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TÍTULO 

 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-17 GOINFRA – Projeto de Proteção Ambiental 

 

SERVIÇOS RELACIONADO 

Definição e especificação dos serviços constantes do Projeto de Proteção Ambiental, 
necessários para a elaboração dos Projetos de Engenharia Rodoviária no âmbito da GOINFRA. 

 

 

VERSÕES 

2018/002: Revisão completa do Item 5, após Consulta Pública. 
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1 - OBJETIVO 

 Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Proteção Ambiental, nos 
Projetos de Engenharia Rodoviária da GOINFRA, através da elaboração dos estudos 
ambientais concernentes à área de influência do empreendimento proposto e através dos 
projetos ambientais que identificam, detalham, quantificam e orçamentam às medidas 
preventivas e corretivas de proteção ambiental dos meios físico, biótico e antrópico afetados ou 
impactados pelas atividades rodoviárias, que serão geradas pelas obras de construção 
planejadas, incluindo-se a reabilitação ou recuperação do passivo ambiental. 

 

2 - REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT - Diretrizes Básicas de 
Projetos Rodoviários – 2006 

 

3 - POLÍTICAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 A propósito o Estado de Goiás, igualmente preocupado com a antropização do meio 
ambiente publicou o DECRETO Nº 1.745, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1979, que aprova o 
regulamento da Lei nº 8.544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção e o 
controle da poluição do meio ambiente. 

 Registra-se a necessidade de fazer cumprir as legislações ambientais, referentes aos 
estudos para o licenciamento ambiental, fundamental para o desenvolvimento sustentável na 
contribuição direta e indireta que visa encontrar o equilíbrio entre a ação econômica do homem 
e o meio ambiente. 

  caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988, determina que o Poder Público e a 
coletividade têm a obrigação de atuar da defesa e na prevenção do meio ambiente aonde: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. 

 

 Diante dessa função de controlar estas atividades está expressamente estabelecida no 
inciso V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal “controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente”. 

 Nesse contexto, Agência de Transportes e Obras – GOINFRA passa a incluir os estudos 
ambientais para serem elaborados juntos com os projetos de engenharia, na busca do 
aperfeiçoamento do desempenho ambiental de suas atividades e da preservação dos recursos 
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naturais, que fundamentam o desenvolvimento sustentável do Empreendimento Rodoviário e a 
melhoria contínua de sua Gestão Ambiental. 

 

4 - FASES DO COMPONENTE AMBIENTAL 

 A elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária deverá 
ser desenvolvida concomitantemente com o Termo de Referência (TR) disponíveis pelo órgão 
ambiental competente, nas respectivas fases do Projeto de Engenharia, a seguir nomeadas: 

  a) Fase Preliminar 

  b) Fase de Projeto Básico 

  c) Fase de Projeto Executivo 

 

5 - CONDIÇÕES GERAIS 

 O Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária deverá ser 
desenvolvido em conformidade com os Estudos Ambientais definidos pelo Órgão Ambiental 
competente para proceder ao licenciamento ambiental do empreendimento. 

 Na elaboração do Componente Ambiental deverão ser observadas as seguintes 
recomendações e instruções de ordem geral: 

a) Lei 6938 de 31 de agosto de 1981 que “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências”; 

b) Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986;  

c) Resolução CONAMA nº 237, de 16 de dezembro de 1997; 

d) Lei complementar Nº 140, de 8 de janeiro de 2011;  

e) Instrução Normativa nº 001/2015 – IPHAN, de 25 de março de 2015. 

 

5.1 – PROCEDIMENTOS / CONSULTAS CONDICIONANTES AO PROJETO 

1. Proceder à análise e aprovação do traçado da Rodovia, junto ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional IPHAN, por meio da FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE 
ATIVIDADE – FCA, relativo à Instrução Normativa n. º 001/2015, de 25 de março de 
2015 (CONDICIONANTE BÁSICO PARA O INÍCIO DO PROJETO); 
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2. Consultar os órgãos ambientais (federal, estadual e municipais) sobre a existência de 
Unidade de Conservação – UC, referente o traçado da rodovia (CONDICIONANTE 
PARA A APROVAÇÃO DO TRAÇADO DO PROJETO); 

3. As correções dos estudos ambientais correrão por conta do proponente, sem qualquer 
custo à GOINFRA; 

4. Será de inteira responsabilidade do projetista a elaboração de todos os estudos 
ambientais necessários ao empreendimento, até a sua aprovação junto aos órgãos 
ambientais, mesmo que o prazo de aprovação ultrapasse o prazo de elaboração do 
projeto, estando incluso todas as despesas necessárias. A entrega do estudo ambiental 
aprovado à GOINFRA não será condicionante restritivo à conclusão do projeto, mas as 
correções solicitadas pelos órgãos ambientais deverão ser contempladas em revisão do 
projeto. Ressalte-se que os custos deverão ser levantados durante a fase de licitação 
do projeto (estudos e licenças); quanto aos prazos de validade, caberá à GOINFRA as 
devidas atualizações. 

5. Consultar junto à ANM (Agência Nacional de Mineração) a possibilidade de se realizar o 
requerimento de exploração das áreas de jazida de cascalho, a serem exploradas na 
obra. 

6. Os estudos ambientais para rodovias deverão ser realizados por profissionais 
legalmente habilitados, sendo obrigatória a apresentação das respectivas anotações de 
responsabilidade técnica (ART) dos participantes, conforme atribuições dos conselhos 
profissionais. 

 

6 - FASE PRELIMINAR 

 A Fase Preliminar do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária 
consiste na elaboração do Diagnóstico Preliminar Ambiental da área de influência direta do 
empreendimento e nas avaliações das ocorrências cadastradas nos levantamentos ambientais, 
e dos impactos ambientais que poderão decorrer com a execução das obras, visando a 
proposição de medidas de proteção ambiental. 

 O Diagnóstico Preliminar Ambiental deve caracterizar a situação ambiental da área de 
influência do empreendimento nos aspectos físicos, bióticos, antrópicos, objetivando um 
conhecimento da região antes da implantação do empreendimento, servindo de referência para 
avaliação dos impactos ambientais advindos das obras e operação da rodovia, e dos passivos 
ambientais. 

 Para o meio físico deve ser considerado, no mínimo, a topografia, geologia, 
geomorfologia, clima, uso e ocupação do solo, bacia hidrográfica e características geotécnicas 
do solo. Com relação ao meio biótico deve ser realizada uma caracterização da flora e da 
fauna, em especial dos remanescentes florestais, e de outras formas de vegetação natural que 
poderão ser impactadas pelo empreendimento, e a identificação das áreas legalmente 
protegidas existentes na região, com informação da distância entre elas e o empreendimento. 
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 Para o meio antrópico deve ser apresentada uma síntese da situação atual da 
socioeconomia das principais comunidades a serem atingidas pelo empreendimento, e a 
identificação, localização e descrição sucinta das áreas de valor histórico, arqueológico, 
espeleológico, cultural, paisagístico e ecológico, além das áreas indígenas. 

 Deve ser verificado, junto aos órgãos competentes, a existência de áreas a proteger, e 
de fatores restritivos ao uso do solo para atividades rodoviárias (áreas urbanas, áreas 
legalmente protegidas, área de conservação ambiental, áreas protegidas pelo IPHAN, dentre 
outras). 

 O Diagnóstico Preliminar Ambiental deverá ser desenvolvido ao nível de bibliografias e, 
fontes governamentais de dados ambientais, fotos satélites, mapas temáticos, zoneamento 
ecológico-econômico, complementados por inspeções de campo para a perfeita caracterização 
ambiental da área de influência do projeto (física, biótica e antrópica). 

 

7 - ELABORAÇÃO DO PROJETO 

7.1 – Fase de Projeto Básico 

 Na fase de Projeto Básico do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia 
Rodoviária deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Elaboração do Diagnóstico Definitivo Ambiental; 

b) Levantamentos de Passivos Ambientais; 

c) Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais; 

d) Estabelecimento do Prognóstico Ambiental; 

e) Medidas de Proteção Ambiental. 

f) Quantificação e orçamentação do Projeto Básico Ambiental. 

 

7.1.1 – Elaboração do Diagnóstico Definitivo Ambiental 

 Deve detalhar, em nível de Projeto Básico, a situação ambiental da área de influência, 
segundo aspectos físicos, bióticos e antrópicos, objetivando um conhecimento mais detalhado 
da região antes da implantação do empreendimento, e servindo de referência para o 
levantamento dos passivos ambientais, e para a avaliação dos impactos ambientais. 
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7.1.2 – Levantamento de Passivos Ambientais 

 Os Levantamentos de Passivos Ambientais compreendem o cadastramento do passivo 
ambiental e devem ser executados em conformidade com a metodologia a ser  indicada pelo 
setor Ambiental da GOINFRA, complementados com documentação fotográfica e croquis 
esquemáticos. 

 Para efeito de aplicação da presente Instrução, o Passivo Ambiental é definido como 
toda a ocorrência decorrente de falha de construção, restauração ou manutenção da rodovia, 
causadas por terceiros, ou por condições climáticas adversas, capaz de atuar como fator de 
dano ou degradação ambiental à área de influência direta, ao corpo estradal ou ao usuário, ou 
aquela decorrente de condições climáticas adversas, ou causadas por terceiros, capazes de 
atuar como fator de dano ou degradação ambiental à faixa de domínio da rodovia, corpo 
estradal ou ao usuário. 

 Deve ser dispensada atenção especial às interferências com áreas urbanas e áreas 
legalmente protegidas e, em particular, aos mananciais destinados ao consumo humano, face a 
possibilidade de sinistros envolvendo transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 A execução dos Levantamentos de Passivos Ambientais compreende, entre outros 
tópicos entendidos como pertinentes, os seguintes: 

a) Cadastramento dos problemas ambientais (erosões, assoreamentos, inundações, 
deslizamentos, ausência de mata ciliar, etc). 

b) Cadastramento dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros 
(lavouras, indústrias, loteamentos, etc.);  

c) Cadastramento das antigas áreas de uso (acampamentos, instalações de britagem, 
usinas, bota-foras, pedreiras, jazidas, etc.), que não serão utilizadas na execução das 
obras. 

 

7.1.3 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

 A identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos 
devem focalizar as alterações no meio ambiente, em decorrência da inserção do 
empreendimento, consideradas as fases de implantação e operação. 

 Para o desenvolvimento deste item, devem ser estabelecidas as correlações positivas e 
negativas entre os diversos fatores ambientais diagnosticados e as diversas atividades 
previstas para o empreendimento, nas suas diferentes fases. 

 A discussão e análise dessas correlações, elaboradas em conjunto e individualmente 
para cada tema diagnosticado, dará origem à listagem dos impactos identificados e atuantes na 
área de influência. 

 Esta listagem deverá ser submetida às várias sessões de discussões e análises dentro 
de um enfoque multidisciplinar, objetivando definir a classificação dos impactos, determinando 
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dentre eles, as mais significativas ocorrências, quanto aos locais e as fases do 
empreendimento. 

 Normalmente, tem sido considerada a seguinte listagem básica de identificação de 
impactos, que poderá variar em função da região e do tipo de empreendimento: 

 a) Meio Físico 

 Aumento da Emissão de Ruídos, Poeiras e Gases. 

 Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos. 

 Carreamento de Sólidos e Assoreamento da rede de Drenagem. 

 Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas. 

 Interferências com Mananciais Hídricos. 

 Deposição de Material de Descarte (bota-fora). 

 Deposição de Resíduos da Construção Civil. 

NOTA: O Projeto de Engenharia Rodoviária, inclusive de empreendimento que não é objeto de 
licenciamento ambiental, deverá incorporar ao Componente Ambiental o Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme legislação, em especial a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

 

 b) Meio Biótico 

 Supressão da Vegetação Nativa. 

 Ampliação da Fragmentação dos Ambientes Florestais. 

 Risco de Incêndios. 

 Alteração nos Hábitos da Fauna. 

 Formação de Ambientes Propícios ao Desenvolvimento de Vetores. 

 Alteração na Estrutura de Taxocenoses Aquáticas. 

 

 c) Meio Antrópico 

 Alteração no Cotidiano da População. 

 Alteração no Quadro Demográfico. 
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 Alteração no Nível Atual e na Tendência de Evolução da Taxa de Acidentes. 

 Possibilidades de Acidentes com Cargas Perigosas. 

 Aumento da Oferta de Postos de Trabalho. 

 Aumento da Demanda por Bens e Serviços. 

 Aumento da Renda Local e das Arrecadações Públicas. 

 Redução do Consumo de Combustível. 

 Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas. 

 Alteração nas Condições de Fragmentação das Áreas Urbanas. 

 Interferência com Infra-estrutura Viária e de Transmissão. 

 Alteração no Quadro de Saúde. 

 Interferência com o Patrimônio Arqueológico, Artístico, Cultural e Espeleológico. 

 Interferência com Populações Indígenas. 

 

7.1.4 – Estabelecimento do Prognóstico Ambiental 

 O Prognóstico Ambiental é estabelecido a partir da elaboração de cenários atual e futuro 
do território da área de influência, fundamentados no diagnóstico ambiental da mesma ena 
avaliação dos impactos significativos originados pelas obras e pela operação rodoviária 
planejada, considerando-se a possibilidade de não implantação das mesmas. 

 Os cenários a serem considerados, se definem em: 

a) Cenário Atual que retrata o quadro ambiental diagnosticado na área de influência, em 
especial a qualidade de vida vigente, que estará sujeita às transformações ambientais. 

b) Cenário Tendencial que constitui o prognóstico do cenário atual, sem considerar a 
implementação do empreendimento planejado, mas apenas as transformações naturais 
que a região estará propensa. 

c) Cenário de Sucessão que constitui o prognóstico do território transformado face a 
implementação das atividades rodoviárias planejadas, sem a aplicação de quaisquer 
medidas de proteção ambiental, a não ser aquelas constantes do projeto de engenharia. 

d) Cenário Alvo que se constitui no quadro ambiental possível de ser atingido em 
convivência com as atividades transformadoras e resultantes da aplicação de um plano 
ambiental básico, que garantirá a sustentabilidade ambiental do território. 
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7.1.5 – Medidas de Proteção Ambiental 

 Devem ser apresentadas soluções para evitar ou minimizar os impactos detectados nos 
levantamentos ambientais e aqueles que resultarão da execução das obras, objetivando 
garantir a execução dos projetos dentro dos preceitos ambientais e normas da GOINFRA. 

 

7.2 – Fase de Projeto Executivo 

 Consiste no detalhamento das informações das condicionantes das licenças ambientais, 
das exigências dos órgãos ambientais e dos estudos ambientais elaborados para o 
empreendimento, em especial o EIA e o Plano Básico Ambiental (PBA). Destaca-se que para 
as interferências com os mananciais destinados ao consumo humano, devem ser projetados 
dispositivos de proteção, a fim de evitar ou mitigar os impactos decorrentes de possíveis 
sinistros com o transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 A Fase de Projeto Executivo envolve: 

a) Representação gráfica das soluções propostas, em correspondência com as medidas 
de proteção ambiental definidas. 

b) Detalhamento em nível compatível de todas as soluções propostas. 

c) Diagrama unifilar, com identificação de todas as áreas cadastradas, inclusive as áreas 
legalmente protegidas, transposições de áreas urbanas, rios, riachos e eventuais 
mananciais objeto de captação para consumo humano, bem como outros “Pontos 
Notáveis” interferentes. 

d) Especificações Particulares e Complementares às Normas e especificações da 
GOINFRA, que garantam a correta execução das obras. 

e) Demonstração das quantidades envolvidas, orçamentos de implantação das mesmas e 
Plano de Execução das Obras. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Casos específicos e atípicos, que por ventura não se enquadrem nas especificações e 
normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela empresa projetista 
e/ou profissional projetista, ao departamento responsável pelos Projetos Rodoviários da 
GOINFRA, para em consulta ao setor Ambiental da agência, ambos possam analisar o caso e 
definir como deverá ser conduzido os estudos específicos do mesmo, bem como o projeto. 
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9 - APRESENTAÇÃO 

9.1 - Fase Definitiva / Projeto Executivo 
 

 Na Fase de Projeto Executivo, o Projeto de Proteção Ambiental será apresentado 
através do Relatório Final de Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, 
compreendendo os seguintes volumes: 

RELATÓRIO FINAL 

DISCRIMINAÇÃO TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
Definitiva 

Relatório do 
Projeto 

− Declarações dos órgãos competentes, de 
não haver áreas a proteger e nem fatores 
restritivos para o traçado da rodovia em 
questão 
− Apresentação dos estudos Ambientais 
realizados 
− Justificativa e detalhamento das soluções 
propostas no projeto 
− Apresentação dos estudos Ambientais 
exigidos pelos órgãos Ambientais, em 
conformidade com as normas vigentes 
− Discriminação de todos os serviços, a 
serem realizados para proteção ambiental 

A4 A4 

 

Projeto de 
Execução 

− Apresentação de plantas e/ou desenhos-
tipo, que se façam necessários para um 
melhor entendimento dos diversos, a serem 
realizados durante a obra 
− Planta esquemática da localização das 
obras de proteção ambiental, caso exista 
− Planilhas e quadros 
− Notas de serviço 

A3 A3 

 

Licenças 
Ambientais 

 
− LP (Licença Prévia) 
− LI (Licença de Instalação) 
− LF (Licença de Funcionamento) 
− Licença de Exploração das Cascalheiras 
− Outorga de Água 
− Supressão Vegetal 
 

A4 A4 

Orçamento 
Básico 

− Relação dos serviços a executar 
− Custos de cada serviço 
− Cronograma físico 

A4 A4 
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 Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

 Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área de projeto 
rodoviário; 

 Arquivos de texto em (.doc); 

 Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

 Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

 Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 

 

 

 


