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ANEXO B.14 
IS-13 – PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO 

1 OBJETIVO 

Definir e especificar os serviços relativos à elaboração do Programa de Desapropriação � 
Programa este integrante do PBA � Plano Básico Ambiental, referente a um 
Empreendimento Rodoviário. 

2 CONTEÚDO 

O Programa em foco, cuja confecção deverá atender ao disposto nos Estudos Ambientais 
(EIA ou outros) correspondentes � bem como eventuais prescrições formuladas pelo 
Órgão Ambiental competente quando por ocasião da concessão da competente licença 
prévia ou posteriormente a título de exigência complementar, no caso geral, 
compreenderá o desenvolvimento das seguintes Seções/Temas: Introdução, Objetivo, 
Procedimentos Metodológicos para Elaboração do Programa, Atividades/Ações para 
Implantação do Programa, Articulação Institucional, Monitoramento, Orçamento e Fonte 
de Recursos, Cronograma, Referências e Anexos. 

3 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

No desenvolvimento do Programa, com a finalidade de definir as atividades � fim a serem 
implementadas na fase de execução das obras, deverá ser observado sucessivamente, o 
seguinte: 

3.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Previamente à elaboração propriamente dita do Programa, deverão ser cumpridas as 
etapas que se descreve a seguir, nos subitens 3.1.1 a 3.1.3. 

3.1.1 ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO/NORMATIVOS QUE DISPÕEM 
SOBRE O TEMA

Estas atividades deverão contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes 
documentos: 

a) EIA/RIMA ou documento substitutivo, relativo ao Empreendimento correspondente. 
b) Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia 

correspondente, em fase de elaboração ou concluído. 
c) Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, em 

especial os Escopos Básicos e Instruções de Serviço, relacionados com a 
elaboração do Projeto de Desapropriação; 

d) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 

e) Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populações Afetadas em 
Obras Rodoviárias. 

f) Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente citados/identificados 
ante a sua eventual utilização 
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3.1.2 AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS ELEMENTOS/DADOS 
TÉCNICOS DISPONÍVEIS

A avaliação de tais atributos será procedida com base na análise do EIA/RIMA e dos 
elementos, então disponíveis do Projeto de Engenharia e tendo em mira o pleno 
atendimento ao objetivo do Programa. 

Tal avaliação deverá envolver a participação em reuniões com a equipe técnica 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia e entrevistas com representantes 
dos Órgãos Federais e Regionais específicos � bem como a realização de inspeções ao 
trecho em estudo, objetivando o reconhecimento e a checagem geral das 
condições/particularidades do trecho. 

NOTA: Se tempestivo, a empresa encarregada da elaboração do Programa Ambiental, 
deverá participar da (s) Audiência (s) Pública (s) organizada (s) pelo Órgão 
Ambiental competente. 

Alternativamente, deverá tomar conhecimento das entidades participantes, com 
respectivos representantes e eventuais manifestações, através da leitura das atas e para 
a devida consideração. 

3.1.3 ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO DE ENGENHARIA E/OU AOS ESTUDOS
AMBIENTAIS

Tal elaboração deverá ter lugar desde que constatada a insuficiência dos elementos 
disponíveis. Os serviços específicos, a serem então desenvolvidos, terão seu respectivo 
escopo elaborado por proposição da Empresa encarregada da elaboração do Programa, 
cabendo a respectiva execução, preferencialmente à empresa encarregada da elaboração 
do Projeto de Engenharia. 

3.2 ELABORAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA

Para fins de elaboração documental do Programa e, no sentido de se alcançar formatação 
padronizada para o elenco de Programas, na confecção de cada uma das seções/temas 
mencionados no item 2, deverá ser sucessivamente considerado o seguinte: 

3.2.1 INTRODUÇÃO

Consistirá na abordagem sumária dos tópicos específicos do empreendimento, no sentido 
de justificar a elaboração do Programa Ambiental em foco. 

Caberá ainda a abordagem sumária sobre as condições da Faixa de Domínio, em termos 
de sua ocupação e considerando eventuais desapropriações já processadas por ocasião 
de implantação preliminar da via, se for o caso. 

De outra parte, deverá também ser registrado que o Programa de Desapropriação 
comporta duas fases distintas, a saber: 

a) O Processo de Desapropriação Propriamente Dito; 
b) O Subprograma de Auxílio na Reconstrução de Moradia da População de Baixa 

Renda, em área remanescente da atual propriedade. 
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3.2.2 OBJETIVO

Deverá ser apresentado o objetivo principal/geral do Programa, desdobrando-o em seus 
objetivos específicos ou componentes. Fazer referência, outrossim ao caráter de 
complementaridade e/ou de afinidade entre este Programa e outros Programas 
Ambientais contemplados na listagem constante do PBA, em especial o Programa de 
Reassentamento da População de Baixa Renda. 

3.2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESCOPO DE SERVIÇOS A SER DESENVOLVIDO NA 
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Será abordada a linha metodológica então definida e adotada, a qual estará devidamente 
subsidiada pelos instrumentos então reportados no subitem 3.1.1. � cumprindo observar, 
conforme já exposto, que o Programa guarda acentuada interface com o Programa de 
Reassentamento e envolve, em seu estágio inicial, um elenco de atividades comuns à 
elaboração do Programa de Reassentamento. 

De outra parte, sabidamente, o processo de desapropriação e/ou reassentamento sempre 
gera impactos negativos significativos no cotidiano das famílias afetadas � notadamente 
no caso de famílias de baixa renda. 

Este fato recomenda que além das atividades inerentes ao objetivo final do Programa, 
sejam definidas e desenvolvidas atividades relacionadas com a comunicação social e a 
participação das comunidades � bem como com a caracterização da vulnerabilidade dos 
grupos familiares e a definição do público alvo a ser afetado. 

Neste sentido, o escopo de serviços então desenvolvido, juntamente com os resultados 
alcançados em cada etapa e/ou atividades deverá ser registrado e considerará o disposto 
a seguir, na forma dos subitens 3.2.3.1 e 3.2.3.2. 

3.2.3.1 ATIVIDADES COMUNS À ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÃO E DE 
REASSENTAMENTO

Compreenderá as atividades enumeradas na forma dos subitens 3.2.3.1.1. a 3.2.3.1.8. � 
cuja seqüência cronológica de execução, em função de particularidades ocorrentes, 
poderá ser alterada.  

Da mesma maneira, em função das condições socioeconômicas do púbico alvo, 
eventualmente poderão ser suprimidas algumas das etapas a seguir descritas.  

3.2.3.1.1 ACOMPANHAMENTO / ANÁLISE DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

Tal ação, sempre que tempestiva, deverá se traduzir na co-participação na elaboração do 
Projeto de Desapropriação e deverá se deter em especial nos seguintes tópicos: 

a) Levantamento da situação da faixa de domínio do trecho; 
b) Verificação quanto ao atendimento das premissas básicas do Programa, com base 

nas recomendações pertinentes constantes no EIA/RIMA e demais 
documentações disponíveis; 

c) Avaliação da necessidade de alteração ou de incorporação ao Projeto de 
Desapropriação do Projeto de Engenharia de tópicos julgados pertinentes, em 
função da análise procedida; 
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d) Interação com a equipe encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia, 
com o objetivo de pesquisar soluções que reduzam as necessidades de 
desapropriação. 

NOTA 1: A elaboração do Projeto de Desapropriação está normatizada através de 
competentes instrumentos que definem os procedimentos de cunho técnico / 
administrativo / jurídico vigentes no DNIT. 

NOTA 2: As intervenções então ocorrentes, eventualmente, podem conduzir a alterações 
de traçado, previsão de acessos a lotes de terreno e ajustamentos na largura 
da faixa de domínio � entre outras. 

3.2.3.1.2 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Com vistas à devida divulgação de empreendimento e face aos eventuais transtornos e 
benefícios, deverão ser cumpridas as seguintes atividades. 

a) Elaboração de matérias, especialmente preparadas para jornais, programas de 
rádio e televisão, de alcance local e regional; 

b) Realização de reuniões e/ou palestras várias, envolvendo e/ou contando com a 
participação de autoridades municipais, membros de associações, moradores 
interessados, ONG e assistentes sociais. 

3.2.3.1.3 PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS.

Para esta finalidade, deverá ser organizado um grupo de participação comunitária � cujas 
principais atribuições serão: 

a) Consolidar as aspirações gerais do grupo de famílias a serem afetadas; 

b) Identificar e selecionar as áreas mais apropriadas para reassentamento e/ou 
reconstrução de moradias; 

c) Motivar a participação das famílias afetadas; 
d) Identificar e/ou definir a infra-estrutura física e social adequada à comunidade; 

e) Evitar a perda de qualidade de vida das famílias atingidas.  
NOTA: Para cada Município atingido deverá ser organizado um grupo de participação 

comunitária, a ser composto por Representante do DNIT, Representante do 
Poder Público Executivo Municipal, Lideranças / Representantes dos diferentes 
núcleos e comunidades afetadas e Representantes de ONG atuantes no 
Município. 

3.2.3.1.4 CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS GRUPOS FAMILIARES AFETADOS POR 
DESAPROPRIAÇÃO.

Para efeito de tal caracterização deverão ser identificados, entre outros os seguintes 
casos: 

a) Portadores de Deficiências Físicas, Habitantes de favelas e de zonas de risco; 
b) Famílias que vivem do produto de pequenos negócios, lares humildes, sem pai-de-

família;  
c) Aposentados; pequenos camponeses com economia de subsistência; população 

em risco de marginalização; 



Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários 242 

IS-13 � Programa de Desapropriação 

d) População analfabeta;  

e) Minorias étnicas e idosos;  
f) Grupos de população com risco de empobrecimento e de marginalização da 

sociedade. 

3.2.3.1.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Tal identificação será processada através de 3 etapas, a saber: 

a) Realização de pesquisa socioeconômica para caracterização da população 
afetada. 

Esta pesquisa orientada em função dos critérios de vulnerabilidades então definidos, 
deverá conduzir à efetivação da triagem das famílias afetadas e estabelecer os 
mecanismos a serem empregados para o correto equacionamento da questão 
desapropriação/reassentamento. 
Com base nesta pesquisa, deverá ser elaborada planilha contendo, para cada 
município da Área de Influência, os seguintes dados: 

 Número de imóveis, domicílios, famílias e pessoas; 
 Elementos e dados necessários à caracterização em foco. 

b) Análise e Definição do Perfil Socioeconômico do Público Alvo 

Para efeito de se traçar o perfil socioeconômico da população a participar do 
Programa devem ser considerados e analisados, entre outros, os seguintes tópicos: 

 Freqüência de mudança de residência, por parte dos moradores; 
 Proximidades das residências dos moradores; 

 Proximidades das residências dos moradores, dos locais de trabalho e das 
escolas; 

 Participação dos moradores em entidades representativas ou associações de 
interesse; 

 Condições de posse dos domínios ocupados pelos moradores; 
 Existência (eventual) de edificações residenciais que poderiam vir a ser utilizadas, 

na implantação do Programa. 
c) Elaboração do Cadastro Socioeconômico 

Deverá ser apresentado, para efeito de competente análise tal cadastro � para o qual 
se recomenda a adoção de planilha, contendo sucessivamente as seguintes 
informações: 
 Número de moradores do Programa, conforme o tempo de residência no 

Município, segundo o local da residência anterior; 
 Número de moradores do Programa, conforme o tempo de residência no domicílio, 

segundo o tempo de residência no Município; 

 Pessoas que trabalham e se deslocam da residência para o trabalho, conforme a 
forma e a duração do deslocamento; 
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 Pessoas que trabalham e se deslocam da residência para o trabalho, mediante a 
transposição da rodovia, segundo a duração do deslocamento; 

 Número de moradores do Programa que freqüentam escola e se deslocam da 
residência para a escola, conforme forma e duração do deslocamento; 

 Pessoas que se deslocam para escola mediante transposição da rodovia, segundo 
a duração do deslocamento; 

 Número de residências existentes por lote de projeto / construção, segundo os 
grupos caracterizados de residências; 

 Número de moradores do Programa que participam em Associações e/ou 
Entidades � segundo as classes de Entidades; 

 Número de residências do Programa, conforme a condição de ocupação da 
residência. 

3.2.3.1.6 FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

O critério, que objetiva orientar o processo de seleção dos grupos familiares que poderão 
ser contemplados no Subprograma de Auxílio à Reconstrução ou no Programa de 
Reassentamento, deverá ser estabelecido com base no resultado do teste de 
vulnerabilidade e considerará, entre outros condicionamentos, os seguintes: 

 As famílias com renda per capta inferior a um salário mínimo por mês (critério 
renda); 

 As famílias em que seus titulares são pessoas idosas e maiores de 65 anos 
(critério idade); 

 As famílias em que os titulares ou cônjuges tenham deficiência física (critério 
deficiência física); 

 As famílias em que os titulares são viúvas, pensionistas ou não (critério estado 
civil); 

 As famílias em que os titulares são aposentados (critério aposentadoria). 

Com base nestes procedimentos, serão elaboradas sucessivamente, planilhas retratando 
os resultados finais alcançados segundo os critérios estabelecidos e separadamente por 
município. 

3.2.3.1.7 ENQUADRAMENTO DA POPULAÇÃO AFETADA

A população afetada será, então, considerada segundo as 3 condições seguintes: 

 Moradores proprietários; 
 Moradores não proprietários; 
 Imóveis sem domicílio. 

Em seqüência e a partir de negociações com os desapropriandos, será promovido o 
enquadramento da população afetada - a qual será então distribuída segundo 3 condições 
� conforme o esquema de Inter-Relacionamento entre os Programas de Desapropriação e 
de Reassentamento da População de Baixa Renda (estabelecido para os referidos 
Programas, integrante do PBA elaborado para um empreendimento de adequação de 
capacidades de rodovia federal, constante no anexo 1 desta Instrução de Serviço. 
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3.2.3.1.8 IMPLEMENTAÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES / REAVALIAÇÃO DOS LAUDOS

Deverá conter breve abordagem dispondo sobre a forma de participação e/ou interferência 
do Programa, relativamente aos seguintes tópicos: 

– Constituição das Comissões Regionais de Desapropriação. 
– Instauração dos Processos Desapropriatórios. 

– Regularização Plena da Faixa de Domínio da Rodovia. 
– Revisão dos Laudos de Avaliação dos Valores de Desapropriação. 
– Negociação com os Desapropriandos. 

– Efetivação das Desapropriações. 

Caberá ênfase especial quanto aos tópicos relacionados com a Revisão dos Laudos de 
Avaliação dos Valores de Desapropriação e a Negociação com os Desapropriandos, para 
os quais deverão ser considerados os seguintes critérios básicos: 

 Relativamente ao primeiro destes dois tópicos, recomenda-se que, para efeito de 
avaliação e valoração das benfeitorias sejam considerados os seguintes critérios 
básicos: 

a) Considerar, principalmente, a função social das benfeitorias, independentemente 
do valor monetário ou estado de conservação; 

b) Evitar ou minimizar transtornos de acessibilidade ao local de trabalho, estudo, 
serviços gerais de saúde, comércio e templos religiosos; 

c) Desenvolver esforços para que as famílias afetadas possam obter melhorias de 
qualidade de vida. 

 No tocante ao tópico Negociação com os Desapropriandos é de se considerar que 
este se constitui na etapa crítica do processo. Tais negociações, embora sendo de 
caráter individual deverão atender a critérios gerais, tais como: 

a) Praticar preços justos nas avaliações e indenizações; 
b) Evitar que as famílias afetadas sofram perdas patrimoniais ou de qualidade de 

vida; 

c) Fazer com que o processo transcorra sem conflitos e questões judiciais. 

Cumpre observar ainda que nesta etapa de trabalho as famílias elegíveis (conforme os 
critérios de elegibilidade definidos) deverão formalizar sua adesão ao Subprograma de 
Auxílio à Reconstrução de Moradias ou ao Programa de Reassentamento. 

NOTA: O processo de desapropriação propriamente dito se encerra com a etapa de 
Efetivação das Desapropriações, após concluído o processo de Negociação � 
quando então é realizado em Cartório o pagamento dos valores da indenização 
acordada e efetuada a transferência da propriedade para o DNIT. 
Para o atendimento da população enquadrada e/ou a ser contemplada no 
Subprograma de Auxílio na Reconstrução de Moradia da População de Baixa 
Renda, deverão ser adotados então os procedimentos estabelecidos a partir do 
subitem 3.2.3.2. 
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3.2.3.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO SUBPROGRAMA DE AUXÍLIO NA RECONSTRUÇÃO DE 
MORADIA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Deverão ser enfocados os aspectos gerais pertinentes, bem como as medidas 
assistenciais, na forma dos subitens 3.2.3.2.1 e 3.2.3.2.2 que se seguem: 

3.2.3.2.1 ASPECTOS GERAIS

Deverão ser enfocados tópicos genéricos considerando que: 

 As famílias para participarem deste Subprograma além de se enquadrarem nos 
critérios identificados, deverão possuir área remanescente (área do terreno menos 
área desapropriada) suficiente para a edificação da nova moradia.  

 O Subprograma deve ser executado sob a forma de adesão voluntária da família 
afetada, adesão esta a ser formalizada através de formulários apropriados.  

 A reconstrução das moradias de famílias de baixa renda se dará pelo sistema de 
auto construção, tendo como fontes de recursos a indenização a ser paga pelo 
DNIT no processo de desapropriação. 

NOTA: Para orientação dos trabalhos pertinentes apresenta-se o Quadro a seguir, o 
qual guarda correspondência com o fluxograma do esquema de relacionamento 
entre os Programas de Desapropriação e Reassentamento da População de 
Baixa Renda reportado no subitem 3.2.3.1.7. e constante do anexo 1 a esta 
Instrução de Serviço. 

Tabela 01 - Condição dos Moradores e Características das Alternativas 
Habitacionais.

Condição dos 
Moradores 

Adesão ao 
Programa Ação do Empreendedor Solução Habitacional 

Não Indenização Por conta própria Proprietários 

Sim Indenização e assistência na 
solução habitacional 

Opções: 
1. Aquisição de lotes em 
loteamento coletivo para 
autoconstrução da moradia; 
2. Aquisição de lotes isolados    
para autoconstrução da moradia; 
3. Aquisição de casa pronta; 

Inquilinos -- Indenização para multas 
contratuais e auxílio mudança; -- 

Morador de favor -- Compensação financeira e 
auxílio mudança -- 

Não Indenização de benfeitorias Por conta própria Ocupação irregular 
(invasões) 

Sim Indenização de benfeitorias e 
assistência na solução 
habitacional  

Opções: 
1. Aquisição de lotes em 
loteamento coletivo para 
autoconstrução da moradia; 
2. Aquisição de lotes isolados    
para autoconstrução da moradia; 
3. Aquisição de casa pronta. 
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3.2.3.2.2 AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JURÍDICA E TÉCNICA

O Programa deverá prever três formas diferentes de assistência, a saber: 

 Assistência Social, para proporcionar apoio às famílias reassentadas na seleção 
da área para reassentamento, na reconstrução de moradias, na mudança para o 
novo domicílio e de integração pacífica na comunidade hospedeira quando for o 
caso. A par disso, assegurar o apoio necessário àqueles que optarem por uma 
solução individual ou simples indenização. 

 Assistência Jurídica para assegurar a lisura dos atos praticados no 
reassentamento e promover junto a cartórios e prefeituras a regularização do 
empreendimento e da titularidade dos imóveis. 

 Assistência Técnica para a correta execução do projeto e das obras de 
autoconstrução da nova moradia, incluindo a obtenção de licença de construção e 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Também nos casos de aquisição 
de moradia pronta, será dado apoio às famílias nas negociações, de modo a 
garantir a correta avaliação do imóvel. 

NOTA:  Os aspectos operacionais necessários para desenvolver a assistência social, 
jurídica e técnica no âmbito do Subprograma de Auxílio na Reconstrução de 
Moradia da População de Baixa Renda constam, em detalhes no Anexo 2 desta 
Instrução de Serviço.  

3.2.4 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FASE DE EXECUÇÃO 
DAS OBRAS, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

Tais ações e atividades, deverão envolver a plena implantação / implementação do 
Programa de Desapropriação em consonância com o disposto no subitem 3.2.3. 

3.2.5 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

No caso geral, deverá ser registrado que a implantação do Programa é de 
responsabilidade do DNIT que, para tanto, contará com o concurso de Empresas de 
Consultoria. 

As principais articulações institucionais dar-se-ão entre o DNIT, através de seus Órgãos 
locais/regionais e órgãos específicos, tais como Associações de Municípios, Prefeituras 
Municipais, Corregedoria Geral de Justiça, CREA, Associações de Engenheiros e 
Arquitetos. 

3.2.6 MONITORAMENTO

O monitoramento deverá ser efetuado pela Fiscalização do DNIT que, eventualmente, 
para tanto, contará com a participação de Firma Consultora contratada. 

Especificamente, deverá ser dada ênfase à implantação de um plano de monitoramento 
relativamente ao Subprograma de Auxílio na Reconstrução de Moradias e envolvendo as 
seguintes atividades básicas: 

a) Avaliação Socioeconômica; 

b) Avaliação ex-antes do processo de relocação; 
c) Avaliação, na situação ex-post, tão logo todas as famílias estejam relocadas; 

d) Avaliação, na situação ex-post, transcorridos 6 meses após a reconstrução de 
moradias; 
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e) Definição dos indicadores a serem usados; 

f) Procedimentos outros, compreendendo registro de dados e resultados obtidos, 
análise, e divulgação pertinente. 

NOTA: O objetivo principal dos monitoramentos dos Programas Ambientais consiste no 
acompanhamento sistemático dos respectivos indicadores ambientais, a fim de 
avaliar as evoluções das suas relações com os impactos ambientais 
identificados, possibilitando a aferição sistemática da eficácia e um ajustamento 
das medidas de controle e mitigadoras constantes do Programa, assegurando a 
melhoria contínua da gestão ambiental do empreendimento. 

3.2.7 ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS

Os componentes básicos a serem considerados deverão envolver os recursos previstos 
nos convênios a serem celebrados com os parceiros institucionais. 

NOTA: Os valores referentes à indenização dos imóveis desapropriados não devem 
ser computados como custos ambientais. 

3.2.8 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Deverá ser apresentado o Cronograma, de forma vinculada ao Cronograma de Execução 
das Obras e considerando que a Desapropriação deverá ocorrer, em sua totalidade, 
preferencialmente na fase de pré-implantação do empreendimento. 

Referido Cronograma deverá ser elaborado de forma desdobrada, cobrindo em separado 
cada uma das atividades/fases específicas definidas no Programa. 

3.2.9 REFERÊNCIAS

Deverá ser listada a Bibliografia e todo o instrumental normativo que subsidiou a 
elaboração do Programa � bem como o Projeto de Engenharia correspondente. 

3.2.10 ANEXOS

Deverão constar os elementos e/ou dados e informações julgados necessários à 
elucidação dos subitens anteriores, tais como: desenhos, ilustrações, figuras, fotografias 
etc � bem como os Planos de Trabalho e Minutas de Convênios a serem lavrados. 

4 APRESENTAÇÃO 

O trabalho, uma vez concluído, deverá ser apresentado inicialmente sob forma de minuta 
e, por fim, na forma de Impressão Definitiva, em número de vias a ser definido em cada 
caso. O texto correspondente deverá conter desenhos, gráficos, tabelas e ilustrações 
outras, em escalas e formatos adequados, em documentação impressa no tamanho A4. 

Em termos de via magnética, será entregue um exemplar completo de toda a 
documentação listada, atendida a especificação em cada caso, fixada pelo DNIT. 

5 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar a equipe técnica responsável pela elaboração do Programa 
Ambiental, indicando a área profissional e o número do registro no respectivo Conselho de 
Classe. 
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A empresa e a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos deverão estar 
cadastradas no �Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental�, conforme determina a Lei nº 6938, de 31/08/1981, e a Instrução Normativa nº 
10, de 17/08/2001, do IBAMA. 

O Responsável Técnico pela elaboração do Programa deverá assinar a última folha e 
rubricar todas as demais folhas de um conjunto do Programa em foco. 
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Anexo 1 
Esquema de Inter-Relacionamento entre os Programas de Desapropriação 

e de Reassentamento da População de Baixa Renda 

GESTÃO ATIVIDADES C ONV ÊN IOS
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Anexo 2 
AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JURÍDICA E TÉCNICA 

Aspectos Operacionais 

 Assistência Social 

A assistência social às famílias contempladas no Subprograma de Auxílio na 
Reconstrução de Moradia da População de Baixa Renda durante a seleção da nova área 
de moradia e da mudança para a nova casa, visa minimizar danos e transtornos 
decorrentes da execução do projeto, bem como atender instrumentos normativos de 
diretrizes e exigências do DNIT e do IBAMA.  

As atividades e ações, bem como as formas de execução e responsabilidades inerentes à 
assistência social, exigem um trabalho de cooperação e integração entre várias 
instituições. As mesmas encontram-se agrupadas em três grandes blocos: �Participação 
das famílias assistidas�; �Acompanhamento no processo de desapropriação, reconstrução 
e mudança de domicílio� e �Melhoria da qualidade de vida das famílias assistidas e 
integração na nova comunidade�. 

Nesse contexto, os aspectos fundamentais da assistência social segundo essa 
classificação, encontram-se descritos nos quadros seguintes. 

 Participação das famílias assistidas 

Objetivo 

Incentivar a participação comunitária, principalmente em grupos de defesa de interesses e 
de promoção do bem estar familiar e público. 

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Difundir na comunidade a necessidade de participar 
organizadamente nas reuniões destinadas à implantação do Programa. 

2. Difundir a idéia e os sentimentos positivos relacionados à 
importância da participação comunitária sem perda da noção 
fundamental da individualidade. 

3. Difundir a idéia e os sentimentos de que cada grupo social tem 
interesses específicos e que estes devem e podem ser defendidos nas 
instâncias apropriadas, de acordo com regras explícitas e pactuadas 
entre as partes. 

4. Promover o conhecimento de técnicas relacionadas à organização 
de reuniões, registros e deliberações.  

5. Estabelecer em comum com a comunidade organizada, uma lista de 
interesses e um programa de encaminhamentos desses interesses, 
tendo em vista a implantação da obra viária. 

6. Fornecer informações sobre o conteúdo e a forma de operação do 
termo de adesão de responsabilidade das famílias. 

 

Execução 
a) Reuniões em grupos com as 
famílias incluídas no Programa 
Reassentamento das comunidades 
afetadas. 
b) Reuniões individuais com as 
famílias dispersas incluídas no 
Reassentamento 
Responsabilidade
a) Assistência técnica: COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares) 
b) Assistência social e jurídica: 
.  Associações de Municípios 
.  Prefeituras municipais 
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 Acompanhamento no processo de desapropriação, reconstrução e mudança de 
domicílio.

Objetivo 

Fornecer subsídios e orientar as famílias para que possam acompanhar os procedimentos 
de desapropriação e reconstrução das habitações e a mudança para os novos domicílios.  

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Elaborar cartilha de orientação para prover informações às famílias 
a serem afetadas (contendo por ex. direitos e deveres, procedimentos 
de levantamento patrimonial, formas de fixar valores, modalidades, 
participantes, prazos etc.).

Equipe de comunicação social do 
empreendedor e Prefeituras municipais. 

2. Dar assistência social às famílias reassentadas. Assistência social pela equipe do 
empreendedor, apoiada por técnicos de 
Prefeituras municipais e da COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). 

3. Revisão e reavaliação do cadastro patrimonial bem como a 
atualização dos dados socioeconômicos, mediante coleta 
complementar de informações sobre as famílias a serem afetadas. 

a) Engenheiro e advogado do 
empreendedor para a atualização do 
cadastro patrimonial; 
b) Assistente social: Prefeituras e/ou 
COHAB (ou Órgão com atribuições 
similares). 

4. Fazer registro fotográfico das moradias antes e após as 
respectivas mudanças.  

Assistente social do empreendedor, com 
o apoio das Prefeituras e/ou COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). 

 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias assistidas e integração na nova comunidade 

Objetivo 

Promover o desenvolvimento social e ambiental da qualidade de vida das famílias 
envolvidas. 

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Promover a difusão de conhecimentos e técnicas de: 
economia doméstica 
manutenção da saúde e higiene familiar 
manutenção de condições ambientais adequadas nas imediações da 
residência, (por exemplo, construção, manutenção e limpeza de fossas, 
deposição e lançamentos apropriados de dejetos residenciais). 

a) Mobilização de órgãos de 
assistência social das Prefeituras e da 
Comunidade. 
b) Participação das Prefeituras 
municipais. 

2. Promover o espírito de participação  em associações comunitárias e 
entidades de interesse específico. 

Prefeituras municipais e/ou COHAB 
(ou Órgão com atribuições similares) 
Entidades comunitárias 

 

 Assistência Jurídica 

Com acentuada freqüência, na análise dos laudos patrimoniais elaborados para fins de 
desapropriação verifica-se que no universo das propriedades existentes ao longo de 
trajetos rodoviários (existentes ou futuros) existem vários imóveis com problemas de 
titularidade. Esses problemas serão resolvidos durante os trabalhos de revisão e 
atualização dos laudos existentes para levantamento definitivo das condições 
patrimoniais, que incluem os aspectos relacionados à titularidade. A confecção do 
documento e registros pertinentes aos novos domicílios, também serão objeto de atenção 
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do Programa.  Para isso, esses trabalhos vão valer-se dos serviços da Procuradoria 
Especializada do DNIT, com o apoio de profissionais da COHAB (ou Órgão com 
atribuições similares) e das Prefeituras envolvidas. 

Essa atividade deverá contar com a participação das seguintes instituições: 

– DNIT; 

– Departamento Jurídico da COHAB (ou Órgão com atribuições similares); 
– Prefeituras Municipais. 

 Assistência Técnica 

As ações de Assistência Técnica serão desenvolvidas basicamente pela COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). As atividades previstas envolvem tarefas de: 

– Elaboração dos projetos de urbanização das áreas selecionadas para a 
reconstrução; 

– Elaboração de projetos construtivos das novas moradias com base nas 
características gerais identificadas nos laudos de avaliação patrimonial a serem 
fornecidos pelo empreendedor; 

– Orientação técnica e legal durante a construção das obras; 

– Cumprimento das normas de segurança durante as construções; 
– Presença dos engenheiros e arquitetos junto à comunidade orientando-a com 

relação a técnicas de conservação e manutenção das residências e outras 
edificações; 

– Avaliação técnica e financeira das moradias prontas a serem adquiridas, quando 
for esta a opção feita pela família assistida; 

– Mobilizar a comunidade para que ela acompanhe a elaboração dos projetos e a 
construção das obras; 

– Promover a participação efetiva dos proprietários de imóveis nos treinamentos de 
conservação e manutenção das edificações, oferecidos pelos engenheiros e 
arquitetos. 

 Compromisso das Famílias Assistidas 

As famílias assistidas deverão se comprometer a: 

– Aderir aos Programas de Participação comunitária, especialmente aqueles 
voltados para definição de novas áreas; 

– Escolher o modelo (gabarito) de moradia, segundo as características do plano de 
participação escolhido; 

– Respeitar e executar as determinações técnicas propostas pelos profissionais. 
NOTA: Os procedimentos de assistência técnica a serem desenvolvidos no contexto do 

Programa de Desapropriação, após a conclusão do Programa, poderão 
continuar sendo utilizados pelas instituições participantes, exceto pelo DNIT - 
que se retirará em função do cumprimento das ações de sua responsabilidade. 
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Considerações Finais 

Por fim, recomenda-se que o DNIT, estabeleça os meios necessários para que as 
experiências com as ações voltadas para a assistência social, jurídica e técnica a serem 
realizadas durante a execução das obras relativas ao empreendimento possam servir de 
subsídios para outros projetos rodoviários. Nesse sentido o empreendedor deverá 
desenvolver as seguintes ações: 

– Fazer registro dos procedimentos e resultados obtidos; 

– Analisar e avaliar as experiências; 
– Elaborar documento dos resultados; 

– Publicar e divulgar as experiências. 
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ANEXO B.15 
IS-14 – PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DA  

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

1 OBJETIVO 

Definir e especificar os serviços relativos à elaboração do Programa de Reassentamento 
da População de Baixa Renda � Programa este integrante do PBA � Plano Básico 
Ambiental, referente a um Empreendimento Rodoviário. 

2 CONTEÚDO 

O Programa em foco, cuja confecção deverá atender ao disposto nos Estudos Ambientais 
(EIA ou outros) correspondentes � bem como eventuais prescrições formuladas pelo 
Órgão Ambiental competente quando por ocasião da concessão da competente licença 
prévia ou posteriormente a título de exigência complementar, no caso geral, 
compreenderá o desenvolvimento das seguintes Seções/Temas: Introdução, Objetivo, 
Procedimentos Metodológicos para Elaboração do Programa, Atividades/Ações para 
Implantação do Programa, Articulação Institucional, Monitoramento, Orçamento e Fonte 
de Recursos, Cronograma, Referências e Anexos. 

3 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

No desenvolvimento do Programa, com a finalidade de definir as atividades � fim a serem 
implementadas na fase de execução das obras, deverá ser observado sucessivamente, o 
seguinte: 

3.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Previamente à elaboração propriamente dita do Programa, deverão ser cumpridas as 
etapas que se descreve a seguir, nos subitens 3.1.1 a 3.1.3. 

3.1.1 ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO/NORMATIVOS QUE DISPÕEM 
SOBRE O TEMA

Estas atividades deverão contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes 
documentos: 

a) EIA/RIMA ou documento substitutivo, relativo ao Empreendimento correspondente. 
b) Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia 

correspondente, em fase de elaboração ou concluído. 
c) Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, em 

especial os Escopos Básicos e Instruções de Serviço, relacionados com a 
elaboração do Projeto de Desapropriação; 

d) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 

e) Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populações Afetadas em 
Obras Rodoviárias. 

f) Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente citados/identificados 
ante a sua eventual utilização. 
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3.1.2 AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS ELEMENTOS/DADOS 
TÉCNICOS DISPONÍVEIS

A avaliação de tais atributos será procedida com base na análise do EIA/RIMA e dos 
elementos, então disponíveis do Projeto de Engenharia e tendo em mira o pleno 
atendimento ao objetivo do Programa. 

Tal avaliação deverá envolver a participação em reuniões com a equipe técnica 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia e entrevistas com representantes 
dos Órgãos Federais e Regionais específicos � bem como a realização de inspeções ao 
trecho em estudo, objetivando o reconhecimento e a checagem geral das 
condições/particularidades do trecho. 

NOTA: Se tempestivo, a empresa encarregada da elaboração do Programa Ambiental, 
deverá participar da (s) Audiência (s) Pública (s) organizada (s) pelo Órgão 
Ambiental competente. 

Alternativamente, deverá tomar conhecimento das entidades participantes, com 
respectivos representantes e eventuais manifestações, através da leitura das atas e para 
a devida consideração. 

3.1.3 ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO DE ENGENHARIA E/OU AOS ESTUDOS
AMBIENTAIS

Tal elaboração deverá ter lugar desde que constatada a insuficiência dos elementos 
disponíveis. Os serviços específicos, a serem então desenvolvidos, terão seu respectivo 
escopo elaborado por proposição da Empresa encarregada da elaboração do Programa, 
cabendo a respectiva execução, preferencialmente à empresa encarregada da elaboração 
do Projeto de Engenharia. 

3.2 ELABORAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA

Para fins de elaboração documental do Programa e, no sentido de se alcançar formatação 
padronizada para o elenco de Programas, na confecção de cada uma das seções/temas 
mencionados no item 2, deverá ser sucessivamente considerado o seguinte: 

3.2.1 INTRODUÇÃO

Consistirá na abordagem sumária dos tópicos específicos do empreendimento, no sentido 
de justificar a elaboração do Programa Ambiental em foco. 

Deverá ser efetivado: 

 A abordagem sumária sobre as condições da Faixa de Domínio, em termos de sua 
ocupação e considerando eventuais desapropriações já processadas por ocasião 
da implantação preliminar da via, se for o caso. 

 O registro de que o programa guarda acentuada interface com o Programa de 
Desapropriação, podendo ser assumido como um desdobramento particular deste 
e, assim, envolve em um estágio inicial um elenco de atividades comuns com a 
elaboração do Programa de Desapropriação, focalizado na IS-13. 

 Um breve e objetivo registro sobre os aspectos de cunho institucional interferentes. 
3.2.2 OBJETIVO

Deverá ser apresentado o objetivo principal/geral do Programa, desdobrando-o em seus 
objetivos específicos ou componentes. Fazer referência, outrossim ao caráter de 
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complementaridade e/ou de afinidade entre este Programa e outros Programas 
Ambientais contemplados na listagem constante do PBA, em especial o Programa de 
Desapropriação. 

3.2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESCOPO DE SERVIÇOS A SER DESENVOLVIDO NA 
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Será abordada a linha metodológica então definida e adotada, a qual estará devidamente 
subsidiada pelos instrumentos então reportados no subitem 3.1.1. � cumprindo observar, 
conforme já exposto, que o Programa guarda acentuada interface com o Programa de 
Desapropriação e envolve, em seu estágio inicial, um elenco de atividades comuns à 
elaboração do Programa de Desapropriação. 

De outra parte, sabidamente, o processo de desapropriação e/ou reassentamento sempre 
gera impactos negativos significativos no cotidiano das famílias afetadas � notadamente 
no caso de famílias de baixa renda. 

Este fato recomenda que, além das atividades inerentes ao objetivo final do Programa, 
sejam definidas e desenvolvidas atividades relacionadas com a comunicação social e a 
participação das comunidades � bem como com a caracterização da vulnerabilidade dos 
grupos familiares e a definição do público alvo a ser afetado. 

Neste sentido, o escopo de serviços então desenvolvido, juntamente com os resultados 
alcançados em cada etapa e/ou atividades deverá ser registrado e considerará o disposto 
a seguir, na forma dos subitens 3.2.3.1 e 3.2.3.2. 

3.2.3.1 ATIVIDADES COMUNS À ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÃO E DE 
REASSENTAMENTO

Compreenderá as atividades enumeradas na forma dos sub-itens 3.2.3.1.1. a 3.2.3.1.8. � 
cuja seqüência cronológica de execução, em função de particularidades ocorrentes, 
poderá ser alterada. 

Da mesma maneira, em função das condições socioeconômicas do púbico alvo, 
eventualmente poderão ser suprimidas algumas das etapas a seguir descritas.  

3.2.3.1.1 ACOMPANHAMENTO / ANÁLISE DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

Tal ação, sempre que tempestiva, deverá se traduzir na co-participação na elaboração do 
Projeto de Desapropriação e deverá ser deter em especial nos seguintes tópicos: 

a) Levantamento da situação da faixa de domínio do trecho; 
b) Verificação quanto ao atendimento das premissas básicas do Programa, com base 

nas recomendações pertinentes constantes no EIA/RIMA e demais 
documentações disponíveis; 

c) Avaliação da necessidade de alteração ou de incorporação ao Projeto de 
Desapropriação do Projeto de Engenharia de tópicos julgados pertinentes, em 
função da análise procedida; 

d) Interação com a equipe encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia, 
com o objetivo de pesquisar soluções que reduzam as necessidades de 
desapropriação. 
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NOTA 1: A elaboração do Projeto de Desapropriação está normatizada no DNIT através 
de competentes instrumentos que definem os procedimentos de cunho técnico / 
administrativo / jurídico vigentes no DNIT. 

NOTA 2: As intervenções então ocorrentes, eventualmente, podem conduzir a alterações 
de traçado, previsão de acessos a lotes de terreno e ajustamentos na largura 
da faixa de domínio � entre outras. 

3.2.3.1.2 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Com vistas à devida divulgação de empreendimento e face aos eventuais transtornos e 
benefícios, deverão ser cumpridas as seguintes atividades. 

a) Elaboração de matérias, especialmente preparadas para jornais, programas de 
rádio e televisão, de alcance local e regional; 

b) Realização de reuniões e/ou palestras várias, envolvendo e/ou contando com a 
participação de autoridades municipais, membros de associações, moradores 
interessados, ONG e assistentes sociais. 

3.2.3.1.3 PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS.

Para esta finalidade, deverá ser organizado um grupo de participação comunitária � cujas 
principais atribuições serão: 

a) Consolidar as aspirações gerais do grupo de famílias a serem reassentadas; 

b) Identificar e selecionar as áreas mais apropriadas para reassentamento e/ou 
reconstrução de moradias; 

c) Motivar a participação das famílias afetadas; 
d) Identificar e/ou definir a infra-estrutura física e social adequada à comunidade; 

e) Evitar a perda de qualidade de vida das famílias reassentadas.  
NOTA: Para cada Município atingido deverá ser organizado um grupo de participação 

comunitária, a ser composto por Representante do DNIT, Representante do 
Poder Público Executivo Municipal, Lideranças / Representantes dos diferentes 
núcleos e comunidades afetadas e Representantes de ONG atuantes no 
Município. 

3.2.3.1.4 CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS GRUPOS FAMILIARES AFETADOS POR 
DESAPROPRIAÇÃO.

Para efeito de tal caracterização deverão ser identificados, entre outros os seguintes 
casos: 

a) Portadores de Deficiências Físicas, Habitantes de favelas e de zonas de risco; 
b) Famílias que vivem do produto de pequenos negócios, lares humildes, sem pai-de-

família;  
c) Aposentados; pequenos camponeses com economia de subsistência; população 

em risco de marginalização; 
d) População analfabeta;  

e) Minorias étnicas e idosos;  
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f) Grupos de população com risco de empobrecimento e de marginalização da 
sociedade. 

3.2.3.1.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Tal identificação será processada através de três etapas, a saber: 

a) Realização de pesquisa socioeconômica para caracterização da população 
afetada. 

Esta pesquisa orientada em função dos critérios de vulnerabilidades então definidos, 
deverá conduzir à efetivação da triagem das famílias afetadas e estabelecer os 
mecanismos a serem empregados para o correto equacionamento da questão 
desapropriação/reassentamento. 

Com base nesta pesquisa, deverá ser elaborada planilha contendo, para cada 
município da Área de Influência, os seguintes dados: 

 Número de imóveis, domicílios, famílias e pessoas; 
 Elementos e dados necessários à caracterização em foco. 

b) Análise e Definição do Perfil Socioeconômico do Público Alvo 
Para efeito de se traçar o perfil socioeconômico da população a participar do 
Programa devem ser considerados e analisados, entre outros, os seguintes tópicos: 
 Freqüência de mudança de residência, por parte dos moradores; 
 Proximidades das residências dos moradores; 

 Proximidades das residências dos moradores, dos locais de trabalho e das 
escolas; 

 Participação dos moradores em entidades representativas ou associações de 
interesse; 

 Condições de posse dos domínios ocupados pelos moradores; 
 Existência (eventual) de edificações residenciais que poderiam vir a ser utilizadas, 

na implantação do Programa. 
c) Elaboração do Cadastro Socioeconômico 

Deverá ser apresentado, para efeito de competente análise tal cadastro � para o qual 
se recomenda a adoção de planilha contendo sucessivamente as seguintes 
informações: 

 Número de moradores do Programa, conforme o tempo de residência no 
Município, segundo o local da residência anterior; 

 Número de moradores do Programa, conforme o tempo de residência no domicílio, 
segundo o tempo de residência no Município; 

 Pessoas que trabalham e se deslocam da residência para o trabalho, conforme a 
forma e a duração do deslocamento; 

 Pessoas que trabalham e se deslocam da residência para o trabalho, mediante a 
transposição da rodovia, segundo a duração do deslocamento; 
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 Número de moradores do Programa que freqüentam escola e se deslocam da 
residência para a escola, conforme forma e duração do deslocamento; 

 Pessoas que se deslocam para escola mediante transposição da rodovia, segundo 
a duração do deslocamento; 

 Número de residências existentes por lote de projeto / construção, segundo os 
grupo caracterizados de residências; 

 Número de moradores do Programa que participam em Associações e/ou 
Entidades � segundo as classes de Entidades; 

 Número de residências do Programa, conforme a condição de ocupação da 
residência. 

3.2.3.1.6 FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

O critério, que objetiva orientar o processo de seleção dos grupos familiares que poderão 
ser contemplados no Subprograma de Auxílio à Reconstrução ou no Programa de 
Reassentamento, deverá ser estabelecido com base no resultado do teste de 
vulnerabilidade e considerará, entre outros condicionamentos, os seguintes: 

 As famílias com renda per capta inferior a um salário mínimo por mês (critério 
renda); 

 As famílias em que seus titulares são pessoas idosas e maiores de 65 anos 
(critério idade); 

 As famílias em que os titulares ou cônjuges tenham deficiência física (critério 
deficiência física); 

 As famílias em que os titulares são viúvas, pensionistas ou não (critério estado 
civil); 

 As famílias em que os titulares são aposentados (critério aposentadoria). 

Com base nestes procedimentos, serão elaboradas sucessivamente, planilhas retratando 
os resultados finais alcançados segundo os critérios estabelecidos e separadamente por 
município. 

3.2.3.1.7 ENQUADRAMENTO DA POPULAÇÃO AFETADA

A população afetada será, então, considerada segundo as 3 condições seguintes: 

 Moradores proprietários; 
 Moradores não proprietários; 
 Imóveis sem domicílio. 

Em seqüência e, a partir de negociações com os desapropriandos será promovido o 
enquadramento da população afetada - a qual será então distribuída segundo 3 
condições, conforme o esquema de Interrelacionamento entre os Programas de 
Desapropriação e de Reassentamento de População de Baixa Renda (estabelecido para 
os referidos Programas, integrante do PBA elaborado para um empreendimento de 
adequação de capacidade de rodovia federal, constante no anexo 1 a esta Instrução de 
Serviço. 
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3.2.3.1.8 IMPLEMENTAÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES / REAVALIAÇÃO DOS LAUDOS

Deverá conter breve abordagem dispondo sobre a forma de participação e/ou interferência 
do Programa, relativamente aos seguintes tópicos: 

– Constituição das Comissões Regionais de Desapropriação. 
– Instauração dos Processos Desapropriatórios. 

– Regularização Plena da Faixa de Domínio da Rodovia. 
– Revisão dos Laudos de Avaliação dos Valores de Desapropriação. 
– Negociação com os Desapropriandos. 

– Efetivação das Desapropriações. 

Caberá ênfase especial quanto aos tópicos relacionados com a Revisão dos Laudos de 
Avaliação dos Valores de Desapropriação e a Negociação com os Desapropriandos, para 
os quais deverão ser considerados os seguintes critérios básicos: 

 Relativamente ao primeiro destes dois tópicos, recomenda-se que, para efeito de 
avaliação e valoração das benfeitorias sejam considerados os seguintes critérios 
básicos: 

a) Considerar, principalmente, a função social das benfeitorias, independentemente 
do valor monetário ou estado de conservação; 

b) Evitar ou minimizar transtornos de acessibilidade ao local de trabalho, estudo, 
serviços gerais de saúde, comércio e templos religiosos; 

c) Desenvolver esforços para que as famílias afetadas possam obter melhorias de 
qualidade de vida. 

 No tocante ao tópico de Negociação com os Desapropriandos é de se considerar 
que este se constitui na etapa crítica do processo. Tais negociações, embora 
sendo de caráter individual deverão atender a critérios gerais, tais como: 

a) Praticar preços justos nas avaliações e indenizações; 
b) Evitar que as famílias afetadas sofram perdas patrimoniais ou de qualidade de 

vida; 

c) Fazer com que o processo transcorra sem conflitos e questões judiciais. 

Cumpre observar ainda que nesta etapa de trabalho as famílias elegíveis (conforme os 
critérios de elegibilidade definidos) deverão formalizar sua adesão ao Subprograma de 
Auxílio à Reconstrução de Moradias ou ao Programa de Reassentamento. 

NOTA: O processo de desapropriação propriamente dito se encerra com a etapa de 
Efetivação das Desapropriações, após concluído o processo de Negociação � 
quando então é realizado em Cartório o pagamento dos valores da indenização 
acordada e efetuada a transferência da propriedade para o DNIT. 
Para o atendimento da população enquadrada e/ou a ser contemplada no 
Programa de Reassentamento, deverão ser adotados então os procedimentos 
estabelecidos a partir do subitem 3.2.3.2. 
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3.2.3.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO.

Deverão ser enfocados os tópicos relacionados com, os procedimentos de negociação e 
adesão, as alternativas habitacionais e formas de aquisição, os critérios para a seleção de 
áreas de reassentamento e a verificação da aplicação dos recursos � bem como as ações 
assistenciais, na forma que se segue: 

3.2.3.2.1 PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO E ADESÃO

Considerando que o Programa deverá ser executado especificamente sob a ótica da 
modalidade de adesão voluntária de famílias afetadas, este tópico deverá merecer a maior 
atenção e cuidado. 

Considera-se como fator estratégico para o sucesso do empreendimento, a negociação 
com o grupo populacional a ser reassentado, sem abrir mão dos princípios de 
negociações individuais, o que abre possibilidades para formas alternativas de 
atendimento habitacional.  

Destaca-se que no processo de negociação é de fundamental importância identificar as 
lideranças comunitárias, associações e entidades representativas e organizações 
governamentais que atuam na área. 

Deverão ser firmados competentes contratos de adesão ao Programa, explicitando-se os 
procedimentos a serem observados � definidos de comum acordo entre as partes 
envolvidas. 

A formalização de adesão deverá estar em formulário apropriado, assinado pelas duas 
partes e pelos representantes dos grupos gestores de participação comunitária.  

Deve-se destacar que, no caso, é necessário que o empreendedor mantenha, diretamente 
ou por meio de preposto, a vigilância (monitoria) sobre o afetado a ser beneficiado, em 
especial mediante o acompanhamento e vistoria da aplicação dos recursos recebidos, 
evitando dessa forma a desagradável situação em que, eventualmente, determinada 
família não chegue a reconstruir e/ou recompor adequadamente as suas benfeitorias em 
outra área. Nesses casos ocorrem e sobram problemas sociais que durante a obra, ou 
mesmo depois da sua conclusão, possam vir a ser fácil ou levianamente atribuídos ao 
DNIT.  

3.2.3.2.2 ALTERNATIVAS HABITACIONAIS E FORMAS DE AQUISIÇÃO

Em razão da condição de adesão voluntária, a definição precisa dos procedimentos e 
princípios para definir as alternativas habitacionais dependem de descrição, caso a caso. 

Não obstante este fato, deve ser assumida uma tipologia básica aonde estariam 
contempladas todas as alternativas possíveis e as ações correspondentes. Recomenda-
se para tanto a adoção do disposto no quadro que se segue o qual guarda 
correspondência com o fluxograma do esquema de relacionamento entre os Programas 
de Desapropriação e de Reassentamento da População de Baixa Renda reportado no 
subitem 3.2.3.1.7. e constante do anexo 1 a esta Instrução de Serviço. 
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Tabela 01 - Condição dos Moradores e Características das Alternativas 
Habitacionais.

Condição dos 
Moradores 

Adesão ao 
Programa Ação do Empreendedor Solução Habitacional 

Não Indenização Por conta própria Proprietários 

Sim Indenização e assistência na 
solução habitacional 

Opções: 
1. Aquisição de lotes em 
loteamento coletivo para 
autoconstrução da moradia; 
2. Aquisição de lotes isolados    
para autoconstrução da moradia; 
3. Aquisição de casa pronta; 

Inquilinos -- Indenização para multas 
contratuais e auxílio mudança; -- 

Morador de favor -- Compensação financeira e 
auxílio mudança -- 

Não Indenização de benfeitorias Por conta própria Ocupação irregular 
(invasões) 

Sim Indenização de benfeitorias e 
assistência na solução 
habitacional  

Opções: 
1. Aquisição de lotes em 
loteamento coletivo para 
autoconstrução da moradia; 
2. Aquisição de lotes isolados    
para autoconstrução da moradia; 
3. Aquisição de casa pronta. 

3.2.3.2.3 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE ÁREAS DE REASSENTAMENTO

Para esta finalidade deverá ser captada a expectativa de cada morador a ser 
contemplado, quanto ao local em que gostaria de morar, ante à necessidade de deixar o 
local aonde reside atualmente. 

Os resultados devem ser tabulados, considerando, separadamente cada Município. 

Como regra geral, na seleção da área deverá ser observado o seguinte: 

a) A seleção deve privilegiar soluções individuais e não massivas; 

b) A seleção deve privilegiar a distribuição espacial existente � salvo manifestações 
contrárias dos moradores; 

c) A seleção deve resguardar a manutenção de acessibilidade aos serviços em geral 
e a equipamentos urbanos. 

3.2.3.2.4 VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A vigilância e a fiscalização da aplicação correta dos recursos financeiros a serem 
repassados às famílias reassentadas é uma das atividades mais importantes para o 
sucesso do Programa. Nesse sentido, o Programa deverá definir medidas que possam 
evitar a fuga ou malversação de recursos. No contexto dessa preocupação, sugere-se 
adotar os seguintes procedimentos básicos: 

a) Discutir claramente, se necessário em vários momentos, os objetivos e as 
limitações do Programa de Reassentamento, com as famílias envolvidas; 
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b) Asseverar a necessidade de comportamento sem desvios de procedimentos e/ou 
de recursos; pois, a implantação do Programa será intensivamente fiscalizada; 

c) Deixar claro que os recursos financeiros são limitados e que o Programa possui 
suas metas a serem cumpridas, sendo vedada a entrada ou inclusão de outras 
famílias, não residentes anteriormente. Depois de �congeladas� a área e as 
benfeitorias, ninguém mais deverá ser incluído no Programa; 

d) Abrir canais de comunicação com o gestor ou empreendedor para que os 
interessados possam tratar das ações de reassentamento; por exemplo: 
disponibilizar linha telefônica, abrir espaço para acesso facilitado da população à 
unidade gestora, em determinado dia da semana, ou montar escritório volante que 
possa estar em épocas pré-fixadas junto aos núcleos de reassentamento, etc; 

A liberação de dinheiro deverá ser acompanhada pelos assistentes sociais dos parceiros 
institucionais, visando a manutenção de estreita vigilância na aplicação dos recursos e o 
atendimento de compromissos e/ou etapas pré-definidas e acordadas formalmente entre 
as partes; 

3.2.3.2.5 AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JURÍDICA E TÉCNICA

O Programa deverá prever três formas diferentes de assistência, a saber: 

 Assistência Social, para proporcionar apoio às famílias reassentadas na seleção 
da área para reassentamento, na reconstrução de moradias, na mudança para o 
novo domicílio e de integração pacífica na comunidade hospedeira, quando for o 
caso. A par disso, assegurar o apoio necessário àqueles que optarem por uma 
solução individual ou simples indenização. 

 Assistência Jurídica para assegurar a lisura dos atos praticados no 
reassentamento e promover junto a cartórios e prefeituras a regularização do 
empreendimento e da titularidade dos imóveis. 

 Assistência Técnica para a correta execução do projeto e das obras de 
autoconstrução da nova moradia, incluindo a obtenção de licença de construção e 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Também nos casos de aquisição 
de moradia pronta, será dado apoio às famílias nas negociações, de modo a 
garantir a correta avaliação do imóvel. 

Cumpre observar que as ações necessárias para desenvolver o reassentamento das 
famílias afetadas serão de responsabilidade do DNIT, o qual para agilizar as atividades 
pertinentes aos aspectos burocráticos, sociais, operacionais, jurídicos e técnicos irá 
promover, simultaneamente, a participação: 

– Das famílias; 
– De associações comunitárias; 
– De prefeituras municipais; 

– Da COHAB (ou Órgão com atribuições similares). 
NOTA:  Os aspectos operacionais necessários para desenvolver a assistência social, 

jurídica e técnica no âmbito do Programa de Reassentamento constam, em 
detalhes, no anexo 2 desta Instrução de Serviço.  
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3.2.4 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FASE DE EXECUÇÃO 
DAS OBRAS, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

Tais ações e atividades, deverão envolver a plena implantação / implementação do 
Programa de Reassentamento em consonância com o disposto no sub-item 3.2.3. 

3.2.5 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

No caso geral, deverá ser registrado que a implantação do Programa é de 
responsabilidade do DNIT que, para tanto, contará com o concurso de Empresas de 
Consultoria. 

As principais articulações institucionais dar-se-ão entre o DNIT, através de seus Órgãos 
locais/regionais e órgãos específicos, tais como Associações de Municípios, Prefeituras 
Municipais, Corregedoria Geral de Justiça, COHAB, CREA, Associações de Engenheiros 
e Arquitetos. 

3.2.6 MONITORAMENTO

O monitoramento deverá ser efetuado pela Fiscalização do DNIT que, eventualmente, 
para tanto, contará com a participação de Firma Consultora contratada. 

Especificamente, deverá ser dada ênfase à implantação de um plano de monitoramento 
relativamente ao Programa de Reassentamento e envolvendo as seguintes atividades 
básicas: 

a) Avaliação Socioeconômica; 
b) Avaliação ex-antes do processo de relocação; 
c) Avaliação, na situação ex-post, tão logo todas as famílias estejam relocadas; 

d) Avaliação, na situação ex-post, transcorridos seis meses após as novas moradias; 
e) Definição dos indicadores a serem usados; 
f) Procedimentos outros, compreendendo registro de dados e resultados obtidos, 

análise, e divulgação pertinente. 
NOTA: O objetivo principal dos monitoramentos dos Programas Ambientais consiste no 

acompanhamento sistemático dos respectivos indicadores ambientais, a fim de 
avaliar as evoluções das suas relações com os impactos ambientais 
identificados, possibilitando a aferição sistemática da eficácia e um ajustamento 
das medidas de controle e mitigadoras constantes do Programa, assegurando a 
melhoria contínua da gestão ambiental do empreendimento. 

3.2.7 ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS

Os componentes básicos a serem considerados deverão envolver os recursos previstos 
nos convênios a serem celebrados com os parceiros institucionais. 

NOTA: Os valores referentes à aquisição/construção de imóveis para atender ao 
reassentamento, deverão ser computados como custos ambientais 
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3.2.8 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Deverá ser apresentado o Cronograma, de forma vinculada ao Cronograma de Execução 
das Obras e considerando que o Reassentamento deverá ocorrer, em sua totalidade, 
preferencialmente na fase de pré-implantação do Empreendimento. 

Referido Cronograma deverá ser elaborado de forma desdobrada, cobrindo em separado 
cada uma das atividades/fases específicas definidas no Programa. 

3.2.9 REFERÊNCIAS

Deverá ser listada a Bibliografia e todo o instrumental normativo que subsidiou a 
elaboração do Programa � bem como o Projeto de Engenharia correspondente. 

3.2.10 ANEXOS

Deverão constar os elementos e/ou dados e informações julgados necessários à 
elucidação dos subitens anteriores, tais como: desenhos, ilustrações, figuras, fotografias 
etc � bem como os Planos de Trabalho e Minutas de Convênios a serem lavrados. 

4 APRESENTAÇÃO 

O trabalho, uma vez concluído, deverá ser apresentado inicialmente sob forma de minuta 
e, por fim, na forma de Impressão Definitiva, em número de vias a ser definido em cada 
caso. O texto correspondente deverá conter desenhos, gráficos, tabelas e ilustrações 
outras, em escalas e formatos adequados, em documentação impressa no tamanho A4. 

Em termos de via magnética, será entregue um exemplar completo de toda a 
documentação listada, atendida a especificação em cada caso, fixada pelo DNIT. 

5 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar a equipe técnica responsável pela elaboração do Programa 
Ambiental, indicando a área profissional e o número do registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

A empresa e a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos deverão estar 
cadastradas no �Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental�, conforme determina a Lei nº 6938, de 31/08/1981, e a Instrução Normativa nº 
10, de 17/08/2001, do IBAMA. 

O Responsável Técnico pela elaboração do Programa deverá assinar a última folha e 
rubricar todas as demais folhas de um conjunto do Programa em foco. 



Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários 266 

IS-14 � Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda 

Anexo 1 
Esquema de Inter-Relacionamento entre os Programas de Desapropriação 

e de Reassentamento da População de Baixa Renda 

GESTÃO ATIVIDADES C ONV ÊN IOS
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Anexo 2 
AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JURÍDICA E TÉCNICA 

Aspectos Operacionais 

 Assistência Social 

A assistência social às famílias reassentadas durante a seleção da nova área de 
moradia e da mudança das para a nova casa, visa minimizar danos e transtornos 
decorrentes da execução do projeto, bem como atender instrumentos normativos de 
diretrizes e exigências do DNIT e do IBAMA.  

As atividades e ações, bem como as formas de execução e responsabilidades inerentes à 
assistência social, exigem um trabalho de cooperação e integração entre várias 
instituições. As mesmas encontram-se agrupadas em três grandes blocos: �Participação 
das famílias assistidas�; �Acompanhamento no processo de reassentamento e mudança 
de domicílio� e �Melhoria de qualidade de vida das famílias assistidas e integração na 
nova comunidade�. 

Nesse contexto, os aspectos fundamentais da assistência social segundo essa 
classificação, encontram-se descritos nos quadros seguintes. 

 Participação das Famílias Assistidas 

Objetivo 

Incentivar a participação comunitária, principalmente em grupos de defesa de interesses e 
de promoção do bem estar familiar e público. 

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Difundir na comunidade a necessidade de participar 
organizadamente nas reuniões destinadas à implantação do Programa. 

2. Difundir a idéia e os sentimentos positivos relacionados à 
importância da participação comunitária sem perda da noção 
fundamental da individualidade. 

3. Difundir a idéia e os sentimentos de que cada grupo social tem 
interesses específicos e que estes devem e podem ser defendidos nas 
instâncias apropriadas, de acordo com regras explícitas e pactuadas 
entre as partes. 

4. Promover o conhecimento de técnicas relacionadas à organização 
de reuniões, registros e deliberações.  

5. Estabelecer em comum com a comunidade organizada, uma lista de 
interesses e campanha de esclarecimentos destes interesses, tendo em 
vista a implantação da obra viária. 

6. Fornecer informações sobre o conteúdo e a forma de operação do 
termo de adesão de responsabilidade das famílias. 

Execução 
a) Reuniões em grupos com as 
famílias incluídas no Programa 
Reassentamento das comunidades 
afetadas. 
b) Reuniões individuais com as 
famílias dispersas incluídas no 
Reassentamento 
Responsabilidade
a) Assistência técnica: COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares) 
b) Assistência social e jurídica: 
.  Associações de Municípios 
.  Prefeituras municipais 
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 Acompanhamento no processo de reassentamento e mudança de domicílio

Objetivo 

Fornecer subsídios e orientar as famílias para que possam acompanhar os procedimentos 
de desapropriação e reconstrução das habitações e a mudança para os novos domicílios.  

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Elaborar cartilha de orientação para prover informações às famílias 
a serem reassentadas (contendo por ex. direitos e deveres, 
procedimentos de levantamento patrimonial, formas de fixar valores, 
modalidades, participantes, prazos etc.).

Equipe de comunicação social do 
empreendedor e Prefeituras municipais. 

2. Dar assistência social às famílias reassentadas. Assistência social pela equipe do 
empreendedor, apoiada por técnicos de 
Prefeituras municipais e da COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). 

3. Revisão e reavaliação do cadastro patrimonial bem como a 
atualização dos dados socioeconômicos, mediante coleta 
complementar de informações sobre as famílias a serem reassentadas.

a) Engenheiro e advogado do 
empreendedor para a atualização do 
cadastro patrimonial; 
b) Assistente social: Prefeituras e/ou 
COHAB (ou Órgão com atribuições 
similares). 

4. Fazer registro fotográfico das moradias antes e após o 
reassentamento.  

Assistente social do empreendedor, com 
o apoio das Prefeituras e/ou COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). 

 

 Melhoria de qualidade de vida das famílias assistidas e integração na nova comunidade

Objetivo 

Promover o desenvolvimento social e ambiental da qualidade de vida das famílias 
envolvidas. 

Atividades/ações Forma de execução 
Responsabilidade

1. Promover a difusão de conhecimentos e técnicas de: 
economia doméstica 
manutenção da saúde e higiene familiar 
manutenção de condições ambientais adequadas nas imediações da 
residência, (por exemplo, construção, manutenção e limpeza de fossas, 
deposição e lançamentos apropriados de dejetos residenciais). 

a) Mobilização de órgãos de 
assistência social das Prefeituras e da 
Comunidade. 
b) Participação das Prefeituras 
municipais. 

2. Promover o espírito de participação  em associações comunitárias e 
entidades de interesse específico. 

Prefeituras municipais e/ou COHAB 
(ou Órgão com atribuições similares) 
Entidades comunitárias 

 

 Assistência Jurídica 

Com acentuada freqüência, na análise dos laudos patrimoniais elaborados para fins de 
desapropriação verifica-se que no universo das propriedades existentes ao longo de 
trajetos rodoviários (existentes ou futuros) existem vários imóveis com problemas de 
titularidade. Esses problemas serão resolvidos durante os trabalhos de revisão e 
atualização dos laudos existentes para levantamento definitivo das condições 
patrimoniais, que incluem os aspectos relacionados à titularidade. A confecção do 
documento e registros pertinentes aos novos domicílios, também serão objeto de atenção 
do Programa. Para isso, esses trabalhos vão valer-se dos serviços da Procuradoria 
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Especializada do DNIT, com o apoio de profissionais da COHAB (ou Órgão com 
atribuições similares) e das Prefeituras envolvidas. 

Essa atividade deverá contar com a participação das seguintes instituições: 

– DNIT; 

– Departamento Jurídico da COHAB (ou Órgão com atribuições similares); 
– Prefeituras Municipais. 

 Assistência Técnica 

As ações de Assistência Técnica serão desenvolvidas basicamente pela COHAB (ou 
Órgão com atribuições similares). As atividades previstas envolvem tarefas de: 

– Elaboração dos projetos de urbanização das áreas selecionadas para 
reassentamento; 

– Elaboração de projetos construtivos das novas moradias com base nas 
características gerais identificadas nos laudos de avaliação patrimonial a serem 
fornecidos pelo empreendedor; 

– Orientação técnica e legal durante a construção das obras; 
– Cumprimento das normas de segurança durante as construções; 
– Presença dos engenheiros e arquitetos junto à comunidade orientando-a com 

relação a técnicas de conservação e manutenção das residências e outras 
edificações; 

– Avaliação técnica e financeira das moradias prontas a serem adquiridas, quando 
for esta a opção feita pela família assistida; 

– Mobilizar a comunidade para que ela acompanhe a elaboração dos projetos e a 
construção das obras; 

– Promover a participação efetiva dos proprietários de imóveis nos treinamentos de 
conservação e manutenção das edificações, oferecidos pelos engenheiros e 
arquitetos. 

 Compromisso das Famílias Assistidas 
– As Famílias assistidas deverão se comprometer a: 
– Aderir aos Programas de Participação comunitária, especialmente aqueles 

voltados para definição de novas áreas; 
– Escolher o modelo (gabarito) de moradia, segundo as características do plano de 

participação escolhido; 
– Respeitar e executar as determinações técnicas propostas pelos profissionais. 

NOTA: Os procedimentos de assistência técnica a serem desenvolvidos no contexto do 
Programa de Reassentamento, após a conclusão do Programa poderão 
continuar sendo usadas pelas instituições participantes, exceto o DNIT - que se 
retirará em função do cumprimento das ações de sua responsabilidade. 
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Considerações Finais 

Por fim, recomenda-se que o DNIT, estabeleça os meios necessários para que as 
experiências com as ações voltadas para a assistência social, jurídica e técnica a serem 
realizadas durante a execução das obras relativas ao empreendimento possam servir de 
subsídios para outros projetos rodoviários. Nesse sentido o empreendedor deverá 
desenvolver as seguintes ações: 

– Fazer registro dos procedimentos e resultados obtidos; 

– Analisar e avaliar as experiências; 
– Elaborar documento dos resultados; 

– Publicar e divulgar as experiências. 
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ANEXO B.16 
IS-15 – PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS 

1 OBJETIVO 

Definir e especificar os serviços relativos à elaboração do Programa de Apoio às 
Comunidades Indígenas � Programa este integrante do PBA � Plano Básico Ambiental, 
referente a um Empreendimento Rodoviário. 

NOTA:  Os procedimentos especificados nesta Instrução de Serviço, resguardados os 
aspectos legais pertinentes, deverão ser estendidos, para a devida aplicação, 
objetivando a elaboração do Programa de Apoio/Assistência a Grupos Étnicos 
outros � tais como os Quilombolas. 

2 CONTEÚDO 

O Programa em foco, cuja confecção deverá atender ao disposto nos Estudos Ambientais 
(EIA ou outros) correspondentes � bem como eventuais prescrições formuladas pelo 
Órgão Ambiental competente quando por ocasião da concessão da competente licença 
prévia ou posteriormente a título de exigência complementar, no caso geral, 
compreenderá o desenvolvimento das seguintes Seções/Temas: Introdução, Objetivo, 
Procedimentos Metodológicos para Elaboração do Programa, Atividades/Ações para 
Implantação do Programa, Articulação Institucional, Monitoramento, Orçamento e Fonte 
de Recursos, Cronograma, Referências e Anexos. 

3 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

No desenvolvimento do Programa, com a finalidade de definir as atividades � fim a serem 
implementadas na fase de execução das obras, deverá ser observado sucessivamente, o 
seguinte: 

3.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Previamente à elaboração propriamente dita do Programa, deverão ser cumpridas as 
etapas que se descreve a seguir, nos subitens 3.1.1 a 3.1.3. 

3.1.1 ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO//NORMATIVOS QUE DISPÕEM 
SOBRE O TEMA

Estas atividades deverão contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes 
documentos: 

a) EIA/RIMA ou documento substitutivo, relativo ao Empreendimento correspondente; 
b) Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia 

correspondente, em fase de elaboração ou concluído; 
c) Instrumentos Normativos, elementos e Instruções pertinentes existentes na FUNAI; 
d) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias. 
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e) Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente citados/identificados, 
ante a sua eventual utilização. 

3.1.2 AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS ELEMENTOS/DADOS 
TÉCNICOS DISPONÍVEIS

A avaliação de tais atributos será procedida com base na análise do EIA/RIMA e dos 
elementos, então disponíveis do Projeto de Engenharia e tendo em mira o pleno 
atendimento ao objetivo do Programa. 

Tal avaliação deverá envolver a participação em reuniões com a equipe técnica 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia e entrevistas com representantes 
dos Órgãos Federais e Regionais específicos � bem como a realização de inspeções ao 
trecho em estudo, objetivando o reconhecimento e a checagem geral das 
condições/particularidades do trecho. 

NOTA: Se tempestivo, a empresa encarregada da elaboração do Programa Ambiental, 
deverá participar da (s) Audiência (s) Pública (s) organizada (s) pelo Órgão 
Ambiental competente. 

Alternativamente, deverá tomar conhecimento das entidades participantes, com 
respectivos representantes e eventuais manifestações, através da leitura das atas e para 
a devida consideração. 

3.1.3 ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO DE ENGENHARIA E/OU AOS ESTUDOS
AMBIENTAIS

Tal elaboração deverá ter lugar desde que constatada a insuficiência dos elementos 
disponíveis. Os serviços específicos, a serem então desenvolvidos, terão seu respectivo 
escopo elaborado por proposição da Empresa encarregada da elaboração do Programa, 
cabendo a respectiva execução, preferencialmente à empresa encarregada da elaboração 
do Projeto de Engenharia. 

3.2 ELABORAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA

Para fins de elaboração documental do Programa e, no sentido de se alcançar formatação 
padronizada para o elenco de Programas, na confecção de cada uma das seções/temas 
mencionados no item 2 deverá ser sucessivamente considerado o seguinte: 

3.2.1 INTRODUÇÃO

Consistirá na abordagem sumária dos tópicos específicos do empreendimento, no sentido 
de justificar a elaboração do Programa Ambiental em foco. 

Deverá se reportar, quando for o caso à abordagem alusiva ao tema, constante no 
EIA/RIMA. 
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De outra parte, deverá conter breves comentários sobre as populações indígenas e suas 
vinculações étnicas, a serem afetadas pelo empreendimento, bem como a respectiva 
interação com a via. 

3.2.2 OBJETIVO

Deverá ser apresentado o objetivo principal/geral do Programa, desdobrando-o em seus 
objetivos específicos ou componentes. Fazer referência, outrossim ao caráter de 
complementaridade e/ou de afinidade entre este Programa e outros Programas 
Ambientais contemplados na listagem constante do PBA. 

3.2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESCOPO DE SERVIÇOS A SER DESENVOLVIDO NA 
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Será abordada a linha metodológica então definida e adotada, a qual estará devidamente 
subsidiada pelos instrumentos então reportados no subitem 3.1.1. 

O escopo de serviços então desenvolvido, juntamente com os resultados alcançados em 
cada etapa deverá ser registrado e compreenderá, entre outros tópicos, os seguintes: 

3.2.3.1 TRABALHOS DE CAMPO

Deverão ser desenvolvidas tais atividades, compreendendo a visita a todas as 
comunidades indígenas a serem afetadas, bem como as áreas já ocupadas pelos 
indígenas mas que, na época da visita, estejam desocupadas. 

No processo de coleta de dados deverão ser adotadas as seguintes técnicas: 

a) Gravação de Depoimentos e Reuniões 
Deverá ser promovido o registro em fitas cassete ou DVD de depoimentos das 
lideranças e das pessoas de significativa importância para o seu grupo social. 
Os depoimentos e discursos deverão discorrer sobre os vários temas, envolvendo 
aspectos territoriais, econômicos, sociais, políticos e de relação interétnica, de sorte a 
permitir a identificação de sua forma de organização social, sua cultura no âmbito 
geral e a sua relação com o empreendimento � bem como respectivos impactos. 

NOTA: Deverão ser reunidos, ainda aqui, gravações e depoimentos realizados em 
épocas anteriores, nas várias aldeias da região, de sorte a subsidiar a história 
da ocupação atual e pretérita. 

b) Elaboração de atas concernentes às reuniões havidas 

c) Registros escritos de observação e testemunhos etnográficos  
Por ocasião da visita às várias comunidades para a tomada de depoimentos, a equipe 
encarregada da elaboração dos trabalhos deverá registrar as observações então 
colhidas sobre as relações sociais e de parentesco, a economia do grupo, o ambiente 
natural, sua organização espacial, os elementos e dados referentes, a genealogia e 
parentesco, as relações com indivíduos e instituições da sociedade envolvente, bem 
como a maneira e intensidade como o empreendimento deverá influenciar o cotidiano. 
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d) Registro Fotográfico das Localidades e seus habitantes 

Concomitantemente às formas de coletas de dados então desenvolvidas, deverá ser 
efetuado o registro fotográfico do ambiente e de pessoas de todas as comunidades 
pesquisadas, com vistas a complementação e ilustração dos dados físicos dos 
aspectos levantados, a serem objeto de descrição. 

3.2.3.2 REALIZAÇÃO DE PESQUISA COMPLEMENTAR

Tal pesquisa, quando necessária, deverá consistir no levantamento de toda a 
documentação relativa à legislação indígena ambiental e de laudos e textos temáticos 
relacionados a impactos socioambientais da espécie, como populações indígenas, bem 
como no levantamento de todas as informações históricas e antropológicas a respeito das 
etnias alvo do respectivo estudo. 

3.2.3.3 ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS 

De posse de todo o acervo então disponível, assim acumulado, ter-se-á condições de 
alcançar a compreensão e aprofundamento dos dados etnográficos obtidos na pesquisa 
de campo, num processo de entrelaçamento e de aprimoramento, bem como se obter 
informações da teoria antropológica atualizada, em termos de laudos, perícias e estudos 
antropológicos de populações indígenas afetadas por grandes empreendimentos, de 
caráter desenvolvimentista. 

A análise sistemática então procedida, envolvendo a confrontação entre os dados, 
ensejará a formulação de hipóteses consistentes, quanto aos impactos do 
empreendimento sobre tais populações. 

Deverá ser então elaborado um Relatório Descritivo sobre cada aldeia indígena � o qual 
discorrerá, entre outros tópicos, sobre o seguinte: 

a) Descrição da área ocupada pela comunidade indígena, enfocando a situação fundiária 
da área, a sua adequabilidade e suficiência espacial, as condições de saneamento e 
estabilidade existentes � bem como a natureza da vegetação existente em seu 
entorno; 

b) Aspectos relacionados com a ocupação e o uso do solo, abordando: As edificações 
existentes (residências, casa cerimonial, casas comunitárias e galpões), as 
benfeitorias existentes, em termos de roças, plantas frutíferas e medicinais, e 
caminhos � bem como gado, em geral e animais domésticos;  

c) Recursos hídricos disponíveis, considerando a captação, o abastecimento e a 
distribuição da água e suas condições de tratamento; 

d) Principais atividades desenvolvidas pela comunidade, relacionadas com o seu 
respectivo sustento (produção x consumo), listando os principais produtos cultivados, 
e/ou trabalhados e comercializados; 

e) Recursos disponíveis, em termos de atendimento à educação e a saúde, com a 
indicação da origem/natureza dos setores que prestam atendimento � bem como sua 
qualidade e suficiência e resultados alcançados; 
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f) Caracterização da população, considerando a constituição dos grupos familiares 
existentes, número de famílias e dados numéricos outros � bem como a composição 
organizacional e sociopolítica da aldeia, suas lideranças e seu relacionamento com 
outras aldeias e com a sociedade envolvente; 

g) Histórico da ocupação da área, pelos indígenas; 
h) Os impactos ambientais que deverão incidir sobre a comunidade indígena, como 

decorrência do empreendimento; 
i) Os principais pleitos da comunidade indígena. 

3.2.4 DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS A SEREM IMPLEMENTADAS

Para definição de tais medidas, a ser processada com base na análise focalizada em 
3.2.3.3, deverá ser considerado, sucessivamente, o constante nos subitens 3.2.4.1 e 
3.2.4.2 que se seguem. 

3.2.4.1 MEDIDAS DE CARÁTER GERAL

Tais medidas, em função do resultado da análise processada, deverão envolver os 
seguintes aspectos, de cunho genérico: 

a) Elaboração de cartilha que apresente conteúdo básico de informações antropológicas 
dos grupos étnicos afetados, direcionados aos profissionais que estarão trabalhando 
nas obras e que servirão de orientação para a adoção de procedimentos e 
comportamentos adequados; 

b) Realização de palestras e encontros com todos os profissionais que trabalharão nas 
obras objetivando explicitação e debate dos conteúdos abordados na cartilha; 

c) Construção de canteiro de obras e acampamentos a uma certa distância das terras 
indígenas, sugerindo-se, sempre que possível, um mínimo de 4 km; 

d) Respeito aos limites e entorno das áreas indígenas, quanto ao trânsito e ao 
estacionamento de máquinas e veículos; 

e) Instalação de placas de sinalização adequadas, nos dois sentidos da rodovia, nas 
proximidades das áreas indígenas; 

f) Instalação de placas indicativas das áreas indígenas, nas quais deverá constar a 
proibição da entrada de pessoas estranhas. 

3.2.4.2 MEDIDAS DE CARÁTER ESPECÍFICO

Estas medidas, considerando o constante no Relatório Descritivo focalizado no item 
3.2.3.3 e atendendo especificamente cada uma das comunidades afetadas deverá, entre 
outros tópicos, envolver a adoção de procedimentos relacionados, conforme o caso, com 
o atendimento ao seguinte: 

a) Regularização fundiária da área; 
b) Disponibilidade de área adequada para o assentamento da comunidade; 

c) Disponibilidade de área para a casa de artesanato; 
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d) Apoio para a transferência da comunidade; 

e) Construção de edificações em geral (residências, casas comunitárias, escolas, 
galpões); 

f) Implantação de pomares; 
g) Fornecimento de mudas e/ou transplante de mudas; 

h) Implantação de benfeitorias � tais como currais, porteiras e cercas; 
i) Fornecimento de equipamentos agrícolas (arado, carroças e viaturas); 
j) Fornecimento de gado em geral, alevinos e aves domésticas; 

k) Apoio a atividades pesqueiras; 
l) Apoio para o desenvolvimento de projetos de agricultura sustentável; 

m) Melhorias de caminhos/acessos utilizados. 
NOTA:  Os condicionamentos e os elementos / componentes então instituídos na forma 

dos subitens 3.2.4.1 a 3.2.4.2, sempre que pertinentes, deverão estar de forma 
plena e precisa devidamente incorporados ao Projeto de Engenharia. Para se 
assegurar de tal incorporação, deverá ser concebida e implementada 
sistemática de acompanhamento e registro, envolvendo ação interativa com a 
equipe encarregada da elaboração de Projeto de Engenharia e com o concurso 
de atas de reuniões, elaboração de fluxogramas e matrizes de 
correspondência. 

3.2.5 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

No caso geral, deverá ser registrado que a implantação do Programa é de 
responsabilidade do DNIT que, para tanto, contará com o concurso de Firmas 
Empreiteiras de Obras e Empresas de Consultoria. 

As principais articulações institucionais dar-se-ão entre o DNIT, através de seus Órgãos 
locais/regionais e a própria equipe técnica da FUNAI. 

3.2.6 MONITORAMENTO

O monitoramento deverá ser efetuado pela Fiscalização do DNIT que, eventualmente, 
para tanto, contará com a participação de Firma Consultora contratada. 

As atividades deverão ser iniciadas antes do inicio das obras e envolverão o 
acompanhamento e a fiscalização de todo o complexo das atividades interferentes com as 
comunidades indígenas, por um período que deve corresponder ao Cronograma de 
Execução das Obras e estender-se por período adicional. 

NOTA: O objetivo principal dos monitoramentos dos Programas Ambientais consiste no 
acompanhamento sistemático dos respectivos indicadores ambientais, a fim de 
avaliar as evoluções das suas relações com os impactos ambientais 
identificados, possibilitando a aferição sistemática da eficácia e um ajustamento 
das medidas de controle e mitigadoras constantes do Programa, assegurando a 
melhoria contínua da gestão ambiental do empreendimento. 
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3.2.7 ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS

O orçamento para implantação do Programa deverá ser obtido considerando os custos 
estimados referentes às atividades e medidas propostas no item 3.2.4. 

Os resultados deverão ser apresentados em forma tabular, considerando separadamente 
cada unidade a ser atendida e, em cada caso, contendo as informações e dados 
referentes à descrição das atividades, detalhamentos, custos estimados e responsáveis 
(e/ou parceiros eventuais), encarregados da implementação. 

Deverá ser, então, apresentado o orçamento correspondente, com a respectiva Memória 
de Cálculo. Desde que definida, será informada a fonte de recursos correspondente. 

3.2.8 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Deverá ser estabelecido o Cronograma referente à implantação deste Programa, o qual 
guardará correspondência com a execução das respectivas obras de implantação. 

O Cronograma, conforme o caso, deverá cobrir período anterior ao início das obras, para 
atender as medidas eventualmente definidas para implementação na fase de pré-
implantação das obras. 

Deverá ser desdobrado para cada comunidade contemplada e considerando também em 
separado cada medida ou atividade específica, conforme exposto no item 3.2.4. 

3.2.9 REFERÊNCIAS

Deverá ser listada a Bibliografia e todo o instrumental normativo que subsidiou a 
elaboração do Programa � bem como o Projeto de Engenharia correspondente. 

3.2.10 ANEXOS

Deverão constar os elementos e/ou dados e informações julgados necessários à 
elucidação dos subitens anteriores, tais como: desenhos, ilustrações, figuras, fotografias 
etc. 

4 APRESENTAÇÃO 

O trabalho, uma vez concluído, deverá ser apresentado inicialmente sob forma de minuta 
e, por fim, na forma de Impressão Definitiva, em número de vias a ser definido em cada 
caso. O texto correspondente deverá conter desenhos, gráficos, tabelas e ilustrações 
outras, em escalas e formatos adequados, em documentação impressa no tamanho A4. 

Em termos de via magnética, será entregue um exemplar completo de toda a 
documentação listada, atendida a especificação em cada caso, fixada pelo DNIT. 
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5 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar a equipe técnica responsável pela elaboração do Programa 
Ambiental, indicando a área profissional e o número do registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

A empresa e a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos deverão estar 
cadastradas no �Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental�, conforme determina a Lei nº 6938, de 31/08/1981, e a Instrução Normativa nº 
10, de 17/08/2001, do IBAMA. 

O Responsável Técnico pela elaboração do Programa deverá assinar a última folha e 
rubricar todas as demais folhas de um conjunto do Programa em foco. 
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ANEXO B.17 
IS-16 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, 

ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

1 OBJETIVO 

Definir e especificar os serviços relativos à elaboração do Programa de Proteção ao 
Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Arqueológico e Espeleológico � Programa este 
integrante do PBA � Plano Básico Ambiental, referente a um Empreendimento Rodoviário. 

O Programa em foco deverá ser compartimentado em 2 Subprogramas, a saber: 

O �Subprograma de Proteção ao Patrimônio Histórico / Cultural / Artístico / Arqueológico� 
e o �Subprograma de Proteção ao Patrimônio Espeleológico�. 

2 CONTEÚDO 

O Programa em foco, cuja confecção deverá atender ao disposto nos Estudos Ambientais 
(EIA ou outros) correspondentes � bem como eventuais prescrições formuladas pelo 
Órgão Ambiental competente quando por ocasião da concessão da competente licença 
prévia ou posteriormente a título de exigência complementar, no caso geral, 
compreenderá o desenvolvimento das seguintes Seções/Temas: Introdução, Objetivo, 
Procedimentos Metodológicos para Elaboração do Programa, Atividades/Ações para 
Implantação do Programa, Articulação Institucional, Monitoramento, Orçamento e Fonte 
de Recursos, Cronograma, Referências e Anexos. 

3 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

No desenvolvimento do Programa, a ser elaborado por profissionais legalmente 
habilitados, e com a finalidade de definir as atividades � fim a serem implementadas na 
fase de execução das obras, deverá ser observado sucessivamente, o seguinte: 

3.1 ELABORAÇÃO DO SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
CULTURAL, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

3.1.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Previamente à elaboração propriamente dita do Subprograma, deverão ser cumpridas as 
etapas que se descreve a seguir, nos subitens 3.1.1.1 a 3.1.1.3, e outras estabelecidas / 
definidas pelos profissionais responsáveis pela elaboração do Subprograma. 

3.1.1.1 ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO//NORMATIVOS QUE DISPÕEM 
SOBRE O TEMA

Estas atividades deverão contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes 
documentos: 

a) EIA/RIMA ou documento substitutivo, relativo ao Empreendimento correspondente; 
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b) Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia 
correspondente, em fase de elaboração ou concluído; 

c) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 

d) Lei nº. 3924, de 26.07.1961. 
e) Decreto nº. 3.551, de 04.08.2000. 

f) Decreto nº. 5.753, de 13/04/2006; 
g) Decreto-Legislativo nº. 22, de 08/03/2006; 
h) Portaria SPHAN nº. 07, de 01.12.1988. 

i) Portaria IPHAN nº. 230, de 17.12.2002. 
j) Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. 

k) Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente citados/identificados, 
ante a sua eventual utilização. 

3.1.1.2 AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS ELEMENTOS/DADOS 
TÉCNICOS DISPONÍVEIS

A avaliação de tais atributos será procedida com base na análise do EIA/RIMA e dos 
elementos, então disponíveis do Projeto de Engenharia e tendo em mira o pleno 
atendimento ao objetivo do Subprograma. 

Tal avaliação deverá envolver a participação em reuniões com a equipe técnica 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia e entrevistas com representantes 
dos Órgãos Federais e Regionais específicos � bem como a realização de inspeções ao 
trecho em estudo, objetivando o reconhecimento e a checagem geral das 
condições/particularidades do trecho. 

NOTA: Se tempestivo, a empresa encarregada da elaboração do Programa Ambiental, 
deverá participar da(s) Audiência(s) Pública(s) organizada(s) pelo Órgão 
Ambiental competente. 

Alternativamente, deverá tomar conhecimento das entidades participantes, com 
respectivos representantes e eventuais manifestações, através da leitura das atas e para 
a devida consideração. 

3.1.1.3 ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO DE ENGENHARIA E/OU AOS 
ESTUDOS AMBIENTAIS

Tal elaboração deverá ter lugar desde que constatado a insuficiência dos elementos 
disponíveis. Os serviços específicos, a serem eventualmente então desenvolvidos 
deverão objetivar o pleno atendimento ao disposto nas alíneas �a� a �e� do subitem 
3.4.3.8.1 do EB-02: Escopo Básico para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental � 
EIA. O respectivo escopo deverá ser confeccionado, proposto e executado por parte da 
empresa ou técnico devidamente credenciando pelo IPHAN e encarregado da elaboração 
do Subprograma. 
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3.1.2 ELABORAÇÃO DOCUMENTAL DO SUBPROGRAMA

Para fins de elaboração documental do Subprograma e, no sentido de se alcançar 
formatação padronizada para o elenco de Programas, na confecção de cada uma das 
seções/temas mencionados no item 2, deverá ser sucessivamente considerado o 
seguinte: 

3.1.2.1 INTRODUÇÃO

Consistirá na abordagem sumária dos tópicos específicos do empreendimento, no sentido 
de justificar a elaboração do Subprograma Ambiental em foco. 

Deverá ser enfocada, de forma bastante sumária, a abordagem efetivada no EIA/RIMA 
sobre o tema, bem como discorrer, de forma breve, sobre o potencial arqueológico da 
região, com ênfase para a área de influência do empreendimento. 

3.1.2.2 OBJETIVO

Deverá ser apresentado o objetivo principal/geral do Subprograma, desdobrando-o em 
seus objetivos específicos ou componentes. Fazer referência, outrossim ao caráter de 
complementaridade e/ou de afinidade entre este Subprograma e outros Programas 
Ambientais contemplados na listagem constante do PBA. 

3.1.2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESCOPO DE SERVIÇOS A SER DESENVOLVIDO NA 
ELABORAÇÃO DO SUBPROGRAMA

As atividades a serem desenvolvidas relativamente a este Subprograma e particularmente 
ao patrimônio arqueológico, comporão três modalidades distintas de �Programas�, aqui 
intitulados de �Etapas�, a saber: �Etapa de Prospecção Arqueológica�, �Etapa de Resgate 
Arqueológico� e �Etapa de Monitoramento Arqueológico Específico�. 

Para cada �Etapa� deverá ser definida e registrada a linha metodológica a ser adotada 
para respectiva elaboração considerando-se, para tanto, o disposto nos subitens 3.1.2.3.1, 
3.1.2.3.2 e 3.1.2.3.3 e o �Projeto� aprovado pelo IPHAN. 

3.1.2.3.1 RELATIVAMENTE À ETAPA DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Esta etapa, a ser implantada imediatamente após a concessão da Licença Prévia, 
envolverá a execução de prospecções intensivas nos compartimentos ambientais de 
maior potencial arqueológico da área de influência direta do empreendimento e nos locais 
que sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico, tais 
como áreas de reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e 
obras de infra-estrutura. 

A fase tem por objetivo estimar, além da quantidade de sítios arqueológicos existentes 
nas áreas a serem afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento e a extensão, 
profundidade, diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos arqueológicos 
existentes, para fins de detalhamento do Programa de Resgate proposto no EIA.  
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Releva registrar a conveniência de que esta Etapa, confeccionada por ocasião da 
elaboração do EIA na forma do disposto na alínea �e� do item 3.4.3.8.1 do EB-02: Escopo 
Básico para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental � EIA, venha a ser objeto de 
uma análise interpretativa e avaliação previamente à sua implantação, considerando a 
possibilidade da ocorrência de fatos supervenientes e/ou como decorrência dos resultados 
do disposto dos subitens 3.1.1.2 e 3.1.1.3. 

Assim, tal versão da Etapa em foco do Subprograma é suscetível de ser objeto, a nível de 
detalhes, de algumas adequações de cunho locacional, operacional e/ou temporal.  

Neste sentido, alinham-se a seguir, para fins de incorporação/consolidação com a Etapa 
em foco, os seguintes tópicos/procedimentos: 

a) Inspeção visual do solo, através de caminhadas sistemáticas dos terrenos, fazendo 
uma cobertura total da área de interesse. Recomenda-se, no caso geral, como 
delimitação mínima, uma faixa de 100m a partir de cada um dos limites laterais da 
faixa de domínio projetada para a rodovia. 

b) Realização de entrevistas com moradores locais, dentro do objetivo de captar 
informações orais - recursos que permitem resgatar a história de um local, através de 
informações de geração a geração � informações estas, cujo respectivo 
aproveitamento deve obedecer a uma metodologia rigorosa de filtragem de dados. De 
fato, via de regra, os moradores locais e nativos da região se constituem em guias e 
informantes sobre a presença de sítios na região. A análise do histórico da ocupação 
da área / região é um dos fatores fundamentais para a caracterização de sua 
potencialidade arqueológica. 

c) Realização de sondagens, no interior da faixa de domínio em locais específicos. 
Eventualmente, tais sondagens deverão se efetivadas com trado metálico, com 
diâmetro adequado. 

Com base nos procedimentos descritos, no caso geral ficarão identificados todos os sítios 
arqueológicos, históricos e outros de interesse dentro do objetivo do Subprograma, 
localizados na área de influência do empreendimento. 

Tais áreas a serem afetadas compreendem as situações interferentes e/ou junto às 
margens do traçado definido � bem como jazidas selecionadas para obras e os locais 
indicados para as respectivas instalações de apoio e/ou industriais. 

Para cada sítio identificado/levantado deverá ter conhecimento imediato o arqueólogo 
responsável pela elaboração do Subprograma e ser preenchida ficha de cadastro 
padronizada, contendo, entre outros, os seguintes registros de dados: 

 Numeração então estabelecida; 

 Tipo natureza do sítio e respectivo Nome; 
 Localização, incluindo ponto de referência (distância a elemento fixo existente e 

perfeitamente definido e reconhecível), quilometragem referida à via, distância ao 
eixo (com indicações do lado correspondente) e Coordenadas Geográficas; 

 Croqui com a indicação das dimensões estimadas; 
 Distância a cursos d�água; 
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 Tipo de vegetação predominante; 

 Tipo de solo; 
 Existência de artefatos de superfícies; 
 Proximidade de construção; 

 Existência de escavações anteriores; 
 Nome do Proprietário do terreno; 

 Nome de informante e/ou pessoas consultadas; 
 Ocupação atual do sítio; 
 Situação atual do sítio; 

 Nome do pesquisador; 
 Local e Data. 

NOTA 1: Os sítios arqueológico pré-históricos então identificados e lançados nas fichas 
mencionadas, deverão ser registrados em planilha específica contendo a 
respectiva referência numérica (ficha de cadastro), sua natureza, denominação, 
localização, posição em relação à faixa de domínio (se dentro, tangente ou fora 
de faixa), dimensão e outros informes julgados pertinentes � inclusive o nome 
do arqueólogo responsável pelo Subprograma, o qual deverá estar 
devidamente credenciado pelo IPHAN. 

NOTA 2: Os resultados finais alcançados a partir dos levantamentos efetuados, 
devidamente analisados com a adoção inclusive de critérios comparativos, 
ensejarão a definição do �Programa de Resgate Arqueológico� � Programa este 
que, então fundamentado em critérios precisos de significância cientifica dos 
sítios arqueológicos ameaçados, justifica devidamente a seleção dos sítios a 
serem objeto de estudo em detalhe, em detrimento de outros. 

3.1.2.3.2 RELATIVAMENTE À ETAPA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO

As atividades pertinentes, quando necessário tal procedimento, em função de 
particularidades dos sítios identificados, no caso geral, deverão comportar duas fases 
distintas de salvamento, a saber: 

a) Na 1ª fase, de uma forma objetiva, deverão estar contemplados os sítios sujeitos a 
impactos já no início da execução das obras de construção empreendimento, por se 
situarem, em geral, na área de influência direta. 

Para tais sítios, que poderão sofrer impactos irreversíveis deverá ser, de forma 
precisa, descrita a sistemática de escavação a ser adotada. 

Neste sentido, deverá ser atendido o seguinte: 
 A realização de intensas coletas nas evidências encontradas na superfície do solo, 

nas proximidades de praias, mangues, rios, lagoas, abrigos naturais, nascentes de 
água, cavernas e em campos abertos. Nos casos em que ocorrer grande número 
de artefatos ou fragmentos destes, expostos na superfície do solo, a coleta deverá 
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ser realizada mediante delimitação por quadrículas, zonas ou unidades de relevo, 
com controle e registro das áreas onde são retirados os objetos; 

 Alem do resgate das evidências materiais, como artefatos, restos de alimentação 
marcas de estacas, fogueiras, sepultamentos, etc, as escavações deverão ser 
desenvolvidas em superfícies amplas pelo método da decapagem, de sorte a 
permitir o estabelecimento das sucessivos níveis estratigráficos e a delimitação de 
áreas em que houver camadas de ocupação por grupos humanos � sejam 
isoladas, sucessivas, sobrepostas ou simultâneas; 

 Os sítios devem passar preliminarmente, por um levantamento geofísico, usando 
eletroresistividade para determinação prévia das estruturas e evidências 
arqueológicas mais significativas, de modo a orientar as etapas subseqüentes de 
resgate, ou seja, as metodologias que serão empregadas nas escavações; 

 De fato, o levantamento, geofísico prévio deverá sugerir quais áreas seriam mais 
adequadas para serem amostradas, visando o resgate das informações mais 
importantes para a reconstrução daquelas ocupações; 

 Em termos de datação na condição considerada ideal seriam 
estabelecidas/estimadas cinco datas. A condição mínima seria a de que os sítios 
sejam datados na sua base e em seu topo utilizando-se para tanto, método que 
forneça resultados precisos. Deve se levar em conta que o cálculo da reserva de 
carbono para a região (sítios) deve ser então, procedido � assim como das áreas a 
que os sítios poderiam estar conectados no passado, permitindo deste modo uma 
cronologia segura; 

 Todo o material então resgatado deverá ser analisado em laboratório 
especializado da instituição de pesquisa conveniada e os resultados deverão ser 
publicados em relatórios técnicos e divulgados à comunidade científica em geral, 
conforme sistemática preconizada pelo IPHAN. 

NOTA: No que se refere aos sítios históricos, estes serão apenas prospectados ou 
removidos para locais próprios para visitação. 

b) Na 2ª Fase deverão ser contemplados os sítios localizados próximos à área de 
implantação das obras, com riscos de serem impactados na fase de operação da 
rodovia; 

O salvamento pertinente, no caso, deverá contar com 2 conjuntos de Subprogramas, a 
saber: O Subprograma de Valoração Patrimonial e o Subprograma de Educação 
Patrimonial. 

– Relativamente ao Subprograma de Valoração Patrimonial as atividades deverão 
compreender: 

 Trabalhos de Limpeza; 
 Cercamento, quando entendido como necessário ou conveniente; 
 Identificação, através de sinalização, de conformidade com as Normas do IPHAN 

– Relativamente ao Subprograma de Educação Patrimonial, as estratégias 
recomendadas são as seguintes; 

 Implementação do Subprograma através do Programa de Educação Ambiental; 
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 Treinamento e utilização/participação dos professores das escolas locais/regionais 
referentes ao 2º grau, com vistas à obtenção de resultados efetivos em gerações 
futuras; 

 Confecção de cartilhas educativas para adultos e crianças; 
 Realização de exposições itinerantes, enfocando as pesquisas desenvolvidas e 

em desenvolvimento e os respectivos resultados alcançados. 

NOTA: Para cumprimento da legislação, o salvamento arqueológico deverá ser objeto 
de um convênio a ser firmado com uma instituição de pesquisa com experiência 
na região, para efetivar a implementação dos Planos / Projetos de Salvamento 
e monitoramento arqueológico, a serem previamente aprovados pelo Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

3.1.2.3.3 RELATIVAMENTE À ETAPA DE MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO ESPECÍFICO

Conforme exposto, os resultados dos trabalhos de levantamento arqueológico se 
fundamentam essencialmente na análise de indícios superficiais observados. De fato, 
vestígios arqueológicos enterrados e cuja presença não altere a superfície do terreno 
podem não ser detectados, o que torna a descoberta fortuita, um fato comum na 
arqueologia. 

Assim, a instituição de tal etapa se constitui em uma estratégia complementar ao 
levantamento/cadastramento, de modo a se assegurar de que nenhum sítio arqueológico 
que não tenha sido detectado na fase de levantamento, venha a ser impactado na fase de 
obras. 

Todo o trecho deve ser, então, objeto deste monitoramento específico, na fase de obras � 
monitoramento este que, contemplando em especial todos os serviços de movimentos de 
terras e se constituindo de um acompanhamento e controle específico visual, deverá ser 
exercido pelas equipes atuantes, envolvendo os responsáveis pela construção, pela 
supervisão e pela fiscalização das obras. 

Para tanto, deverão ser ministradas palestras aos encarregados das obras e operadores 
de máquinas, aos fiscais das obras e responsáveis ambientais, com distribuição de 
materiais ilustrativos com os exemplos de evidências materiais que, eventualmente, 
poderão ser encontradas durante a movimentação das máquinas, no decorrer das obras, 
na ausência de arqueólogos. 

Em particular, nas obras que envolvam escavações e remanejamentos do solo na área de 
impacto direto, seja ela na faixa de domínio da via, nas jazidas, nas caixas de 
empréstimos, nos bota-foras e nos canteiros de obras ou em qualquer outro local 
associado à construção da rodovia, deverá ser dedicada a maior atenção quanto ao 
eventual aparecimento, entre outros, dos seguintes indícios: 

 Conchas de moluscos marinhos ou fluviais soltas ou misturadas à terra escura 

 Artefatos de pedra, normalmente machados polidos ou pontas de flechas 
 Artefatos cerâmicos ou fragmentos destes 
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 Estruturas arquitetônicas como alicerces, restos de paredes ou alinhamento de 
pedra que possuam alguma argamassa ou outra forma de junção ou aglutinação. 

Na hipótese da detecção de amostras de carvão não contaminadas pela exposição, estas 
deverão ser remetidas para laboratório especializado de modo que possam ser verificadas 
as datas de ocupação humana naquele sítio arqueológico, com o que será acrescentada 
informação muito relevante à pré-história da região. 

As ocorrências significativas então detectadas por ocasião deste monitoramento 
específico, deverão ser devidamente resguardadas mediante a adoção dos procedimentos 
já focalizados � o que poderá vir a implicar, eventualmente, na interrupção temporária de 
obras. 

NOTA: Os condicionamentos e os elementos / componentes então instituídos na forma 
descrita sempre que pertinentes, deverão estar de forma plena e precisa 
devidamente incorporados ao Projeto de Engenharia. Para se assegurar de tal 
incorporação, deverá ser concebida e implementada sistemática de 
acompanhamento e registro, envolvendo ação interativa com a equipe 
encarregada da elaboração de Projeto de Engenharia e com o concurso de 
atas de reuniões, elaboração de fluxogramas e matrizes de correspondência. 

3.1.2.4 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS, PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUBPROGRAMA.

Tais ações e atividades, definidas com base na adoção do disposto no sub-item 3.1.2.3 
deverão enfocar, entre outros, os seguintes tópicos: 

 A adoção dos procedimentos com vistas ao atendimento da regularidade 
ambiental, através da obtenção das Licenças Específicas, eventualmente 
necessárias. 

 A rigorosa observância, durante a execução das obras, de procedimentos e 
condicionamentos eventualmente estabelecidos. 

 O desenvolvimento da Etapa de Monitoramento Arqueológico Específico, de 
conformidade com o disposto no subitem 3.1.2.3.3. 

NOTA:  Os demais temas pertinentes a este Subprograma estão enfocados em 
conjunto com os correspondentes ao Subprograma de Proteção ao Patrimônio 
Espeleológico e observadas as disposições constantes de 3.3 a 3.8 desta 
Instrução de Serviço. 

3.2 SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO

3.2.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Previamente à elaboração propriamente dita do Subprograma, no caso geral, deverão ser 
cumpridas as etapas que se descreve a seguir, nos subitens 3.2.1.1 a 3.2.1.3. 
Procedimentos outros e/ou complementares serão definidos pelo profissional responsável 
pela elaboração do Subprograma. 
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3.2.1.1 ANÁLISE E COMPILAÇÃO DOS INSTRUMENTOS TÉCNICO//NORMATIVOS QUE DISPÕEM 
SOBRE O TEMA

Estas atividades deverão contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes 
documentos: 

a) EIA/RIMA ou documento substitutivo, relativo ao Empreendimento correspondente; 

b) Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia 
correspondente, em fase de elaboração ou concluído; 

c) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 
d) Resolução CONAMA nº 347, de 10.09.2004; 

e) Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas - CANIE. 
f) Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente 

citados/identificados, ante a sua eventual utilização pelo profissional responsável 
pela elaboração do Subprograma. 

3.2.1.2 AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS ELEMENTOS/DADOS 
TÉCNICOS DISPONÍVEIS

A avaliação de tais atributos será procedida com base na análise do EIA/RIMA e dos 
elementos, então disponíveis do Projeto de Engenharia e tendo em mira o pleno 
atendimento ao objetivo do Subprograma. 

Tal avaliação deverá envolver a participação em reuniões com a equipe técnica 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia e entrevistas com representantes 
dos Órgãos Federais e Regionais específicos � bem como a realização de inspeções ao 
trecho em estudo, objetivando o reconhecimento e a checagem geral das 
condições/particularidades do trecho. 

NOTA: Se tempestivo, a empresa encarregada da elaboração do Subprograma 
Ambiental, deverá participar da (s) Audiência (s) Pública (s) organizada (s) pelo 
IBAMA. 

Alternativamente, deverá tomar conhecimento das entidades participantes, com 
respectivos representantes e eventuais manifestações, através da leitura das atas e para 
a devida consideração. 

3.2.1.3 ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO / ALTERAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA 
E/OU EIA/RIMA

Tal elaboração deverá ter lugar desde que constatada a insuficiência dos elementos 
disponíveis. Os serviços específicos, a serem então desenvolvidos, terão seu respectivo 
escopo elaborado por proposição da empresa / profissional encarregado da elaboração do 
Subprograma, cabendo a respectiva execução, preferencialmente, à empresa 
encarregada da elaboração do Projeto de Engenharia. 
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3.2.2 ELABORAÇÃO DOCUMENTAL DO SUBPROGRAMA

Para fins de elaboração documental do Subprograma e, no sentido de se alcançar 
formatação padronizada para o elenco de Programas, na confecção de cada uma das 
seções/temas mencionados no item 2, deverá ser sucessivamente considerado o 
seguinte: 

3.2.2.1 INTRODUÇÃO

Consistirá na abordagem sumária dos tópicos específicos do empreendimento, no sentido 
de justificar a elaboração do Subprograma ambiental em foco. 

Deverá ser enfocada, de forma bastante sumária, a abordagem efetivada no EIA/RIMA 
sobre o tema, bem como discorrer, de forma breve, sobre o potencial espeleológico da 
região, com ênfase para a área de influência do empreendimento. 

3.2.2.2 OBJETIVO

Deverá ser apresentado o objetivo principal/geral do Subprograma, desdobrando-o em 
seus objetivos específicos ou componentes. Fazer referência, outrossim ao caráter de 
complementaridade e/ou de afinidade entre este Subprograma e outros Programas 
Ambientais contemplados na listagem constante do PBA. 

3.2.2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESCOPO DE SERVIÇOS A SER DESENVOLVIDO NA 
ELABORAÇÃO DO SUBPROGRAMA

Será abordada a linha metodológica então definida e adotada, a qual estará devidamente 
subsidiada pelos instrumentos então reportados no subitem 3.2.1.1. 

O escopo de serviços então desenvolvido, juntamente com os resultados alcançados em 
cada etapa, deverá ser registrado e compreenderá, entre outros tópicos, os seguintes: 

3.2.2.3.1 COMPLEMENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO ESPELEOLÓGICO EFETIVADO NA FASE DE 
ESTUDOS AMBIENTAIS

Para tanto, deverão ser desenvolvidas pesquisas na área a ser diretamente afetada pelas 
obras � pesquisas estas que serão subsidiadas por informações e dados pertinentes 
integrantes do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas � CANIE, instrumento 
este cujo gestor é o IBAMA. 

Uma vez identificada / caracterizada a existência de cavidades naturais subterrâneas 
deverão ser adotados os procedimentos definidos a seguir: 
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3.2.2.3.2 MANUTENÇÃO DE DEVIDOS CONTATOS COM O IBAMA PARA O RECEBIMENTO DE 
DEVIDAS INSTRUÇÕES

3.2.2.3.3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA CORRESPONDENTE, OBSERVANDO PARA 
TANTO, O QUE DISPÕE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº. 347/2004, DE 10/09/2004, OU 
INSTRUÇÕES PERTINENTES DO IBAMA.

3.2.2.3.4 DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA ENTÃO DELIMITADA – A QUAL DEVERÁ SER 
DEVIDAMENTE CERCADA E SINALIZADA

3.2.2.3.5 PROCESSAMENTO DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO PREVISTO, CONSIDERANDO PARA TAL O 
DISPOSTO, A SEGUIR:

 No tocante ao impacto em si, deverão ser considerados em especial, os seguintes 
aspectos: 

– A intensidade 
– A temporalidade 
– A reversibilidade 

– A sinergia dos referidos impactos 
 No tocante aos atributos do Patrimônio Espeleológico afetado, deverão ser 

considerados: 
– Suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos  

– Suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas 
– A ocorrência de vestígios arqueológicos e palenteológicos 

– Os recursos hídricos 
– Os ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de 

extinção, eventualmente ocorrentes  
– A diversidade biológica  

– A sua relevância histórico-cultural ou socioeconômica, na região. 

3.2.2.3.6 MANUTENÇÃO DE CONTATOS COM O IBAMA PARA CONHECER DOS PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA DEVIDA ANUÊNCIA PRÉVIA – CONFORME O CONSTANTE 
NO ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO Nº 347/04.

3.2.2.3.7 ELABORAÇÃO DE LISTAGEM CONTENDO OS PROCEDIMENTOS E CONDICIONAMENTOS A 
SEREM OBSERVADOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO.

Deverão ser focalizadas em especial as áreas localizadas no entorno da área de 
influência demarcada � sendo vedada a execução de qualquer obra dentro da área de 
influência. Assim é que deverão ser adotados os cuidados especiais com vistas à 
preservação e proteção da área � atendendo-se ao que dispõem a legislação e a 
regulamentação específica � especialmente as disposições relacionadas com o 
zoneamento espeleológico e o plano de manejo espeleológico. 
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3.2.2.3.8 ESTABELECIMENTO DE GESTÕES JUNTO AO IBAMA COM VISTAS À TOMADA DO DEVIDO 
CONHECIMENTO E À ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, SE OU QUANDO 
CONSTATADA A NECESSIDADE DE APOIO À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO – CONFORME O ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 347/04 E ART. 36 DA LEI 
Nº 9985, DE 18.07.2000.

3.2.2.4 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS, PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUBPROGRAMA.

Tais ações e atividades, definidas com base na adoção do disposto no subitem 3.2.2.3 
deverão enfocar, entre outros, os seguintes tópicos: 

 A adoção dos procedimentos com vistas ao atendimento da regularidade 
ambiental, através da obtenção da Anuência Prévia do IBAMA. 

 A rigorosa observância, durante a execução das obras, dos procedimentos e 
condicionamentos mencionados no subitem anterior. 

 A adoção das providências objetivando apoiar a implantação e manutenção de 
Unidade de Conservação, conforme art.8 da Resolução CONAMA nº. 347/2004. 

3.3 – Articulação Institucional 

No caso geral, deverá ser registrado que a implantação do Programa é de 
responsabilidade do DNIT que, para tanto, contará com a colaboração de Firmas 
Empreiteiras de Obras e Empresas de Consultoria. 

As principais articulações institucionais dar-se-ão entre o DNIT, através de suas 
Superintendências Regionais, o IBAMA e órgãos específicos, tais como, Institutos de 
Pesquisa, Museus e Universidades. 

3.4 – Monitoramento 

O monitoramento deverá ser efetuado pela Fiscalização do DNIT que, eventualmente, 
para tanto, contará com a participação de Firma Consultora contratada. 

Especificamente, deverão ser contempladas as ações relacionadas com Salvamento 
Arqueológico, quando for o caso e o Monitoramento Específico. 

NOTA: O objetivo principal dos monitoramentos dos Programas Ambientais consiste no 
acompanhamento sistemático dos respectivos indicadores ambientais, a fim de 
avaliar as evoluções das suas relações com os impactos ambientais 
identificados, possibilitando a aferição sistemática da eficácia e um ajustamento 
das medidas de controle e mitigadoras constantes do Programa, assegurando a 
melhoria contínua da gestão ambiental do empreendimento. 

3.5 – Orçamento e Fonte de Recursos 

O orçamento deverá ser obtido considerando os custos estimados referentes à 
Prospecção Arqueológica, ao Salvamento Arqueológico, ao Monitoramento Arqueológico 
Específico e os decorrentes das providências estabelecidas pelo IBAMA, para o 
Subprograma de Proteção ao Patrimônio Espeleológico.  
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Os resultados deverão ser apresentados de forma tabular, considerando em separado, no 
que se refere ao Salvamento, cada um dos sítios. No caso do Monitoramento Específico, 
deverão ser apresentados os valores mensais e o período (em meses). 

Deverá ser, então, apresentado o orçamento correspondente, com a respectiva Memória 
de Cálculo. Desde que definida, será informada a fonte de recursos correspondente. 

3.6 – Cronograma de Implantação 

Deverá ser estabelecido o Cronograma referente à implantação deste Programa, o qual 
guardará correspondência com a execução das obras de implantação do 
empreendimento. 

Deverá ser abordada, quando for o caso, a execução dos serviços de Salvamento 
Arqueológico, desenvolvidos anteriormente ao período de execução das obras. 

3.7 – Referências 

Deverá ser listada a Bibliografia e todo o instrumental normativo que subsidiou a 
elaboração do Programa � bem como o Projeto de Engenharia correspondente. 

3.8 – Anexos 

Deverão constar os elementos e/ou dados e informações julgados necessários à 
elucidação dos subitens anteriores, tais como: desenhos, ilustrações, figuras, fotografias 
de sítios arqueológicos existentes bem como Plano de Trabalho, Minuta de Convênios, 
Planos de manejo, Estudos Específicos, licenças e autorizações. 

4 APRESENTAÇÃO 

O trabalho, uma vez concluído, contemplando em separado cada um dos Subprogramas, 
deverá ser apresentado inicialmente sob forma de minuta e, por fim, na forma de 
Impressão Definitiva, em número de vias a ser definido em cada caso. O texto 
correspondente deverá conter desenhos, gráficos, tabelas e ilustrações outras, em 
escalas e formatos adequados, em documentação impressa no tamanho A4. 

Em termos de via magnética, será entregue um exemplar completo de toda a 
documentação listada, atendida a especificação em cada caso, fixada pelo DNIT. 

5 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar a equipe técnica responsável pela elaboração do Programa 
Ambiental ou dos Subprogramas, indicando a área profissional e o número do registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

A empresa e o responsável pela elaboração dos estudos deverão estar cadastrados no 
�Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental�, conforme 
determinam a Lei nº 6938, de 31/08/1981, e a Instrução Normativa nº 10, de 17/08/2001, 
do IBAMA. 

O Responsável Técnico pela elaboração do Programa ou Subprograma deverá assinar a 
última folha e rubricar todas as demais folhas do conjunto do Programa ou Subprograma. 


