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Resumo 

Este projeto origina-se da necessidade de informações sobre os impactos 

causados pela raspagem de estradas, dentre eles o assoreamento de rios, 

fazendo um comparativo entre duas das metodologias utilizadas na manutenção 

de estradas, sendo elas raspagem de estradas e pavimentação asfáltica, para 

obter uma maior clareza sobre o impacto que elas causam no meio ambiente, 

buscando fazer levantamento de números e registrá-los para chegar numa visão 

mais clara do problema e indicar possíveis soluções para o mesmo. Os 

levantamentos numéricos são necessários para conseguir chegar a um 

parâmetro comparativo entre as duas modalidades. Uma vez analisado mais a 

fundo é possível ter maior clareza de qual dos métodos impacta mais e qual a 

melhor forma de evitar tais impactos. Para que essa pesquisa tenha um bom 

resultado, será preciso ter uma boa relação com os órgãos competentes, tanto 

os ambientais quanto a Secretaria de Obras Municipal.  

Palavras-chave: Impacto Ambiental, Recapiamento de estradas, 

Assoreamento.  
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1. Introdução 

 

A constatação do gradativo processo de antropização dos recursos naturais 

evidenciados no final da década de 60, início de 70, levou alguns países a 

institucionalizarem a Avaliação de Impactos Ambientais – AIA – como resposta às 

pressões. Dentre os instrumentos criados para sua efetivação, destaca-se o Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA – cujo pioneirismo partiu dos Estados Unidos, 1969, e 

rapidamente se espalhou por todas as partes do mundo, tendo a Alemanha o adotado 

em 1971, o Canadá em 1973, a França e a Irlanda em 1976 e a Holanda em 1981 

(BURSZTYN, 1994). No Brasil, somente a partir da década de 80 começou a haver uma 

maior preocupação com as questões ambientais. Até então, conforme destacado por 

Abreu (2000) o meio ambiente representava um entrave ao crescimento. O primeiro 

mecanismo legal referente à AIA no país foi a Lei de Zoneamento Industrial nas áreas 

Críticas de Poluição, de número 6.803/80. Posteriormente, a Resolução CONAMA 

001/86 determinou a necessidade de realização de EIA para licenciamento de 

empreendimentos potencialmente poluidores, incluindo-se as rodovias. 

Com tanta discussão sobre meio ambiente, aquecimento global. É preciso 

analisar um pouco, sobre alguns impactos que se passam por despercebido, 

pensamos tanto em minimizar a emissão de gases, mas deixamos passar, pequenos 

detalhes, que contribuem não só no aquecimento global, mas também afeta 

diretamente recursos naturais que são ligados à vida nesse planeta. Fala-se muito em 

recuperação de nascentes, mas se esquece de que também é preciso cuidar do 

caminho por onde as aguas percorrem, um grande vilão nesse percurso é chamado de 

assoreamento. Mas o que é assoreamento?  

Segundo a definição  Amarolina Ribeiro Graduada em Geografia. 

 

O assoreamento é o acúmulo de sedimentos (areia, 

terra, rochas), lixo e outros materiais levados até o leito 

dos cursos d'água pela ação da chuva, do vento ou do 

ser humano. Trata-se de um processo natural que pode 

ser intensificado pela ação humana. Em alguns casos, o 

curso d'água pode até deixar de existir em decorrência 

desse fenômeno. (RIBEIRO, 2018) 

 

Diante disso foi possível observar algumas atividades no município de 

Rio das Ostras RJ, uma enorme quantidade de terra que é levado pela enxurrada 

e lançado no rio, devido às raspagens e manutenções de vias vicinais. Tal 
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preocupação levou-me a fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto 

para melhor entender sobre ele. Pois devemos ter um olhar, mas atento sobre 

um bem tão precioso e de suma importância para manutenção de nossa vida e 

de gerações posteriores. 

Cada vez mais vem sendo escasso a água apropriada para o consumo 

humano isso graças ao assoreamento, desmatamento e outas atividades que 

vem fazendo com que esse bem fique cada vez mais distante do consumo 

humano. Segundo levantamento o Brasil é o segundo pais que mais desmata. 

 

O Brasil é o segundo país com a maior 
cobertura vegetal do mundo, ficando atrás apenas da 
Rússia. Entretanto, o desmatamento está reduzindo de 
forma significativa a cobertura vegetal no território 
brasileiro. São aproximadamente 20 mil quilômetros 
quadrados de vegetação nativa desmatada por ano em 
consequência de derrubadas e incêndios. 
Esse processo acarreta vários fatores negativos ao 
meio ambiente, entre eles se destacam: perda da 
biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de 
gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas, 
erosões, entre outros. 
      O desmatamento no Brasil ocorre principalmente 
para a prática da atividade agropecuária. Porém, a 
construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o 
processo intensivo de urbanização contribuem 
significativamente na redução das matas. 
(FRANCISCO, 2018) 

 

 

 

Com isso o assoreamento contribui para a perda de muitos rios tanto de 

terras de manutenção de estradas quanto de lixos que rolam em enxurradas em 

estradas pavimentadas. Com isso é necessário estudar e pesquisar mais para 

obter maior conhecimento sobre o assunto e contribuir intervindo não só no meio 

em que se vive. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Justificativa 

 

Este projeto deriva acerca da escassez de informações levantadas sobre 

os impactos causados pela manutenção de estradas, visando que a muito a 

conhecer e muito a entender sobre os impactos e prejuízos que pode acarretar 

ao meio ambiente. Tendo em vista que muitas vezes é enxergado somente o 

lado social da ação de raspagem de uma estrada, não que isso seja errado pelo 

contrario é de suma importância. Mas também é preciso olhar o lado ambiental 

e ver as consequências que isso pode causar. 

 

No que concerne ao Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), geralmente 

comete-se o equívoco de vincular a aprovação 

da licença ambiental com a aprovação desses 

documentos (e vice-versa), desconsiderando 

que não existe nenhum elo conceitual 

obrigatório entre eles. A prova dessa vinculação 

é a impossibilidade da aprovação de um 

EIA/RIMA sem a concessão da licença 

(SÁNCHEZ, 2002). 
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3. Objetivos 

- Avaliar impactos ambientais, causados pela raspagem e pavimentação 

asfáltica, levantando custo por metro quadrado para manutenção das estradas 

em Rio das Ostras RJ. 
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4.  Materiais e métodos  

 

4.1. Área de estudo. 

A área de estudo se dará no município de Rio das Ostras RJ. Rio das Ostras é 

um município brasileiro das Baixadas Litorâneas, no estado do Rio de Janeiro. 

“Localiza-se “no litoral norte do estado, a 22º31’37” de latitude sul e 41º56’42” de 

longitude oeste, a uma altitude de 4 metros.  Conforme o Censo em 2010 sua 

população era constituída de 105.676 habitantes. E estimado no ano de 2017 

em 141.117 habitantes. Densidade demográfica [2010] 461,38 hab./km². Em Rio 

das Ostras apenas 60.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

Com espaço de territorial de (Km²) 229,044, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

 

4.2. Levantamento de material reposto.  

Levantamento junto à secretaria de obras a quantidade de solo brita ou asfalto 

frisado utilizado na manutenção da área a ser estudo 

 

4.3. Visitar área a ser estudada 

Visitação da área com registro fotográfico e marcação de ponto GPS tanto na 

área de estrada vicinal onde se pratica a raspagem quanto em uma área 

asfaltada para se ter noção do impacto.  

4.4.acompanhamento fotográfico 

Fazer acompanhamento fotográfico da área em períodos de chuva para ter maior 

clareza de para onde está indo a terra. Acompanhamento também em uma área 

asfaltada principalmente em períodos de chuva para se ter material comparativo. 

4.5.comparação da raspagem com área asfaltada e diferença na quantidade 

de lixo lançado ao leito de rios.   

Buscar junto à secretaria de obras o quantitativo de caminhões de entulho 

retirado do leito do rio  

4.6. Avaliação:  

Avaliar os números levantados fazer um comparativo de gastos em cada uma 

das áreas analise qual oferece maior impacto como causa e qual seria a melhor 
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forma de prevenção e como minimizar os impactos. Levantamento de custos por 

m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cronograma de execução 
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MÊS ATIVIDADE 

1 Reconhecimento da área com registros fotográficos pontos GPS 

2 Levantamento de material destinado ao local 

3 Acompanhamento de raspagem 

4 Acompanhamento em períodos de chuva 

5  Visita a área asfaltada 

6 Levantamento de material retirado do rio 

7 Acompanhamento em períodos de chuva área pavimentada 

8 Avaliação do impacto 

9 Comparação fotográfica 

10 Descrição de cada impacto 

11 Avaliação  

12 Redação do relatório final 
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