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� Estabelecer ou reforçar práticas de educação ambiental e educação para o trânsito 
junto às comunidades circundantes; 

� Demonstrar as condições operacionais da rodovia e a melhoria da segurança para 
os usuários e população lindeira; 

� Apoiar os demais programas ambientais, facilitando o aporte de informações e 
divulgando seus resultados; 

� Colaborar para o êxito e agilidade dos processos de negociações políticas e 
sociais envolvidos na implantação do empreendimento. 

O conhecimento público do sentido, do alcance e do andamento das obras planejadas 
ou em execução constitui condição fundamental para a colaboração da população em 
sua implementação, utilização e manutenção. Mais que isso, torna-se imperativo, por 
respeito à sociedade, o acesso a mais completa informação sobre todos os fatores 
capazes de serem inseridos em seu cotidiano e em seu futuro. 
Como todo processo indutor de transformações da realidade, grandes obras poderão 
suscitar dúvidas e resistências, principalmente no que diz respeito a alguns aspectos 
que se tornam polêmicos por interferirem com hábitos de circulação e posturas quanto 
aos cuidados necessários para a preservação da segurança, da saúde e do meio 
ambiente. 
A informação sempre é o melhor meio de dirimir dúvidas e quebrar resistências. Só 
poderá haver contribuições efetivas por parte da sociedade, como se pretende, se 
esta for capaz de perceber os benefícios a serem obtidos e a importância de seu 
papel neste processo. Daí a necessidade de um sistema de comunicação social 
voltado à informação ampla e eficiente de todos os aspectos concernentes à obra e 
entre todos os segmentos envolvidos. 

 Programa de Desapropriação 
Este Programa tem por objetivo efetuar as desapropriações necessárias para 
liberação da faixa de domínio e a implantação das obras planejadas. 

Inclui-se aqui a revisão, atualização e complementação de processos em andamento 
nas Superintendências Regionais do DNIT, relativos à faixa de domínio atual. 

Deverão ser praticados preços justos nas avaliações, aquisições e indenizações, de 
modo que as famílias afetadas não sofram perdas patrimoniais e de qualidade de 
vida, fazendo com que o Programa de desapropriações transcorra sem conflitos e 
questões judiciais. 

 Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda 
O objetivo deste Programa é a implementação de medidas compensatórias à 
população de baixa renda a ser atingida pelo empreendimento, traduzidas pelo 
reassentamento daquelas famílias, ocupantes de pequenas glebas de terra ou de 
outros tipos de benfeitoria, que para o seu sustento dependem das atividades 
desenvolvidas na área a ser atingida. Essas famílias constituem, portanto, um grupo 
social com poucas condições de defesa de seus interesses e/ou de retomar, por si só, 
às atividades que garantam a sua manutenção em outro local. 
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Justifica-se o desenvolvimento deste Programa, sempre que os estudos 
desenvolvidos identificarem a presença e a necessidade de reassentamento de um 
contingente de população que se enquadra nas condições básicas estabelecidas. 
Assim, este Programa visa garantir a manutenção da qualidade de vida dessas 
populações, indicando medidas para que o reassentamento transcorra sem conflitos 
sociais. 

 Programa de Apoio às Comunidades Indígenas 
O principal objetivo deste Programa é possibilitar uma convivência sadia e proveitosa 
entre a população indígena, o empreendimento e o meio ambiente, garantindo a 
essas comunidades sua sobrevivência, seu território e a manutenção de sua cultura e 
tradições. 
O Programa se justifica não só pelo atendimento às determinações legais mas 
também, pela necessidade de melhor estruturar a ocupação espacial das diferentes 
aldeias ou acampamentos indígenas, considerando sua realidade particular de 
constantes deslocamentos e de não-garantia de limites legais dos territórios que 
ocupam. 

NOTA:  Os procedimentos que vierem a ser especificados para este Programa, 
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. 

 Programa de Saúde e Segurança da Mão de Obra 
O Programa faz parte do Projeto Ambiental e irá indicar diretrizes básicas para a 
licitação das obras, bem como, fornecerá ainda diretrizes para serem utilizadas pelos 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho - 
SESMET, de modo a embasar a criação das Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, além de estabelecer parâmetros mínimos e as linhas gerais a 
serem observadas na execução dos seguintes programas: - Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção - PCMAT e demais normas reguladoras. 
A concentração de operários, típica das grandes obras civis, muitos deles inclusive 
provenientes de outras regiões, possibilita o aparecimento ou o recrudescimento de 
doenças, afora situações diversas, até então não existentes ou sob controle junto às 
comunidades locais, por meio de variados fatores e mecanismos como: 

� Doenças transmitidas através de vetores já existentes na região e/ou trazidos 
de fora, como a dengue, arboviroses, leishmaniose, malária, doença de 
Chagas, etc; 

� Doenças transmitidas por contágio direto, como a tuberculose, hanseníase, 
meningite, sarampo, etc; 

� Doenças transmitidas pela contaminação da água e alimentos, como as 
diarréias, intoxicações, hepatite, verminoses, etc; 

� Doenças sexualmente transmissíveis, como: blenorragia, hepatite, AIDS, etc; 



Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias       384 

j) Programa de Desapropriação 

Em termos gerais, para atender às finalidades especificas deste Programa no que se 
refere à Reconstrução das Moradias, deverão ser basicamente cumpridas, entre outras, 
as seguintes etapas: 

 Avaliação socioeconômica antes da implantação da Reconstrução das Moradias 

Os dados dos levantamentos de campo realizados por ocasião da elaboração do 
Programa, as respectivas tabulações e os relatórios emitidos permitirão fazer uma 
adequação das informações existentes, para que se possa ter um panorama da 
situação inicial. 
Para tanto, a pesquisa socioeconômica já realizada serve de banco de dados para 
o diagnóstico "ex ante", sendo que algumas das informações mais relevantes da 
pesquisa de campo realizada poderão ser atualizadas e os domicílios não 
pesquisados (mas a serem afetados) terão seus dados obtidos através de um 
conjunto de planilhas, conforme modelos apresentados a seguir, na forma das 
Planilhas 11, 12, 13 e 14, que abordam os seguintes temas:  
� identificação do imóvel; 
� características socioeconômicas dos moradores nos seus domicílios; e 

� opinião dos moradores sobre o empreendimento e os Programas de 
Desapropriação e de Auxilio na Reconstrução de Moradias. 
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Planilha 11 - Modelo para Avaliação Socioeconômica 
 

Identificação do imóvel 
Número (seqüencial da ficha) 

Localização. Lote Imóvel 
   
   

 

01. Identificação dos moradores no domicílio 

Número Nome Idade
(anos) 

Sexo
(M/F) Estado Civil 

01     
02     
03     

 

02. Características das Famílias Residentes nos Domicílios 
02.01. Família Principal 

Relação de Parentesco 
Número Nome Chefe do Domicílio Titular da Família 

Principal

Tempo de 
residência no 

Domicilio
     

     
     

 

02.02. Família Secundária ou Convivente (1) 
Relação de Parentesco 

Número Nome Chefe do Domicílio Titular da Família 
Secundária (1) 

Tempo de 
residência no 

Domicilio
     

     
     

 

02.03. Família Secundária ou Convivente (2) 
Relação de Parentesco 

Número Nome Chefe do Domicílio Titular da Família 
Secundária (2)l 

Tempo de 
residência no 

Domicilio
     

     
     

 

03. Renda dos Moradores e das Famílias Residentes nos Domicílios 
03.01. Família Principal

Renda de Todas as Fontes (R$) 
Número Nome Atividade Principal e 

Outras Atividades 
Aposentadoria e 

Pensão

Outras 
Fontes, e 

outras 
rendas

     
     

Total     
 

04. Opinião dos moradores sobre o Empreendimento e o Programa de Desapropriação e Auxilio 
na Reconstrução de Moradias. 

Opinião e expectativas com relação aos assuntos 
Morador Obras planejadas 

para a rodovia. 
Mudança para outro 

local.
Tratamento dispensado 
pelos empreendedores. 

Titular da família principal    
Cônjuge da família principal    
Titular da família secundária (1)    
Cônjuge da família secundária (1)    
Titular da família secundária (2)    
Cônjuge da família secundária (2)     
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 Elaboração, por ocasião da atualização do levantamento, avaliação e definição do 
acordo de desapropriação e indenização, do registro fotográfico específico dos 
principais aspectos das benfeitorias de cada domicílio afetado. 

 Elaboração de um novo registro fotográfico das novas benfeitorias, após as 
famílias serem remanejadas, que possibilitará fazer comparações e, também, 
poderá servir de prova para eventuais reclamações futuras. 

 Acompanhamento criterioso de todos os procedimentos operacionais que 
envolvem o Auxílio na Reconstrução de Moradias das famílias, compreendendo o 
levantamento das benfeitorias, escolha da opção pretendida, liberação de 
recursos, execução das obras, aplicação de recursos, qualidade dos materiais e 
serviços utilizados. 

NOTA:  O plano de monitoramento, como exposto anteriormente, deverá ser feito tendo 
em vista uma situação ex ante e uma situação ex post. Tanto para a situação 
ex ante como para a ex post serão elaboradas duas planilhas, uma para as 
famílias assistidas e outra para os domicílios que estas famílias ocupam. A 
primeira planilha deverá ser preenchida com os dados do cadastro 
socioeconômico, alguns deles atualizados pelas fichas domiciliares, que servirá 
como banco de dados. Na situação ex post, tão logo as famílias estejam 
relocadas e após transcorridos seis meses, deverão ser feitas duas enquetes 
domiciliares com o objetivo de colher os dados relativos às variáveis 
consideradas pelo monitoramento. 

Assim, tem-se:  
� Na Situação ex ante. 

Planilha das Famílias: nome dos moradores; idade e sexo dos moradores; 
rendimento médio mensal proveniente do trabalho; relação com o chefe do 
domicílio. 
Planilha dos Domicílios: número de pessoas no domicílio; número de cômodos 
no domicílio; número de quartos; aspectos construtivos. 

� Na Situação ex post. 
 Após o Auxílio na Reconstrução de Moradias, isto é, quando todas as 

famílias estiverem relocadas. 
Planilha das Famílias: idade e sexo dos moradores; relação com o chefe do 
domicílio. 
Planilha dos Domicílios: número de pessoas no domicílio; número de cômodos 
no domicílio; número de quartos. 
 Transcorridos seis meses após a Reconstrução de Moradias.  

Planilha das Famílias: nome dos moradores; idade e sexo dos moradores; 
pessoas trabalhando; rendimento médio mensal proveniente do trabalho; 
principais itens da despesa familiar; relação com o chefe do domicílio; pessoas 
estudando; nível de satisfação com a nova residência. 
Planilha dos Domicílios: número de pessoas no domicílio; número de cômodos 
no domicílio; número de quartos; aspectos construtivos (qualidade construtiva). 
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Exemplos das Planilhas

As planilhas (formulários) a serem utilizadas no monitoramento serão preenchidas de tal 
forma, que existam células chaves que permitam estabelecer a interatividade entre elas. A 
seguir são apresentadas três planilhas, referentes aos moradores, às famílias e aos 
domicílios, respectivamente. 

Planilha 12 - Moradores 

Nome 
Nº do 

morador
N.º do 

domicílio
Data de 

nascimento
Sexo

Posição no 
domicílio

Situação
escolar

Rendimento

proveniente

do trabalho

        

Planilha 13 - Famílias 

Principais itens da despesa familiar 
Número do 
domicílio

Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

Renda  
familiar

Nível de 
satisfação  

com a Moradia 

Situação
antes/depois 

        

Planilha 14 - Domicílios 

Localização 
do

domicílio

N.º do 
domicílio

Nome do 
chefe do 
domicílio

N.º de 
moradores 

N.º de 
cômodos

N.ºde
quartos

Data do 
registro 

       

 Definição dos Indicadores para Monitoramento 
Deverão ser definidos e utilizados indicadores que expressem numericamente as 
variáveis escolhidas para o acompanhamento do Programa. Os indicadores 
devem, também, captar com clareza as modificações ocorridas nessas variáveis. 
Os indicadores recomendados para o monitoramento do Programa são os 
seguintes: 
� número de cômodos por domicílio e sua taxa de variação; 
� número de quartos por morador e sua taxa de variação; 

� número de pessoas por domicílio e sua taxa de variação; 
� média de idade dos moradores e variação na média das idades; 
� nível de satisfação com a nova residência, mediante atribuição de notas (alto, 

de 7 a 10; médio, de 4 a 6, e baixo, menos de 4). Expressar cada uma dessas 
possibilidades em percentuais referentes ao número de moradores que 
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responderam à pergunta, agrupados, posteriormente, num indicador único, 
mediante média ponderada. 

k) Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda 
Em termos gerais, para atender às finalidades especificas deste Programa deverão 
ser, basicamente cumpridas entre outras, as etapas do Programa de Desapropriação. 

A sistemática do Monitoramento deste Programa é idêntica a do Programa de 
Desapropriação, devendo-se consultar o mesmo para os esclarecimentos 
necessários. 

l) Programa de Apoio às Comunidades Indígenas 
Em termos gerais, para atender às finalidades especificas deste Programa deverá, 
entre ouros tópicos, ser considerado o seguinte: 
Com o objetivo de analisar e fiscalizar a implementação das ações e propostas 
indicadas no Programa de Apoio às Comunidades Indígenas, um instrumento entre o 
DNIT e a FUNAI viabilizará a criação e manutenção de uma equipe fiscalizadora. 
Esta equipe deverá ser formada antes do início dos trabalhos das obras, devendo 
acompanhar e fiscalizar tudo o que se refere às comunidades indígenas, por um 
período que deve corresponder ao do cronograma de execução deste Programa e 
estender-se até um ano após a conclusão do empreendimento, em cada trecho 
específico. 
A equipe de monitoramento deverá ser formada por representante indígena, do 
Conselho Estadual dos Povos Indígenas, da FUNAI e pelo DNIT, assessorado por 
antropólogo(s) contratado(s) pela Consultora encarregada da elaboração/execução do 
Programa ou na forma/critério estabelecido pelo DNIT. 

Esta equipe deverá ser previamente aprovada pela FUNAI, para atender ao Programa 
de Apoio às Comunidades Indígenas. 

A equipe de monitoramento deverá produzir relatórios mensais de fiscalização e 
controle, apontando os problemas detectados e um relatório de caráter mais analítico 
deverá ser produzido semestralmente, indicando possibilidades de soluções aos 
problemas verificados.  
Estes relatórios deverão ser enviados ao DNIT, à FUNAI e ao Ministério Público 
Federal. 

m) Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arqueológico 
e Espeleológico 
Em termos gerais, para atender às finalidades especificas deste Programa deverão 
ser, basicamente cumpridas entre outras, as seguintes etapas: 

 Acompanhamento das obras, preferencialmente por equipe devidamente 
habilitada, com vistas à eventual identificação/localização de sítios não 
observados na fase de elaboração do Programa pertinente. De fato, nessa 
oportunidade, ocorrências isoladas ou encobertas, abaixo da superfície do solo, 
poderão ser detectadas/confirmadas. 
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 Expedir relatório ao DNIT, imediatamente após a constatação de vestígios de 
monumentos arqueológicos e pré-históricos e, também, de ambientes de cavernas 
não previstos no PBA, com vistas às providências a serem adotadas e 
cumprimento do estabelecido nas Portarias do IPHAN nos 07/1988 e 230/2002. 

 Promoção de palestras, a serem ministradas aos fiscais da obra e responsáveis 
ambientais, com distribuição de material ilustrativo e exemplos de evidências de 
materiais que, eventualmente, poderão ser encontradas durante a movimentação 
das máquinas no decorrer das obras, na ausência dos arqueólogos. 

 Elaboração de Relatórios Periódicos na forma que se segue: 

� Relatórios mensais resumidos, contendo a descrição dos serviços executados 
objeto do Termo de Contrato e demais informações pertinentes, 
acompanhados de demonstrativo de custos, relativamente a cada mês de 
execução; 

� Relatórios trimestrais detalhados, contendo a descrição dos serviços de 
monitoramento arqueológico, objeto do Termo de Contrato, e informações 
pertinentes relativamente a cada trimestre de execução; 

� Relatório final consubstanciando todas as informações, considerações, 
resultados e sugestões referentes ao desenvolvimento de todo o plano de 
monitoramento. 

NOTA: Os Relatórios a serem apresentados, em quantidade de vias especificada, 
deverão ser ilustrados com mapas, fotografias e outros documentos referentes 
ao monitoramento dos patrimônios histórico, artístico, cultural, arqueológico e 
espeleológico. 

n) Programa de Proteção à Fauna e à Flora 
Subprograma de Proteção à Fauna 
Para atender às finalidades especificas deste Subprograma deverá, entre outros 
aspectos, ser observado o seguinte: 
 Objetivos do monitoramento 

� Verificar a funcionalidade e a utilização pela fauna silvestre das estruturas de 
contenção e proteção (cercas e vedações), e passagens subterrâneas (bueiros, 
passa-bichos ou OAC), devidamente instaladas no trecho do projeto, de modo que 
se possa gerar um banco de dados para subsidiar o processo de mitigação, 
inclusive em empreendimentos similares, permitindo a constante avaliação do 
sucesso do Subprograma e, também, propor o monitoramento em outras áreas não 
selecionadas no Subprograma, em vista à proposição de novas medidas de 
proteção de espécies sujeitas aos impactos das obras; 

� Acompanhar a evolução do quadro de atropelamentos da fauna ao longo da 
rodovia; e 

� Coibir a caça e apanha de animais para cativeiro pelos funcionários da construtora 
e pela comunidade local. 

 


