no solo. A acidez e a
toxidade por alumínio trocável restringem o volume utilizável de solo para o enraizamento
das plantas, com conseqüências sobre o desenvolvimento da cobertura vegetal. São solos
com saturação por base inferior a 50% que lhes confere o caráter distrófico, representando
baixos teores nutricionais. Aos solos associados às fases de relevo mais movimentado,
pertencentes às classes forte ondulado, montanhoso e escarpados, somam-se limitações
relacionadas com elevada suscetibilidade à erosão e impedimento a motomecanização e ao
tráfego de máquinas. Aos solos de planícies, as limitações estão relacionadas à
disponibilidade de oxigênio no solo, devido à altura do lençol freático.
Terras Indígenas
Existem três áreas Indígenas no Estado do Rio de Janeiro, Terra Indígena Guarani de
Bracuí, localizada no município de Angra dos Reis, a Terra Indígena Araponga e a Terra
Indígena Parati-Mirim localizadas no município de Paraty. Todas tiveram o processo de
demarcação concluído em 1996 e foram homologadas pelo governo federal. O Presidente
da República, seguindo a Constituição brasileira, reconheceu-as oficialmente como terras
tradicionais do povo Guarani e fez publicar no Diário Oficial da União os decretos que dão
direito aos Guarani a posse permanente dessas terras.
A Reserva Indígena Guarani-Araponga, encontra-se totalmente inserida na APA Cairuçu e
no Parque Nacional da Serra da Bocaina. De acordo com o relatório antropológico referente
a ela, localiza-se no Município de Paraty-RJ, no bairro de Patrimônio, e sua entrada
encontra-se a 6 km acima do km 114 da Rodovia Rio-Santos (BR 101).
A Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, define o entendimento
do Estado brasileiro a respeito das terras indígenas. No artigo 231, da
Constituição:
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos Índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bemestar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seu usos,
costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos Índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno
imediato logo que cesse o risco.

Vegetação
A Mata Atlântica destaca-se, entre os ecossistemas brasileiros, por ter os maiores índices
de diversidade já encontrados em florestas tropicais e por apresentar um alto nível de
endemismo. Atualmente, está reduzida a menos de 5% de sua área original.
A vegetação das altitudes mais baixas próximas ao litoral são consideradas formações
pioneiras sob influência fluviomarinha (manguezal). A maior parte da vegetação encontra-se
nos domínios florísticos da Zona Neotropical e agrupa a diversidade de formas
vegetacionais em três tipos de formações: a Floresta Ombrófila Densa (Submontana,
Montana e Alto Montana), expressão dominante na região, a Floresta Ombrófila Mista Alto
Montana, com a presença de Araucaria angustifólia e o “pinheirinho-bravo” (Podocarpus
lambertii), e os campos de altitude.
Na classificação adotada pelo IBGE (1992), também assumida pelo IBAMA (1989), a
Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre de 50 a 500 m de altitude.
O mangue é um ecossistema é típico de áreas estuarinas tropicais e subtropicais, sendo
regido por um sistema de variação de marés que o inunda duas vezes ao dia, onde a
mistura das águas marinhas com as doces provenientes do continente, onde proferem um
caracter salobro a estas águas.
A vegetação desenvolve-se sobre um solo geralmente lamacento pobre em oxigênio, a qual
forma um complexo Florestal Tropical Pluvial, caracterizando uma Vegetação com Influência
Fluviomarinha dentre Áreas de Formação Pioneira. Em muitos manguezais pode haver a
presença de uma faixa de vegetação herbácea na face externa deste ecossistema,
localizada na transição com o próximo ambiente, onde algumas espécies das Famílias
Amarilydaceae, Cyperaceae e Gramineae compõem o cenário, sendo que sua ocorrência
depende dos fatores ambientais. Esta zona de mudança pode também ser composta por
plantas arbustivas e arbóreas. Todos estes vegetais são considerados como espécies
associadas, dentre os quais podem ser encontrados alguns representantes como:
Acrostichum aureum e Acrostichum danaeifolium (samambaia do brejo), Cyperus spp.,
Dalbergia ecastophylla, Hibiscus pernambucensis (algodoeiro da praia), Schinus
terebinthifolius (aroeira).
Fauna
A avifauna da região é bem conhecida como atestam os trabalhos (Pacheco et. al. 1997,
Buzzetti 2000, Browne 2005), inclusive com várias espécies ameaçadas de extinção. O
trabalho de Buzzetti (2000) estudou distribuição altitudinal de aves em Angra dos Reis e
Parati, seguindo a classificação da cobertura vegetal, onde foram agrupadas em 4 classes
altitudinais: 0-50 m, 50-500 m, 500-1500 m e 1500-1700 m. Destas as duas primeiras
classes altitudinais tem particular interesse nos pontos aferidos das OAE ao longo da
rodovia BR 101. As coordenadas e altitudes foram medidas com GPS EtrexVista Garmin e
oscilam de 0 a 285 m de altitude.
Na região existe um notável endemismo o formigueiro-de-cabeça-negra (Formicivora
erythronotos). Pequeno representante da família Thamnophilidae (papa-formigas) de 11,5
cm de comprimento, de plumagem negra com o dorso ferrugíneo e flancos brancos nem
sempre visível. A espécie foi descrita em 1851 por Hartlaub (tipo existente em Hamburgo),
como procedente “do Brasil”. Foi citado posteriormente por Burmeister (1856) como
ocorrendo perto de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Existem poucos exemplares em museus,
todos coletados no século passado, não tendo sido mais encontrado desde então. Foi então
uma grande surpresa quando o casal de observadores de aves, Fernando e Cacilda
Carvalho, observaram a espécie em setembro de 1987 perto de Angra dos Reis, RJ, ao
nível do mar, redescoberta divulgada por J. F. Pacheco (1988). Espécie rara e endêmica
das matas e restingas da baixada litorânea do sul do Estado do Rio de Janeiro. Prefere as
matas que estão em contato com a restinga arbórea e áreas de mangue branco.

Aparentemente evita adentrar florestas densas ou matas primárias. Suas exigências
ecológicas não se encontram suficientemente estudadas. A espécie foi registrada nas
margens do rio Barra Grande, rio Taquari, rio São Gonçalo, rio Mambucaba, rio do Frade, rio
Bracuí, rio Florestão e rio Ariró (Buzzetti, 2000).
Devido ao elevado número de Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Áreas de
Preservação Permanente (APP) e espécies ameaçadas de extinção na área de duplicação
da BR 101, sugere-se que o ambiente natural seja modificado o menos possível para gerar
o menor impacto na biota.
A seguir RELATÓRIO 02: TÚNEIS – SUGESTÕES:
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Túnel 01

Atual:

A – UTM 23K 610721, 7465032, 144 m
B – UTM 23 K 611361, 7465065, 130 m
Proposta: C – UTM 23 K 611334, 7465178, 115 m
D – UTM 23 K 609831, 7465202, 86 m
L ~1,2 km

A

B

C
D

Túnel 02

Atual:
Proposta:

A – UTM 23K 600193, 7463716, 118 m
B – UTM 23 K 600704, 7463596, 120 m
C – UTM 23 K 599734, 7463499, 92 m

D – UTM 23 K 601034, 7463060, 71 m
L ~ 1,3 km

F

E

Usinas Nucleares
de Angra dos Reis

Túnel 03
Proposta:
E – UTM 23 K 553719, 7456633, 68 m
F – UTM 23 K 556060, 7459045, 25 m
L ~ 3,4 km
Mais uma extensão de 0,5 km, até alcançar a BR-101/RJ

Na configuração atual da rodovia, seria necessário duplicar um trecho de aproximadamente
11 km, equivalente ao início e fim do trecho da variante a ser estudada, culminando numa
redução de traçado de cerca de 7 km, que equivale a 4% do objeto do presente Termo.
Desta forma, devem ser levados em conta, pelo DNIT, a economia de tempo de percurso, e
os benefícios advindos dela, bem como a futura simplificação de manutenção do trecho, se
houver a implantação da variante.

Distância original: 3,9 km
Túnel 04
Proposta:
G – UTM 23 K 543469, 7451512, 10 m
H – UTM 23 K 541759, 7451565, 22 m
L ~ 1,2 km

G
H

RELATÓRIO 03:

1 . Características dos Segmentos:

segmento a)

BR-101/RJ – km 389,60 ao 415,76:

Geometria: rodovia em segmento plano executada em cortes e aterros e diversas obras de artes especiais;
Extensão: 26,16km;
Serviços realizados: execução de ampliação de capacidade nos 26,16km, com pavimentação em CBUQ em duas faixas
de rolamento e acostamentos, sinalização horizontal e vertical, drenagem, obras de arte corrente, execução da duplicação
de 11 (onze) obras de arte especiais (pontes e passagens inferiores), recuperação do passivo ambiental e remanejamento
de interferências diversas;
Valor Total da Obra: R$ 178.598.202,90;
Municípios atendidos: Rio de Janeiro e Itaguaí
Importância sócio-econômica: O segmento é pólo gerador de transportes de cargas que entram e saem do Porto de
Itaguaí para fins de importação e exportação, bem como é rota de acesso ao Distrito Industrial de Santa Cruz, que atende
cerca de 30.000 usuários/dia.
Volume Médio Diário (VMD): Apresenta um volume de tráfego com características de transportes de cargas, pela
proximidade aos pólos indicados anteriormente, sendo este volume de carga em torno de 70% do volume médio diário VMD, que gira a 24.000 veículos/dia;

Segmento b)

BR-101/RJ – segmento do km 415,76 ao km 455,54

Geometria: rodovia em segmento com superfície em ondulação executada em cortes e aterros e diversas obras de artes
especiais;
Extensão: 39,78km;
Características atuais: trecho executado com pavimentação em CBUQ em duas faixas de rolamento, acostamentos,
contendo uma extensão de terceira faixa na ordem de 25,80km, contendo sinalização horizontal e vertical, drenagem, obras
de arte corrente, obras de arte especiais (pontes)
Municípios atendidos: Mangaratiba
Importância sócio-econômica: O segmento é pólo gerador de turismo, que em finais de semana 30.000 usuários/dia,
devido à região praiana e ilhas.
Volume Médio Diário (VMD): Apresenta um volume de tráfego com características de transportes de turismo atípico nos
finais de semana atendendo a cerca de 30.000 veículos entre sábado e domingo/dia e durante a semana cerca de 4.000
veículos/dia, pela proximidade aos pólos indicados anteriormente, sendo este volume em dias de semana apresentando
transporte de carga em torno de 60% do volume médio diário - VMD;

Segmento c)

BR-101/RJ – segmento do km 455,54 ao km 532,97

Geometria: rodovia em segmento com superfície de suave a média ondulação executada em cortes e aterros entre
encostas com construção de diversas obras de artes especiais;
Extensão: 77,43km;
Características atuais: trecho executado com pavimentação em CBUQ em duas faixas de rolamento, acostamentos,
contendo uma extensão de terceira faixa na ordem de 27,40km, contendo sinalização horizontal e vertical, drenagem, obras
de arte corrente, obras de arte especiais (pontes);
Municípios atendidos: Angra dos Reis

Importância sócio-econômica: O segmento é pólo gerador de turismo, devido à região praiana e ilhas.
Volume Médio Diário (VMD): Apresenta um volume de tráfego com características atípicas devido à forma longitudinal da
disposição do município por seus bairros ocuparem cerca de 40% das margens da BR-101/RJ, em que os veículos do
município praticamente utilizam a rodovia como sua via principal de comunicação e acesso, sendo este volume durante os
dias de semana entre 15.000 a 20.000 veículos/dia apresentando transporte de carga em torno de 60% do volume médio
diário – VMD.

Segmento d)

BR-101/RJ – segmento do km 532,97 ao km 598,5

Geometria: rodovia em segmento com superfície em ondulação executada em cortes e aterros entre encostas com
construção de diversas obras de artes especiais;
Extensão: 65,53km;
Características atuais: trecho executado com pavimentação em CBUQ em duas faixas de rolamento, acostamentos,
contendo uma extensão de terceira faixa na ordem de 6,50km, contendo sinalização horizontal e vertical, drenagem, obras
de arte corrente, obras de arte especiais (pontes);
Municípios atendidos: Paraty.
Importância sócio-econômica: O segmento é pólo gerador de turismo, devido à região praiana e ilhas.
Volume Médio Diário (VMD): Apresenta um volume de tráfego com características turísticas onde em períodos de verão e
de exposição da FEIRA DE LITERATURA INTERNACIONAL DE PARATY – FLIP, ocorrem uma elevação gerando um
tráfego de cerca de 20.000 veículos/dia nos limites do município para a BR-101/RJ, apresentando transporte de carga em
torno de 40% do volume médio diário – VMD.
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HISTÓRICO DA RODOVIA:

A BR-101/RJ foi construída no início dos anos 70 e aberta a operação em 1974. Sua execução fora determinada para
fins de atendimento à região da Costa Verde e em especial às usinas Eletronucleares de Angra I e II e, futuramente Angra
III. Sua construção foi realizada em acordo com todos os preceitos normativos técnicos de ponta para a época e aprovados
pelo então DNER.
Sua geometria como descrito anteriormente apresenta-se em meia encosta em segmentos em taludes de corte, aterro
e mistos, apresentando características do solo em talus com rocha em degradação. Esta tipologia de rocha, em períodos
chuvosos, tendem acarretar em deslizamentos, provocando em alguns casos bloqueios na BR-101/RJ.
Pelo perfil geométrico e geológico, ocorre que em determinadas situações não existe a possibilidade de execução de
variantes em nível, o que torna moroso o acesso e movimentação pela rodovia quando em situações emergenciais.

2

CARACTERÍSTICA DE LIGAÇÃO

Conforme descrito anteriormente a rodovia BR-101/RJ corta os seguintes municípios: Rio de Janeiro, Itaguaí,
Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, além de atender a municípios de Rio Claro, Barra Mansa, dentre outros.
Verifica-se nos municípios em que a BR-101/RJ perpassa, uma interface urbana de notória intensidade, onde o
volume de tráfego aumenta significativamente gerando em alguns casos problemas com a fluidez no trânsito, uma vez que
a rodovia é de pista simples em segmentos ondulados.
Por ser uma rota de turismo, recebe um volume ainda maior do que aquele normal, gerando em alguns segmentos
engarrafamentos de cerca de 15 a 30 km nos finais de semana e feriados.
Verificamos por esta heterogeneidade de tráfego ao alto índice de acidentes envolvendo veículos e pedestres, porém
aqueles de maior gravidade são provocados por turistas que em seu maior número, desrespeitam a sinalização existente,
abusando do excesso de velocidade, utilizando seus veículos como bólidos de corrida e efetuando manobras arriscadas.
Indicamos que os acessos às localidades marginais são poucos e precários, as comunidades e cidades não
apresentam rotas alternativas para atendimento em casos de caos, ou mesmo acidentes, sendo a BR-101 em alguns casos
a única rota de trânsito. Verificamos que por conta disto torna-se caótico todo e qualquer pequeno transtorno que possa

ocorrer na rodovia. As travessias urbanas, onde houve um crescimento exacerbado, não contam com vias laterais e nem
mesmo ciclovias para atendimento às demandas especificas.
As travessias de pedestres são em sua grande maioria ineficazes e insuficientes, não há um direcionamento para que
os pedestres possam efetuar suas travessias de forma segura, uma vez que existem diversos pontos externos de
atratividade entre as margens da rodovia.
Nota-se, ainda, que por diversos segmentos foram construídas paradas para ônibus em locais de difícil acesso e de
geometria complicada, o que acaba acarretando em acidentes de trânsito envolvendo veículos bem como a pedestres. Tais
paradas não atendem aos critérios mínimos de segurança determinados pelas normas do DNIT e, por conseguinte, as
manobras tornam-se perigosas. Em alguns casos constatamos que as prefeituras das localidades lindeiras, mesmo após
solicitar projetos tipos do DNIT para paradas de ônibus, não atendem ou não atenderam ao determinado no passado pelos
Residentes e Supervisores, para que seja garantida a segurança viária, implantando paradas em locais inadequados, que
deverão ser demolidos e instalados em local adequado.
Outra situação que se apresenta são as invasões das margens da rodovia, realizadas por grupos de baixa renda que
se aproveitam das matas existentes e constroem moradias nos finais de semana, permanecendo por muito tempo
escondidas nas matas.
Verifica-se um crescimento desordenado da população marginal à BR-101/RJ, devido basicamente à falta de uma
política urbanística e de controle por meio de um Plano Diretor adequado, em que a possibilidade de atendimento às
comunidades possa render saneamento e urbanismo com saúde.
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SITUAÇÕES DE AGRAVAMENTO

Em estudos realizados pelos técnicos da Supervisão da 10.ª Unidade Local de Angra dos Reis ficou constatado que é
premente a necessidade de ser realizada uma obra de grande monta para a contenção das encostas da BR-101, que vêm
sofrendo uma degradação acelerada pelos processos erosivos físico–químicos, ao longo dos últimos trinta anos, uma
reconstrução de todo o sistema de drenagem da rodovia e uma ampliação de sua capacidade.
Verificamos que devido ao crescimento urbano desordenado a interface humana com a rodovia aumentou
exageradamente, com isso havendo um acréscimo no índice de acidentes envolvendo pedestres em diversos pontos da
rodovia, mais especificamente nas travessias urbanas.
É notória a necessidade da revisão da geometria de pontos onde as curvas existentes são de raio curto, de baixa
visibilidade e sinuosidade extrema, gerando vários segmentos críticos (por exemplo: km 416, km 423, km 432, km 482,5, km
488,5, km 515, km 519,8, etc.), que deverão vir a ser avaliados e levantadas as necessidades de melhorias técnicas.
Outro fator que é de extrema necessidade de se considerar é o fato de que a BR-101/RJ é a rota de fuga dos
municípios lindeiros às Usinas Nucleares Angra I e II, e que em caso de um acidente geológico e geotécnico somado a um
possível caos naquelas usinas poderá trazer conseqüências de vulto com possibilidade de contaminação radioativa à
população.
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CONCLUSÃO:

Diante do exposto torna-se necessário a efetivação de estudos de viabilidade Técnico –
Econômica, para fins de elaboração de um Termo de Referência para a duplicação da
rodovia BR-101/RJ, tornando o corredor sul do estado do Rio de Janeiro aquele que atende
a demanda de uma forma eficaz, com fluidez.
Ante a um processo desordenado de ocupação das margens da rodovia federal tornase primaz que o DNIT efetue uma reavaliação das travessias urbanas, onde devam ser
estudadas viabilidades de nesses segmentos para a execução de ciclovias e vias especiais
para o tráfego local.
Em uma avaliação prévia realizada pelos técnicos constatou-se que a influência de
travessias urbanas ao longo da rodovia está assim distribuída, com cerca de 145,5km de
extensão, equivalentes a 68,7% do trecho:
Segmento a) BR-101/RJ – km 389,60 ao 416,0: cerca de 26,4km (84,1% do
segmento) em travessia urbana, carecendo de ciclovias, ruas laterais e transposição
em passarelas para pedestres, bem como execução de diversos pontos de parada de
ônibus, nas vias laterais a serem executadas, para atendimento aos moradores locais;
Segmento b) BR-101/RJ – segmento do km 416,0 ao km 455,54: o segmento
apresenta uma extensão de 23,0km (56,0% do segmento) em travessia urbana, com
necessidade de construção de vias laterais, passarelas ou passagens inferiores para
pedestres e primazia de execução de ciclovias, ao longo destes 23,0km de travessia
urbana, bem como execução de diversos pontos de parada de ônibus, nas vias laterais
a serem executadas, para atendimento aos moradores locais; apresentamos a seguir
características específicas pontuais do segmento:
a)O segmento da rodovia foi executado em meia encosta.
b)Segmentos antropomorfizados:
• km 416 ao km 416,5, lados direito e esquerdo
• km 420 ao km 423: lados direito e esquerdo
• km 424 ao km 425: lado esquerdo
• km 428 ao km 428,5: lados direito e esquerdo (trevo do Sahy –
Mangaratiba)
• km 432 ao km 433: lados direito e esquerdo (trevo principal a
Mangaratiba)
• km 435 ao km 435,5: lado esquerdo – condomínio
• km Acesso ao Condomínio Cação
• km 438 ao km 440: lados direito e esquerdo: Condomínio Portobelo
• km 441: lado esquerdo: Condomínio
• km : lado esquerdo Condomínio
• km : lados direito e esquerdo: Club Med
• km 450 ao km 454: lado esquerdo
• km 454 ao km 455,54: Conceição de Jacareí

km 418: Túnel Itacuruçá – Muriqui, extensão de 471,0m – largura de 8,00m, limitação
de altura 5,00m (pérgolas de quebra de luminosidade situados nos emboques do túnel) –
existe indicação para construção de outro túnel, não paralelo ao existente, devido às
condições geométricas e de relevo, com emboque e ligação no trevo de acesso a Muriqui.
km 430: Túnel Sahy – Mangaratiba: 442,0m – largura de 8,00m, limitação de altura 5,00
(pérgolas de quebra de luminosidade situados nos emboques do túnel) – existe indicação
para construção de outro túnel, não paralelo ao existente, devido às condições de
geometria das encostas, sendo ligado aos Trevos de Acesso Principal e Secundário a
Mangaratiba.
Existência de 06 pontes: Rio Muriqui, extensão de 40,0m, Rio Sahy, extensão de 40,0m,
Rio do Saco, extensão de 70,0m, Rio São Brás, extensão de 70,0m, Portobelo, extensão
de 70,0m e Rio Ingaíba, extensão de 70,0m. Este setor técnico entende que devam ser
revistos os trem-tipos das pontes, devido ao decurso de prazo entre a sua execução e a
presente data.
Travessias Urbanas e Trevos de acesso a localidades:
• Trevo de Muriqui, situado no km 420, com extensão de 500m,
duplicado, necessitando de melhorias na geometria atual.
• Travessia Urbana e Acesso Principal a Mangaratiba: segmento
executado em pista simples em nível, com forma de rótula vazada.
Em observação “in loco” constata-se um intenso conflito entre o
tráfego local e o tráfego de passagem, com ocorrência de acidentes
entre veículos e pedestres. Torna-se necessário que sejam realizados
estudos para doutrinar a deficiência de segurança apresentada no
local; devido ao intenso trânsito de pedestres, com execução da
elevação do greide da pista de rolamento e construção de passagens
subterrâneas para pedestres e transposição de veículos oriundos do
tráfego local. Tal procedimento visa reduzir a interface do tráfego de
passagem com o tráfego local e pedestres, decorrente da dificuldade
que constatamos na região, quanto ao fato de que em locais onde
foram executadas passarelas para pedestres o uso é ínfimo. Nota-se
ainda, a necessidade de execução de ciclovias.
• Trevo de Acesso Secundário a Mangaratiba: segmento executado
em pista dupla, com separação por canteiro central, tendo ao lado
esquerdo a existência de linha férrea e acessos aos Condomínios
Sahy Norte e Sahy Sul. Há fluxo de pedestres entre as margens da
rodovia, torna-se necessário realizar estudos para uma melhoria da
geometria do trevo de acesso, visando garantir a melhoria da
segurança para os pedestres que transitam naquele local e precisam
atravessar a pista de rolamento, devido a velocidade empreendida
pelos veículos que por ali transitam diariamente.
• Travessia Urbana de Conceição de Jacareí: segmento executado
em pista dupla, com separação por canteiro central, e existência de
fluxo de pedestres entre os dois lados da pista, oriundos da
comunidade. Necessidade de estudo para doutrinação do tráfego de
passagem e o tráfego local, bem como para melhoria da segurança
de pedestres e construção de ciclovias para atendimento a usuários
que transitam utilizando o acostamento como caminho.

Existência de acessos diversos situados às margens da rodovia que precisam ser
disciplinados por meio da construção de ruas laterais, melhorando, assim a operação e
segurança da rodovia.
Segmento c) BR-101/RJ – segmento do km 455,54 ao km 532,97: o segmento
apresenta uma extensão de 77,43km em travessia urbana, ou seja, um segmento em
praticamente sua totalidade em travessia urbana, com necessidade de construção
de vias laterais, passarelas ou passagens inferiores para pedestres e primazia de
execução de ciclovias ao longo destes 77,43km de travessia urbana e pontos de parada
de ônibus nas vias laterais a serem executadas, para atendimento aos moradores
locais. Salientamos que o fluxo de trânsito local se confunde com o fluxo de passagem,
o que torna o segmento uma via de acesso local do município de Angra dos Reis;
apresentamos a seguir características específicas pontuais do segmento:
a)O segmento da rodovia foi executado em meia encosta, como o
anterior.
b)Segmentos antropomorfizados:
• km 455,54 ao km 460,5, lados direito e esquerdo
• km 465 ao km 490: lados direito e esquerdo
• km 491 ao km 495: lado esquerdo
• km 499 ao km 499,5: lado direito
• km 501 ao km 503: lado esquerdo – diversos condomínios
• km 503 ao km 512: lados direito e esquerdo – Comunidades: Bracui,
Santa Rita e Frade
• km 516 ao km 516,5: lados direito e esquerdo – Comunidade da
Guariba
• km 519 ao km 525: segmento da Usina Eletronuclear
• km 526 ao km 532,97 – Comunidades: Praia Vermelha, Vila Histórica
Mambucaba, Mambucaba.
km 456: Trevo de acesso a Garatucaia, necessidade de melhoria geométrica, uma vez que
a rodovia teve sua característica alterada de rural para urbana, provocado por loteamentos
de áreas a montante e a jusante da pista de rolamento.
km 470: Trevo de acesso ao Terminal da Baia da Ilha Grande da Petrobrás – TEBIG:
executado em nível e liga o terminal à condomínio e Comunidade havendo um tráfego
intenso entre ambos os lados da rodovia, além do trânsito de pedestres e existência de
paradas de ônibus. Necessário realização de estudos para melhoria da geometria com a
possibilidade de elevação do greide da pista de rolamento para garantir uma operação mais
segura da via, para pedestres e veículos.
km 471: Trevo de acesso ao estaleiro BRASFELS (Verolme): trevo executado em nível,
com separação por canteiro central, ligando bairros e comunidades existentes às margens
da rodovia, situado próximo a posto da Polícia Rodoviária Federal, tendo um tráfego de
cerca de 10.000 veículos/dia. Torna-se primaz realizar estudos para melhoria da sua
geometria e a geometria dos acessos laterais com doutrinação do tráfego local. Constata-se
que o trânsito de pedestres entre as margens da rodovia é elevado, as comunidades locais
apresentam uma densidade demográfica em torno de 11.517 habitantes (dados IBGE/2010).
Em razão desse fato a ocorrência de acidentes com pedestres e veículos têm se avolumado
ao longo dos anos, sendo necessária uma avaliação para a melhoria das condições locais,

com construção de ciclovias, paradas de ônibus mais adequadas e travessias exclusivas
para pedestres e para transposição de veículos entre as margens da rodovia.
km 476: Trevo de acesso à Comunidade do Camorim Grande: segmento de travessia
urbana, em pista simples, que diariamente e atravessado por pedestres (na maioria em
destino a escolas existentes no local) e cortado por veículos, carecendo de estudos para
implantação de uma transposição mais adequada para pedestres e uma redução na
interface entre veículos locais e de passagem. A densidade demográfica gira em torno de
4.853 habitantes.
km 478: Acesso ao bairro Camorim Pequeno: segmento de travessia urbana, em pista
simples, com grande fluxo de pedestres e veículos, necessita de estudos para melhorias
operacionais para garantir melhor segurança para veículos, ciclistas e pedestres.
km 481,4: Trevo de Acesso Principal a Angra dos Reis: segmento de travessia urbana
situado nas proximidades da Comunidade de Sapinhatuba II e entre as Comunidades de
Sapinhatuba I e III, a geometria existente é de um trevo em nível, com canteiro central,
tendo sido implantado em épocas passadas uma parada de ônibus, que vem causando
transtornos e insegurança a usuários das linhas de transportes, que atravessam a pista da
rodovia BR-101. O trevo encontra-se situado entre duas curvas, a visibilidade é restrita. A
Prefeitura de Angra dos Reis, apresentou um projeto para implantação de um viaduto no
local, o que reduziria a interferência da rodovia no tráfego local. Diariamente o fluxo de
veículos leves e principalmente de ônibus urbanos tem ocasionado engarrafamentos e
oclusão do fluxo da rodovia em direção à Paraty. Ainda há no local três paradas de ônibus
que contribuem significativamente no caos do trânsito em horários de pico. Os acessos às
comunidades de Sapinhatuba I, II e III, foram executados em data passada possivelmente
pela Prefeitura municipal de Angra dos Reis, porém não dispõem de critérios mínimos de
segurança.
km 483: Trevo de Acesso Secundário ao Município de Angra dos Reis: (Morro da Cruz):
trata-se de um acesso em nível à rodovia com um fluxo intenso de veículos ao longo do dia.
O local apresenta um alto índice de acidentes devido ao mesmo se encontrar em nível. Está
situado dentro de uma curva horizontal e vertical, sendo de baixa visibilidade para os
veículos que trafegam em sentido a Paraty. Verifica-se a necessidade de realização de
estudo para melhoria da geometria e possibilidade de elevação do mesmo. O acesso atende
aos bairros do Morro da Cruz, Morro da Glória I e II, Morro do Perez, Morro do Tatu,
Encruzo da Enseada, Campo Belo.
km 483,5 ao km 487: Grande Japuíba: Comunidade com densidade demográfica na ordem
de 45.123 habitantes, região com um grande fluxo comercial e proximidade do aeroporto
municipal. O local apresenta dois acessos principais, com rótulas, situados no km 484 e 486
e uma entrada secundária onde ocorre um conflito de tráfego intenso devido ao fluxo
contínuo entre as comunidades que precisa ser doutrinado, devido a ocorrência de
acidentes entre veículos e pedestres. O segmento conta ainda com duas passarelas, que
são mal utilizadas e, ainda, uma passagem inferior. Devido ao intenso fluxo de veículos
torna-se primaz melhorar a operação do segmento com implantação de binários nas ruas
laterais, que atualmente têm fluxo em sentido duplo, o que ocasiona em determinados
horários de pico, retenções. A pista da rodovia é simples e foi executada em nível superior
ao das ruas laterais, por conseguinte o uso das passarelas existentes é ínfimo. Torna-se,
então, necessário efetuar um estudo em que possibilite a execução da pista duplicada acima
do nível existente, até mesmo com a utilização de elevados, para fins de que o fluxo local de
veículos seja realizado sob a pista duplicada e os pedestres não tenham de transitar entre
as margens da rodovia, utilizando a pista de rolamento como travessia.
km 495: Trevo de Acesso à RJ-155 (acesso a Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do
Piraí, rodovia Presidente Dutra): este trevo de acesso recebe o fluxo de veículos oriundos

das localidades informadas, além de ser rota de transporte do urânio que alimenta as Usinas
Nucleares, mensalmente, utilizado também como rota de fuga auxiliar em caso de
problemas nas referidas centrais nucleares.
km 499: Acesso ao Bairro do Ariró: dá acesso ao lixão da cidade de Angra dos Reis,
situado em curva, e segmento critico com ocorrência de acidentes que precisa ser ordenado
e reformulada a sua geometria.
km 503 ao 511: Comunidade do Bracuí, Santa Rita e Frade: segmento urbano, com
grande fluxo de pedestres e ciclistas. Verifica-se a necessidade de que o tráfego local seja
doutrinado, haja vista a transição entre as margens da pista para atendimento aos bairros e
escolas situadas nas localidades. Trata-se de um segmento plano, porém que carece de um
estudo de viabilidade para soluções operacionais e de ampliação de capacidade da rodovia.
km 511 ao 512: Acesso ao Bairro do Frade: segmento plano, com rodovia em pista dupla,
com separação por canteiro central e quatro faixas de rolamento, situado em nível.
Constatado que o fluxo de pedestres é intenso no local, devido a disposição da comunidade,
que se encontra em ambos os lados da rodovia, não havendo pontos de passagem
adequados para pedestres. Torna-se necessário realizar estudos para uma alteração da
planimetria da pista de rolamento, possibilitando que o fluxo de veículos locais transite sob a
pista da rodovia, bem como o fluxo de pedestres, evitando-se a interface entre os fluxos
local e de passagem, dando maior fluidez ao tráfego.
km 519: Viaduto: executado em pista simples, com extensão de 240,0m, situado próximo à
encosta, em local que antecede a entrada da Usina Nuclear.
km 520,8: Trevo de acesso a Itaorna: segmento ondulado, com rodovia em pista simples,
recebendo diariamente de 7.948 pessoas, apresentando uma frota cerca de 119 ônibus/dia,
para atendimento ao pessoal que se destina aos trabalhos no local. Este segmento
encontra-se em uma baixada, onde poderia ser executada a elevação do greide da pista e
um trevo sob a pista para o acesso dos veículos que destinam àquelas instalações da
ELETRONUCLEAR. O trevo atualmente é um concentrador de acidentes na rodovia, devido
a necessidade de transposição em nível, somado ao elevado volume de tráfego diário.
km 524,4: Trevo de acesso a Praia Brava: trata-se de um segmento ondulado em rampa,
com transposição em nível. Indicamos que o local apresenta uma característica
diferenciada, pois ali estão instaladas as residências dos funcionários da
ELETRONUCLEAR, bem como do Hospital da Praia Brava, que tem sido um pólo atrativo
de enfermos cuja demanda dos problemas decorrem da carência de atendimento hospitalar
que a região passa no momento, além da existência de Colégio Estadual Roberto
Montenegro, que atende não só aos familiares dos funcionários da ELETRONUCLEAR, com
cerca de 1.296 alunos. É um outro concentrador de acidentes, que merece atenção
diferenciada cabendo a execução de uma transposição em dois níveis, para fins de reduzir o
índice de acidentes apresentado.
km 527: Trevo de Acesso à Vila Histórica de Mambucaba: segmento da rodovia
executado em pista dupla, com separação com canteiro central, numa extensão aproximada
de 500 metros. É um polo de atração turística em períodos festivos e de feriados,
apresentando, segundo o censo de 2010, do IBGE, 713 domicílios, com cerca de 706
moradores. Constata-se que os moradores daquele segmento utilizam-se como meio de
transporte bicicletas, que transitam pelo acostamento da rodovia, devido à proximidade
entre aquela comunidade e o bairro Parque Mambucaba (antigo Perequê), situado
aproximadamente a 4,0km.
km 531 a 532,97: Travessia Urbana do Parque Mambucaba (antigo Perequê): segmento
em pista simples, situado em área plana, com uma densidade demográfica, segundo
levantamentos do IBGE/2010 de 18.789 habitantes. Nota-se que o uso de bicicletas pelos

moradores locais é alto, carecendo então, de ser realizado um estudo técnico para fins de
viabilizar a execução de ciclovias, bem como para a doutrinação entre o tráfego local e o de
passagem, apesar de ser uma travessia de quase 2,0km, constata-se que recebe influência
da Vila Residencial de Mambucaba.
O segmento apresenta um total de 18 Obras de Artes Especiais discriminadas da seguinte
forma: Pontes: 15 – Rio Jacuacanga, extensão de 30,0m e largura de 7,0m, Rio Camorim,
extensão de 40,0m e largura de 7,0m, Rio do Meio, extensão de 40,0m e largura de 7,0m,
Rio Caputera, extensão de 40,0m, extensão de 7,0m, Rio Jurumirim, extensão de 75,0m, e
largura de 7,0m, Rio Ariró, extensão de 70,0m e largura de 7,0m, Rio Floresta, extensão de
30,0m e largura de 7,0m, Rio Florestão, extensão de 30,0m e largura de 7,0m, Rio Bracuí,
extensão de 100,0m e largura de 7,0m, Rio do Saco, extensão de 80,0m e largura de 7,0m,
Rio Grataú, extensão de 78,0m e largura de 7,0m, Rio Ambrósio, extensão de 36,0m e
largura de 7,0m, Rio do Frade, extensão de 36,0m e largura de 7,0m, Rio Perequê,
extensão de 70,0m e largura de 7,0m e Rio Mambucaba, extensão de 123,0m e largura de
7,0m; Viadutos: linha férrea Campo Belo, largura 11,2m, sobre a RJ-16, extensão de 55,0m
e largura de 5,0m e Viaduto na Piraquara, extensão de 240,0m e largura de 10,0m. Em
razão dessas Obras de Artes Especiais estarem situadas próximas a comunidades é
imprescindível que seja planejada a execução de passagem protegida para pedestres, para
evitar que os referidos transitem pelo acostamento correndo risco de ser atropelados, além
de uma via específica para os ciclistas. Este setor técnico entende que devam ser revistos
os trem-tipos das pontes, devido ao decurso de prazo entre a sua execução e a presente
data.
Ao longo do segmento constata-se a existência de diversos acessos que deverão ser
doutrinados sendo agrupados por meio da construção de ruas laterais.
Estudos complementares para fins de implantação de dois túneis que reduziriam o trajeto
existente entre a Comunidade do Frade, situada no km 512 e o trevo de acesso à Itaorna
(Usinas Nucleares de Angra dos Reis), km 525, visando reduzir o tempo de deslocamento
em caso de acidente nas Usinas Nucleares de Angra dos Reis. Na configuração atual da
rodovia, seria necessário duplicar um trecho de aproximadamente 11,0km, equivalente ao
início e fim do trecho da variante a ser estudada, culminando numa redução de traçado de
cerca de 7,0km. O segundo túnel ligaria a Comunidade do Parque Mambucaba, situada no
km 536 a Comunidade de Tarituba, situada no km 540, reduzindo a distância existente em
cerca de 2,7km. Indicamos que os dois trajetos atuais situam-se em terrenos de morfologia
de talus, com diversos pontos de fragilidade que propiciam o deslizamento de maciços em
períodos chuvosos.
Adequação das passarelas metálicas existentes.
Segmento d) BR-101/RJ – segmento do km 532,97 ao km 598,5: o segmento apresenta
uma extensão de 19,0km (31,1% do segmento) em travessia urbana, com necessidade de
construção de vias laterais, passarelas ou passagens inferiores para pedestres e primazia
de execução de ciclovias ao longo destes 19,0km de travessia urbana, bem como execução
de diversos pontos de parada de ônibus, nas vias laterais a serem executadas, para
atendimento aos moradores locais; apresentamos a seguir características específicas
pontuais do segmento:
a) A rodovia foi executada em segmentos mistos em meia encosta e em
diversas áreas planas, sendo possível a execução em nível na grande
parte de sua extensão.
b) Segmentos antropomorfizados:

• km 532,97 ao 535, em ambos os lados da pista;
• km 536, lado esquerdo;
• km 540 ao 541, em ambos os lados;
• km 544, lado esquerdo;
• km 550 ao 551, ambos os lados;
• km 555, ambos os lados;
• km 560, lado esquerdo;
• km 564 ao 565, ambos os lados;
• km 568 ao 570, ambos os lados;
• km 575 ao km 580, ambos os lados;
• km 584, lado esquerdo;
• km 587, ambos os lados;
• km 590, lado direito;
• km 596 ao 597, lado direito;
km 532,97 ao 535: Travessia urbana de Mambucaba e Vila Residencial de Mambucaba:
segmento em pista simples, situado em área plana, com uma densidade demográfica,
segundo levantamentos do IBGE/2010 de 18.789 habitantes. Nota-se que o uso de
bicicletas pelos moradores locais é alto, carecendo então, de ser realizado um estudo
técnico para fins de viabilizar a execução de ciclovias, bem como para a doutrinação entre o
tráfego local e o de passagem, apesar de ser uma travessia de 2,0km, constata-se que
recebe influência da Vila Residencial de Mambucaba, neste ponto há um trevo de acesso à
Vila Residencial, que é foco de acidentes, devido ao intenso tráfego de veículos, e também
por ser ponto de atratividade em finais de semana devido a existência da Praia de
Mambucaba.
km 540 ao 541: Travessia urbana de Tarituba: segmento em pista dupla, em geometria
plana, com separação por canteiro central. Neste segmento o uso de bicicletas pelos
moradores é intenso e carece de uma avaliação da melhoria do acesso à Tarituba, sofrendo
grande influência do segmento da travessia urbana de Mambucaba.
km 568 ao 570: Travessia do Corumbé: segmento em pista simples, situado em área
plana. O uso de bicicletas pelos pedestres e o tráfego intenso de veículos é o problema mais
grave que culmina com a incidência de acidentes. Outro fator é o trânsito de pedestres de
uma margem para a outra da rodovia. A região recebe ao longo do ano um grande fluxo de
turistas vindos do Rio de Janeiro e de São Paulo, devido à proximidade com Paraty.
km 569 ao 580: Travessia urbana de Paraty: segmento em pista simples, de geometria
plana, com intenso fluxo de veículos oriundos do município de Paraty, que faz da rodovia,
como em Angra dos Reis, uma via de acesso local. O fluxo de ciclistas, característico na
região, é elevado, carecendo de estudos para viabilidade da implantação de ciclovias e vias
exclusivas para pedestres. Percebe-se, ainda, que há uma incidência elevada de acessos a
rodovia, que precisam ser doutrinados de forma a orientar e reduzir a interface entre o
tráfego e de passagem e o tráfego local. Decorrente da planimetria da rodovia ser em nível,
possibilita que, em áreas de grande fluxo de pedestres entre as margens da rodovia, sejam
implantadas passarelas de transposição de pedestres. Torna-se primaz que seja avaliado,

ainda, a possibilidade de adequação da geometria do acesso secundário ao município de
Paraty, que se encontra a cerca de 500 metros da entrada principal.
km 588: Trevo de acesso a Trindade e Patrimônio: segmento em pista simples com
transposição em nível, o que acarreta na ocorrência de acidentes entre veículos. Cabe uma
avaliação e estudo para melhoria da geometria do trevo em dois níveis, além da execução
de ciclovias ao longo do segmento, pois ficou constatado que este recebe diariamente o
trânsito de ciclistas.
O segmento conta ainda com 10 pontes a seguir discriminadas: Rio São Gonçalo, extensão
de 67,0m e largura de 7,0m, Rio Taquari, extensão de 70,0m e largura de 7,0m, Rio São
Roque, extensão de 75,0m e largura de 7,0m, Rio Barra Grande, extensão de 68,5m e
largura de 7,0m, Rio Jundiaguara, com extensão de 35,0m e largura de 7,0m, Rio Graúna,
com extensão de 35,0m e largura de 7,0m, Rio Perequeaçu, extensão de 79,0m e largura
7,0m, Rio Mateus Nunes, extensão de 60,0m e largura de 7,0m, Córrego dos Micos,
extensão 66,0m e largura 7,0m e Rio Carapiitinga, extensão 70,0m e largura 7,0m. Este
setor técnico entende que devam ser revistos os trem-tipos das pontes, devido ao decurso
de prazo entre a sua execução e a presente data.
Ao longo do segmento constata-se a existência de diversos acessos que deverão ser
doutrinados sendo agrupados por meio da construção de ruas laterais.

