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Introdução

A questão ambiental no Brasil encontra-se 
atualmente entre as grandes preocupações mundiais e 
está presente em praticamente todas as áreas, o que 
levou vários segmentos da sociedade a intensificar 
esforços no sentido de preservação do meio ambiente.

Os problemas ecológicos têm caráter universal, 
atingindo a todos, independente da sua classe social. À 
medida que são aumentadas as preocupações com a 
manutenção e a melhoria da qualidade do meio 
ambiente, assim como, a proteção à saúde humana, 
organizações públicas e privadas tem voltado suas 
atenções para os potenciais impactos de suas 
atividades, produtos e serviços. “O desempenho 
ambiental de uma organização vem tendo importância 
cada vez maior para as partes interessadas, internas e 
externas. Alcançar um desempenho ambiental 
consistente requer comprometimento organizacional e 
uma abordagem sistemática ao aprimoramento 
contínuo” [1]. 

O estudo para a avaliação de impacto ambiental 
(EIA) permite que certas questões sejam
compreendidas: proteção, preservação do ambiente,
crescimento e desenvolvimento econômico.

Avaliar para planejar permite que o desenvolvimento 
econômico e qualidade de vida possam estar 
caminhando juntos. Depois do ambiente avaliado, 
pode-se realizar um planejamento melhor do uso e 
manutenção dos recursos utilizados [2]. O Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) e o Plano de Controle 
Ambiental (PCA) refletem de formas diferentes, todas 
as conclusões apresentadas no EIA. 

No Brasil, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
envolve um conjunto de métodos e técnicas de gestão 
ambiental reconhecidas, com a finalidade de 
identificar, predizer e interpretar os efeitos e impactos 
sobre o meio ambiente decorrente de ações propostas, 
tais como: legislação de solo, políticas, planos, 
programas, projetos, atividades, entre outros.

Para um melhor planejamento e assessoramento de 
atividades consideradas impactantes, torna-se 
indispensável e extremamente necessária a avaliação do 

impacto ambiental. Métodos de AIA são mecanismos 
estruturados para identificação, coleção e organização de 
dados sobre impactos ambientais [3].

Diversos estudos demonstram que a legislação, além de 
ser um importante instrumento de controle e fiscalização 
das atividades que envolvem o meio ambiente, contribui 
para a melhoria do sistema de gestão ambiental, inclusive 
para a implantação de medidas que resultam em proteção 
ambiental [1]. 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar e 
caracterizar os impactos ambientais provocados pelos 
procedimentos operacionais relacionados à atividade de 
movimentação do material sedimentar nas caixas de 
empréstimo destinadas à obra de terraplanagem na 
duplicação da BR-101 em Pernambuco.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada a partir de coletas de dados e 
visitas realizadas na área no período de janeiro de 2006 a
janeiro de 2008.

O objeto de estudo refere-se ao funcionamento de 
atividade de exploração das caixas de empréstimo
(escavações feitas na margem da estrada para a retirada de 
terra), destinadas a obra de terraplanagem na duplicação da 
BR-101/PE, com a devida ênfase à recuperação ambiental e 
conservação do solo.

Resultados e discussão

A presente atividade é de caráter temporário, já que a 
ocupação do atual trecho em obras de terraplanagem ao 
longo da faixa de domínio está estimada em 03(três) anos.

As caixas de empréstimo foram georeferenciadas em 
base cartográfica, encontrando-se posicionadas 
parcialmente no interior da faixa de domínio, se estendendo 
ao longo do terreno adjacente, pertencente à Usina Santa 
Tereza.

Os procedimentos executivos específicos estão listados a 
seguir, considerando-se a localização de cada caixa de 
empréstimo a partir de campanhas de sondagem, 
amostragem e análises físicas das amostras obtidas:



1. Remoção da cobertura vegetal e camada superficial 
do solo (capeamento); 2. Empilhamento provisório do 
material húmico (destinado a Usina Santa Tereza, que o 
aproveitará no preparo de terreno para cultivo da  cana-
de-açúcar); 3. Movimentação de material, com 
escavação mecanizada de argila arenosa com seixos 
(saibro), procedendo ao simultâneo carregamento de 
caminhões com caçamba basculante, que transportarão 
o saibro até os setores de aterramento num percurso 
máximo de 1.000 (mil) metros, numa operação de 
corte-aterro.

As cavas resultantes da exploração serviram de bota-
foras, de forma que a recuperação ambiental se deu 
conformando-se topograficamente a área degradada, 
destinando-a, quanto ao uso futuro, ao cultivo de cana-
de-açúcar.

O material sedimentar proveniente das caixas de 
empréstimo é argila arenosa com seixos, de cor 
castanha a creme. Barreiras, cujos depósitos estão 
inseridos em posição de topo de tabuleiro sedimentar. 
Morfologicamente estes depósitos ocorrem na forma de 
“corpos tabulares”, interdigitados com níveis argilosos, 
arenosos e areno-argilosos.

Com a realização das vistorias feitas no local e das 
informações coletadas, procedeu-se uma identificação 
dos possíveis impactos peculiares causados pela 
atividade de exploração das caixas de empréstimo. 

Dessa forma estes foram retratados individualmente, 
onde posteriormente foi feito um estudo aprofundado
estabelecendo as respectivas medidas mitigadoras 
(Quadro 1).

O controle ambiental foi elaborado tomando-se 
como base a análise dos impactos ambientais 
possivelmente gerados, além dos trabalhos de campo. 
Procurou-se executar um reconhecimento da 
infraestrutura disponível, atividades e o contexto local 
envolvido, possibilitando o controle ambiental dos 
trabalhos a serem executados.

Considerando-se que toda atividade de 
movimentação de material sedimentar é potencialmente 
poluidora e modificadora do meio ambiente, torna-se 
imprescindível seu planejamento segundo padrões 
tecnicamente aceitáveis.

Não obstante, a aplicação das medidas discriminadas 
e o respectivo monitoramento são fundamentais para 
manutenção dos parâmetros ambientais aceitáveis.

Fator importante e que deve ser destacado, é a 
necessidade da movimentação de grandes quantidades 
de material sedimentar neste tipo de obra.

A implantação do presente projeto apresentou alguns 
impactos adversos, muito embora estes componentes 
impactantes sejam temporários e reconstituíveis.

No caso da alteração da morfologia pela formação de 
cavas, esta modificação é benéfica, pois resolverá outro 
impacto adverso resultante da obra de duplicação da 
rodovia, relacionado à geração e destinação finais de 
material sedimentar expurgado, a ser destinado a bota-
foras, existentes nas adjacências.

Assim, as cavas resultantes da escavação constituirão os 
bota-foras, a serem utilizados para destinação do material 
sedimentar sem uso na obra, como solo mole (argila 
arenosa com elevada umidade) a ser gerado na escavação 
do trecho ao longo do vale do rio Goiana.

O armazenamento provisório do saibro modifica 
parcialmente a morfologia, apesar de que esta alternação 
ocorreu em pequena escala e por um período de tempo 
limitado, pois este material foi utilizado nos serviços de 
terraplenagem.

Com este estudo concluiu-se que a matéria prima 
utilizada nesse projeto é um bem mineral de uso social e 
sua extração tem que ser realizada dentro de critérios de 
sustentabilidade, levando-se em consideração o meio 
ambiente, as futuras gerações e as outras formas de uso dos 
recursos naturais e ocupação do solo.

Antes de se tomar a decisão para aproveitamento de uma 
determinada área para extração, deve-se proceder a estudos 
econômicos, geológicos, ambientais, hídricos e de 
recuperação do terreno.

O futuro não é algo que simplesmente acontece por si 
mesmo. Estamos criando o amanhã neste mesmo momento. 
Hoje em dia muitas pessoas sentem-se como meros 
espectadores dos fatos globais. Mas devemos aprender que 
todos nós somos atores e que estamos modelando nosso 
futuro agora mesmo.
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Quadro 1. Impactos ambientais identificados na escavação de saibro, nas caixas de empréstimo localizadas ao longo da rodovia BR-
101/PE que atravessa a Usina Santa Tereza-Goiana/PE.

VARIÁVEIS IMPACTOS ADVERSOS

Preparação das Frentes de Escavação nas Caixas de Empréstimo

 Modificação da morfologia

 Erosão

 Emissão de poeira

 Poluição sonora

 Adensamento do Solo

Abertura e Manutenção de Acessos Funcionais

 Emissão de poeira

 Poluição sonora

 Adensamento do Solo

 Erosão

Escavação

 Modificação da morfologia

 Emissão de poeira

 Poluição sonora

 Alteração da Qualidade da água

 Erosão

Carregamento

 Risco de Acidentes

 Emissão de poeira

 Poluição sonora

Transporte

 Risco de Acidentes

 Emissão de poeira

 Poluição sonora

 Deterioração das vias de acesso

Manutenção Corretiva de Equipamentos Pesados  Derramamento de óleo diesel e outros no solo

Fonte: Dados da pesquisa, Recife-PE, 2008.


