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Mais 14 km entregues no RN

o DNIT do estado do Rio Gran
de do Norte liberou, no mes de mar
90, mais 14 km da BR-101/NE.
Este subtrecho, que esta inse
rido no lote 1, se estende entre os
municfpios de Parnam irim e Sao
Jose do Mipibu.
As obras neste lote, que tem
extensao de 46 km e esta locali-

Com a entrega
deste subtrecho,
o late 1 passa a ter
58% das obras
concluidas
zado entre os municfpios de Natal
(Km 96) e de Ares (km 142), sao
de responsabilidade do 10 Bata-

lhao de Engenharia de Constru9ao
(10 BEC).
Com a entrega deste subtre
cho, 0 lote 1 pass a a ter 58% das
obras conclufdas . No total, sao 26
km de rodovia liberados para 0 tra
fego no estado do Rio Grande do
Norte. A previsao de conclusao das
ob ras e 0 mes de julho de 2009.
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No dia 17 de margo, a
equipe de EducaQao Ambi
ental deu inrcio ao cicio de
palestras nas escolas que
estao localizadas nos muni
cipios que margeiam os tr~
chos em duplicaQao da BR
101/NE.
Ate 0 momento, tras
escolas ja foram contempla
das com as palestras, sao
elas: Escola Otavio Novals
(Bayeux-PB), Escola Esta
dual Coronel Pinto de Abreu
(Goiana-PE) e Escola de En
sino Fundamental Antonio
Pinto Barbalho (Pitanga da
Estrada, Mamanguape-PB).
As palestras minlstradas
nestas escolas abordaram as
seguintes tematicas: Doen
~as Sexualmente Transmissf
veis - DST e AdequaQao e Es
truturaQao da BR-101/NE.
objetivo dessas apre
sentaQoes e informar aos es
tudantes a Importancia das
obras de dupllcaQao da BR
101 /NE para a integrac;ao e
desenvolvimento da regiao
Nordeste e conscientiza-Ios
da necessidade de se preve
nir contra as doenQas sexu
almente transmissivels.
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No Brasil, a Lei Federal de n°
6.438/81 determina que seja feito

um estudo previo de impacto am
biental antes da constru~ao de
grandes obras, como rodovias , bar
ragens e linhas de transmissao.
Dentro desse estudo, ha tambem
a obrigatoriedade de uma pesqu i
sa arqueologica.
Para cumprir as exigencias da
legislaQao brasileira, antes do pro
cesso de construQao de uma rodo
via, a equipe de arqueologia percor
re toda a area na busca de "indici
os de supe rf fcie", isto e, de vestfgi
os que indiquem a existencia de sf
tios arqueologicos.
Segundo 0 arqueologo, profes
sor e coordenador geral dos traba
Ihos de Arqueologia da BR-101/NE,
Marcos Albuquerque, "no caso da
BR-1 01, toda a extensao da obra,
aproximadamente 400 km , foi per
corrido a pe e alguns sftios arqueo
logicos foram local izados . Nesta
etapa, que corresponde aLP, ou
seja, a LicenQa Previa, 0 arqueolo
go nao deve recolher nenhum ma
terial arqueologico, porventura en
contrado , apenas registrar 0 acha
do e elaborar um relatorio", explicou.
Com base neste relatorio , e
feito um projeto de pesquisa para
ser avaliado pelo IPHAN (Instituto do
Patrimonio Historico e Art fstico Na
eional) orgao responsavel pela pre 
servaQao dos bens arqueologicos
do Brasil. Caso 0 projeto seja apro
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vado por este orgao, passa a ser
realizado um acompanhamento
das obras como 0 intuito de obter
as LicenQas de InstalaQao e de
OperaQao.
ACHADOS

o

ARQUEOL6GICOS

monitoramento dos quase
400 km da rodovia tern rendido mui
tos frutos . Ate 0 momento , foram
resgatados e salvos 147 sitios ar
queol6gicos , tanto pre-historicos
(anteriores ao descobrimento do
Brasil) quanto historicos. Os pre
hist6ricos sao de agricultores da tra
diQao cultural Tupiguarani.
Estes achados, por lei, tem que
ficar sob a guarda de um 6rgao re
conhecido pelo IPHAN. No caso dos
materiais arqueologicos encontra
dos na BR-101/NE, eo Laboratorio
de Arqueologia da Universidade Fe
deral de Pernambuco (UFPE) que
esta com a guarda desse material .
A pesqu isa arqueol6gica vern
sendo desen 
volvida desde
2005 - perfodo
do infcio das
obras de dupli
cac;ao da BR 
101 / NE - e a
previsao de ter
mino e 2010 ,
quando a obra
de dupl ic aQao
da rodovia sera
conclufda.
Achadosarqueol6gicos
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nestes trechos fazendo a leitura
dos equipamentos para avaliar se
o solo esta na qualidade exigida
para dar continuidade ao processo
de aterramento. Se porventura hou
ver alguma discrepancia nos resul
tados das leitu
ras, e preciso
A constru~ao de
aguardar 0 tem
po necessario
rodovias no terreno
para novas lei
de solo mole exige
turas e s6 de
pOis continuar
urn tipo de trabalho
com 0 aterro.
diferenciado
Segundo 0
Capitao, estes
cuidados sao
necessarios para garantir a durabi
lidade da rodovia, "trabalhamos
sempre com qualidade. A priorida
de e atender 0 cronograma dentro
dos padroes de qualidade".

Peculiaridade do terreno no lote 6
Alguns subtrechos do lote 6,
localizado no municfpio de Goiana
em Pernambuco, apresentarn urn
tipo de terreno bem peculiar. De
cor escura , odor desagradavel,
com alto teor de materia organica
e muito parecido com 0 solo do
mangue, 0 solo mole e bastante
encontrado em Goiana. Embora
alguns trechos da Parafba tam
bem possuam este tipo de solo,
em Pernambuco ele se estende
por 5 quil6metros e 200 metros.

tes trechos a ocorrencia de recal
que primario (afundamento do ter
reno previsto nos projetos) e secun
dario (0 que ocorre ap6s a conclu
sao da obra) e elevada.
Por isso, a aplicac;:ao de um
pavimento rlgido como 0 concreto e
descartada, ja que poderia provocar
fissuras na rodov ia. 0 pavimento
usado em substituic;:ao ao concreto
e um mais flexfvel , 0 asfalto , justa
mente por que ele suportara mais
os recalques.

INCIDENCIA DE CHUVAS
Alem do solo mole, que
exige uma serie de cuidados,
a incidencia de chuvas tam
bem requer um tratamento di
ferenciado do terreno . Mes
mo se 0 solo estiver seco na
parte superior, 0 trabalho s6
pode ser realizado se ele es
tiver completamente seco .
Por esta razao, quando cho
ve num trecho em constru
yao,
preciso esperar al
guns dias consecutivos de
sol para que 0 trabalho pos
sa ser retomado, uma vez
que a construc;:ao de uma es
trada em um solo molhado
implica 0 comprometimento
da base e, consequente
mente, de toda a obra .

e

CONSTRUQAO DE RODOVIAS
A construc;:ao de rodovias no
terreno de solo mole exige urn tipo
de trabalho diferenciado, como
apontou 0 Tenente Klelyson, enge
nheiro civil do 3° SEC, "houve tre
chos onde nos tivemos que fazer a
remoc;:ao total do solo mole e a
substituic;:ao por areia. Em outros,
o Satalhao teve que executar uma
soluc;:ao diferente da remoc;:ao total ,
que inclula tambem a instalac;:ao de
instrumentos que proporcionas
sem 0 acompanhamento do recal
que que esta previsto neste trecho."
Outra especificidade do traba
Iho no solo mole, e que sobre ele
nao e recomendada a utilizac;:ao de
concreto, na medida em que nes
-.- - - - - - - - - - -

MONITORAMENTO DO SOLO
Para garantir a durabilidade da
rodovia, os trechos onde ha solo
mole sao monitorados constante
mente. De acordo com 0 Capitao
Lima de Melo, relac;:oes publicas do
3° SEC, uma empresa especializa
da de Sao Paulo acompanha todo 0
processo de construQao da estrada
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que substituem aqueles que sao
descartados e colocados nas are
as de bota-fora .
RECONFORMACAO VEGETAL
E HIDROSSEMEADURA

Trabalho de recuperaQao vegetal
No lote 7, localizado entre os
municfpios do Cabo de Santo Agos
tinho e Ribeirao , ambos em Per
nambuco, esta sendo desenvolvido
um trabalho de recupera~ao vege
tal das areas afetadas durante as
obras de duplicac;ao e restaura~ao
da BR-1 01 INE.
A engenheira ambiental, Fabi
ane Vidal, expJica que este lote tem
muitos trechos explorados, da r a
necessidade da recuperac;ao da
vegetac;ao nativa: "0 lote 7 teve que
licenciar diversas areas de bota
fora e algumas de jazidas de mate
rial selecionado fora da faixa de do
mfnio da rodovia. Para tanto, foram
apresentados os pianos de contro
Ie ambiental e programas de recu
peraC;ao de areas degradadas, que
precisam ser devidamente execu
tados, de acordo com as exigenci
as ambientais do IBAMA e dos de
mais orgaos fiscalizadores."

AREAS DE BOTA-FORA E JAZIDAS
DE MATERIAlS SELECIONADOS

As areas de bota-fora sao os
locais onde sao depositados os so
los que nao atendem as exigencias
do DNIT para a oonstruc;ao dos
aterros das rodovias. Essas areas
sao selecionadas minuciosam ente,
pois para sere m utilizadas como
bota-fora devem ser licenciadas por
urn orgao ambiental como IBAMA e
devem cumprir exigencias emitidas
por este orgao, tais como: distan
cia de corpos hfdricos e escolha de
um local sem vegeta~ao nativa. A
licenc;a so e concedida se forem
atendidas todas as exigencias de
cunho ambiental.
As jazidas de explora<;:ao de
materiais se lec ionados, po r outro
lado, sao as areas de on de e retira
do 0 material que ira ser emp rega
do na construc;ao da rodovia. Em
outras palavras, sao os materiais
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Tanto as areas de bota-fora
quanto as de jazidas de materiais
selecionados sao os alvos do tra
balho de recupera~ao vegetal, que
inclui a reconformac;ao da area, 0
recobrimento vegetal e a hidrosse
meadura.
A reconforma<;:ao e 0 trabalho
de nivelamento da area, por meio
de maquinario como escavadeira e
trator. Este trabalho e a primeira eta
pa do processo, pois prepara 0 ter
reno para os demais.
Depois e feito 0 recobrimento
vegetal, isto e, a cobertura do solo
com gramineas para evitar a ero
sao. As gramfneas sao utilizadas
por serem especies que seguram
melhor 0 solo e qu e se adaptam
bem regiao.

a

o recobrimento
vegetal consiste na
cobertura do solo
com gramfneas
para evitar a erosao

o processo e complementado
por uma tecnica chamada hidros
semeadura, que consiste no plan
tio de sementes e na introdu<;:ao no
solo de uma mistura de agua , adu
bo organico e outras substancias
que aceleram a germinaGao das
sementes. A hidrossemeadura sera
executada por uma empresa con
tratada pelo consorcio responsavel
pelo lote 7.
Este trabalho de recupera~ao
vegetal , que teve inicio em 2008 ,
sera fina lizado com 0 plantio de
especies nativas da mata atlantica
em algumas areas que nao volta
rao a ser exploradas para 0 plantio
de cana-de-ac;ucar.

