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1

Apresentação

A STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., detentora do contrato Nº 1.086/2010, cujo objeto é
“Gestão Ambiental das Obras de Duplicação, abrangendo a Supervisão Ambiental, a implementação de
Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das obras incluindo obras-de-arte especiais nas
Rodovias BR-392/RS e 116/RS”, apresenta o Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011,
referente ao período de fevereiro a julho de 2011, conforme o estabelecido no item 10 – Relatórios do
Termo de Referência do contrato supracitado.

Pelotas/RS, 22 de agosto de 2011.

STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
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2

Introdução

A duplicação da BR-392/116, no trecho que liga Rio Grande a Pelotas, tem o objetivo de valorizar o
desenvolvimento da região cumprindo exigências ambientais e sociais. A rodovia, que atualmente
encontra-se saturada pelo volume de tráfego, principalmente de caminhões, é o principal acesso ao Porto
de Rio Grande. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), até 2017, a
rodovia deve movimentar diariamente mais de 14 mil veículos. O projeto de duplicação desta rodovia
prevê mais segurança aos usuários, já que a nova construção reduz o número de ultrapassagens e,
consequentemente, de acidentes.
A obra está sendo executada seguindo o Plano Básico Ambiental, composto por 18 programas que tem o
objetivo de preservar o ecossistema do local e reduzir o impacto da obra ao meio ambiente. Entre esses
programas estão o de gestão ambiental, supressão da vegetação, resgate de germoplasma, ambiental
para construção e recuperação das áreas degradadas. A duplicação da BR-392/116 pretende contribuir
com o crescimento e desenvolvimento das pessoas e regiões, preservando a vida e valorizando o meio
ambiente.

2.1

Informações sobre o empreendimento

As “Obras de Adequação da Capacidade e Melhorias Operacionais das Rodovias BR-116/RS e BR-392/RS
- trecho Rio Grande (km 0) – Pelotas (Contorno de Pelotas)” são um empreendimento do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e estão divididas em 4 lotes. A duplicação tem início na
Avenida Portuária de Rio Grande, com diretriz paralela à rodovia existente até Pelotas, BR-392/RS,
incluindo o contorno dessa cidade e terminando na BR-116/RS, no encontro da ponte sobre o arroio
Pelotas.
O empreendimento, nos lotes 2 e 3, conta com autorização do IBAMA, emitida através da Licença de
Instalação nº 453/2010. O trecho de rodovia em construção no momento tem a extensão total de 51,958
km, dividido em dois lotes, os quais são:


Lote 2: do km 35+845m ao km 60+745m;



Lote 3: do km 8+787m ao km 35+845m.

As empreiteiras contratadas para executarem o projeto são:


Lote 2: Ivaí Engenharia de Obras S.A.;



Lote 3: Construtora Triunfo S.A.

Os projetos elaborados para estes lotes estão definidos com pista de rolamento de 7,20 m, acostamentos
externos de 2,50 m, internos de 1,0 m e canteiro central de 13,20 m.
Para o projeto da duplicação da BR-392/RS, utilizou-se o PNV de 2006, com início pelo lote 3, no km
8+787m (interseção da BR-392/RS com a Avenida Portuária de Rio Grande) até o km 35+845m
(Banhado do Vinte e Cinco), mesma estaca de início do lote 2, que termina no km 60+745m (Ponte sobre
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o Canal de São Gonçalo), em Pelotas. A figura a seguir é um mapa de localização do projeto e
demarcação de lotes de obra.
Figura 1. Mapa de localização do projeto de duplicação da BR-116 e BR-392/RS e limite de lotes.
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2.2

Contrato de Gestão e Supervisão Ambiental

O DNIT contratou o serviço de Gestão e Supervisão Ambiental efetivo através de licitação pública, tendo
recebido Ordem de Serviço em 20 de janeiro de 2011a empresa de engenharia consultiva STE – Serviços
Técnicos de Engenharia S.A. O quadro a seguir apresenta os dados do contrato.
Quadro 1. Dados Gerais do Contrato de Gestão e Supervisão Ambiental.
Número
1.086/2010
Gestão Ambiental das Obras de Duplicação, abrangendo a Supervisão Ambiental, a
implementação de Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das obras
Objeto
incluindo obras-de-arte especiais nas Rodovias BR-392/RS e 116/RS
Data
18 de janeiro de 2011
Contratante
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Contratada
STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Ordem de Serviço
24 de janeiro de 2011
Prazo de execução
30 meses

2.2.1

Equipe técnica e auxiliar

O quadro a seguir apresenta a equipe técnica e auxiliar mobilizada para o contrato.
Quadro 2-2. Equipe Técnica de Gestão e Supervisão Ambiental.
Função
Equipe chave
Coordenador Geral
Coordenador Setorial
Coordenador Setorial
Equipe complementar – Técnica
Consultor
Engenheiro Florestal – Supervisão
Engenheiro Civil - Supervisão
Especialista em Educação Ambiental
Especialista em Comunicação Social
Especialista em Gerenciamento
Especialista em Gerenciamento
Especialista em Programas Ambientais
Especialista em Programas Ambientais
Equipe complementar - apoio
Agente de Comunicação e Educação
Agente de Comunicação e Educação
Agente de Comunicação e Educação
Agente de Comunicação e Educação
Secretária
Auxiliar Administrativo

Profissional
Léo Anuncio Arsego
Antônio João Bordin
Renata Aires de Freitas
Péricles da Silva Godinho
Débora Bortoli Sartori
Percy Antônio Pinto Soares
Cauê Lima Canabarro
Manoela Nogueira Soares
Ravella Machado
Sharon Paiva
Carina Costa Estrela
Marcelo Mattos Burns
Guillermo Dávila Orozco
Solano Ferreira
Beatriz Rodrigues
Renata Francisco
Andréa Mello
Juliana Martins
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2.2.2

Escopo dos Serviços de Gestão e Supervisão Ambiental

De acordo ao Termo de Referência (Processo DNIT N° 50600.005 540/2009-35), o escopo dos serviços
de Gestão e Supervisão Ambiental envolve as atividades listadas a seguir.
Quadro 3. Escopo dos Serviços de Gestão e Supervisão Ambiental Segundo o Termo de Referência.
Supervisão Ambiental de Obra (Supervisão das atividades a serem executadas pelas construtoras)
Programa Ambiental para Construção
Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
Programa de Saúde Pública
Programa de Supressão de Vegetação
Programa de Resgate de Germoplasma
Execução de Programas Ambientais
Programa de Gestão Ambiental
Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna
Programa de Monitoramento de Fauna
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
Programa de Monitoramento de Ruídos
Programa de Educação Ambiental
Programa de Comunicação Social
Gerenciamento de programas Ambientais a serem executados pelo DNIT
Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias
Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos
Programa de Apoio Técnico aos Municípios
Programa de Apoio Técnico às Unidades de Conservação
Programa de Gerenciamento de Riscos e Planos de Ações Emergenciais
Programa de Prevenção de Queimadas

2.3

Objetivo do Relatório

O presente Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011 tem por objetivo apresentar o
desenvolvimento das tarefas de Supervisão Ambiental (Programas Ambientais executados pelas
construtoras), Execução de Programas Ambientais e Gerenciamento de Programas Ambientais durante o
período de fevereiro a julho de 2011.
As atividades estão baseadas no Plano Básico Ambiental - PBA da duplicação da BR-116/392, Trecho Rio
Grande - Pelotas, e no Relatório de Programação da Supervisão Ambiental.
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3

Andamento das Obras

As principais atividades realizadas no semestre compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2011
são destacadas neste item do presente relatório, no formato de diagrama unifilar e registros fotográficos.
No Anexo 1 é apresentado o registro fotográfico do acompanhamento das obras, realizado pela equipe de
supervisão ambiental. Foram destacadas as imagens que mostram o andamento das atividades e, quando
possível, imagens de antes e depois das obras. Além destas imagens, o relatório de cada Programa
Ambiental traz registros fotográficos do semestre compreendido no presente relatório.
Entre as atividades executadas no semestre, pode-se destacar a execução de terraplenagem e obras de
artes especiais em ambos os lotes, a execução de concreto asfáltico (binder, CBUQ) no lote 2 e a
execução de pavimentação (brita graduada, CCR e concreto placa) no lote 3.
Os gráficos apresentados a seguir indicam o andamento das obras nos lotes 2 e 3 do empreendimento
desde o início das atividades até o mês de julho de 2011. O diagrama unifilar e informações foram
fornecidos pela Supervisão de obras.
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Figura 2. Andamento das obras no lote 2 (atualizado em julho de 2011).
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Figura 3. Andamento das obras no lote 3 (atualizado em julho de 2011).
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4

Gestão Ambiental das Obras

O Programa de Gestão Ambiental consiste no acompanhamento e controle da execução dos programas
ambientais e monitoramentos estipulados no PBA e Licença Ambiental. O objetivo deste programa é
buscar minimizar e eventualmente eliminar os impactos negativos ao meio ambiente, através de
procedimentos técnicos de adequação ambiental em todas as etapas construtivas e fiscalização
sistemática junto às empresas construtoras, bem como potencializar impactos positivos.
4.1.1

Atividades desenvolvidas no período

O contrato de Gestão e Supervisão Ambiental firmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e a empresa consultora STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. teve início no
final do mês de janeiro de 2011. No período anterior, as atividades de Gestão Ambiental foram executadas
pela Supervisão Ambiental Interina (DEC/CENTRAN). O início das atividades de Gestão e Supervisão
Ambiental pela empresa consultora abrangeu a mobilização da equipe técnica para atender aos programas
ambientais do PBA, reconhecimento da área do projeto e da documentação relacionada a ele, como o
próprio Projeto Executivo, Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Plano Básico Ambiental (PBA), a
documentação do Licenciamento Ambiental junto ao IBAMA e relatórios anteriores da Supervisão
Ambiental Interina.
O Programa de Gestão Ambiental das obras indica a formação de um comitê para dar andamento aos
demais Programas Ambientais do PBA, com a finalidade de manter o bom desempenho ambiental do
empreendimento. O Comitê de Gestão Ambiental das Obras foi formado em fevereiro de 2011 e é
composto pela Gestão Ambiental, DNIT, Supervisão de Obras e empresas construtoras. Até o mês de
julho de 2011 foram realizadas 6 reuniões do comitê, ocasião onde se discutiu a implementação do PBA e
de seus programas, tanto aqueles a serem executados pelas construtoras como os de responsabilidade
da Gestão Ambiental (execução e gerenciamento). As atas das reuniões do Comitê são apresentadas no
Anexo 2 do presente documento. As fotografias a seguir são de reuniões do Comitê de Gestão Ambiental
das Obras, realizadas no Escritório de Gestão Ambiental da BR-116/392 (STE) em Pelotas.

Foto 1. Reunião do Comitê de Gestão Ambiental das
Obras (abril/2011).

Foto 2. Reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras
(maio/2011).
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Foto 3. Reunião do Comitê de Gestão Ambiental das
Obras (junho/2011).

Foto 4. Reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras
(julho/2011).

Para a supervisão ambiental das obras, a equipe de monitoramento em campo adotou metodologia
específica, descrita no item Metodologia de Supervisão Ambiental deste relatório semestral. A aplicação
desta metodologia têm sido satisfatória. É importante mencionar os primeiros três meses de atuação da
Gestão e Supervisão Ambiental definitiva foram considerados como de adaptação para os atores
envolvidos na obra. Com a finalidade de informar a metodologia e sanar dúvidas, foi realizada uma reunião
no início de fevereiro de 2011, ocasião na qual a documentação a ser emitida pela Supervisão Ambiental
foi apresentada às construtoras, supervisão de obras e DNIT. Até o mês de julho a metodologia foi
consolidada e encontra-se em utilização nas atividades de supervisão ambiental das obras.
Segundo o Termo de Referência do contrato de Gestão e Supervisão Ambiental das obras, os seguintes
programas devem ser executados por este contrato:


Programa de Gestão Ambiental;



Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna;



Programa de Monitoramento de Fauna;



Programa de Monitoramento da Qualidade da Água;



Programa de Monitoramento de Ruídos;



Programa de Educação Ambiental;



Programa de Comunicação Social.

Neste primeiro semestre de atividades, o Programa de Monitoramento de Atropelamentos de Fauna e o
Programa de Monitoramento de Fauna Bioindicadora foram executados seguindo o cronograma proposto
no PBA, incluindo monitoramentos bimestrais na rodovia existente. O monitoramento da qualidade da
água também foi implementado, estando os corpos hídricos indicados no PBA sob supervisão da equipe
de campo mensalmente, e as análises laboratoriais de água sendo realizadas quadrimestralmente. O
Programa de Monitoramento de Ruídos também foi implementado, sendo seu cronograma semestral,
apresenta-se neste documento os resultados da campanha realizada no mês de março de 2011.
Os Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social estão em desenvolvimento. O primeiro
semestre de atividades destes programas incluiu o reconhecimento da área de atuação, diagnóstico social
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e planejamento estratégico das ações. Foram realizados os trabalhos de criação de identidade visual do
contrato, necessário para a elaboração de material de divulgação e informação da Gestão Ambiental das
Obras. O Programa de Educação Ambiental iniciará as atividades com a comunidade escolar da área de
influência da BR-116/392 em agosto de 2011, quando inicia o período letivo do segundo semestre.
O gerenciamento de programas ambientais, promovido pelo contrato de Gestão Ambiental das Obras, vem
sendo realizado em conjunto com o DNIT, que corresponde à entidade executora. Este relatório traz as
principais atividades executadas, conforme indica o PBA. Entre eles, destaca-se que o Programa de
Indenização de Proprietários está em etapa final nos lotes 2 e 3.
Algumas ações realizadas para a melhor gestão ambiental do empreendimento devem ser destacadas,
como o atendimento às condicionantes da Licença de Instalação Nº 453/2007, dos lotes 2 e 3, bem como
a elaboração de relatório para solicitar a sua renovação. Foi realizado também pela equipe o trabalho de
solicitação de Licença de Instalação para o lote 1 de obras, o chamado Contorno de Pelotas, que inclui o
trecho da BR-116. O lote 1 conta com a Licença Prévia N° 224/2007, emitida pelo IBAMA, e o
empreendedor aguarda o posicionamento do IBAMA para o licenciamento deste lote do empreendimento.
É importante também mencionar que a atuação da Gestão Ambiental das Obras elaborou a proposta de
medidas mitigadoras e compensatórias para peixes da família Rivulidae, ocorrentes no lote 2 de obras
entre os quilômetros 42,5 e 45. Este trecho encontrava-se embargado pelo IBAMA devido à presença
destes raros peixes anuais exatamente na área a ser duplicada, dentro da faixa de domínio. A proposta foi
aceita pelo IBAMA, e o resgate destes peixes será realizado a partir do mês de agosto de 2011 até
dezembro, época em que espécie ocorre na região.
Neste semestre também houve uma vistoria do órgão ambiental, o IBAMA, às obras dos lotes 2 e 3. A
vistoria foi acompanhada pela Procuradoria Geral da República e pelos atores envolvidos na obra,
incluindo a Gestão Ambiental.
Seguindo o estipulado no Termo de Referência do contrato de Gestão Ambiental e às condicionantes da
Licença de Instalação, são enviados mensalmente relatórios de andamento ao DNIT, e semestralmente
relatórios ao órgão ambiental, com a finalidade de informar o desempenho ambiental das obras e
principais ocorrências de impactos ambiental e suas medidas de manejo.
Em termos gerais, com base nos resultados da aplicação da metodologia de supervisão ambiental,
considera-se que o desempenho ambiental das obras de duplicação da BR-392, nos lotes 2 e 3, foi
satisfatório. Entre os principais impactos prevenidos ou corrigidos destaca-se o carreamento de
sedimento e processos erosivos, conforme pode-se verificar no presente Relatório Semestral de Meio
Ambiente.
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4.1.2

Procedimentos de Supervisão Ambiental

A Supervisão Ambiental tem como objetivo acompanhar e monitorar os Programas Ambientais das obras
na BR-392/116. Para tanto, a metodologia consiste na interação constante com as construtoras dos lotes
da obra. A rotina de Supervisão em campo é diária, definida de acordo com o cronograma de obras. Além
destas, as construtoras devem comunicar à equipe de Supervisão o desenvolvimento de atividades
relacionadas aos programas ambientais de sua responsabilidade.
A metodologia engloba reuniões técnicas mensais entre a coordenação geral e as equipes dos diferentes
Programas Ambientais de responsabilidade da Supervisora e entre os especialistas ambientais das
construtoras contratadas para a execução da obra (Comitê de Gestão Ambiental das Obras). Estas
reuniões servem de apoio ao planejamento de atividades como o acompanhamento da obra e de soluções
para eventuais não conformidades ambientais. A estreita relação entre o supervisor ambiental e a
construtora facilita a dinâmica de implementação dos Programas Ambientais da rodovia em duplicação.
Informações e imagens referentes à Supervisão Ambiental são organizadas no escritório central da
supervisão, localizado no município de Pelotas, em um banco de dados. Neste banco de dados as
informações dos programas ambientais são armazenadas e atualizadas constantemente.
As atividades de acompanhamento em campo são complementadas com relatórios emitidos pelas
construtoras e entregues à Supervisão Ambiental, os quais são revisados e têm as informações incluídas
no banco de dados.
Eventuais não conformidades que ocorram durante a fase de instalação do empreendimento são
notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:
1. Comunicação Verbal - CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da
construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade - CNC: gerado por escrito por não conformidades aos preceitos
ambientais da construção (PBA, LI); pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não
atendimento a um CNC gera uma Notificação de Não conformidade.
3. Notificação de Não Conformidade - NNC: notificação gerada a partir de ocorrências médias ou graves e
não atendimento a um CNC. O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não
conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo
estabelecido para serem atendidas. Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a
emissão de uma segunda via do CNC ou NNC, no qual será apresentada a justificativa da prorrogação e a
nova data limite para adequação.
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O quadro a seguir mostra o uso do procedimento de supervisão ambiental.
Quadro 4. Procedimento de supervisão ambiental da BR-116/392.
Identificação da
ocorrência
Comunicação Verbal

Registro de Atividade

CNC (Comunicação de
Não Conformidade)
Notificação de Não
Conformidade

Monitoramento in loco (acompanhamento da obra).
Uso do check list.
Análise em escritório com a equipe/ consulta a equipe
Conversa com o encarregado da construtora.
A comunicação verbal pode ser feita mais de uma vez, pessoalmente, por telefone ou e-mail para
saber sobre o andamento dos manejos orientados e tratar de pendências. As conformidades,
esforços e também inovações que a construtora apresente devem ser ressaltados e registrados no
relatório mensal.
Deve ser elaborado após a aplicação do check list (PAC, Saúde Pública), revisado pela equipe e
encaminhado para a construtora após a vistoria.
Pode ser encaminhado quando a comunicação verbal não foi suficiente (o problema continua
acontecendo; a construtora não atendeu à orientação; há morosidade para resposta ou ações).
Pode ser encaminhado para solicitar ou enviar informações adicionais à comunicação verbal
(fotografias, dados)
Enviada quando os procedimentos anteriores não tenham sido suficientes para solucionar a
ocorrência.
Pode ser encaminhada mesmo que não tenha sido enviado registro de atividade anteriormente.
A Notificação somente é enviada quando for considerada negligência da construtora frente aos
preceitos ambientais da construção.
Pode ser precedida ou não de CNC, depende da gravidade do impacto.

Os Registros de Atividades de Comunicações de Não Conformidade emitidas no período são apresentados
no Anexo 3 deste relatório. O modelo de check list, utilizado para o monitoramento dos canteiros de obra
(PAC) e do Programa de Saúde Pública é apresentado no Anexo 2.
Mensalmente, a Supervisora Ambiental emite um relatório técnico no qual detalha as atividades
desenvolvidas durante o mês, incluindo informações sobre o desenvolvimento dos programas ambientais,
conformidades ambientais verificadas e controle de não conformidades ambientais. Este relatório de
andamento mensal é encaminhado à Coordenação Geral de Meio Ambiente (CGMAB) do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Semestralmente é emitido um relatório de consolidação,
o qual é encaminhado ao DNIT e ao órgão ambiental, o IBAMA.
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5

Relatório de Supervisão Ambiental de Obra

Os Programas Ambientais descritos a seguir são desenvolvidos pelas construtoras de cada lote de obra e
supervisionados pela equipe de Gestão e Supervisão Ambiental.

5.1

Programa Ambiental para Construção

O Programa Ambiental para Construção - PAC é a condição específica 2.13.8 da LP nº 224/2005,
devendo ser desenvolvido ao longo da fase de instalação do empreendimento rodoviário.
O objetivo deste programa é garantir a implantação do projeto de duplicação rodoviária de forma
ambientalmente correta, com o efetivo controle dos impactos ambientais negativos originados na fase de
obras e com a rigorosa observância à conservação dos recursos naturais.
5.1.1

Avaliação das atividades no semestre

As atividades de monitoramento do processo construtivo da rodovia consistem especialmente em ações
de caráter preventivo, de modo a não permitir a geração de impactos ambientais negativos, e ações de
caráter corretivo. Em vistorias diárias em campo e contato direto com as construtoras responsáveis pela
instalação do empreendimento, a equipe da supervisão verifica as áreas que estão sendo manejadas nas
frentes de obra, acompanhando o andamento dos processos construtivos e as intervenções no meio
ambiente.
No período compreendido entre os meses de fevereiro a julho de 2011, considera-se que o desempenho
ambiental das obras foi satisfatório. Em termos gerais, se conclui que desde a implementação das
atividades de supervisão ambiental em janeiro de 2011, a participação no cotidiano das obras e na
tomada de decisão junto ao DNIT, construtoras e supervisão de obras teve avanços positivos, que
permitiram o correto manejo das questões de meio ambiente do empreendimento.
Entre as principais conformidades ambientais verificadas no período, pode-se destacar o enleivamento de
taludes para prevenir a erosão e carreamento de sedimentos, a sinalização das obras, tanto de trânsito
como educativa e ambiental, ações corretivas aplicadas pelas construtoras em canteiros de obras, como
adequação de área de lavagem de maquinário e uso de Equipamento de Proteção Individual pelos
colaboradores das obras.
No monitoramento em campo realizado pela equipe de supervisão ambiental neste semestre, as principais
atividades de obra acompanhadas foram a escavação de solos moles, terraplenagem, pavimentação,
construção de bueiros e obras de arte especiais, como as pontes sobre o arroio Várzea III no lote 2 e
sobre o arroio Bolacha, no lote 3. A principal ocorrência de impactos ao meio ambiente registrada está
relacionada ao carreamento de sedimentos, ocasionado pela erosão. Para tal, a supervisão ambiental
orientou a aplicação de medidas preventivas e corretivas.
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Neste semestre foram realizadas reuniões cotidianas em campo e em escritório entre a Supervisão
Ambiental e os demais atores envolvidos com o empreendimento, principalmente o DNIT - UL Pelotas e a
CGMAB, a Supervisão de Obras e construtoras. As fotografias a seguir são registros de vistorias conjuntas
em campo, bem como do acompanhamento da vistoria do IBAMA, realizadas no semestre compreendido
entre os meses de fevereiro e julho de 2011.

Foto 5. Acompanhamento da vistoria do IBAMA às obras
(km 21+610; L3; 02/03/2011).

Foto 6. Vistoria em conjunto com a supervisão de obras e
construtora (Km 28+800; L3; 04/04/2011)

Além do monitoramento em campo, a metodologia de supervisão em campo adotou a aplicação de um
check-list para vistoria em canteiros de obras e áreas industriais, com base nas normas regulamentadoras
de meio ambiente e segurança do trabalho, no Plano Básico Ambiental - PBA (Programa Ambiental da
Construção - PAC) e nas normas ambientais do DNIT para construção de estradas.
5.1.2

Atividades desenvolvidas no Lote 2

Durante o semestre de atividades compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2011, foi realizado
monitoramento pela equipe de supervisão ambiental entre os quilômetros 53 e 59, onde o aterro está com
uma camada de sobrecarga para compactação do solo e futura construção da nova pista. Neste período,
a construtora esteve realizando manutenção do aterro para evitar processos erosivos. No entanto, a
supervisão ambiental constatou focos de erosão e carreamento de sedimentos da sobrecarga. Com a
finalidade de promover a correção destes ocorridos, a construtora foi orientada a enleivar os taludes. A
partir do mês de julho a construtora iniciou o processo de retirada da camada de sobrecarga. Os processo
erosivos ocorridos durante o semestre não prejudicaram os banhados adjacentes, visto que este trecho
está localizado na área de várzea do canal São Gonçalo. As fotografias a seguir mostram alguns
processos erosivos identificados e as ações de enleivamento e retirada da sobrecarga.
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Foto 7. ANTES: Taludes enleivados, porém com focos de
erosão aparente (km 58; L2; 06/2011).

Foto 8. DEPOIS:Taludes e enleivamento sendo recuperados
para conter focos de erosão (km 58; L2; 06/2011).

Na região da várzea do canal São Gonçalo, onde estão localizados os arroios Várzea I, II e III, foi verificado
carreamento de sedimento para dentro do corpo hídrico por motivo de construção das cabeceiras das
pontes. O excesso de areia junto às margens dos arroios e correções aplicadas no período compreendido
entre os meses de fevereiro e julho, não prejudicou o fluxo hídrico. No entanto, a supervisão ambiental
orientou verbalmente a construtora a corrigir o assoreamento nestes locais. Os métodos aplicados pela
supervisão ambiental para orientar a construtora foram a comunicação verbal e o envio de Registro de
Atividade (Anexo 3).
As fotografias a seguir mostram os três cursos de água durante a sedimentação e após as correções
aplicadas pela construtora responsável pelo lote 2.

Foto 9. ANTES: Arroio Várzea I com processos erosivos
aparentes (km 56+100; L2; 02/2011).

Foto 10. DEPOIS: Arroio Várzea I sem interrupção de fluxo
(km 56+100; L2; 02/2011).
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Foto 11. ANTES: Carreamento de areia no arroio Várzea II,
objeto de Comunicação Verbal (km 55; L2; 02/2011).

Foto 12. DEPOIS: Arroio Várzea II durante as correções
aplicadas pela construtora (km 55; L2; 06/2011).

Foto 13. ANTES: Carreamento de material arenoso no Arroio
Várzea III (km 53+500; L2; 05/2011).

Foto 14. DEPOIS: Talude e cabeceiras sendo conformados
pela construtora (km 53+500; L2; 06/2011).

As atividades mitigadoras desenvolvidas no local foram a desobstrução e retirada do excesso de areia dos
arroios Várzea II e I (março/2011). No Arroio Várzea III por estar em fase de construção da obra de arte
especial, o processo de retirada de material arenoso e contenção deste ocorreram gradativamente, visto
que havia muita movimentação de terra no local.
Foi acompanhada pela supervisão ambiental no mês de fevereiro a retirada de solos moles de dentro da
faixa de domínio na área do quilômetro 41+500, região de banhado. A atividade ocorreu em
conformidade, não havendo tido interferência nos banhados adjacentes à rodovia. No local estava prevista
a construção de um bueiro, atividade que iniciou no mês de abril. Durante as obras de execução do bueiro
provisório, houve carreamento de sedimento (areia) por motivo de rompimento de um dos tubos. O
carreamento de sedimento atingiu uma área de vegetação (mata), sem causar danos irreversíveis. A
supervisão ambiental realizou uma comunicação verbal com a construtora, que atendeu prontamente à
solicitação, tendo corrigido o rompimento do tubo e retirado a areia carreada.
Neste local estava prevista a construção de um bueiro celular. O bueiro tubular provisório foi removido e
durante a execução do bueiro celular foi finalizada em julho. Durante este mês, a construtora foi orientada
a remover sedimentos carreados durante a execução do bueiro celular para a mata. Os sedimentos foram
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retirados manualmente pelos trabalhadores da construtora, que também instalaram uma barreira de
proteção com sacos de areia, com a finalidade de prevenir outros carreamentos por motivo de chuvas.

Foto 15. ANTES: Rompimento de bueiro provisório (Km
41+500; L2; 05/2011)

Foto 16. ANTES: Carreamento de sedimento para mata adjacente
à rodovia (Km 41+500; L2; 05/2011)

Foto 17. DEPOIS: Cerca foi removida para retirada de
sedimento (km 41+500; L2; 07/2011).

Foto 18. DEPOIS: Colocação de sacos de areia para conter
carreamento de sedimento (km 41+500; L2; 07/2011).

No final do mês de junho, na área do quilômetro 36, onde está localizado o banhado do Vinte-e-Cinco,
durante a construção de um bueiro celular houve carreamento de sedimentos para o lado direito da
rodovia. Tal ocorrência teve por motivo as fortes chuvas na região, que carrearam a areia do aterro através
do bueiro da pista existente. A supervisão ambiental identificou o impacto em campo e orientou a
construtora através de Registro de Atividade (Anexo 3) para a remoção do material. Visto que se trata de
área alagada e o período é de chuvas, a remoção estava sendo realizada manualmente com pás e retirada
de areia em sacos. É importante observar que o ocorrido é reversível, e a construtora está orientada e
trabalhando na remoção do mesmo, sob monitoramento da supervisão ambiental. Até o momento de
finalização do presente relatório semestral não havia sido totalmente concluída. O andamento desta
atividade será informado no relatório mensal de supervisão ambiental.
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Foto 19. ANTES: Carreamento de sedimentos para o lado
direito da rodovia existente (km 36+160; L2; 07/2011).

5.1.3

Foto 20. DEPOIS: Retirada manual do sedimento carreado
pela construtora (km 36+160; L2; 07/2011).

Atividades no Lote 3

Durante o semestre de fevereiro a julho de 2011, as atividades no lote 3 foram acompanhadas pela equipe
de campo da supervisão ambiental. A seguir, relatamos as principais atividades de prevenção e correção
de interferências ao meio ambiente ocasionadas pelas diferentes etapas do processo construtivo.
No quilômetro 14+600, durante as obras de construção da ponte sobre o Arroio Bolacha, foi verificado
pela supervisão ambiental o assoreamento do curso hídrico por motivo de carreamento de sedimentos
dos taludes. Neste ponto, especificamente, o IBAMA já havia apontado a necessidade de adequação da
área abaixo da cabeceira da ponte para proporcionar uma passagem seca para fauna. Sobre a questão de
adequação para passagem seca para fauna, a supervisão ambiental vem orientando a construtora para
adequar a passagem de fauna, a qual será realizada quando o processo construtivo da ponte estiver
finalizado. No início do processo foi emitida uma Comunicação de Não Conformidade (CNC) relacionada a
este assunto, a qual encontra-se no Anexo 3 deste relatório.
Quanto ao carreamento de sedimentos do talude para o corpo hídrico, a supervisão ambiental orientou a
construtora a colocar uma barreira de contenção, a qual foi realizada com sacos de areia. A contenção de
sedimento foi bem sucedida, e a supervisão ambiental está monitorando as obras no local e a
manutenção da barreira. As fotografias a seguir mostram a situação anterior, com carreamento de
sedimentos, e a situação posterior, com a colocação da barreira de contenção.
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Foto 21. ANTES: Processos erosivos - cabeceira da ponte
sobre o Arroio Bolacha (km 14+600; L3; 03/2011).

Foto 22. ANTES: Erosão provocando assoreamento do corpo
de água (km 14+600; L3; 04/2011).

Foto 23. DEPOIS: Retirada de material carreado Bolacha (km
14+600; L3; 05/2011).

Foto 24. DEPOIS: Talude enleivado, cabeceiras protegidas
com sacos de areia Bolacha (km 14+600; L3; 05/2011).

Foto 25. DEPOIS: Cabeceiras protegidas com sacos de areia
Bolacha (km 14+600; L3; 05/2011).

Foto 26. DEPOIS: Manutenção dos sacos e dos taludes nas
cabeceiras Bolacha (km 14+600; L3; 06/2011).

Nas proximidades da ponte sobre o Arroio Bolacha, na área do quilômetro 15, foi verificada pela
supervisão ambiental a deposição de sedimentos em área adjacente à rodovia, ao lado direito, onde se
encontram as marismas da região conhecida como saco da Mangueira. Ao consultar a construtora, foi
possível identificar que esta deposição de sedimento ocorreu no ano anterior (2010), visto que o mesmo
se tratava de solos moles e já se encontrava seco. Com a finalidade de promover a recuperação da área e
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a conformidade das obras no local, a supervisão ambiental orientou a retirada do sedimento do local. As
fotografias a seguir mostram a área na ocasião da verificação do impacto e a medida corretiva sendo
executada (remoção do sedimento). A recuperação da vegetação na área vem sendo monitorada pela
supervisão ambiental.

Foto 27. ANTES: Sedimentos carreados para área úmida
(km 15; L3; 04/2011).

Foto 28. DEPOIS: Remoção de sedimentos de área úmida
(km 15; L3; 04/2011).

Foto 29. DEPOIS: Área úmida em recuperação depois da
retirada de sedimento (km 15; L3; 06/2011).

Foto 30. DEPOIS: Vista da área de onde foi orientada a
remoção de sedimentos (km 15; L3; 06/2011).

No viaduto sobre a linha férrea localizado no quilômetro 22, foi verificada a ocorrência de processos
erosivos no talude em construção, especificamente do lado direito (externo). Os focos de erosão
proporcionaram o carreamento de sedimentos para áreas adjacentes. Com a finalidade de solucionar o
ocorrido, a supervisão ambiental orientou verbalmente a construtora responsável a corrigir o problema. As
fotografias a seguir mostram o antes e depois desta ocorrência.
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Foto 31. ANTES: Processos erosivos no talude de viaduto
sobre linha férrea (km 22; L3; 06/2011).

Foto 32. DEPOIS: Enleivamento de talude para conter erosão (km
22; L3; 06/2011).

No quilômetro 32+100, onde está localizado o viaduto sobre a via férrea, foi verificado pela supervisão
ambiental o carreamento de areia para a pista existente, oferecendo risco ao trânsito no local. Com o
objetivo de prevenir acidentes, foi orientado à construtora a colocação de barreira de contenção de
sedimentos que estavam carreando do talude do viaduto para a pista. Este item foi ponto levantado pelo
IBAMA (Porto Alegre) em vistoria à rodovia. As fotografias a seguir mostram a situação antes (pista com
areia) e depois (colocação de barreira de contenção). A supervisão ambiental vem monitorando e
orientando a construtora para a manutenção permanente do local.

Foto 33. ANTES: Pista com sedimentos carreados por ação
de intempéries (km 32+100; L3; 04/2011).

Foto 34. DEPOIS: Barreira - sacos para contenção de aterro,
mantendo a pista limpa (km 32+100; L3; 06/2011).

Ainda no que se refere à contenção de processos erosivos e de carreamento de sedimentos, considerado
o principal agente de impacto ambiental desta rodovia, houve identificação de ocorrência e orientação para
remoção de sedimentos no quilômetro 28+800, o qual afetou uma propriedade rural adjacente. A
construtora foi comunicada verbalmente e procedeu com a medida corretiva. As fotografias a seguir
mostram o antes e o depois do ocorrido.
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Foto 35. ANTES: Material arenoso carreado para
propriedade rural adjacente (km 28+800; L3; 04/2011).

5.1.4

1.2

Foto 36. DEPOIS: Remoção do material carreado (km
28+800; L3; 05/2011).

Supervisão ambiental em canteiros de obras (check list)

Durante as vistorias mensais aos canteiros de obras das construtoras para a realização do check-list (lista
de verificação), observou-se que, em termos gerais, as instalações encontram-se em conformidade com
as normas regulamentadoras para instalação de áreas de vivência e industriais. Verificou-se a organização
das dependências, onde estão claramente separados os procedimentos de produção de insumos (asfalto
ou concreto, por exemplo), áreas de manutenção de maquinário, áreas administrativas ou de convivência,
entre outras. Verifica-se que as atividades nos canteiros de obra são conduzidas com critérios preventivos
para a segurança dos trabalhadores, passando pelo cuidado com o uso e a manutenção das estruturas,
até a segurança com os ambientes naturais ou urbanos do entorno. Entre as conformidades, destaca-se:
a eficiência no atendimento imediato a comunicação verbal; sinalização eficiente em quantidade e boa
localização e a organização setorial adequada e conveniente.
Durante a aplicação da lista de verificação (Check list) entre os meses de fevereiro a julho, foram
observadas não conformidades, algumas recorrentes, as quais são foco de comunicações e orientações
da supervisão ambiental à construtora.
No lote 2, foi observada a disposição temporária inadequada de embalagens e restos de alimentos, bem
como a falta de identificação e cobertura das lixeiras do canteiro central. Verificaram-se também caixas
coletoras em número insuficiente ou mal projetadas para o armazenamento de óleos e emulsão e falta de
impermeabilização do piso no local, item para o qual foi emitida uma CNC (Anexo 3). A construtora
executou as correções solicitadas pela supervisão ambiental.
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Foto 37. ANTES: Vazamento de material residual por falta de caixa
coletora (Canteiro Central Lote 2; 04/2011)

Foto 38. DEPOIS: Medidas corretivas aplicada,
vazamento contido por instalação de caixa coletora
(Canteiro Central Lote 2; 05/2011)

Nas vistorias realizadas pela supervisão ambiental no canteiro central do lote 3, localizado no quilômetro
28+150, lado direito da BR-392, as principais não conformidades identificadas no período, as quais já
foram solucionadas, foram:


lagoa de decantação além da capacidade suporte, extravasando água com sedimento. A
construtora foi orientada a limpar o local;



escoamento de material para área adjacente ao canteiro, para o qual se orientou correção
(fotografia a seguir);



estrutura da área de lavagem de maquinário com canaletas de contenção incompletas (fotografia
a seguir);



área de depósito de detergentes sem piso impermeável (fotografia a seguir);



acúmulo de água parada (pneus);



caixa de gordura saturada;



canalização (dreno) conduzindo resíduos de concreto para área adjacente (fotografia a seguir).

Foto 39. ANTES: Estrutura da área de lavagem de máquinas
incompleta, possibilitando vazamento de material residual
(Canteiro Central; L3; 05/2011).

Foto 40. DEPOIS: Contenção da canaleta e inclusão de caixa
separadora (Canteiro Central; L3; 07/2011).
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Foto 41. ANTES: Falta de piso impermeabilizante em área de
depósito de detergentes (Canteiro Central; L3; 06/2011).

Foto 42. DEPOIS: Construção de contenção e piso
impermeabilizante (Canteiro Central; L3; 07/2011).

Foto 43. ANTES: Dreno para área adjacente (Canteiro Central;
L3; 05/2011).

Foto 44. DEPOIS: Retirada do dreno e construção de mureta
(Canteiro Central; L3; 05/2011).

A supervisão ambiental segue na observação de toda a extensão do trecho da BR-392 que está sendo
duplicado, com a finalidade de evitar e/ou mitigar impactos nos ambientes adjacentes, sendo pelo
carreamento de material arenoso (serviços de terraplenagem) ou da construção de estrutura de obras de
arte especiais e correntes. As medidas preventivas de impactos vêm sendo atendidas pelas construtoras.
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5.2

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) atende a condição específica 2.13.4 voltada
para a reabilitação das áreas utilizadas na obra e correção do passivo ambiental.
O objetivo geral deste programa visa possibilitar a implementação da melhor forma técnica de reabilitação
ambiental das áreas utilizadas para a construção do empreendimento.
5.2.1

Atividades desenvolvidas

Neste período as atividades realizadas consistiram na análise e acompanhamento da documentação de
licenciamento de jazidas, canteiros e áreas industriais, bem como dos planos de desmobilização e
recuperação de áreas ocupadas para as obras. O quadro a seguir traz a lista atualizada de licenças de
jazidas vinculadas às obras de duplicação da BR-392. Todas as licenças estão vigentes.
Quadro 5. Licenças ambientais de jazidas vinculadas à duplicação da BR-392.
SITUAÇÃO DE LICENÇAS DAS JAZIDAS UTILIZADAS
Licença

Referência

Requerente

Órgão
Emissor

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

2
2
2
2
3
3

L.O nº900/2009
L.O nº918/2010
L.O nº1002/2011
L.O nº9015/2009-DL
L.O nº995/2011
L.O nº903/2010

Jazida/ EC-23-A
Jazida/ EC-23-B
Jazida/ EC-10
Lavra de Rocha
Jazida EC-05
Jazida EC-02-B

Ivaí Engenharia de Obras S.A
Ivaí Engenharia de Obras S.A
Ivaí Engenharia de Obras S.A
Ivaí Engenharia de Obras S.A
Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A

IBAMA
IBAMA
IBAMA
FEPAM
IBAMA
IBAMA

05/jan/10
23/mar/10
14/mar/11
09/dez/09
07/fev/11
04/mar/10

05/jan/12
23/mar/12
14/mar/13
08/dez/13
07/fev/13
04/mar/12

3
3
3

L.O nº960/2010
L.O nº921/2010
LO n°1026/2011

Jazida EC-08
Jazida EC-04
Jazida Alternativa

Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A

IBAMA
IBAMA
IBAMA

21/out/10
12/abr/10
27/mai/11

21/out/12
12/abr/12
27/mai/13

Lote

Durante estes meses foram realizadas vistorias de rotina e o
acompanhamento das jazidas licenciadas para o empreendimento. No
período foi feita a orientação para recuperação de áreas específicas, tais
como reconformação de terreno, revegetação e controle de drenagem.
No mês de abril de 2011, durante o monitoramento de rotina nas áreas de
exploração (jazidas), constatou-se que a jazida EC 08, situada na BR-392,
km 35+040, apresentava irregularidade referente à deposição de material
lenhoso incorporado ao material de escavação (solos moles). Esta
ocorrência gerou uma Comunicação de Não Conformidade (Anexo 3), a
qual solicitou a retirada do material lenhoso e sua correta disposição. As
fotografias a seguir mostram o material encontrado na jazida, o qual foi
doado aos moradores das proximidades do local.
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Em vistoria de rotina realizada no mês de maio foi verificado pouco sucesso na brotação da cobertura
vegetal realizada realizada por hidrossemeadura na jazida EC 2B, localizada na BR-471, a 1 quilômetro de
distância da Vila da Quinta (BR-392, km 27+000), identificando-se que os capões com vegetação nativa
haviam sido preservados e o terreno já se apresentava conformado. Na vistoria realizada no mês de julho
foi possível identificar avanço na brotação da cobertura vegetal (fotografias a seguir).

Foto 46. ANTES: Área em recuperação sem brotação da
cobertura vegetal (hidrossemeadura) (EC2B; L3; 05/2011).

Foto 47. DEPOIS: Sucesso na pega da cobertura vegetal
(EC2B; L3; 07/2011)

Foram feitas orientações para as atividades de recuperação previstas no PBA, tais como reconformação
do terreno, revegetação, controle de drenagem, prevenção e recuperação de assoreamento de corpos
hídricos e campos alagados nas jazidas em operação (registro fotográfico a seguir). As inspeções
buscaram também verificar a existência de estruturas de contenção de sedimentos para prevenir
processos de assoreamento de corpos hídricos ou áreas adjacentes.

Foto 48. Barreira de rachão no final do sistema de drenagem
(EC23-A; L2; 07/2011).

Foto 49. Proteção de áreas adjacentes com barreira de
rachão (EC23-A; L2; 07/2011).
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Foto 50. Açudes com talude conformado (EC23-B; L2;
07/2011)

Foto 51. Sucesso na pega da cobertura vegetal (EC23-B;
L2; 07/2011)

Foto 52. Utilização de rachão no sistema de drenagem da
jazida em exploração (EC10; L2; 07/2011)

Foto 53. EC 10 – Reconformação do terreno em área onde
não há mais exploração (EC10; L2; 07/2011)

Foto 54. Reconformação do terreno em área previamente
explorada (EC04; L3; 07/2011)

Foto 55. Acesso bloqueado para recuperação da área
(EC05; L3; 06/2011)
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Foto 56. EC 08 – Drenagem (EC08; L3; 07/2011).

Foto 57. EC 08 – Utilização de solos moles para recompor a
área (EC08; L3; 07/2011).

Foto 58. Sistema de drenagem (Jazida alternativa; L3;
07/2011).

Foto 59. Reserva de material de decapeamento (Jazida
alternativa; L3; 06/2011).

No mês de julho de 2011 as jazidas foram vistoriadas pelo IBAMA (Porto Alegre), com acompanhamento
da supervisão ambiental.
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5.3

Programa de Saúde Pública

O Programa de Saúde Pública atende a condição específica 2.13.11 da LP nº 224/2005, estabelecendo
formas de integração da área da saúde governamental com o desenvolvimento das obras.
O objetivo geral do Programa de Saúde Pública é orientar formas de cobertura assistencial à população
exposta diretamente aos impactos que serão desencadeados pela implantação do empreendimento por
meio de medidas de proteção e recuperação da saúde humana.
No período compreendido neste relatório semestral a equipe de Supervisão Ambiental do Programa de
Saúde Pública desenvolveu as seguintes atividades: estudo do PBA, estudo das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, planejamento de atividades a partir do cronograma do
programa, vistorias de rotina nas frentes de obras, inspeção de rotina nos canteiros de obras das
construtoras responsáveis (check-list) e reuniões mensais junto às construtoras, Fiscalização de Obras e
DNIT (reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras).
A seguir, são descritas as principais atividades desenvolvidas em cada lote.
5.3.1

Atividades desenvolvidas no lote 2

A Supervisão Ambiental constatou que a construtora responsável pelo lote 2 tem implementado o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção – PCMAT, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e também possui a Análise Preliminar de Perigo – APP,
programas estes exigidos pelas Normas Regulamentadoras, que fornecem orientações sobre
procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho, contidas na Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT. A construtora realiza o Diálogo Diário de Segurança – DDS, momento onde é
repassado aos trabalhadores orientações sobre uso de EPI, prevenção de acidentes, segurança no
trabalho entre outros assuntos relativo à saúde e meio ambiente.
A construtora possui canteiro de obra com instalações adequadas, equipado com salas de escritórios,
sanitários masculino e feminino, cozinha, refeitório, local de estacionamento de veículos e área de lazer. O
sistema de esgoto doméstico do canteiro está interligado à rede de saneamento pública, tendo as
instalações de fossa séptica e caixa de gordura em condições adequadas. A alimentação dos
trabalhadores é feita na cozinha do canteiro de obras e servida no refeitório para aqueles que trabalham no
próprio canteiro, sendo que os trabalhadores das frentes de obra recebem marmitas e fazem a refeição na
área de vivência. Conforme informação dada pela construtora, não há ambulatório devido às proximidades
do canteiro de obras com o posto de saúde do Município de Capão do Leão, no qual está instalada.
Qualquer ocorrência de acidente os trabalhadores são levados ao posto de saúde, sendo necessária
imobilização a construtora possui maca para transporte adequado. As placas de sinalização de
informação, prevenção, identificação e alerta estão distribuídas adequadamente em toda a extensão do
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canteiro para maior segurança e orientação dos trabalhadores e demais pessoas. O registro fotográfico
apresentado a seguir mostra as instalações do canteiro de obras do lote 2.

Foto 60. Visão geral do canteiro de obras lote 2 (Canteiro
Central; L2; 06/2011).

Foto 61. Local destinado ao estacionamento de motos
(Canteiro Central; L2; 06/2011).

Foto 62. Local destinado ao estacionamento de carros
(Canteiro Central; L2; 06/2011).

Foto 63. Salas de escritórios e banheiros feminino e
masculino (Canteiro Central; L2; 06/2011).

Foto 64. Refeitório (Canteiro Central; L2; 05/2011).

Foto 65. Área de lazer (Canteiro Central; L2; 05/2011).
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Foto 66. Cozinha e marmita que é enviada para as frentes de
obras (Canteiro Central; L2; 05/2011).

Foto 67. Maca para remoção (Canteiro Central; L2;
05/2011).

Foto 68. Placas informativas (Canteiro Central; L2;
06/2011).

Foto 69. Placas preventiva (Canteiro Central; L2; 06/2011).

Foto 70. Placa de orientação do uso de EPI (Canteiro
Central; L2; 06/2011).

Foto 71. Placa de informação (Canteiro Central; L2;
06/2011).

No check list realizado no canteiro de obras nos meses referente a este relatório foi possível observar os
trabalhadores fazendo uso do EPI adequadamente para cada tipo de atividade realizada. No entanto, nos
meses de junho e julho verificaram-se duas atividades onde os trabalhadores estavam utilizando EPI
incompleto. Em relação a esta ocorrência a Supervisão Ambiental realizou comunicação verbal a
construtora no intuito de reforçar a importância do uso completo do EPI. Constatou-se nesse período
lixeiras sem tampa e sem identificação de segregação (orgânico e inorgânico) com o lixo internamente
misturado (fotografias a seguir). Com relação a esta ocorrência a Supervisão Ambiental enviou Registro
de Atividade para a adequação da inconformidade.
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Foto 72. Uso completo de EPI (Canteiro Central; L2;
05/2011).

Foto 73. Uso incompleto, sem luva (Canteiro Central; L2;
06/2011).

Foto 74. Uso incompleto de EPI, sem luva (Canteiro Central;
L2; 07/2011).

Foto 75. Lixeiras sem tampa e sem identificação, mês de
abril (Canteiro Central; L2; 07/2011).

Nas vistorias realizadas nas frentes de obras neste semestre observou-se que em diversos pontos do
trecho compreendido pelo Lote 2 possuem áreas de vivência adequadas, para abrigar os trabalhadores
contra intempéries e para que possam fazer as refeições. Observou-se também banheiros químicos em
boas condições de higiene, visto que diariamente o caminhão de limpeza passa para efetuar a
higienização dos mesmos. No mês de junho verificou-se que nas áreas de vivência havia fogão
improvisado para o preparo de refeições, o que está em desacordo com a NR 18. A supervisão Ambiental
enviou Registro de atividade para adequação da inconformidade. No mês de julho observou-se que nas
áreas de vivência os trabalhadores faziam uso de “liquinho” (botijas) para o aquecimento de água e/ou
alimentos, situação em que a Supervisão Ambiental realizou comunicação verbal orientando sobre o uso
adequado dessa botija. As fotografias a seguir ilustram os ocorridos mencionados.
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Foto 76. Banheiro químico e área de vivência (km 45+900,
L2; 06/2011).

Foto 77. Banheiro químico sendo limpo (km 36, L2;
07/2011).

Foto 78. Área de vivência com panelas, indicando refeições
feitas no local, bem como fogão improvisado (km 40+400,
L2; 06/2011).

Foto 79. Área de vivência com liquinho (km 59+600, L2;
07/2011).

Registrou-se no mês de junho a disposição de lixo diretamente no solo ao redor das áreas de vivência e
ao longo do trecho, assim como lixeiras sem a devida identificação (orgânico e inorgânico), sem tampa e
com o lixo misturado. Foi feita comunicação verbal por parte desta Supervisão Ambiental para construtora,
no intuito de realizarem a adequação. Os trabalhadores nas atividades de frente de obras observados no
período deste relatório encontravam-se utilizando EPI adequadamente, porém no mês de julho
trabalhadores que estavam concretando bueiro, faziam uso incompleto do EPI, sendo necessária a
utilização de capacete. A supervisão ambiental acompanhou a correção das orientações realizadas.

Foto 80. Lixeira com lixo misturado (km 40+400, L2;
06/2011).

Foto 81. Lixo no chão ao longo da rodovia (km 40+400, L2;
06/2011).
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Foto 82. Lixeiras com identificação de classificação mas
sem tampa (km 45+900, L2; 06/2011).

Foto 83. Lixeiras com lixo misturado (km 45+900, L2;
06/2011).

Foto 84. Trabalhador com EPI completo (km 40+500, L2;
02/2011).

Foto 85. Trabalhadores com EPI incompleto (km 55+540,
L2; 07/2011).

5.3.2

Atividades desenvolvidas no lote 3

A construtora responsável pelo lote 3 tem implementado o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT, o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, programas estes exigidos pelas Normas Regulamentadoras, que fornecem orientações sobre
procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho, contidas na Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT. No Diálogo Diário de
Segurança – DDS e no Diálogo Semanal de Segurança
– DSS são repassados aos trabalhadores orientações
sobre uso de EPI, prevenção de acidentes, segurança
no trabalho entre outros assuntos relativo à saúde e
meio ambiente. Palestras e mini-cursos também são
atividades projetadas com intenção de capacitar os
trabalhadores na realização de suas tarefas. A
construtora também informou em relatório a
Foto 86. DDS realizado no refeitório (km 28+150, L3;
distribuição de material impressos aos trabalhadores.
04/2011).
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O canteiro de obra do lote 3 possui instalações adequadas, sendo equipado com salas de escritórios,
sanitários, banheiros químicos, refeitório, ambulatório e local de estacionamento de veículos. O sistema
de esgoto doméstico do canteiro é constituído de caixas coletoras que são limpas regularmente, devido o
mesmo não estar interligado à rede de saneamento pública. A limpeza das caixas coletoras e dos
banheiros químicos é realizada por empresas devidamente licenciadas. Os trabalhadores fazem as
refeições no refeitório, serviço o qual é terceirizado pela construtora. A seguir é apresentado o registro
fotográfico.

Foto 87. Salas de escritório do canteiro de obras (km
28+150, L3; 04/2011).

Foto 88. Salas de escritório e refeitório do canteiro de obras
(km 28+150, L3; 04/2011).

Foto 89. Refeitório (km 28+150, L3; 04/2011).

Foto 90. Refeitório com TV para os funcionários (km
28+150, L3; 04/2011).

Foto 91. Estacionamento de veículos (km 28+150, L3;
04/2011).

Foto 92. Ambulatório com material de primeiros socorros e
maca (km 28+150, L3; 04/2011).
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Foto 93. Banheiro químico do canteiro de obras (km
28+150, L3; 06/2011).

Foto 94. Caminhão realizando limpeza de caixas coletoras
(km 28+150, L3; 06/2011).

As placas de sinalização de informação, prevenção, identificação e alerta estão distribuídas
adequadamente em toda a extensão do canteiro para maior segurança e orientação dos trabalhadores e
demais pessoas. Existem lixeiras devidamente identificadas para segregação do lixo orgânico e inorgânico
distribuídas por todo canteiro assim como uma central de armazenamento provisório de resíduos. A
construtora tem instalado uma mosquetoeira para o controle e monitoramento do mosquito da dengue e
demais vetores.

Foto 95. Lixeiras para separação de resíduos (km 28+150,
L3; 05/2011).

Foto 96. Central de armazenamento de resíduos sólidos (km
28+150, L3; 05/2011).

Foto 97. Placa informativa/educativa (km 28+150, L3;
05/2011).

Foto 98. Placa de informação ambiental (km 28+150, L3;
07/2011).
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Foto 99. Placa de sinalização – advertência (km 28+150,
L3; 06/2011).

Foto 100. Mosquetoeira (km 28+150, L3; 06/2011).

Nos check lists realizados no canteiro de obras do lote 3 neste semestre constatou-se que os
trabalhadores nas diversas atividades que executam fazem uso do EPI de forma adequada e completa.
Observaram-se poucos trabalhadores com EPI incompleto no exercício de suas funções, situação em que
a Supervisão Ambiental sempre realizou comunicação verbal para reforçar a importância da utilização
correta do equipamento de proteção individual.

Foto 101. Trabalhadores com EPI completo (km 28+150,
L3; 05/2011).

Foto 102. Trabalhadores com EPI completo, (km 28+150,
L3; 07/2011).

Foto 103. Trabalhadores com EPI incompleto, sem luva e
capacete (km 28+150, L3; 06/2011).

Foto 104. Trabalhador com uso do EPI inadequado - sem
luvas (km 28+150, L3; 06/2011).
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No mês de março verificou-se que a parede da pia do refeitório estava em condições precárias de higiene,
apresentando acúmulo de sujeiras, situação em que a Supervisão Ambiental realizou comunicação verbal
para readequação. No mês de julho observou-se que a construtora colocou material impermeável no local.
No entanto percebeu-se que na parede lateral estava ocorrendo a mesma situação, sendo orientado a
construtora tomar as mesmas providências da situação anterior. Neste mês também se percebeu que os
utensílios domésticos estavam expostos e sem o devido acondicionamento, assim como uma das telas
da janela estava rasgada, permitindo a entrada de insetos. A Supervisão Ambiental comunicou a
construtora sobre os ocorridos e está monitorando o andamento das solicitações. As fotografias a seguir
ilustram as ocorrências descritas.

Foto 105. Pia em condições de higiene não adequadas (km
28+150, L3; 03/2011).

Foto 106. Parede lateral da pia necessitando revestimento
(km 28+150, L3; 07/2011).

Foto 107. Utensílios domésticos sem acondicionamento,
(km 28+150, L3; 07/2011).

Foto 108. Tela da janela rasgada (km 28+150, L3;
07/2011).

Nas vistorias realizadas nas frentes de obras do lote 3, no período compreendido neste relatório, foi
possível verificar que os banheiros químicos estavam devidamente higienizados e as áreas de vivência em
condições de abrigar os trabalhadores das intempéries. No mês de junho constatou-se ao redor das áreas
de vivência lixo disposto diretamente no solo, pois também não havia lixeiras para o depósito do mesmo.
A Supervisão Ambiental enviou Registro de Atividade para a adequação da inconformidade. No mês de
julho observaram-se lixeiras cobertas e com a devida identificação (orgânico e inorgânico) perto das áreas
de vivência, demonstrando assim que a construtora realizou a devida adequação, conforme mostram as
fotografias a seguir.
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Foto 109. Banheiro químico à disposição dos
trabalhadores em frente de obras (km 14, L3; 06/2011).

Foto 110. Área de vivência em frente de obras (km 28+600,
L3; 06/2011).

Foto 111. Lixo disposto diretamente no solo em frente de
obra (km 10+500, L3; 06/2011).

Foto 112. Lixeiras com tampa e identificação de
classificação em área de vivência de frente de obras (km 13;
L3; 07/2011).

Os trabalhadores nas diversas atividades de frentes de obra observadas neste semestre estavam fazendo
uso adequado e completo do EPI, conforme mostram os registros fotográficos a seguir.

Foto 113. Trabalhador com EPI completo (km 32+150,
L3; 06/2011).

Foto 114. Trabalhadores com EPI completo (km 26; L3;
07/2011).
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5.4

Programa de Supressão de Vegetação

Este Programa compreende as atividades de supervisão da supressão de indivíduos arbóreos bem como
da destinação do material lenhoso resultante deste procedimento. O Programa de Supressão Vegetal é
condição específica 2.3.10 da LP no 224/2005, que deve quantificar o material vegetal a ser suprimido
para dar lugar as obras da duplicação da BR 392. As atividades de supressão de vegetação ocorrem
conforme as diretrizes constantes nas liberações de frente de obra, fornecidas pela Supervisão Ambiental
Interina.
São objeto deste programa as espécies nativas e exóticas com necessidade de supressão. Dentre as
principais espécies exóticas de hábito arbóreo, comumente suprimidas ao longo da faixa de domínio,
podem ser citadas: eucaliptos (Eucalyptus sp.), plátanos (Platanus sp.), pinheiro-americano (Pinus sp.) e
cinamomo (Melia azedarach). Fotografias a seguir.

Foto 115. Eucalipto (Eucalyptus sp.)

Foto 116. Plátano (Platanus sp.)

Objetivos
O presente relatório tem como principais objetivos:


Descrever, de forma breve, o histórico do manejo da vegetação na área do empreendimento,
incluindo o período referente ao anterior a esta Supervisão Ambiental, permitindo uma melhor
compreensão da evolução dos programas ambientais relacionados à vegetação;



Apresentar os dados disponíveis desde o início do manejo da vegetação no lote 2 (novembro de
2009) (Manejo da vegetação – Geral – LOTE 2);



Apresentar os dados disponíveis desde o início do manejo da vegetação no lote 2 (novembro de
2009) (Manejo da vegetação – Geral – LOTE 3);



Recomendar o aperfeiçoamento ou mesmo a adoção de novas metodologias de planejamento e
execução de procedimentos, bem como, proporcionar subsídios para a discussão acerca das
atividades a serem desenvolvidos a pequeno e médio prazo (reposição florestal e o atendimento
integral às condicionantes da LI, por exemplo).
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Para o Programa de Supressão Vegetal, em cada lote, as informações serão apresentadas por meio dos
seguintes dados:


Lote 2: planilha confeccionada pela disponibilização das medições (registros de campo para
pagamento de serviços), fornecida pela Supervisão de Obras e;



Lote 3: através de tabela fornecida pela construtora responsável, por meio do ofício Resposta Of.
NO 060/2011 Manejo vegetação (Anexo 4).

Histórico do manejo da vegetação
Anteriormente ao período desta Supervisão Ambiental, o manejo da vegetação nos dois lotes baseava-se,
principalmente, nos dados de levantamento florístico realizado em 2006, com ênfase às espécies vegetais
legalmente protegidas.
Neste inventário, cada exemplar foi numerado, registrado, fotografado e georreferenciado. Após, tendo
como critério as características biológicas dos indivíduos, principalmente espécie, hábito, hábitat e
localização, foram definidos quatro tipos de procedimentos: 1) transplante; 2) supressão; 3) propagação
vegetativa e 4) resgate de germoplasma.
A partir desta etapa, os dados referentes a cada indivíduo foram inseridos em uma planilha eletrônica,
organizada da seguinte maneira: número da planta, lote ao qual ela está inserida, construtora responsável,
lado em que está localizada na faixa de domínio da rodovia, quilômetro em que se encontra (localização),
nome comum, espécie, altura e procedimento a ser adotado (transplante, supressão ou propagação
vegetativa).
Tendo como base a lista completa de indivíduos e respectivas espécies, foram confeccionadas três
planilhas, referentes à supressão, propagação e transplante. Estes documentos, em forma gráfica (uma
espécie de mapa ou croqui), foram repassados aos responsáveis pela execução do manejo –
construtoras.
No início do período de trabalho desta Supervisão Ambiental (Janeiro/2011), percebeu-se que os dados
contidos naqueles documentos encontravam-se em parte desatualizados, visto que, desde a época de sua
elaboração (antes do início das obras), houve o nascimento, a morte e, provavelmente, a coleta ilegal de
alguns vegetais ao longo da faixa de domínio destinada à construção da nova pista.
Desta forma, com o intuito tornar os procedimentos mais precisos, permitindo um controle mais eficiente
dos espécimes manejados, a Supervisão Ambiental definiu como prioridade, a atenção aos critérios de
porte da vegetação (altura e DAP, conjuntamente analisados), para a definição de procedimentos de
supressão e transplante, principalmente. Estes critérios estão contidos no documento entitulado
“Informações técnicas sobre o manejo de espécies arbóreas protegidas na duplicação da BR-392/RS,
trecho Rio Grande – Pelotas - Condição Específica 2.15 da Licença de Instalação nº 453/2007”,
confeccionado em dezembro de 2009.
É importante salientar que o inventário florístico confeccionado em 2006 não foi descartado da
metodologia, pois, quando percebe-se que a sua precisão com relação a determinados indivíduos é
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indiscutivelmente confirmada, segue sendo útil como subsídio para a execução, orientação e
acompanhamento do manejo da vegetação.
Atualmente, o Programa de Supressão Vegetal e o Programa de Resgate de Germoplasma são de total
atribuição das construtoras responsáveis pelas obras, exceto, nas atividades de monitoramento de resgate
de epífitas, o que vem sendo desenvolvido pela Supervisão Ambiental.
5.4.1

Atividades Realizadas

A seguir, serão apresentadas as atividades realizadas pelo Programa de Supressão da Vegetação no
período de janeiro a julho de 2011.

Atividades no Lote 2
Abaixo são descritas as ações executadas no primeiro semestre de 2011 para o lote 2.
A partir da segunda quinzena de janeiro/2011, quando do estabelecimento desta Supervisão Ambiental,
foram desenvolvidas atividades de reconhecimento do empreendimento, bem como, da documentação
pertinente ao mesmo, principalmente a Licença de Instalação (453/2007) e o Plano Básico Ambiental –
PBA. Também foram verificados os procedimentos a serem supervisionados com relação ao manejo da
vegetação diretamente influenciada: a supressão de vegetação arbórea e o transplante de espécies. Além
destas atividades, através de reuniões, foram confirmadas as atribuições das principais instituições
envolvidas com o empreendimento.
Para o manejo da vegetação, no lote 2 foram realizadas orientações à construtora, para futuras atividades
no intervalo compreendido entre os quilômetros 40+000 e 40+300.
No km 41+300, lado direito, a Supervisão Ambiental realizou a verificação de eucaliptos a serem
suprimidos, bem como, um pouco mais adiante de uma mata nativa adjacente (km 41+580, lado direito),
para o planejamento de futuros procedimentos de transplante (Fotos a seguir).

Foto 117. Eucaliptos a serem suprimidos para liberação da
faixa de domínio (km 41+300, lado direito).

Foto 118. Desligamento temporário da rede elétrica para
manejo de eucalipto. Ao fundo, mata nativa a ser futuramente
trabalhada (km 41+580, lado direito).
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Em fevereiro de 2011, a principal ação da Supervisão Ambiental com relação ao manejo da vegetação na
área do empreendimento foi a reafirmação das orientações existentes, desde dezembro de 2009, as quais
apontam as atividades de supressão vegetal e transplante.
Desta forma, entre os quilômetros km 40+600 e 41+350, lado direito, houve o acompanhamento e
orientação à supressão de eucaliptos, o que foi precedido de embasamento técnico a respeito da espécie
Myiopsitta monachus (caturrita, cocota), ave com ninhos estabelecidos naquelas árvores, permitindo o
procedimento somente quando da certeza da ausência de animais nos mesmos. Assim, esta atividade foi
autorizada somente após ter seguido o período de reprodução destas aves. Adicionalmente, como medida
preventiva, foram utilizados foguetes para afugentamento de eventuais aves remanescentes no interior dos
ninhos.
Em Março de 2011, seguiram as atividades de supressão de eucaliptos de grande porte no km 41+400 e
40+600, lado esquerdo. Assim como no período anterior, foram tomados os devidos cuidados para a
paralisação temporária do tráfego, bem como, outras medidas de segurança.
Em abril, neste lote, os procedimentos de
supressão concentraram-se no km 41+500, onde
a principal espécie arbórea em que adotou-se este
tipo de procedimento foi Salix humboldtiana
(salso).
Neste
trecho,
também
foram
transplantados indivíduos da espécie Erythrina
crista-galli (corticeira-do-banhado), para terreno
próximo (km 40+450, lado direito) (foto a
seguir).
Foto 119. Frente de serviço no km 41+500. Reparar, ao
No mês de maio os procedimentos relativos ao
fundo, corticeiras-do-banhado e, ao fundo à direita, salsos.
manejo da vegetação concentraram-se nos
trechos entre os quilômetros 41+600 e 43+200 (Distrito de Povo Novo - Rio Grande/RS).

A supressão de árvores ocorreu seguindo as determinações da Supervisão Ambiental, com o material
lenhoso originado sendo depositado em residências próximas à faixa de domínio para posterior
formalização do processo de doação (Foto 54). Com relação ao material lenhoso de grande porte (toras
de eucalipto e pinheiro-americano), foi sugerida doação às instituições públicas sem fins lucrativos, como
prefeituras locais e o Exército, este, por meio de contato no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, em
Pelotas/RS (fotografia a seguir).
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Foto 120. Atividade de cubagem complementar e
identificação de lenha para doação (Supervisão Ambiental).

Foto 121. Verificação de toras de eucalipto por representante
do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, com
acompanhamento da Supervisão Ambiental.

No dia 01/06, foram verificadas atividades de supressão de vegetação no km 42+700, lado esquerdo. O
objetivo destes procedimentos, como previsto no projeto executivo, foi de realizar a limpeza do terreno
para a construção de uma via marginal à rodovia, na localidade do Povo Novo. Nestas, houve a supressão
de três indivíduos da espécie Ceiba speciosa (paineira), além de vegetação arbustiva, não havendo
necessidade de supressão de indivíduos pertencentes a espécies protegidas por lei (imunes ao corte).
No início do período, a Supervisão Ambiental observou que, junto à delimitação da propriedade localizada
no km 41+120, lado esquerdo, em cerca de 4 metros, as atividades de supressão realizadas não foram
adequadamente conduzidas, restando galhos a serem recolhidos, além da conclusão da poda de
espécimes arbóreos. A necessidade de complementação destas atividades, favorecendo também o
aspecto daquele local, foi comunicada verbalmente à construtora, a qual atendeu à solicitação (registros
fotográficos a seguir).

Foto 122. Área de vegetação manejada de forma incompleta
(km 41+120, lado esquerdo).

Foto 123. Regularização de área inadequadamente manejada,
com manutenção de butiazeiros (ao centro).

Entre os dias 07 e 22/07, com o objetivo de verificar a lenha doada para propriedades próximas à rodovia,
a Supervisão Ambiental realizou a cubagem complementar em parte das residências. Esta atividade foi
realizada a partir do km 47+580, lado esquerdo, em sentido decrescente (Fotos a seguir).
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Foto 124. Cubagem complementar (“S”) em pilha de lenha
(km 47+580, lado esquerdo, lote 2).

Foto 125. Cubagem complementar (“S”) em pilha de lenha
(km 46+300, lado esquerdo, lote 2).

Foto 126. Cubagem complementar (“S”) em pilha de lenha
(km 42+800, lado esquerdo, lote 2).

Foto 127. Cubagem complementar (“S”) em pilha de lenha
(km 40+330, lado esquerdo, lote 2).

No dia 20/07, a Supervisão Ambiental orientou a construtora para atividades de supressão de vegetação
no km 56+800, lado direito, as quais tiveram como objetivo a limpeza de terreno para a construção de
novo acesso entre a faixa de domínio e a estrada vicinal adjacente. O material lenhoso resultante,
composto por lenha de aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) e cinamomo (Melia azedarach), foi
devidamente disponibilizado para doação. Estas atividades foram acompanhadas pelo Programa de
Comunicação Social, o qual realizou registros para futuras matérias sobre o controle ambiental do
empreendimento (Fotos a seguir).
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Foto 128. Momento de planejamento durante atividades de
supressão de vegetação no km 58+600, lado direito. Reparar
na estaca de delimitação e, à direita, butiazeiro não manejado.

Foto 129. Representante do Programa de Comunicação
Social realizando entrevista com moradora. À direita, material
lenhoso doado (km 41+840, lado direito).

Durante os meses de junho e julho de 2011, não houve procedimentos de supressão de espécies imunes
ao corte no lote 2. Ao total, foram contabilizados 279 procedimentos de supressão no lote 2, desde
novembro de 2009, dos 651 previstos no inventário de 2006. Os dados referentes a cada espécie e ao
antigo local de ocorrência das mesmas são apresentados em formato de tabela no Anexo 4. O diagrama
unifilar com a situação atual do manejo da vegetação no lote 2, considerando três tipos de trechos: a)
vegetação manejada; b) vegetação parcialmente manejada e; c) vegetação não-manejada, encontra-se no
Anexo 4.
A cobertura da Supervisão Ambiental no lote 2, durante o período de janeiro a julho de 2011, é
apresentada a seguir.
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Figura 4. Supervisão do manejo de vegetação no lote 2 (janeiro a julho de 2011).
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ATIVIDADES NO LOTE 3
O lote 3 é caracterizado por grandes extensões de vegetação de campo. Desta forma, os procedimentos
relativos à supressão de vegetação foram acompanhados, principalmente, com especial atenção à
influência das obras sobre a vegetação de ocorrência próxima a corpos hídricos como marismas e
arroios.
Quanto ao manejo da vegetação de maior porte no mês de janeiro, não foram registradas atividades
relacionadas ao Programa de Supressão Vegetal no lote 3.
Em fevereiro de 2011, foram reafirmadas as orientações existentes, desde dezembro de 2009, acerca do
manejo da vegetação, orientando a construtora com relação a eventuais dúvidas relacionadas aos
procedimentos de supressão e transplante de vegetação arbórea. A Supervisão de Obras também recebeu
tais orientações, para ciência.
Durante o mês de março foi alertado à construtora
responsável que o material lenhoso resultante da
supressão de árvores (troncos de eucaliptos e
pinheiros-americanos de grande porte), em períodos
posteriores a esta Supervisão, deveriam receber
atenção especial para as atividades de colheita,
transporte e a efetivação da doação em propriedades
rurais adjacentes à rodovia) (Foto ao lado).
Os procedimentos de manejo da vegetação
realizados em abril envolveram supressão de
eucaliptos e pinheiros-americanos. As atividades
foram executadas entre os quilômetros 33+000,
lado direito e 35+800 (neste, em cerca de 200
metros pelo lado esquerdo).

Foto 130. Jerivás (Syagrus romanzoffiana) transplantados
(km 35+800, lado esquerdo). Reparar nos troncos de
pinheiros-americanos aguardando doação.

A Supervisão Ambiental observou a continuidade de um volume considerável de material lenhoso de
eucaliptos e pinheiros-americanos (Eucalyptus sp. e Pinus sp.), ambos espécies exóticas, aguardando
apanho, transporte e doação, por parte da construtora responsável.
No dia 03/05, a Supervisão Ambiental, através de um trabalho de mediação, forneceu alguns contatos de
prefeituras e instituições locais (Prefeitura de São Lourenço do Sul, Prefeitura de Santa Vitória do Palmar e
9º Batalhão de Infantaria Motorizada – 9º BIMtz, este, em Pelotas) para que as construtoras viabilizassem
a doação de material lenhoso de grande porte (toras), originado da supressão de eucaliptos e pinheirosamericanos entre os quilômetros 29+000 e 35+800 (Fotos 65 e 66).
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Foto 131. Verificação de material lenhoso junto a
Representante do 9º BIMTz.

Foto 132. Cubagem complementar em material lenhoso
doado em propriedade próxima ao km 29+000 – lado
esquerdo.

No dia 07/06, foi realizada nova verificação de toras de eucalipto (Eucalyptus spp.) e pinheirosamericanos (Pinus sp.), depositadas ao longo da faixa de domínio, entre os quilômetros 29+000 e
35+700, predominantemente, no lado direito. Devido ao prolongado tempo que este material permaneceu
a campo, sem destinação adequada, a Supervisão Ambiental enviou uma Comunicação de Nãoconformidade à construtora responsável (CNC – 05 – Anexo 3), solicitando a retirada do mesmo.
Conforme determina a respectiva Autorização de Supressão Vegetal, o material lenhoso resultante de
supressão deve ser doado às propriedades próximas à rodovia.
A construtora vem atendendo de forma gradativa, porém constante, às medidas requeridas, visto as
dificuldades de apanho e transporte do material lenhoso em questão, caracteristicamente, de grande porte.
Nos dias seguintes (08 e 09/06), com o intuito de estimar o volume deste material e, desta forma, melhor
orientar a construtora para a destinação do mesmo, a Supervisão Ambiental realizou procedimentos de
cubagem (determinação de volume). Esta tarefa foi desenvolvida em cada tora, através das medidas do
fuste e secção transversa.
Após estes procedimentos concluiu-se que, devido à quantidade de troncos, além do porte dos mesmos,
seria viável a determinação do volume diretamente nos caminhões de transporte (cada um, quando
plenamente carregado, equivalente a 14m3 de material lenhoso – correspondente ao volume interno da
caçamba) (fotos a seguir).
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Foto 133. Determinação de volume de toras de eucalipto
temporariamente depositadas na faixa de domínio do lote 3.

Foto 134. Cubagem de tora de eucalipto através da
medida do comprimento e secção transversal.

Foto 135. Determinação do volume interno da caçamba de
caminhão destinado ao transporte de material lenhoso.

Foto 136. Apanho de material lenhoso de grande porte
(toras de eucalipto) no km 35+000, lado direito.

Foto 137. Toras de eucalipto de grande porte sendo
preparadas para apanho, transporte e doação (km 35+000,
lado direito).

Foto 138. Transporte de toras de grande porte para
doação em propriedade próxima à rodovia. Lote (3),
cubagem (080).

No dia 13/06, verificou-se o resultado das atividades de supressão de eucaliptos localizados no km
28+550, lado direito (ao lado do posto da Polícia Rodoviária Federal). O material lenhoso resultante desta
atividade foi temporariamente depositado junto ao canteiro de obras da construtora, sobre os cuidados da
mesma, para posterior doação. Ainda neste dia, a Supervisão Ambiental realizou a verificação da faixa de
domínio correspondente ao intervalo entre os quilômetros 8+800 e 18+000, tanto em áreas com
vegetação manejada quanto não manejada.
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No dia 15/06, entre os quilômetros 28+200 e 28+300, lado direito, a Supervisão Ambiental orientou e
acompanhou novas atividades de supressão da vegetação. Nesta ocasião, o supervisor observou que o
EPI de alguns trabalhadores, bem como, a sinalização ao longo do trecho estavam incompletos ou
inadequadamente utilizados. Estes fatos foram comunicados verbalmente ao responsável pela construtora,
o qual procedeu à imediata correção, através de respectivo técnico de segurança. As atividades de
supressão de vegetação, próximo a este trecho, prolongaram-se do km 28+220 ao 28+130, lado direito
(Fotos a seguir).

Foto 139. Área com atividades de supressão de vegetação
(km 28+250, lado direito).

Foto 140. Trabalhadores responsáveis pela supressão de
vegetação preparando-se para a atividade (km 28+250, lado
direito).

Foto 141. Trabalhadores adequadamente equipados para os
procedimentos de supressão da vegetação (km 28+200,
lado direito).

Foto 142. Atividade de supressão vegetal no km 28+250,
lado direito. Acúmulo de lenha no talude para posterior
apanho e doação. Reparar na correta sinalização.
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Durante o mês, entre os dias 02 e 22/06 a Supervisão Ambiental realizou cubagens complementares em
material lenhoso depositado em residências próximas ao km 30, lado esquerdo (Bairro Sítio Santa Cruz).
Também, no dia 22/06, no km 27+300, lado direito (próximo à Escola Olavo Bilac – Vila da Quinta), a
Supervisão Ambiental procedeu a verificação prévia de local a ser desenvolvida supressão de vegetação,
onde não registrou-se a necessidade de resgate de germoplasma. As atividades de supressão da
vegetação desta área tiveram início no dia 24/06. Houve necessidade de comunicação verbal, por parte
desta supervisão, sobre a necessidade de sinalização ao longo da pista, durante o armazenamento
temporário e apanho de lenha próximo ao acostamento da pista (segurança ao tráfego e aos
trabalhadores).
Durante os dias 28, 29 e 30, a Supervisão Ambiental orientou e acompanhou a supressão de árvores na
Vila da Quinta (km 26+600, lado direito). Em vistoria anterior aos procedimentos, não foram observados
indivíduos pertencentes à espécies protegidas por lei no local. As espécies constatadas no local foram
cinamomos (Melia azedarach) e plátanos (Platanus sp.) (Fotos a seguir).

Foto 143. Árvores suprimidas nos dias 28 e 29/06
(cinamomos – Melia azedarach) – km 26+600, lado direito
(Vila da Quinta).

Foto 144. Maquinário realizando a limpeza de caliça para
acesso e posterior supressão de indivíduos arbóreos (km
26+600, lado direito (Vila da Quinta).

No dia 05/07, a Supervisão Ambiental orientou atividades de doação de material lenhoso de grande porte
(toras de pinheiro-americano e eucalipto) nos quilômetros 35+480, 35+500, 35+550 (lado esquerdo) e
34+900, 35+000 e 33+700 (lado direito) (Fotos a seguir).
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Foto 145. Apanho de toras de pinheiros-americanos.

Foto 146. Transporte de toras. Reparar no lote (“3”) e
número da cubagem (“074”).

Na data 11/07, foi realizada a verificação de material lenhoso a ser doado, temporariamente armazenado
próximo ao canteiro de obras da construtora (km 28+400, lado direito), constituindo-se em mais um
procedimento de cubagem complementar (registros fotográficos a seguir).

Foto 147. Organização de material lenhoso com origem em
atividades de supressão no km 26+600, LD (Vila da
Quinta) – km 28+400, LD.

Foto 148. Material lenhoso organizado para doação (km
28+400, lado direito).

A cubagem complementar de lenha seguiu no dia 12/07, por meio da verificação de lenha de eucaliptos
suprimidos em 11/06 no km 28+400, lado direito, temporariamente armazenada no pátio da construtora
responsável pelo lote.
No dia 27/07, houve a continuação do acompanhamento de apanho e cubagem complementar de material
lenhoso (raízes de eucaliptos - tocos), no km 35+200, lado direito. Apesar das dificuldades de apanho
deste material, devido ao porte e ao formato muito irregular, estes procedimentos vêm sendo realizados
gradativamente (fotos a seguir). A construtora realizou o devido contato prévio com o recebedor deste
material.
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Foto 149. Acomodação, com dificuldades, de raízes de
eucaliptos para transporte e doação.

Foto 150. Transporte e doação de raízes de eucaliptos
suprimidos no km 35+200, lado direito.

Durante os meses de junho e julho de 2011, não houve procedimentos de supressão de espécies imunes
ao corte no lote 3.
Através dos registros obtidos foram contabilizados 10 procedimentos de supressão no lote 3, dos 23
previstos no inventário de 2006. Os dados referentes a cada espécie e ao antigo local de ocorrência das
mesmas é apresentado, de forma sintética, a seguir (Tabela a seguir).
Tabela 1. Informações relativas à supressão de espécies vegetais imunes ao corte e Syagrus romanzoffiana ao longo
da faixa de domínio no lote 3, no período de novembro de 2009 a julho de 2011 (Fonte: Construtora responsável pelo
lote – Agosto/2011).
Data

km (aproximado)

Nome comum

Nome científico

Quantidade

Não fornecida

35+700

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

Não fornecida

35+760

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

12/04/2011

35+800

figueira-de-folha-grande

Ficus luschnathiana

1

Não fornecida

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

Não fornecida

35+840

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

Não fornecida

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

Não fornecida

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

Não fornecida

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

09/04/2011

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

Não fornecida

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

No Anexo 4 apresenta-se o diagrama unifilar com a situação atual do manejo da vegetação no lote 2,
considerando três tipos de trechos: a) vegetação manejada; b) vegetação parcialmente manejada e; c)
vegetação não-manejada.
A cobertura da Supervisão Ambiental no lote 3, durante o período de janeiro a julho de 2011, é
apresentada a seguir.
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Figura 5. Mapa de manejo de vegetação no lote 3 (período de janeiro a julho de 2011).
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Conclusões
A Tabela 13, a seguir, apresenta resumidamente os dados relativos aos procedimentos de transplante,
propagação vegetativa e supressão de espécies imunes ao corte desenvolvidos nos lotes 2 e 3 do
empreendimento, incluindo a comparação entre os procedimentos previstos no inventário de 2006 e os
realizados, conforme registros oficiais.
Tabela 2. Quantidade de procedimentos previstos em 2006 e realizados na Rodovia BR-392/RS (Rio Grande –
Pelotas), lotes 2 e 3, entre novembro de 2009 e julho de 2011.
LOTE 2
LOTE 3
Procedimento
Previstos (2006)
Realizados
Previstos (2006)
Realizados
Supressão*
651
279
23
10
* Dados referentes somente às espécies arbóreas imunes ao corte e Syagrus romanzoffiana (Código Florestal do RS).

É importante destacar que, quanto aos procedimentos de supressão de indivíduos pertencentes às
espécies protegidas por lei e a espécie Syagrus romanzoffiana (que embora não seja protegida por lei,
indica-se sempre seu transplante por se adaptar com facilidade a este procedimento), conforme pode ser
verificado na tabela acima, os lotes apresentaram proporcionalidade com relação à porcentagem de
indivíduos suprimidos até o momento, em comparação ao previsto (2006). As figuras a seguir, ilustram
esta característica:
Figura 6. Porcentagem de procedimentos de supressão previstos e realizados no lote 2, entre novembro de 2009 e
julho de 2011.

Figura 7. Porcentagem de procedimentos de supressão previstos e realizados no lote 3, entre novembro de 2009 e
julho de 2011.

68 | Pelotas RS | Agosto | 2011

Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011

5.5

Programa de Resgate de Germoplasma

O Programa de Resgate de Germoplasma é a condição específica 2.13.1 da LP nº 224/05 onde será
desenvolvida a coleta de plantas imunes de corte e ameaçadas de extinção existentes na área. O objetivo
geral do Programa de Resgate de Germoplasma é de preservar e multiplicar antes do seu
desaparecimento a maior quantidade de germoplasma da maior quantidade de espécies possível.
5.5.1

Atividades desenvolvidas

Os procedimentos relativos ao Programa de Resgate de Germoplasma compreendem as atividades de
propagação vegetativa de cactos, o resgate de epífitas e o transplante de espécies imunes ao corte e
espécies ameaçadas de extinção. O objetivo geral deste programa é o de preservar e multiplicar a maior
quantidade de germoplasma da maior quantidade de espécies possível com vistas a evitar a extinção e
promover uma maior diversidade por meio da preservação de diferentes genes.
A propagação de cactos é desempenhada através da obtenção de porções vegetativas destes indivíduos
por meio de secção, para posterior plantio ao longo da faixa de domínio. O plantio é realizado em áreas
próximas ao local de origem para que não ocorram grandes diferenciações entre os sítios.
Nas atividades de resgate de epífitas são realizados procedimentos que envolvem a retirada de espécies
dos locais onde a vegetação é suprimida para posterior realocação em fragmentos com características
semelhantes as do local de onde foram resgatadas. Os epífitos são principalmente representados por
orquídeas e bromélias.
As atividades de transplante seguem os pressupostos indicados principalmente pelo seguinte arcabouço
legislativo:


Código Florestal Estadual – Lei nº 9.519 de 1992;



Lista da Flora Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul – Decreto Estadual nº 42.099 de
2003; e



Lista da Flora Ameaçada de Extinção no Brasil - Portaria Ibama Nº 37-N, de 3 de abril de 1992;

Os espécimes nativos de hábito arbóreo frequentemente transplantados na área objeto deste estudo são:
butia (Butia capitata), corticeira-do-banhado (Erythrina crista-galli) e figueira (Ficus sp.). Além destes, é
indicado também o transplante da espécie jerivá (Syagrus romanzoffiana), que se adapta muito bem ao
procedimento de transplante. Abaixo são ilustradas algumas atividades do Programa em questão
realizadas no semestre (registros fotográficos a seguir).
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Foto 151. Transplante de butiás (Butia capitata).

Foto 152. Transplante de jerivás (Syagrus romanzoffiana).

Foto 153. Transplante de corticeira-do-banhado (Erythrina
crista-galli)

Foto 154. Detalhe da emissão de novos ramos de figueira
(Ficus sp.) transplantada.

A propagação vegetativa de cactáceas, representadas no trecho em questão por Opuntia monacantha e
Cereus hildmannianus também é um procedimento previsto.

Foto 155. Propagação de cactos (Opuntia monacantha).

Foto 156. Propagação de cactos (Cereus hildmannianus).

As epífitas resgatadas na área do empreendimento são representadas pelas espécies Acianthera
pubescens, Cattleya intermedia, Aechmea recurvata, Tillandsia sp., Oncidium sp. e menos comumente,
Vriesea gigantea e Rhipsalis sp. (fotografias a seguir).
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Foto 157. Acianthera

Foto 159. Aechmea

pubescens.

Foto 158. Cattleya

recurvata.

intermedia.

Foto 160. Tillandsia

sp.

Objetivos
O presente relatório tem como principais objetivos:


Apresentar os dados obtidos com relação ao Programa de Resgate de Germoplasma na área do
empreendimento, no período de Janeiro a Julho de 2011, em cada lote;



Apresentar os dados disponíveis desde o início do manejo da vegetação no lote 2 (novembro de
2009) ( Manejo da vegetação – Geral – LOTE 2);



Apresentar os dados disponíveis desde o início do manejo da vegetação no lote 3 (novembro de
2009) (Manejo da vegetação – Geral – LOTE 3); e



Recomendar o aperfeiçoamento ou mesmo a adoção de novas metodologias de planejamento e
execução de procedimentos, bem como, proporcionar subsídios para a discussão acerca das
atividades a serem desenvolvidos a pequeno e médio prazo (reposição florestal e o atendimento
integral às condicionantes da LI, por exemplo).
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5.5.2

Atividades Realizadas

A seguir, serão apresentadas as atividades realizadas pelo Programa de Resgate de Germoplasma no
período de janeiro a julho de 2011.
Atividades no Lote 2
Abaixo são descritas as ações executadas no primeiro semestre de 2011 para o lote.
Durante o mês de janeiro não ocorreram atividades efetivas relacionadas ao Programa em questão. As
ações realizadas detiveram-se ao planejamento de procedimentos de transplante a serem executados
entre os quilômetros 40+000 e 40+300, lado direito, com vistas à limpeza do terreno. O manejo,
propriamente dito, ficou planejado para execução nos meses subsequentes (fevereiro e março), onde se
esquematizou isolar os exemplares pertencentes às espécies imunes ao corte do restante da vegetação,
possibilitando um melhor acesso aos mesmos.
No mês de fevereiro foram realizadas orientações
entre os quilômetros 35+840 a 36+360, lado direito
(supressão ou transplante), principalmente quanto ao
manejo de Erythrina crista-galli (corticeiras-dobanhado) e demais espécies protegidas por lei (Foto
ao lado).
Com relação ao resgate de epífitas, a Supervisão
Ambiental realizou o reconhecimento das resgatados
em períodos anteriores no km 38+500 (lado direito).
Parte deste material foi realocado para o km
Foto 161. Corticeiras-do-banhado a serem manejadas (km
49+000, lado direito, lote 2 e outra parte, para as
36+360, lado esquerdo).
dependências da Universidade Federal de Pelotas –
UFPel (Capão do Leão – RS). Também, procedeu-se
o registro de locais com necessidade de resgate de germoplasma, entre 38+400 e 38+700, lado direito.
Em março foram realizadas atividades de orientação aos transplantes no trecho correspondente ao
Banhado do vinte-e-cinco (km 36+360, lado esquerdo). Nesta área salientou-se que os procedimentos de
transplante deviam ser realizados de maneira imediata, sem a exposição, por tempo prolongado, das
porções radiculares (medida de prevenção ao ressecamento, o que diminuiria a probabilidade de sucesso
na sobrevivência dos indivíduos). Também quanto aos transplantes, houve a instrução de deposição de
solos moles, sempre que possível, no fundo das covas, antes da realocação das árvores, fornecendo
umidade e matéria orgânica às mesmas.
No km 40+300, lado direito, executou-se a verificação de indivíduos a serem transplantados. Nesta
ocasião, foi realizada uma reunião à campo com os responsáveis pela execução do manejo da vegetação
com objetivo de reafirmação sobre a comunicação prévia à supervisão sobre procedimentos a serem
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executados em vegetais eventualmente não constantes nas liberações de frente de obras. Adicionalmente,
houve orientações às atividades a serem executadas entre o intervalo 35+840 a 36+390, lado esquerdo.
No trecho próximo ao km 40+460, durante o acompanhamento de transplante de indivíduos arbóreos
(figueiras), verificou-se a carência da manutenção de solo original junto à raiz dos exemplares (pouco
torrão), além de cortes desnecessários na mesma. Como agravante, observou-se EPI incompleto no
trabalhador responsável (sem capacete e luvas). Estes fatos foram verbalmente colocados à construtora,
a qual passou a atender as devidas determinações (Fotos a seguir).

Foto 162. Retirada de figueira para realocação (km 40+460,
lado direito).

Foto 163. Estabelecimento de figueira no interior de
propriedade adjacente á faixa de domínio.

Foto 164. Verificação, junto aos responsáveis pela
construtora, de procedimentos de transplante (km 40+460,
lado direito).

Foto 165. Estabelecimento de figueira de menor porte no
interior de propriedade adjacente á faixa de domínio.

A Supervisão Ambiental monitorou epífitas resgatadas junto aos transplantes de árvores (denominadas
forófitos - árvores hospedeiras). As espécies de epífitas envolvidas neste resgate foram: Aechmea
recurvata, Acianthera pubescens, Rhipsalis sp., Tillandsia sp. e Cattleya intermedia.
As principais espécies arbóreas envolvidas nestes procedimentos foram Erythrina crista-galli (corticeirado-banhado) e Ficus sp. (figueira). No local de origem destes vegetais (km 36+180, lado esquerdo),
também ocorriam jerivás (Syagrus romanzoffiana) e butiazeiros (Butia capitata). Todos os indivíduos
transplantados foram realocados para um terreno imediatamente próximo ao local de origem (Baanhado
do vinte-e-cinco), de propriedade da FEPAGRO (km 36+360, lado esquerdo) (Fotos a seguir).
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Foto 166. Retirada de corticeira-do-banhado para realocação
(36+350, lado esquerdo)

Foto 167. Transporte de corticeira-do-banhado ao caminhão.

Foto 168. Procedimento para o transporte de corticeira-dobanhado (reparar na adequada porção de solo junto às
raízes).

Foto 169. Corticeira-do-banhado preparada para o transporte
para novo local.

Durante este período do mês de abril houve execução de resgate de epífitos, seguindo a demanda em
cada frente de serviço. No dia 13/04 (km 36+250, lado direito). Desta forma, houve apenas o
monitoramento de epífitas resgatadas pela construtora em fevereiro de 2011 para o km 36+360.
No dia 25, após orientação da equipe de Supervisão Ambiental, foram realizados resgates de epífitos
estabelecidos em forófitos (árvores) no km 41+500. Os exemplares foram realocados para uma mata
paludosa adjacente, fora da faixa de domínio. Os registros fotográficos a seguir ilustram as atividades.
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Foto 170. Epífitas da espécie Cattleya intermedia resgatados
no km 36+360, lado esquerdo, para terreno adjacente. Ao
fundo, aterro e terraplenagem.

Foto 171. Epífita da espécie Acianthera pubescens resgatada
no km 41+500, lado direito, para mata paludosa adjacente.

No mês de maio executaram-se procedimentos de resgate de germoplasma por meio da propagação
vegetativa de cactos, desenvolvidas entre os quilômetros 45+900 e 46+000 – lado direito – em dias
distintos ao longo do mês.
A Supervisão Ambiental verificou os indivíduos resgatados em períodos distintos (segundo semestre do
ano de 2009 e primeiro semestre de 2010), além de resgates realizados pela construtora responsável pelo
lote, em fevereiro de 2011 (terreno da FEPAGRO – Km 36+360 – lado esquerdo – lote 2). Os locais
vistoriados foram os seguintes:


Mata paludosa do km 41+500 – lado direito (resgate recente);



Mato localizado no km 49+000 – lado direito;



Terreno adjacente ao banhado do Vinte e cinco (km 36+360 – lado esquerdo – lote 2),
pertencente à FEPAGRO.

De uma forma geral, foi constatado que os
espécimes estavam bem estabelecidos.
Como principal critério para esta análise a
equipe de supervisão de campo verificou o
desenvolvimento da porção radicular dos
indivíduos resgatados, após um período de
tempo hábil para a emissão destas
estruturas.
Os indivíduos envolvidos com procedimentos
de transplante, representados por butiazeiros
Foto 172. Transplante de corticeira-do-banhado (Erythrina cristagalli) no km 43+300, lado direito).
(Butia
capitata),
jerivás
(Syagrus
romanzoffiana),
corticeiras-do-banhado
(Erythrina crista-galli) e figueiras (Ficus sp.) foram realocados para áreas dentro da faixa de domínio do
trecho correspondente ou para propriedades próximas ao local de origem.
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De acordo com o previsto no Plano Básico Ambiental – PBA, além das atividades acima descritas, a
Supervisão Ambiental estimulou a promoção de parcerias com instituições de pesquisa para recebimento
do material vegetal resgatado, além da articulação das atividades com o Programa de Supressão da
Vegetação e o Programa de Educação Ambiental.
No dia 13/06 a Supervisão Ambiental acompanhou o transplante de duas corticeiras do banhado, as quais
estavam estabelecidas no km 41+500, lado esquerdo e foram realocadas para o terreno da FEPAGRO,
localizado no km 36+360.
No dia 01/06, foram realizados 14 transplantes próximos ao km 42+700, lado esquerdo (2 corticeirasdo-banhado; 4 figueiras e 8 butiazeiros), os quais foram realocados para os terrenos das propriedades
imediatamente adjacentes. Para a execução destas atividades, houve o a participação de 5 trabalhadores.
No dia 24/06, foi realizado o monitoramento desta vegetação, observando-se um bom aspecto em todos
os indivíduos, não tendo sido visualizadas características que denotem influências negativas aos vegetais
devido ao procedimento.
No dia 16/06, houve uma intensa atividade de transplantes de butiazeiros (Butia capitata) no km 41+080,
lado esquerdo. Os indivíduos foram realocados para a o terreno da propriedade adjacente. O trabalho foi
executado por um trabalhador, com o auxílio de maquinário pesado e caminhão. Nestas atividades, os
agrupamentos de indivíduos adultos e jovens foram mantidos, visando manter eventuais relações
anatômicas e/ou fisiológicas entre os espécimes, e desta forma, aumentando as possibilidades de
sucesso de sobrevivência, o que também é realizado por meio da manutenção da porção de solo aos
quais os indivíduos estavam originalmente estabelecidos (torrão), bem como, por meio da
disponibilização de água em abundância, após os procedimentos. Devido ao elevado número de
ramificações e de espécimes jovens, desfavorecendo a contagem individual, registrou-se 35
agrupamentos de indivíduos transplantados (Fotos a seguir).

Foto 173. Preparo de covas para recebimento de butiazeros a
serem transplantados (km 41+080, lado esquerdo).

Foto 174. Transporte de butiazeiro a ser realocado para
terreno adjacente ao local de origem.
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Foto 175. Apanho de butiazeiro para plantio (transplante).

Foto 176. Estabelecimento de butiazeiros em terreno
adjacente à rodovia (km 41+080, lado esquerdo).

Os vegetais transplantados, acima mencionados, foram bastante favorecidos quanto à disponibilidade de
água, pois houve elevada precipitação na região (chuvas), algumas horas após os transplantes.
Durante o mês de Julho/2011, as atividades de manejo da vegetação no lote 2 foram caracterizadas pela
correção e complementação de procedimentos iniciados em períodos anteriores do que a limpeza da faixa
de domínio para o desenvolvimento de obras. Os procedimentos foram integralmente orientados e/ou
acompanhados pela Supervisão Ambiental, por meio do acerto prévio de datas e horários junto à
construtora responsável pelo empreendimento.
Durante o mês de julho de 2011, não houve procedimentos de resgate de germoplasma no lote 2. Assim,
no dia 11/07, a Supervisão Ambiental realizou apenas o monitoramento de epífitas resgatadas no km
38+500, lado direito, em janeiro de 2010 e realocadas para as dependências da Universidade Federal de
Pelotas – UFPel (Capão do Leão/RS). De uma forma geral, verificou-se que os exemplares realocados
encontram-se em bom estado fitossanitário, tendo sido observado vários deles com as porções
radiculares plenamente estabelecidas e alguns, inclusive, em processo reprodutivo - presença de flores ou
frutos (Fotos a seguir).

Foto 177. Bromélia (Tillandsia geminiflora) realocada do lote 2
para as dependências da Universidade Federal de Pelotas –
UFPel (Capão do Leão/RS).

Foto 178. Orquídea (Acianthera pubescens) estabelecida nas
dependências da Universidade Federal de Pelotas – UFPel
(Capão do Leão/RS). Reparar no fruto, ao centro.

77 | Pelotas RS | Agosto | 2011

Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011

Foto 179. Orquídea (Cattleya intermedia).

Foto 180. Bromélia (Aechmea recurvata). Reparar na
deposição experimental de material de escavação para
auxiliar na fixação, aparentemente bem sucedida.

Considerando todos os procedimentos de transplantes e propagações vegetativas realizados no lote 2,
dos 501 previstos no inventário de 2006, a Supervisão Ambiental registrou um total de 437 procedimentos
realizados.
Conforme os critérios de análise do estado fitossanitário dos vegetais, desde indivíduos senescentes até
plenamente estabelecidos (0, 1, 2 e 3), foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 1):
Quadro 6. Classificação de indivíduos transplantados no lote 2 no período de novembro de 2009 a julho de 2011.
Estado fitossanitário

Quantidade

0

14

1

67

2

110

3

253

Total

444

Os registros obtidos em campo pela Supervisão Ambiental, integralmente, são apresentados em formato
de tabela no Anexo 5.
O monitoramento das epífitas resgatadas (juntamente ao transplante de espécimes arbóreos), para
ambiente pertencente à FEPAGRO (km 36+360, lado esquerdo), foi realizado durante os dias 28 e 29 de
junho de 2011. Nesta atividade, percebeu-se que a vegetação epifítica, de uma forma geral, suportou bem
ao procedimento, pois, de um total de 49 epífitas (individualmente ou em agrupamentos), foram
contabilizados 23 com classificação de estado fitossanitário 3 e 14, com classificação 2, além de nenhum
dos espécimes ter recebido classificação 0 (morto).
A classificação da vegetação foi realizada de acordo com os preceitos abaixo estipulados.


Morto (0);



Razoável (1) – Com ataque de agentes biológicos (fungos ou insetos) e/ou competição de
indivíduos adjacentes, apresentando desenvolvimento comprometido. Nesta classe, também
foram incluídos os espécimes que não apresentavam características biológicas evidentes
(presença de ramos);
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Bom (2) - Sem ataque de agentes biológicos, desenvolvimento reduzido, mas em boas
condições; e



Ótimo (3) – Ramos desenvolvidos, pleno estabelecimento, com brotos e ramificações recentes,
podendo apresentar floração e/ou frutificação.

Os registros obtidos neste monitoramento são apresentados em formato de tabela no Anexo 5.
No dia 11 de julho de 2011, houve o monitoramento das epífitas resgatadas no km 38+500, lado direito e
realocadas para as uma área próxima à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM, da Universidade
Federal de Pelotas – UFPel, Capão do Leão/RS. Nesta atividade, assim como em procedimentos desta
natureza, anteriores a esta Supervisão Ambiental, a forma de classificação do estado fitossanitário das
plantas é apresentado de forma distinta a anteriormente citada. É realizada por meio dos seguintes
conceitos: X = senescente/morto; R = ruim; Re = regular; B = bom; O = ótimo. Dos 50 indivíduos ou
agrupamentos originalmente realocados, 25 receberam conceito ótimo e 8, bom, totalizando 33 com
plenas condições de desenvolvimento. Nesta análise, também registrou-se a ausência de 10 indivíduos,
por causas desconhecidas. O desaparecimento destes vegetais pode ser atribuído a coleta ilegal ou
mesmo, morte. Os dados são apresentados em formato de tabela no Anexo 5.
As epífitas resgatadas no km 41+500, lado direito, realocadas para a mata paludosa adjacente ao local de
origem foram monitoradas no dia 05 de agosto de 2011. Nesta atividade, registrou-se que todos os
indivíduos encontravam-se em ótimo estado fitossanitário, o que comprova a viabilidade do procedimento,
executado no dia 03 de maio de 2011. A Tabela no Anexo 5 apresenta os registros.
As epífitas resgatadas no km 58+620, lado direito, e realocadas para a propriedade no km 51+100, lado
esquerdo (em período anterior a esta Supervisão Ambiental), foram monitoradas no dia 04 de agosto de
2011. Provavelmente, devido à falta de manutenção, muitos indivíduos foram perdidos, o que pode ser
atribuído ao vento ou pela recente e frequente presença de animais domésticos (gado bovino) no interior
do fragmento florestal, segundo relato do proprietário do terreno. Esta hipótese pode ser considerada, pois
os epífitos foram realocados para árvores de baixo porte, a uma altura de cerca de 1,50 m (ramificação).
Assim, dos 20 indivíduos resgatados, 14 desapareceram. Entretanto, os 6 indivíduos remanescentes
foram classificados como ótimo estado fitossanitário. A tabela no Anexo 5 apresenta os dados referentes
a este grupo de epífitas, incluindo, o histórico do estado fitossanitário de cada indivíduo.
No dia 05 de agosto de 2011, as epífitas resgatadas no km 49+000, lado direito, realocadas para a mata
imediatamente adjacente, foi monitorada. Nesta atividade, foram registrados 36 indivíduos e 2
agrupamentos de indivíduos. Destes, apenas dois em estado regular (um do gênero Tillandsia sp. e outro,
Rhipsalis sp.). Exceto outro indivíduo do gênero Rhipsalis sp. classificado como bom, no restante (33
indvivíduos), foi verificado um ótimo estado. Os dados são apresentados em tabela no Anexo 5.
Atividades no Lote 3
Abaixo são descritas as ações executadas no primeiro semestre de 2011 para o lote 3.
Neste período, houve a confirmação do interesse da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em receber,
para fins científicos, material botânico com origem nos resgates (Departamento de Sementes - Faculdade
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de Agronomia e Departamento de Zoologia e Genética - Instituto de Biologia). Para esta instituição, os
grupos vegetais de maior interesse são as epífitas pertencentes às famílias Orquidaceae e Bromeliaceae,
além de indivíduos das espécies Opuntia monacantha e Cereus hildmannianus (Cactaceae).
Além da destinação científica, o Programa de Resgate de Germoplasma prioriza a realocação de plantas
para áreas adjacentes à rodovia, tornando estes procedimentos ainda mais legítimos, do ponto de vista da
manutenção da diversidade genética no entorno do empreendimento. Para tanto, a Supervisão Ambiental
colocou-se disponível para a orientação dos responsáveis, desde a realização do apanho e transporte de
espécimes, até o acompanhamento.
No mês de fevereiro, no km 28+900, lado direito, a Supervisão Ambiental realizou a vistoria de diferentes
ambientes a terem a vegetação manejada. Entre os procedimentos enfatizados, o transplante de vegetação
arbórea das espécies Erythrina crista-galli (corticeira-do-banhado) e Ficus sp. (figuera), foram os
principais, com a Supervisão colocando-se à disposição para a orientação e acompanhamento.
Durante o mês de março de 2011, foram realizadas atividades de orientação de transplantes, no trecho
correspondente ao km 28+900, lado direito (próximo à Policia Rodoviária Federal). Nestes procedimentos
foi orientado à construtora responsável sobre a necessidade de manutenção de porções de solo (torrão),
junto às raízes, possibilitando um maior sucesso na pega do indivíduo transplantado (Fotos 33 e 34).

Foto 181. Corticeiras-do-banhado (Erythrina crista-galli)
transplantadas próximo ao km 28+900, lado direito.

Foto 182. Novos ramos em figueira (Ficus sp.) transplantada
no lote 3.

Os procedimentos de resgate de germoplasma realizados durante este período envolveram o transplante
de jerivás e butiazeiros. As atividades foram executadas entre os quilômetros 33+000, lado direito e
35+800 (neste, em cerca de 200 metros pelo lado esquerdo) (Foto a seguir).
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Foto 183. Jerivás jovens (Syagrus romanzoffiana) transplantados
no km 35+800, lado esquerdo.

Durante o mês de maio, as atividades de manejo da vegetação concentraram-se nos trechos
correspondentes aos quilômetros 29+000 e 35+500, por meio de transplantes de butiazeiros (Butia
capitata) para a faixa definida entre o off set da nova pista e a cerca de delimitação da propriedade
adjacente.
No dia 06/06, em atividade conjunta com o Programa de Educação Ambiental, a construtora responsável
pelo lote 3 e o Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC (na Fundação Universidade de
Rio Grande – FURG, campus Carreiros) realizaram o plantio de um indivíduo da espécie Butia capitata
(butiazeiro) coletado no km 28+194, lado direito.
Entre os dias 08 e 14/06, a Supervisão Ambiental realizou o monitoramento de indivíduos transplantados
para a área situada entre a cerca de delimitação da propriedade e o off set, entre os quilômetros 29+000
e 35+380, lado direito. Foram registrados 49 indivíduos arbóreos, além de um número de propagações
vegetativas de cactos correspondentes a cerca de 30 indivíduos. Nesta atividade, também foi realizado o
registro da localização (com relação à rodovia) e a análise do estado fitossanitário de cada indivíduo ou
agrupamento (este, no caso dos cactos). Em geral, verificou-se que os vegetais estabeleceram-se
satisfatoriamente, apresentando boas características fitossanitárias. Como critérios para tal análise,
basicamente, foi observado o aspecto da folhagem e a ausência de infestações por fungos. Além da
necessidade de supervisionar os exemplares manejados, esta atividade fundamentou-se na solicitação,
feita pela construtora, em retransplantar os indivíduos estabelecidos naquela área, a qual teve origem na
demanda de construção de uma vala de drenagem ao longo do referido trecho (não prevista no projeto
original e aprovada pela Supervisão de Obras).
Segundo as diretrizes do manejo da vegetação, o transplante de qualquer espécime deve ser realizado de
forma permanente. No entanto, a Supervisão Ambiental, reconhecendo se tratar de uma necessidade
somente percebida durante a fase de instalação, estudou a possibilidade de atender tanto as necessidades
construtivas quanto a proteção daqueles vegetais, representados por palmeiras das espécies Syagrus
romanzoffiana e Butia capitata e cactos das espécies Opuntia monacantha e Cereus hildmannianus.
Assim, nova vistoria desta vegetação, com maior ênfase no estado fitossanitário das mesmas, foi
realizada no dia 28/06. Desta vez, as observações foram realizadas de forma conjunta, entre dois
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profissionais ligados à botânica da Supervisão Ambiental e o responsável técnico por estes
procedimentos, da construtora, os quais concluíram que os espécimes analisados são passíveis de novo
transplante, porém, considerando que quaisquer tipos de procedimentos desta natureza são suscetíveis à
inúmeros fatores, os quais podem, eventualmente, acarretar em insucesso de pega e que, caso isto
ocorra, a construtora deveria repor o vegetal fatalmente comprometido, conforme procedimento para
transplante de espécies imunes ao corte.
Em 09/06, a Supervisão Ambiental realizou o acompanhamento e orientação ao resgate de epífitos entre
os quilômetros 28+400 e 28+600, lado direito, em local ainda sem atividades de supressão de
vegetação. Participaram destes procedimentos 3 trabalhadores, os quais realocaram o material botânico
coletado para uma mata próxima (km 28+200, lado direito) com características fitoecológicas
semelhantes, ao lado do canteiro de obras da construtora responsável pelo lote. As principais espécies
resgatadas foram Tillandsia sp. e Oncidium sp. (Fotos 36, 37, 38 e 39).

Foto 184. Caixa contendo parte das plantas coletadas e
material de fixação aos novos forófitos (árvore hospedeira).

Foto 185. Realocação de indivíduos da espécie Tillandsia
sp.(km 28+200, lado direito)

Foto 186. Fixação de indivíduo da espécie Oncidium sp.

Foto 187. Grande agrupamento de indivíduos da espécie
Oncidium sp.

No dia 07/07, a Supervisão Ambiental realizou a verificação prévia de dois butiazeiros a serem
transplantados (Vila da Quinta - km 26+700, lado direito). A execução destes procedimentos ocorreu no
dia 13/07, com o acompanhamento, inclusive, no transporte dos espécimes, os quais foram realocados
82 | Pelotas RS | Agosto | 2011

Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011

para uma propriedade localizada na BR-471, a cerca de 100m da BR-392, ainda na localidade da Vila da
Quinta (Fotos a seguir).

Foto 188. Retirada de butiazeiro (Butia capitata) para
transplante (km 26+700, lado diReito).

Foto 189. Finalização do procedimento de transplante em
propriedade localizada na BR-471, próximo à BR-392.

As epífitas resgatadas no dia 09 de junho de 2011, no km 28+400, lado direito, foram monitoradas nos
dias 12 de junho e 05 de agosto de 2011. Nestas atividades, foram registrados ótimos estados
fitossanitários em todos os indivíduos realocados, incluindo a emissão de raízes e flores (Fotos 42 e 43)
(Tabela - Anexo 5)

Foto 190. Emissão de raízes novas em Oncidium sp.

Foto 191. Emissão de flores em Tillandsia aeranthos.

No dia 12/07, devido a necessidade de construção de uma vala de drenagem (vislumbrada em junho de
2011), entre os quilômetros 29+000 e 35+380, a Supervisão Ambiental verificou a área pretendida para
a realocação destes vegetais, após solicitação da construtora (km 31+950, lado esquerdo). Na ocasião,
em campo, foi reforçada a necessidade de atenção redobrada aos indivíduos, com aprovação do
procedimento pela Supervisão Ambiental.
Estas atividades de retransplante ocorreram nos dias 18 e 19/07, devendo prosseguir em outros períodos.
No primeiro dia houve o retransplante de 5 indivíduos e, no dia seguinte, de 7, sempre envolvendo
butiazeiros (Butia capitata) e jerivás (Syagrus romanzoffiana) (Fotos a seguir).
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Foto 192. Butiazeiro sendo realocado em terreno adjacente ao
km 31+950, lado esquerdo.

Foto 193. Butiazeiro (Butia capitata) sendo apanhado para
posterior transporte (km 31+000, lado direito).

No dia 12/07, a Supervisão Ambiental realizou o monitoramento de epífitas resgatadas no km 28+350 e
adjacências, em Junho/2011, para mata ao lado do canteiro de obras da construtora responsável. Nesta
atividade, observou-se que estas epífitas apresentavam um ótimo estado fitossanitário, compatível com
seu pleno desenvolvimento. Como principais critérios para o acompanhamento destes vegetais, a
Supervisão adota o aspecto das porções vegetativas (folhas) e o desenvolvimento de raízes no entorno do
forófito (árvores hospedeiras) (Fotos a seguir).

Foto 194. Monitoramento

em orquídeas.

Foto 195. Orquídea (Oncidium

sp.).

A Supervisão Ambiental registrou um total de 80 procedimentos no lote 3, entre transplantes e
propagações vegetativas, entre os 127 previstos no inventário de 2006. Do total, 41 espécimes receberam
classificação 3 e 25, classificação 2, denotando que a grande maioria mantiveram plenas condições de
desenvolvimento (quadro a seguir).
Quadro 7. Classificação de indivíduos transplantados no lote 3 no período de novembro de 2009 a julho de 2011.
Estado fitossanitário

Quantidade

0

0

1

13

2

25

3

42

Total

80
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Os registros obtidos em campo pela Supervisão Ambiental, integralmente, são apresentados em formato
de tabela no Anexo 5.
Atividades complementares
De acordo com o previsto no Plano Básico Ambiental – PBA, além da orientação e acompanhamento em
campo, a Supervisão Ambiental executa as seguintes atividades:


Verificação das Autorizações para a Supressão da Vegetação – ASVs, concedidas pelo IBAMA;



Orientação de áreas prioritárias para a execução dos programa relativos à vegetação;



Confirmação e/ou determinação das espécies/indivíduos que necessitaram ser suprimidos;



Confirmação e/ou determinação das espécies/indivíduos que necessitaram ser transplantados;



Observação das normas legais relativas ao uso de moto-serras;



Orientação à proibição do uso de produtos químicos de qualquer natureza para provocar a
supressão da vegetação em ritmo acelerado.

No dia, 21/06, foi realizado o reconhecimento em campo dos lotes 1 e 4 e, durante o período de 27 a
30/06, seguiram as vistorias relativas à transplantes e propagações vegetativas, nos lotes 2 e 3. Nesta
atividade, de uma forma geral, considerou-se que a vegetação transplantada ao longo da faixa de domínio
estabeleceu-se de maneira satisfatória, devido ao elevado número de registros de vegetais transplantados
em estado plenamente sadio, como também, das propagações vegetativas de cactos.
O produto destas atividades deverá servir como um dos subsídios para que sejam tomadas as medidas
necessárias de correção, compensação e planejamento das atividades de reposição florestal. Esta última,
com o intuito de contemplar as condicionantes 2.15, 2.16 e 2.17 da Licença de Instalação nº 453/2007
(IBAMA/DF).
Com relação às intervenções em ambientes naturais, tanto para o resgate de germoplasma quanto para a
supressão de indivíduos arbóreos, a Supervisão Ambiental realizou, durante o período, breves reuniões
com seus responsáveis diretos, em ambos os lotes. Nestas, ressaltou-se sobre os cuidados com a
vegetação, principalmente a preservação de espécies imunes ao corte e os procedimentos quando do
encontro com elementos da fauna silvestre (evitar o encontro e, quando não possível, jamais tentar a
captura).
Conforme foi verificado no corpo principal deste documento, a equipe responsável pelo desenvolvimento
das atividades de supervisão do manejo da vegetação também auxiliam alguns dos demais programas
ambientais, notadamente, Educação Ambiental, Comunicação Social, Ambiental para Construção e de
Recuperação de Áreas Degradadas, através da troca de informações acerca dos procedimentos ou
mesmo das ocorrências ao longo da faixa de domínio. Estas atividades têm como característica a
cooperação mútua, permitindo uma otimização, tanto nos registros, quanto para a resolução de eventuais
problemas comuns.
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Conclusões
Até o momento, a exceção mais discrepante ocorreu no procedimento de transplante de árvores no lote 2,
onde foram realizados 100 procedimentos a mais do que o previsto. O mesmo ocorreu no lote 3, porém,
em menor escala (9 procedimentos a mais do que o registrado).
Com relação à quantidade de procedimentos de propagação vegetativa realizados, conforme os registros
da Supervisão Ambiental, até aqui, são bem inferiores ao previsto no inventário de 2006. No entanto,
devido ao número distinto de porções vegetativas propagadas, o que é dependente do porte das matrizes,
este número pode variar. Além disso, tanto no lote 2 quanto no lote 3, ainda existem muitas áreas de
ocorrência de cactáceas a serem trabalhadas.
A Tabela a seguir, apresenta resumidamente os dados relativos aos procedimentos de transplante,
propagação vegetativa e supressão de espécies imunes ao corte desenvolvidos nos lotes 2 e 3 do
empreendimento, incluindo a comparação entre os procedimentos previstos no inventário de 2006 e os
realizados, conforme registros oficiais.
Tabela 3. Quantidade de procedimentos previstos em 2006 e realizados na Rodovia BR-392/RS (Rio Grande –
Pelotas), lotes 2 e 3, entre novembro de 2009 e julho de 2011.
Procedimento
Transplante
Propagação vegetativa

LOTE 2
Previstos (2006)
344
157

LOTE 3
Realizados
444
7

Previstos (2006)
71
56

Realizados
80
9

Através do levantamento de campo realizado pela Supervisão Ambiental, verificou-se que, de uma forma
geral, tanto os transplantes quanto as propagações vegetativas realizadas desde novembro de 2009
encontram-se em bom estado de conservação, visto que a maioria recebeu classificação 2 e 3, durante as
análises.
Apesar da adoção de técnicas, procedimentos desta natureza nem sempre produzem sucesso no
estabelecimento dos vegetais em novos locais. A morte de um espécime após transplante, por exemplo,
pode ser atribuída a outros fatores que não a idade do indivíduo, a época da realização do procedimento
ou mesmo, do novo local onde foi estabelecido (muitas vezes, com condições distintas de luminosidade,
disponibilidade de água e nutrientes no solo).
Assim, devido ao inevitável estresse, alguns insucessos podem ser considerados processos normais,
sendo, inclusive, previstos em determinada porcentagem (10%). No entanto, o contínuo conhecimento do
comportamento desta vegetação, após transplante ou propagação vegetativa, deve ser observado e
considerado, para que procedimentos futuros tenham maior probabilidade de pega.
Quanto à propagação vegetativa de cactos, verificou-se que trata-se de um procedimento bastante viável,
pois a grande maioria dos espécimes observados apresentaram boas condições, o que certamente
relaciona-se ao tipo de tecido interno destes vegetais (parênquima aqüífero), o qual possui tecidos com
grande capacidade de retorno às condições embrionárias (meristemáticas), possibilitando a formação de
tecidos radiculares de maneira mais eficiente.
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Ainda com relação aos cactos, é importante colocar que, na contagem de procedimentos previstos e
realizados, eventuais diferenças são bastante normais, visto não ser possível contar, através de vistorias
posteriores (como as realizadas por esta Supervisão), de quantos indivíduos originaram as porções
encontradas em campo.
Quanto aos indivíduos pertencentes às espécies lenhosas (corticeiras-do-banhado e figueiras), de uma
forma geral, verificou-se que as medidas adotadas têm sido viáveis para o estabelecimento dos vegetais.
Entretanto, em muitos destes verificou-se a poda drástica de ramos, talvez não necessária, principalmente
nas estações mais frias do ano.
Recomendações
Com o propósito de viabilizar os procedimentos relativos ao empreendimento, em futuras frentes de
serviço, são feitas algumas recomendações para este Programa. É importante lembrar que fazem parte
deste programa três tipos de procedimentos básicos de manejo da vegetação (variações de resgate de
germoplasma), quais sejam:


Transplante - apanho, transporte e realocação de espécimes arbóreos;



Propagação vegetativa - secção de porções de cactos; e



Resgate de epífitas - coleta e realocação de espécimes de hábito epifítico, notadamente,
orquídeas e bromélias.

Assim, para o resgate de germoplasma, sugere-se que sejam adotados os seguintes procedimentos:


Além do federal, contato prévio com os órgãos de fiscalização ambiental de níveis estadual e
municipal, este, quando oportuno, para maior legitimação dos procedimentos de apanho e
transporte de material vegetal nativo;



Contato prévio com instituições parceiras para a participação no resgate, propriamente dito, além
de atividades de planejamento e desenvolvimento de pesquisas científicas;



Contato prévio com comunidades adjacentes ou próximas ao empreendimento, possibilitando o
envolvimento das mesmas nos projetos de recuperação ambiental e conservação de espécies
nativas de interesse econômico, ecológico ou ambos, com ênfase em escolas públicas, através
da interação do programa com os Programas de Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social;



Reconhecimento, com maior antecedência (superior a 1 ano), dos ambientes a receberem
intervenções de manejo da vegetação (supressão, principalmente), com o objetivo de verificar a
existência de indivíduos a serem resgatados (principalmente, epífitos), permitindo o planejamento
prévio destas atividades, incluindo a participação de instituições parceiras, como universidades,
para o desenvolvimento de pesquisas científicas, abrangendo temas, como por exemplo:
fenologia, biologia floral, florística, fitossociologia, dinâmica populacional, etnobotânica,
etnoecologia, agroecologia, biologia da conservação e educação ambiental;



Realização de oficina de capacitação aos executores dos resgates de germoplasma voltado às
epífitas (orquídeas e bromélias, principalmente), com ênfase à importância ecológica das
mesmas e as formas mais viáveis de coleta e realocação das mesmas, permitindo também, a
otimização das atividades de monitoramento;
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Ainda com relação às epífitas, sugere-se a continuidade dos monitoramentos mensais das
plantas resgatadas, com manutenção das estruturas de fixação, quando necessário, bem como,
da identificação botânica (sistemática) dos forófitos (árvores hospedeiras);



No caso da propagação vegetativa de cactáceas, a manutenção prioritária da porção contendo as
raízes dos indivíduos, com atenção para que esta seja a maior das demais, além da observação
atenta ao novo local de estabelecimento, evitando-se locais com real ou provável acúmulo de
água, em qualquer estação do ano;



Com relação ao transplante de indivíduos, que sejam priorizadas as propriedades lindeiras à faixa
de domínio, seguindo os procedimentos adotados até o momento. Porém, quando não possível,
seja por falta de interesse dos respectivos proprietários, por exemplo, que seja motivado o
enriquecimento florestal em ambientes próximos, favorecendo a conectividade entre fragmentos
florestais, quando oportuno. Nestes casos, caso exista logística complementar (eventualmente
disponibilizada por proprietários), esta poderia ser utilizada, desde que os procedimentos não
acarretem em favorecimento financeiro direto por parte dos recebedores de material vegetal.



Com relação ao transplante de árvores caracteristicamente lenhosas (corticeiras-do-banhado e
figueiras, por exemplo), que a poda de compensação da eventual perda de porções radiculares
seja de, no máximo, 50% da copa.



Priorizar o transplante de árvores, de qualquer porte, quando plenamente oportuno e
operacionalmente viável, em concordância entre os principais atores institucionais envolvidos
com o empreendimento (construtoras, Supervisão Ambiental, Supervisão de Obras e DNIT),
incluindo o estado fitossanitário do vegetal nesta análise.
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6
6.1

Execução de Programas Ambientais
Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna

O Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos Atropelamentos da Fauna tem como
objetivo geral quantificar a mortalidade de animais silvestres por atropelamento, associada às rodovias
BR-116/RS e BR-392/RS no trecho em pauta.
Durante o período de fevereiro a julho de 2011 foram estudados e revisados cada um dos documentos
relacionado ao programa, incluindo os relatórios da Supervisão Ambiental Interina, que vinha
desenvolvendo o programa de monitoramento de fauna atropelada até a contratação da Supervisão
Ambiental definitiva (contrato de Gestão e Supervisão Ambiental das obras). Os documentos técnicos
estudados foram os relatórios da SAI alem do projeto de duplicação, EIA, RIMA, PBA. Também foram
revisados os documentos administrativos como a licença prévia e de instalação do empreendimento, alem
da correspondência enviada e recebida do programa.
Foram feitas vistorias ao empreendimento com o objetivo de conhecer, fazer levantamento, verificar
informação e dar seguimento técnico das estruturas que podem servir como passagem de fauna e outros
mecanismos de diminuição de atropelamentos. Também foram realizados deslocamentos no trecho a ser
monitorado para identificar problemas na logística no processo de monitoramento de atropelamentos,
como a duração de tempo para percorrer todo trajeto. A equipe deste programa também participou de
reuniões com IBAMA, DNIT, ECOSUL, e representantes de universidades da região.
Derivada destas atividades foi integrada uma base de dados da infraestrutura que pode servir como
passagem de fauna e realizados distintos documentos necessários para dar continuidade ao programa.
Em abril foi entregue o parecer técnico do relatório final, Programa de Levantamento, Mitigação e
Monitoramento de Atropelamentos e Monitoramento de Fauna – Espécies Bioindicadoras. Identificaram-se
quais objetivos e ações foram desenvolvidas no relatório conforme o PBA e sua relação com as
condicionantes da Licença de Instalação Nº 453 de 2007. Também se identificaram as informações e
metodologias que deram subsídios para obter as conclusões práticas do documento.
No mês de maio foi encaminhada para a unidade local Pelotas do DNIT uma proposta de inclusão de
estruturas complementares do duto de drenagem do km 23+413. Também no mesmo mês, no relatório
mensal foi apresentou uma análise da conectividade estrutural do empreendimento.
Em junho foi apresentado e entregue em Brasília para o DNIT e o IBAMA o relatório especial –
“Antecedentes das Passagens de Fauna da BR-392, lotes 2 e 3”. O objetivo do relatório especial é atender
a solicitação do IBAMA de reunir os antecedentes de documentação referente às passagens de fauna da
pista em duplicação.
Em maio e junho foram apresentados nos relatórios em andamento os avanços das estruturas que podem
funcionar como passagens de fauna. As 25 estruturas com potencial de passagens de fauna são listadas
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no Quadro 8, indicando o estado de avanço de cada estrutura nos meses de maio e abril. O avanço de
cada estrutura foi classificado como: iniciado e não iniciado.
Quadro 8. Lista de estruturas com potencial de passagem de fauna ordenadas por quilômetro, mostrando o tipo de
estrutura e seu avanço conforme projeto.
Estrutura com potencial de passagem de fauna
N°

Lote

Quilômetro

Tipo da infra-estrutura

Avanço (06maio11)

Avanço (15jul11)

1

Lote 3

14+624/14+670

Ponte Bolacha

Iniciado

Iniciado

2

Lote 3

15+753

Duto de Drenagem

Não iniciado

Não iniciado

3
4

Lote 3
Lote 3

20+323
21+613

Duto de Drenagem
Duto de Drenagem

Iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

5
6

Lote 3
Lote 3

22+236/22+351
23+413

Viaduto Ferroviário
Duto de Drenagem

Não iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

7
8

Lote 3
Lote 3

25+989
31+998/32+100

Duto de Drenagem
Viaduto Ferroviário

Não iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

9
10

Lote 2
Lote 2

35+845
35+989

Passagem de Fauna
Duto de Drenagem

Iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

11

Lote 2

36+088

Duto de Drenagem

Iniciado

Iniciado

12
13

Lote 2
Lote 3

36+168
36+268

Duto de Drenagem
Duto de Drenagem

Não iniciado
Não iniciado

Iniciado
Iniciado

14
15

Lote 2
Lote 2

36+420
41+947

Passagem de Fauna
Passagem de Fauna

Iniciado
Não iniciado

Iniciado
Iniciado

16
17

Lote 2
Lote 2

49+060
49+255

Passagem de Gado
Passagem de Fauna

Iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

18
19

Lote 2
Lote 2

51+156
51+780

Passagem de Fauna
Passagem de Fauna

Iniciado
Iniciado

Iniciado
Iniciado

20
21

Lote 2
Lote 2

53+499/53+525
55+006/55+032

Viaduto Várzea São Gonçalo III
Viaduto Várzea São Gonçalo II

Iniciado
Não iniciado

Iniciado
Não iniciado

22

Lote 2

56+130/56+156

Viaduto Várzea São Gonçalo I

Não iniciado

Não iniciado

23
24

Lote 2
Lote 2

57+500
59+165/59+267

Passagem de Fauna
Viaduto Ferroviário

Não iniciado
Iniciado

Não iniciado
Iniciado

25

Lote 2

59+705/60+700

Ponte no Canal São Gonçalo

Não iniciado

Não iniciado

Os registros fotográficos são apresentados a seguir.

Foto 196. Ponte Bolacha no km 14+224 (06maio11).

Foto 197. Ponte Bolacha com sacos para contenção de
sedimentos. km 14+224 (15jul11).
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Foto 198. Duto de Drenagem do km 15+753
(06maio11).

Foto 199. Duto de Drenagem do km 15+753 (15jul11).

Foto 200. Duto de Drenagem do km 20+32
(06maio11).

Foto 201. Duto de Drenagem do km 20+323 (15jul11).

Foto 202. Duto de Drenagem do km 21+613
(06maio11).

Foto 203. Duto de Drenagem do km 21+613 (15jul11).
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Foto 204. Viaduto Ferroviário do km 22+236
(06maio11).

Foto 205. Viaduto Ferroviário do km 22+236 (15jul11).

Foto 206. Duto de Drenagem do km 23+413
(06maio11).

Foto 207. Duto de Drenagem do km 23+413 (15jul11).

Foto 208. Duto de Drenagem do km 25+989
(06maio11).

Foto 209. Duto de Drenagem do km 25+989 (15jul11).
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Foto 210. Viaduto Ferroviário do km 31+998
(06maio11).

Foto 211. Viaduto Ferroviário do km 31+998 (15jul11).

Foto 212. Passagem de Fauna do km 35+845
(06maio11).

Foto 213. Passagem de Fauna do km 35+845 (15jul11).

Foto 214. Duto de Drenagem do km 35+989
(06maio11).

Foto 215. Duto de Drenagem do km 35+989 (15jul11).
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Foto 216. Duto de Drenagem do km 36+088
(06maio11).

Foto 217. Duto de Drenagem do km 36+088 (15jul11).

Foto 218. Duto de Drenagem do km 36+168
(06maio11).

Foto 219. Duto de Drenagem do km 36+168 (15jul11).

Foto 220. Duto de Drenagem do km 36+268
(06maio11).

Foto 221. Duto de Drenagem do km 36+268 (15jul11).
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Foto 222. Passagem de Fauna do km 41+947
(06maio11).

Foto 223. Passagem de Fauna do km 41+947 (15jul11).

Foto 224. Passagem de Fauna do km 49+255
(06maio11).

Foto 225. Passagem de Fauna do km 49+255 (15jul11).

Foto 226. Passagem de Gado do km 49+060
(06maio11).

Foto 227. Passagem de Gado do km 49+060 (15jul11).
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Foto 228. Passagem de Fauna do km 49+255 (lado
externo com tela) (06maio11).

Foto 229. Passagem de Fauna do km 49+255 (lado interno, sem
tela) (15jul11).

Foto 230. Passagem de Fauna do km 51+156
(06maio11).

Foto 231. Passagem de Fauna do km 51+156 (15jul11).

Foto 232. Passagem de Fauna do km 51+780
(06maio11).

Foto 233. Passagem de Fauna do km 51+780 (15jul11).
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Foto 234. Viaduto Várzea São Gonçalo III no 53+499
(06maio11).

Foto 235. Viaduto Várzea São Gonçalo III no 53+499 (15jul11).

Foto 236. Viaduto Várzea São Gonçalo II no km
53+55+006 (06maio11).

Foto 237. Viaduto Várzea São Gonçalo II no km 53+55+006
(15jul11).

Foto 238. Viaduto Várzea São Gonçalo I no km 56+130
(06maio11).

Foto 239. Viaduto Várzea São Gonçalo I no km 56+130 (15jul11).
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Foto 240. Passagem de Fauna do km 57+500
(06maio11).

Foto 241. Passagem de Fauna do km 57+500 (15jul11).

Foto 242. Viaduto Ferroviário do km 59+165
(06maio11).

Foto 243. Viaduto Ferroviário do km 59+165 (15jul11).

Foto 244. Ponte no Canal São Gonçalo, km 59+705
(06maio11).

Foto 245. Ponte no Canal São Gonçalo, km 59+705 (15jul11).

Estas atividades correspondem ao desenvolvimento das ações estabelecidas no PBA, licença prévia e
licença de instalação do empreendimento. A execução das atividades no período deste relatório semestral
são aquelas inerentes à etapa de instalação do empreendimento, mais especificamente ao monitoramento
de atropelamentos na fase de construção dos Lotes 2 e 3.
Duas campanhas foram desenvolvidas durante o período, nos meses de abril e junho. O objetivo dos
monitoramentos, conforme o PBA, é identificar pontos críticos de atropelamentos nas diferentes etapas do
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licenciamento da rodovia (pré-empreendimento, construção e operação) para propor, implementar e
monitorar a efetividade das medidas mitigadoras de atropelamentos.
A metodologia consistiu no monitoramento do trecho dos Lotes 2 e 3 durante 5 dias consecutivos em
cada campanha, a uma velocidade de entre 30 e 40 km/h. O trecho monitorado tem uma totalidade de 52
km. Conforme os objetivos do PBA, se considerou o esforço de amostragem como 52km/dia. As
carcaças encontradas foram removidas da rodovia, no entanto dentro da faixa de domínio, para seu
posterior levantamento pela Ecosul. Mediante o preenchimento de fichas individuais, foram obtidas, para
cada carcaça, as informações de classe, espécie, localização, origem (nativa e não-nativa) e estado da
carcaça entre outras (Foto 246). Até o mês de junho se tem totalizado duas campanhas com 5 dias de
amostragem para cada campanha . Em alguns casos não foi possível fazer a identificação no nível de
espécie devido ao estado de destruição da carcaça, então denominada não-identificada (Foto 247)

Foto 246. Pessoal do programa de atropelamentos de fauna
registrando um indivíduo atropelado.

Foto 247. Indivíduo atropelado não identificado.

Resultados parciais do monitoramento de fauna atropelada
Considerando a totalidade das campanhas, se tem registrado 102 indivíduos, representando 31 espécies;
1 espécie para os anfíbios, 17 para as aves, 9 para os mamíferos e 4 para os répteis. Do total de
indivíduos encontrados 1 pertence a classe Anphibia , 51 a classe Aves, 39 para classe Mammalia e 11
para classe Reptilia. (Quadro 9). Vinte e seis indivíduos não foram identificados em nível de gênero ou
espécie. As espécies mais atropeladas entre as aves foi Columba lívia (pomba) com 7 indivíduos seguida
por Guira guira (anu branco) com 6 com indivíduos. Para a classe Mammalia a espécie mais atropelada
foi o cachorro domésticos com 8 indivíduos, seguido por o gato doméstico e Didelphis albiventris
(gambá) com 5 indivíduos cada, Myocastor coypus (rato do banhado) e Cerdocyon thous (cachorro do
mato) com 3 indivíduos cada (Foto 249).
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Foto 248. Anu branco atropelado (Guira guira).

Foto 249. Cachorro do mato atropelado (Cerdocyon thous).

Quadro 9. Animais Atropelados registrados por campanha (1, 2), lote (2 e 3) e total de amostragem.
Classe/espécie
Anphibia
Leptodactylus latrans
Ave
Aramidis ypecaha
Botaurus pinnatus
Cathartes aura
Chrysomus ruficapillus
Columba lívia
Falco sparverius
Furnarius rufus
Gallus gallus
Guira guira
Nathura maculosa
Passer domesticus
Pitangus sulphuratus
Pygochelidon cyanoleuca
Troglodytes musculus
Turdus amaurochalinus
Vanellus chilensis
Não Identificada
Mammalia
Caivia sp
Canis familiaris
Cerdocyon thous
Conepathus chinga
Didelphis albiventris
Equsu ferus
Felis silvestris catus
Galictus cuja
Myocastor coypus
Não Identificada
Reptilia
Helicops infrataeniatus
Philodryas patagoniensis
Phrynops hilarii
Trachemys dorbigni
Não Identificada
Total de Indivíduos

Lote 2
1
1
8
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
3
9
0
0
1
0
2
0
0
1
1
4
7
1
2
2
1
1
25

Campanha 1
Lote 3
Subtotal
0
1
0
1
9
17
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
1
2
3
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4
9
18
0
0
4
4
0
1
0
0
0
2
0
0
1
1
0
1
0
1
4
8
4
11
0
1
0
2
1
3
3
4
0
1
22
47

Lote 2
0
0
19
1
1
0
2
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
0
1
6
13
1
2
2
1
2
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
32
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Campanha 2
Lote 3
Subtotal
0
0
0
0
15
34
0
1
0
1
1
1
0
2
5
5
1
1
1
2
0
0
1
3
0
1
1
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
5
11
8
21
0
1
2
4
0
2
0
1
1
3
1
1
2
4
0
0
0
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
55

Total
1
1
51
1
1
1
3
7
1
2
1
6
3
4
1
1
1
1
2
15
39
1
8
3
1
5
1
5
1
3
11
11
1
2
3
4
1
102
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Dos 102 indivíduos atropelados 65 são nativos (63,7%), 26 não–nativos (25,5%), e 11 não foram
identificados (10,8%). No Lote 2 foram registrados 57 indivíduos atropelados, dos quais 45 são nativos
(78,9%), 6 não–nativos (10,5%), e 6 não foram identificados (10,5%). No Lote 3 foram registrados 45
indivíduos atropelados, dos quais 20 são nativos (44,4%), 20 não–nativos (44,54%), e 5 não foram
identificados (11,1%). De forma geral se pode observar que o número de indivíduos nativos atropelados é
mais representativo no Lote 2 em relação ao lote 3. Dos 25,5% de indivíduos não-nativos capturados,
44,4% foram encontrados no lote 3 (Figura 8) .

Figura 8. Representatividade de indivíduos atropelados nativos, não-nativos e não identificados. A - trecho estudado (Lote 2 e 3); B Lote 2; C - Lote 3.

Dos 65 animais nativos atropelados, 11 indivíduos atropelados pertencem a os répteis, 20 aos Mamíferos,
33 as Aves e 1 aos Anfíbios. Deles 49 foram identificados em 24 distintas espécies. A curva acumulada
de espécies não apresentou estabilização, indicando a possibilidade de aumentar ao longo das
campanhas (Figura 9).
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Figura 9. Curva de acumulação de espécies nativas atropeladas nos dias amostrados.

A taxa de atropelamento foi obtida ao dividir o número de indivíduos por classe entre os quilômetros
percorridos em cada lote (230 km em lote 2 e 270 em lote 3). Ao comparar a taxa de atropelamento
destes dados (número de indivíduos nativos atropelados por classe/km do lote percorrido) se observa que
o lote 2 apresenta maior taxa de atropelamentos para todas as classes, sendo que as maiores taxas de
foram para a classe das aves e dos mamíferos com 0,0869 e 0,0739, respectivamente. Os mamíferos
apresentam a maior diferença entre os lotes com 0,0739 no lote 2 e 0,0130, no lote 3. Os répteis também
apresentaram diferenças entre os lotes sendo no Lote 2, 0,0173 e 0,0130 no lote 3.

Figura 10. Comparação de taxa de atropelamento de indivíduos nativos atropelados por classes entre o lote 2 e 3.

Faixas e Quilômetros Críticos de atropelamentos de espécies Nativas
Para a curva de acumulação de espécies nativas por quilômetro, pode-se observar que a faixa do km
44+000 ao 58+000 (lote 2) ocorre um aumento do número de espécies (Figura 11). Os quilômetros
com maior número de espécies nativas atropeladas foram a faixa do km 55+000, km 53+000 e km-
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37+000. No km 55+000 cinco espécies foram registradas sendo Leptodactylus latransa, classe
Anphibia; Galictus cuja e Myocastor coyppus, classe Mammalia; Botaurus pinnatus, classe Avess e
Phrynops hilarii, classe Reptilia. No km 53+000 foram registradas três espécies (Chrysomus ruficapillus
e Pygochelidon sp, classe Aves; Trachemys dorbigni, classe Reptilia). No km 37+000também foram
registradas três espécies (Cerdocyon thous e Conepatus chinga; classe Mammalia; Nothura maculosa;
classe Aves). As faixas dos quilômetros 12+000-16+000 e 23+000-31+000 (lote 3) são os maiores
trechos sem presencia de espécies atropeladas. (Quadro 10. Distribuição dos indivíduos nativos
atropelados por faixa de quilometro do lote 3 e lote 2.).
Figura 11. Gráfico de presença e acumulação de espécies nativas atropeladas no trecho de estudo.

O maior número de indivíduos atropelados está distribuído nas faixas de quilômetros 32+000–40+000
(n=14), km 42+000–49+000 km (n=16) e km 52+000-58+000 km (n=19). Para os mamíferos o
trecho com mais atropelamentos está localizado entre os quilômetros 42+000-48+000 com oito
indivíduos. Já para as aves o trecho com mais atropelamentos está localizado entre os quilômetros
52+000-58+000 com nove indivíduos, enquanto que para os répteis o trecho com mais atropelamentos
está localizado entre os quilômetros do 32+000-35+000 e 53+000-56+000, com 3 indivíduos cada
(quadro a seguir).
Quadro 10. Distribuição dos indivíduos nativos atropelados por faixa de quilometro do lote 3 e lote 2.
Faixa por quilômetro lote 3
Classe
Anphibia
Ave
Mammalia
Reptilia
Total geral

9

10

11

12

1

13

14

15

16

3

2

17

18

2

2

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1
2

1
2

2

36

1
1
2

33

34

35

1
1

1
1

1
3

1

40

41

Faixa por quilômetro lote 2
Classe
Anphibia
Ave
Mammalia
Reptilia
Total geral

32

37

2
2
4

38

39

1
2
3

42

1

1

43

44

1
1

1

2
2

2

1

45

46

47

1
2

2
1

1

3

3

1

48

1
1
2

49

50

51

52

2

1

2

1
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53

3
2
1
6

54

1

1

55

1
1
2
1
5

56

1
1

57

58

2

1
2

2

3

Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011

6.2

Programa de Monitoramento de Fauna - Espécies Bioindicadoras

De acordo às condições específicas do Plano Básico Ambiental - PBA, o Programa de Monitoramento de
Fauna – Espécies Bioindicadoras tem como objetivo geral identificar alterações nos efetivos populacionais
e nos padrões de uso do espaço grupos faunísticos.
Os objetivos específicos do monitoramento dos grupos propostos são:


propor medidas de manejo, incluindo procedimentos operacionais do empreendimento, com base
nos achados identificados;



identificar áreas consideradas prioritárias para a conservação da fauna local.

As atividades desenvolvidas no presente programa durante o período de fevereiro a julho de 2011 incluiu a
revisão de documentos técnicos como o projeto de duplicação, EIA, RIMA, PBA e relatórios técnicos da
Supervisão Ambiental Interina (SAI). Também foram revisados documentos administrativos, como a
licença prévia e de instalação do empreendimento.
Foram realizadas vistorias ao empreendimento com o objetivo de conhecer e dar seguimento ao avanço
da obra, assim como conhecer a influência ambiental da área de entorno da rodovia. Foram realizadas
reuniões com instituições (DNIT, IBAMA, Universidades, e proprietários de áreas no entrono da rodovia).
Como exemplo durante o mês de maio foi realizada a primeira campanha de monitoramento de fauna
sendo necessário o contato prévio com os proprietários rurais além de visitas nas áreas de amostragem
(Foto 250 e Foto 251).

Foto 250. Pessoal em reconhecimento de áreas de
amostragem do paleovales.

Foto 251. Pessoal em reconhecimento de áreas de
amostragem na várzea do canal São Gonçalo.

No mês de fevereiro foi apresentado ao IBAMA o relatório intitulado - Proposta de Medidas Mitigadoras e
Compensatórias para Manejo de Ictiofauna (Rivulidae), com o objetivo de liberar o trecho da duplicação da
BR-392/RS entre os 42, 5Km – 46 km.
Durante o mês de abril, por solicitação do DNIT, foi elaborado o relatório denominado Parecer sobre o
Relatório Final – Fauna (SAI). O documento é um parecer técnico do relatório final, Programa de
Levantamento, Mitigação e Monitoramento de Atropelamentos e Monitoramento de Fauna – Espécies
Bioindicadoras, desenvolvido pela Supervisão Ambiental Interina. No parecer técnico foram listados os
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objetivos e ações executadas no relatório, conforme o PBA. Identificaram-se as informações dos
resultados de monitoramento de bioindicadores que foram usados como subsídio para o desenvolvimento
das recomendações de medidas mitigadoras do Programa de Levantamento Mitigação e Monitoramento
de Atropelamento de Fauna. Também foi apresentado o parecer técnico geral do conteúdo do relatório,
principalmente com relação ao programa de Bioindicadores.
Outro documento finalizado no mês de abril foi o Projeto de Resgate de peixes Anuais com o objetivo de
obter a respectiva licença, em atendimento às condicionantes estabelecidas com a apresentação da
Proposta de Medidas Mitigadoras e Compensatórias para Manejo de Ictiofauna (Rivulidae). No mês de
julho foi enviada uma complementação do projeto a petição do IBAMA. A licença foi liberada no mês de
julho.
6.2.1

Campanhas de monitoramento de fauna

Estas atividades correspondem ao desenvolvimento das ações estabelecidas no PBA, licença prévia e
licença de instalação do empreendimento. A execução das atividades no período deste relatório semestral
são aquelas inerentes a etapa de instalação do empreendimento, especificamente ao monitoramento de
Biondicadores (mamíferos, répteis e anfíbios) na fase de construção dos Lotes 2 e 3.
Foram realizadas neste semestre duas campanhas de monitoramento de fauna bioindicadora. A primeira
campanha, considerada Projeto Piloto, teve início em 30 de maio e se estendeu até 11 de junho de 2011.
A campanha foi denominada de projeto piloto pelo fato de permitir, a partir da experiência de seu
desenvolvimento, ajustar as metodologias e esforços de amostragem a serem definidos no projeto
metodológico. Os dados desta campanha poderão ser incluídos nas análises das campanhas posteriores,
já que independentemente dos ajustes realizados, as metodologias seguirão o mesmo desenho amostral.
A segunda campanha foi desenvolvida de 18 a 30 de julho de 2011.
O delineamento amostral para fauna de entorno abrange três tipos de ambientes: a várzea do Canal São
Gonçalo, os Paleovales (banhado do Vinte-e-Cinco e da Mulata) e as Marismas, todos representando o
conjunto de áreas úmidas características da região de entorno da BR-392. A escolha destes ambientes foi
condicionada ao grau de isolamento dos centros urbanos, pela conectividade estrutural observada pelas
fitofisionomias afetadas diretamente pela BR-392 além da relevância dos mesmos para conservação da
biodiversidade (PBA 2006; SAI, 2009a). As amostragens foram realizadas ao longo de um gradiente de
distância da rodovia, desde 0 até 5 km, usualmente empregado para avaliar efeitos de rodovias na fauna e
flora (STEPHEN et al., 2000; LAURENCE et al., 2007) abrangendo os grupos de mamíferos de médio e
grande porte, répteis e anfíbios. Para os mamíferos de médio e grande porte foram utilizadas duas
técnicas de amostragem seguindo esta abordagem: Transectos de Rastros (Foto 252) e Armadilhas
Fotográficas (Foto 253). Já para os anfíbios foram utilizadas as técnicas auditivas e de visualização (Foto
254), para os répteis foi utilizada a técnica de procura ativa (Foto 255). Para realização das transecções
para os mamíferos de médio e grande porte, anfíbios e répteis foram utilizadas as estradas secundárias no
entorno da BR-392 (fotos a seguir). Já as armadilhas fotográficas foram dispostas em regiões de mato.
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Foto 252. Auxiliar de campo em transecto para registro de
rastros de mamíferos de médio e grande porte.

Foto 253. Armadilha fotográfica.

Foto 254. Auxiliar de campo realizando registro visual e
auditivo de anfíbios, realizado durante a noite.

Foto 255. Auxiliar de campo em transecto para registro de
répteis.

Foto 256. Estrada de amostragem na região da várzea do
canal São Gonçalo próxima aos banhados.

Foto 257. Estrada de amostragem na região do banhado do
Vinte Cinco próxima aos campos.

As amostragens abrangeram diferentes tipos de habitats, como matas de restinga com suas distintas
características, paludosas e arenosas (Foto 258, Foto 259, Foto 261, Foto 262,), além de regiões de
campo alagados (Foto 260) e não alagados (Foto 263).
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Foto 258. Mata paludosa característica da várzea do canal
São Gonçalo.

Foto 259. Mata paludosa característica do Banhado do Vinte
Cinco.

Foto 260. Região de campo aberto alagado, na várzea do
canal São Gonçalo.

Foto 261. Região de mata arenosa, adjacente as estradas
secundárias do Banhado do Vinte Cinco.

Foto 262. Região de mata de restinga localizada na porção
leste da várzea do canal São Gonçalo.

Foto 263. Região de campo aberto não-alagado e
abandonado, adjacente ao Banhado do Vinte Cinco.

Resultados da primeira campanha
Mamíferos de médio e grande porte
Ao total foram registradas 14 espécies nas unidades ambientais amostradas registradas por meio de
armadilhas fotográficas, rastros, fezes e carcaças de animais mortos. Duas são classificadas como
vulneráveis a extinção, no Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003), e um é considerado como quase
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ameaçado globalmente (IUCN, 2010). Na Várzea do Canal São Gonçalo foi obtido o maior número de
espécies (14), seguido dos Paleovales (10) e os Marismas (8). Do total de espécies, 42,9 % foram
encontradas nas três áreas de amostragem, sendo que a maior parte carnívora (Cerdocyon thous, Lontra
longicaudis, Conepatus chinga e Procyon cancrivorus). As únicas espécies alóctones encontradas foram
a lebre Lepus sp. e o Javali Sus scrofa. A presença de Sus scrofa esta restrita a Várzea do canal São
Gonçalo enquanto que Lepus sp. foi encontrada nas três áreas amostradas (tabela a seguir).
Tabela 4. Lista de espécies dos mamíferos de médio e grande porte, registrados na primeira campanha, entre as
unidades ambientais amostradas por amostrador utilizado (AF, armadilhas fotográficas; TR, transectos de rastros;
RO, registros ocasionais). Fontes bibliográficas para os diferentes níveis de ameaça das espécies (Status de
Ameaça): GL- ameaçada em nível global (IUCN, 2010), BRA - ameaçada no Brasil (MACHADO et al., 2008), RS ameaçada no Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003) - Acrônimos para as categorias de ameaça das espécies:
QA - Quase Ameaçada, VU – Vulnerável
Espécie
Didelphis albiventris
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Lepus sp.*
Leopardus geoffroyi
Lycalopex gymnocercus
Cerdocyon thous
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Conepactus chinga
Procyon cancrivorus
Sus scrofa*
Hydrochaeris hydrochaeris
Myocastor coypus
Total de espécies

São Gonçalo
AF T RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

AF
X
X

Paleovales
T
X

RO
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Marisma
T
RO
X
X
X

X
X

Status
BRA GL

VU

QA

VU

DD

X

X
X

RS

X

X
X
X
X
X

X
X
10

8

2

0

2

*Espécie exótica

Conforme a curva acumulada de espécies para o método “transectos de rastros”, aplicados para as
unidades ambientais amostradas, há uma tendência de incremento da riqueza de espécies a partir dos
1500 metros, atingindo a estabilização (Figura 12). De forma similar, o esforço de amostragem com as
armadilhas fotográficas apresentou tendência de estabilização, a partir de 48 horas de amostragem para
várzea do canal São Gonçalo e 72 horas para os Paleovales (Figura 13). Ambas as técnicas evidenciaram
a suficiência do esforço amostral, bem como, a complementação das mesmas para o registro de grande
parte da assembléia de mamíferos de médio e grande porte conhecida para região (SAI, 2009a).
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Figura 12. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos de médio e grande porte, da primeira campanha,
sobre a distância percorrida através do método transecto de rastros em cada área amostrada.

Figura 13. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos de médio e grande porte, da primeira campanha, por
horas amostradas com 10 armadilhas fotográficas em cada área de amostragem.

Ao longo do gradiente de distância da rodovia, as áreas amostradas por transectos e armadilhas
fotográficas indicam uma tendência dos efeitos da rodovia (Tabela 5 e Tabela 6). Nas amostras por
transectos a maior parte das espécies registradas (54,5%) ocorreu tanto na classe de distância de 0-500
metros como na classe de >1000 m (Tabela 5). As transecções realizadas a partir de 1000 metros
(>1000) apresentaram maior número e freqüência de espécies, sendo quatro táxons Procyon
cancrivorus, Lontra longicaudis, Hydrochoerus hydrochaeris, e Dasypus novemcinctus exclusivos da
classe maior que 500 metros de distância (500-1000 e > 1000) da rodovia. De forma similar as
armadilhas fotográficas instaladas a partir de 200 metros, perpendiculares a BR-392 apresentaram um
maior número de espécies e registros (Tabela 6). A partir desta classe (>200 metros) foram obtidos um
total de 19 registros, Cerdocyon thous (n=4) e Conepatus chinga (n=4) foram os mais freqüentes.
Procyon cancrivorus é a única espécie presente somente na classe junto a BR-392 (< 200 metros).
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Leopardus geoffroyi espécie de felino silvestre ameaçada de extinção (FONTANA et al., 2003), foi
exclusivamente registrada distante da rodovia (>200 metros), tanto na várzea do canal São Gonçalo
como nos Paleovales (tabela a seguir).
Tabela 5. Número de presenças de rastros nas transecções dos mamíferos de médio e grande porte, da primeira
campanha, ao longo do gradiente de distância da BR-392 divididos em classes de distância (0-500, 500-1000 e
>1000 metros), nas três áreas de amostragem.
Espécies

0-500
1
2
2

Lycalopex gymnocercus
Conepatus chinga
Myocastor coypus
Procyon cancrivorus
Lontra longicaudis
Hydrochoerus hydrochaeris
Lepus sp.
Euphractus sexcinctus
Didelphis albiventris
Cerdocyon thous
Dasypus novemcinctus
Total de presenças
Distância percorrida (metros)

Classes de Distância (metros)
500-1000

1
1
2

2
1
4
1
1
1
2
22
9500

2
1
1
1
10
4500

>1000
5
5

1
5
2000

Tabela 6. Número de presenças de mamíferos de médio e grande porte, da primeira campanha a cada 24 horas de
amostragem com armadilhas fotográficas ao longo do gradiente de distância da BR-392 agrupadas em classes de <
200 e >200 metros.
Espécies
Dasypus novemcinctus
Sus scrofa
Cerdocyon thous
Didelphis albiventris
Hydrochoerus hydrochaeris
Conepatus chinga
Leopardus geoffroyi
Procyon cancrivorus
Número de máquinas
Total de registros

Classes de Distância (metros)
<200
1
0
0
1
0
0
0
1
4
3

>200
3
2
4
3
1
4
2
0
6
19

Anfíbios
Durante as amostragens realizadas foram registradas oito espécies distribuídos em quatro famílias (Tabela
7). A representatividade das famílias Hylidae e Leptodactylidae nas amostragens é típica de áreas abertas
encontradas no sul do país (LOEBMANN, 2005). Cerca de 37,5% das espécies foram registradas em
todas as áreas de amostragem. Este padrão provavelmente esteja associado a heterogeneidade dos
habitats das unidades de amostragem, bem como à bionomia destas espécies (CARDOSO et al.,1989;
KWET & DI-BERNARDO, 1999). A curva acumulada de espécies demonstrou a estabilização da assíntota
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em nas unidades da Varzea do São Gonçalo e das Marismas ao contrário da unidade dos paleovales
(tabela a seguir). Contudo o número de espécies encontrado é baixo comparado com a riqueza específica
da região pampeana (GARCIA et al., 2007; ACHAVAL & OLMOS, 2003). Fatores sazonais como as baixas
temperaturas provavelmente estão influenciando o baixo número de espécies registradas visto que grande
parte não está em atividade de reprodução (ACHAVAL & OLMOS, 2003).
Tabela 7. Lista de anfíbios encontrados, na primeira campanha, nas três unidades ambientais: Várzea do Canal São
Gonçalo, Paleovales e as Marismas.
Família/Espécies
Caeciliidae
Chthonerpeton indistinctum
Hylidae
Hypsiboas sanborni
Hypsiboas pulchellus
Scinax squalirostris
Leptodactylidae
Leptodactylus latrans
Leptodactylus latinasus
Leiuperidae
Physalaemus biligonigerus
Pseudopaludicola falcipes
Número de espécies

Várzea do Canal São Gonçalo

Paleovales

Marismas

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
5

5

4

Figura 14.Representação gráfica do número acumulado de espécies de anfíbios, da primeira campanha, por horas de amostragem entre
as unidades ambientais da várzea do canal São Gonçalo, Paleovales e das Marismas.

Ao longo do gradiente de distância da rodovia, as áreas amostradas indicaram uma tendência de mudança
na composição e abundância das espécies de anfíbios (Tabela 8). Nas áreas com distância superior a 500
metros da rodovia houve um aumento na freqüência de todas as espécies, principalmente de Hypsiboas
sanborni, Hypsiboas pulchellus, Scinax squalirostris e Leptodactylus latrans. A seqüência das
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amostragens previstas no programa de bioindicadores deverá explicar a existência deste padrão de
abundância.
Tabela 8. Número de registros das espécies de anfíbios, na primeira campanha, nas transecções ao longo do
gradiente de distância da BR-392 divididos em classes de 0-500, 500-1000 e >1000 metros, considerando todas
as áreas de amostragem.
Espécies
Chthonerpeton indistinctum
Hypsiboas sanborni
Hypsiboas pulchellus
Scinax squalirostris
Leptodactylus latrans
Leptodactylus latinasus
Physalaemus biligonigerus
Pseudopaludicola falcipes

Classes de Distância (metros)
500-1000
1
38
75
98
16
1
0
0

0-500
0
1
13
24
4
0
0
0

>1000
0
9
101
30
7
0
1
9

Répteis
Embora o esforço de amostragem nesta primeira campanha seja o mesmo aplicado para o grupo dos
anfíbios, o avistagem de répteis registrou apenas seis espécies (Tabela 9). As espécies listadas abaixo
foram encontradas atropeladas (Thamnodynastes hypoconia e Trachemys dorbigni), encontros ocasionais
(Philodryas patagoniensis), visualização (Phrynops hilarii) e vestígios (Liophis poecilogyrus) nas estradas
secundárias à BR-392. Na unidade ambiental das Marismas não foram avistados répteis. De forma similar
aos anfíbios, os répteis encontram-se no período de menor atividade (ACHAVAL & OLMOS, 2003)
podendo explicar o baixo número de registros. Adicionalmente, modificações na metodologia serão
incorporadas para as próximas campanhas a partir da emissão e liberação da licença de coleta ao IBAMA.
Tabela 9. Listagem de espécies de répteis encontrados na área do São Gonçalo, Paleovales e Marismas.
Família/Espécie
Chelidae
Phrynops hilarii
Emydidae
Trachemys dorbigni
Dipsadidae
Liophis poecilogyrus
Philodryas patagoniensis
Thamnodynastes hypoconia
Número de espécies

Várzea do C. São Gonçalo

Paleovales

Marismas

X
X
X
X
X
5

X
X
2

0

Resultados da segunda campanha
Mamíferos de médio e grande porte
Foram registradas 14 espécies nas três unidades ambientais, das quais duas são classificadas como
vulneráveis a extinção no Rio Grande do Sul (FONTANA et al. 2003), e uma espécie é considerado como
quase ameaçado globalmente (IUCN, 2010)(Tabela 10). O Canal São Gonçalo e os Paleovales
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apresentaram o maior número de espécies (12), seguido das Marismas (10). Do total de espécies
registradas nas unidades ambientais, 66,7% foram encontradas nas três unidades, sendo que maior parte
carnívoros (Lontra longicaudis, Lycalopex gymnocercus, Conepatus chinga, Procyon cancrivorus,
Didelphis albiventris e Leopardus geoffroyi). As únicas espécies alóctones encontradas foram Lepus sp. e
Sus scrofa. A presença de Sus scrofa esta restrita para Várzea do Canal São Gonçalo, enquanto, Lepus
sp. foi encontrada nas três unidades ambientais (Tabela 10).
Tabela 10. Lista de espécies dos mamíferos de médio e grande porte no mês de julho entre as unidades ambientais
por método utilizado (AF, armadilhas fotográficas; TR, transectos de rastros; RO, registros ocasionais). Fontes
bibliográficas para os diferentes níveis de ameaça das espécies (Status de Ameaça): GL- ameaçada em nível global
(IUCN, 2010), BRA - ameaçada no Brasil (MACHADO et al., 2008), RS - ameaçada no Rio Grande do Sul (FONTANA
et al., 2003) - Acrônimos para as categorias de ameaça das espécies: QA - Quase Ameaçada, VU - Vulnerável.
Família / Espécie
Didelphis albiventris
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Lepus sp.
Leopardus geoffroyi
Lycalopex gymnocercus
Cerdocyon thous
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Conepatus chinga
Procyon cancrivorus
Sus scrofa
Hydrochoerus hydrochaeris
Myocastor coypus
Total de espécies

Várzea do São Gonçalo
AF
TR
RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
12

Paleovales
AF TR RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Marisma
TR
RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Status de Ameaça
RS BRA
GL

VU

QA

VU

X
12

10

2

0

1

Conforme a curva acumulada de espécies para o método “transectos de rastros” aplicados para a Várzea
do São Gonçalo há um acréscimo acentuado de espécies atingindo até 2500 metros amostrados onde a
curva atingiu a assíntota. No entanto, não se descarta a possibilidade da presença de mais espécies, pois
na presente área foram registrados 12 (Tabela 10 e 6-8). Na unidade ambiental Marisma observa-se que o
número de espécie aumenta gradualmente, não atingindo a assíntota. No Paleovales há um lento
incremento de espécies que atingiu a estabilização a partir de 3000 metros de transecções, porém só foi
possível detectar três espécies pelo método (gráfico a seguir).
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Figura 15. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos de médio e grande porte sobre a distância percorrida
através do método transecto de rastos nas três unidades ambientais (Várzea do São Gonçalo, Paleovales e as Marismas, no mês de
julho.

Observa-se que os gráficos de suficiência amostral das armadilhas fotográficas apresentam alto
incremento de espécies até 312 horas em ambas unidades, seguindo após um incremento, no entanto
isto não inválida a ocorrência de mais espécies principalmente para Várzea do Canal São Gonçalo, visto a
baixa representatividade de táxons (
Figura 16).

Figura 16. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos de médio e grande porte sobre as horas amostradas
com 10 armadilhas fotográficas na Várzea do São Gonçalo e Paleovales, no mês de julho.

Observa-se que o gráfico de suficiência amostral por meio dos dados obtidos em todos amostradores
(transecto de rastros, armadilhas fotográficas e registro ocasional) nas três unidades ambientais atingiu a
estabilização a partir do qüinquagésimo nono registro (
Figura 17).
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Figura 17. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos de médio e grande porte sobre o total de registros
contemplado nas três unidades ambientais por meio dos diferentes métodos de amostragem (transectos de rastros, armadilhas
fotografia e registro ocasional), no mês de julho.

Ao longo do gradiente ambiental no entorno da rodovia, os locais com distancia acima de 500 metros da
BR-392, demonstraram maior número de espécies e presença nos transectos. Cinco espécies Leopardus
geoffroyi, Procyon cancrivorus, Lontra longicaudis, Euphractus sexcinctus e Dasypus novemcinctus
foram detectados em classes de distancias acima de 500 metros (500-2000, 2000-4000 e > 4000) da
rodovia (Tabela 11).
Tabela 11. Número de presenças de vestígios dos mamíferos de médio e grande porte por transecções ao longo do
gradiente de distância da BR-392 divididos em classes de 0-500, 500-2000, 2000-4000 e >4000 metros nas três
unidades ambientais amostradas no mês de julho.
Espécie
Lycalopex gymnocercus
Conepatus chinga
Myocastor coypus
Procyon cancrivorus
Lontra longicaudis
Lepus sp.
Euphractus sexcinctus
Didelphis albiventris
Dasypus novemcinctus
Leopardus geoffroyi
Galictis cuja
Nº de transectos
Distância percorrida (metros)

Classes de Distância (m)
500-2000
2000-4000
2
5
4
4

0-500
1
1
1

>4000
2
1

1
1
2
1

1

1
1

5
1

1
1
3

2
1
8

9
4000

9
4500

10
4500

5000

As armadilhas fotográficas instaladas a partir de 500 metros da BR-392 apresentaram maior número de
espécies e registros. Nesta classe de distância (>500 metros), foi obtido um total de 27 registros e oito
espécies, sendo metade das espécies exclusivas da mesma (Quadro 9). As espécies encontradas em
distância menores (<500 metros) ocorreram também acima de 500 metros.
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Tabela 12. Número de presenças de mamíferos de médio e grande porte a cada 24 horas amostradas por 20
armadilhas fotográficas ao longo das classes de distância da BR-392 na várzea do São Gonçalo e Paleovales, no
mês de julho de 2011.
Classes de Distância (m)

Espécies

<500
2

Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Cerdocyon thous
Lycalopex gymnocercus
Didelphis albiventris
Hydrochoerus hydrochaeris
Conepatus chinga
Leopardus geoffroyi
Número de máquinas
Total de registros

>500
6
1
2
2
4
3
6
3
11
27

2
4
3

9
11

Anfíbios
No total foram registradas 10 espécies nas unidades ambientais amostradas (Tabela 13), as quais
possuem ocorrência para a Região do Município de Rio Grande (BRAUN & BRAUN, 1980; GAYER et al.,
1988; LOEBMANN, 2005). A curva de suficiência amostral estabilizou após quatorze horas de
amostragem (
), entretanto, é provável que novas espécies sejam encontradas nas próximas campanhas. A causa para a
o pequeno número de espécies observadas provavelmente sejam as baixas temperaturas, típicas da
estação de inverno, provocando a redução da atividade de grande parte das espécies de anfíbios
(ACHAVAL & OLMOS, 2003). Pela técnica auditiva e visual quatro espécies S. squalirostris, P. gracilis,
Hypsiboas sanborni e H. pulchellus representaram 95,1% e 75,8% do total observado, respectivamente
(tabela a seguir). Elachistocleis bicolor e Odontophrynus americanus foram verificadas apenas por
registro ocasional.
Tabela 13. Listagem das espécies de anfíbios encontrados nas três unidades ambientais durante a campanhas de
julho de 2011: Várzea do São Gonçalo; Paleovales e Marismas.
Família/Espécie
Bufonidae
Rhinella dorbignyi
Hylidae
Hypsiboas pulchellus
H. sanborni
Scinax squalirostris
Pseudis minuta
Leptodactylidae
Leptodactylus latrans
Leiuperidae
Physalaemus gracilis
Pseudopaludicola falcipes

Varzea do São Gonçalo
Auditivo

Visual

RO

Paleovales
Auditivo

Visual

Marismas
RO

Auditivo

Visual

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
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Família/Espécie

Varzea do São Gonçalo
Auditivo
Visual
RO

Cycloramphidae
Odontophrynus americanus
Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Número de espécies

Paleovales
Auditivo
Visual

RO

Marismas
Auditivo
Visual

RO
X

X
7

X

7

7

Figura 18. Suficiência amostral durante a segunda campanha de monitoramento, englobando todas as unidades de amostragem (Várzea
São Gonçalo, Paleovales e Marismas).

Ao longo do gradiente de distância da rodovia, as unidades amostradas indicaram uma tendência de
mudança na composição das espécies, principalmente pelo método auditivo (Tabela 14). Nas classe
superior a 0-500 metros houve um aumento no número de registros de Hypsiboas sanborni e H.
pulchellus. Este padrão não é observado para Scinax squalirostris e Physalaemus gracilis.
Tabela 14. Número de registros auditivos e visuais das espécies de anfíbios, da segunda campanha, nas
transecções ao longo do gradiente de distância da BR-392 agrupados em classes de 0-500, 500-1000 e >1000
metros, considerando todas as unidades de amostragem.
Classes de Distância (m)
Espécies
Scinax squalirostris
Physalaemus gracilis
Hypsiboas sanborni
H. pulchellus
Leptodactylus latrans
Pseudis minuta
Pseudopaludicola falcipes
Rhinella dorbignyi
Total
Número de Parcelas

0-500
25
30
2
6

Auditivo
500-1000
20
18
12

>1000
30
13
20
19

2

1
2

4
1

65
9

53
9

87
9
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0-500
4
1
7
1
1

1
15
9

Visual
500-1000
8
15
2
8

33
9

>1000
3
1
2
3
4
2

15
9
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Répteis
Considerando-se todas as áreas estudadas, foram registrados um total de 18 indivíduos, os quais foram
representados por nove espécies de répteis, distribuídas em quatro famílias: Chelidae (n=1), Dipsadidae
(n=6), Emydidae (n=1), Teiidae (n=1) (Tabela 15). A família Dipsadidae abriga o maior número espécies
entre as serpentes descritas para o Brasil, o que pode explicar sua representatividade neste trabalho
(BÉRNILS et al., 2011). Entre as unidades ambientais estudadas, o maior número de registros foi obtido
na Várzea do Canal São Gonçalo, com seis espécies, seguido por Marismas (n=3) e Paleovales (n=2).
Tabela 15. Lista de espécies registradas no mês de julho entre as unidades ambientais por método utilizado (PLT,
Procura Limitada por Tempo; RO, Registros Ocasionais).
Família / Espécie
Chelidae
Acanthochelys spixii
Dipsadidae
Liophis jaegeri
L. poecilogyrus
Oxyrhopus rhombifer
Philodryas patagoniensis
Thamnodynastes hypoconia
Xenodon dorbignyi
Emydidae
Trachemys dorbigni
Teiidae
Tupinambis merianae
Número de espécies

Várzea do São Gonçalo
PLT
RO

Paleovales
PLT
RO

Marismas
PLT
RO
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
6

2

3

As espécies encontradas até o presente corresponderam cerca de 10% do número de espécies de répteis
continentais (excluindo-se as espécies marinhas) ocorrentes na província biogeográfica do Pampa
(BÉRNILS et al., 2008) e 30% das espécies registradas para o município de Rio Grande (QUINTELA et al.,
2006). Deve-se levar em conta que nos meses mais frios do ano, a detecção de indivíduos em campo
torna-se difícil devido à baixa atividade diária e hibernação, comportamentos resultantes da influência da
temperatura sobre os processos fisiológicos dos répteis (ZUG et al., 2001).
As espécies registradas são consideradas comuns na região (QUINTELA et al., 2006), e nenhuma delas
se encontra na lista de espécies ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003).
Entre as espécies mais abundantes encontradas, a serpente Philodrias patagoniensis apresentou atividade
diurna concentrada nos períodos mais quentes do dia, assim como observado por PONTES (2007), que
também salientara atividade sazonal durante todos os meses do ano. De outro modo, indivíduos de
Liophis poecilogyrus foram observados em dormência debaixo de entulhos. Conforme se observa na
curva de suficiência amostral, os dados ainda são incipientes para se atingir a assíntota da curva,
existindo uma tendência forte para o número de espécies aumentar (figura a seguir), uma vez que
espécies comuns e amplamente distribuídas na região (GOMES & KRAUZE, 1982; QUINTELA et al., 2006)
ainda não foram detectadas, tais como: Phrynops hilarii, Cercosaura schreibersii, Helicops infrataeniatus,
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Philodryas aestiva, Rhinocerophis alternatus, etc. Este resultado pode ser explicado pelo período de
hibernação, como mencionado anteriormente, é o caso da espécie de lagarto, Tupinambis merianae,
abundante na região, apresentando seu período de dormência entre abril e agosto, voltando a emergirem
neste último mês (WINCK & CECHIN, 2008).

Figura 19. Representação gráfica do número acumulado de espécies de répteis por horas amostradas em cada unidade de amostragem
no mês de julho: Várzea do São Gonçalo; Paleovales e Marismas.

A composição e abundância encontrada de répteis, até o momento, ainda não permite uma afirmação
segura referente à influência da BR-392 sobre a comunidade de répteis. Mesmo assim, é possível
observar uma maior representatividade de espécies, em uma distância superior a 1000 m, que
correspondeu há aproximadamente 85% dos registros obtidos. Desse modo, a maior parte das espécies
encontradas (67%) foi registrada somente a partir da classe >1000 metros distância (Tabela 16).
Tabela 16. Composição e Abundância de espécies de répteis no mês de julho ao longo do gradiente de distância da
BR-392, dividido em classes de distância (0-500, 500-1000 e >1000), nas unidades amostradas.
Espécies
Acanthochelys spixii
Liophis jaegeri
L. poecilogyrus
Oxyrhopus rhombifer
Philodryas patagoniensis
Thamnodynastes hypoconia
Xenodon dorbignyi
Trachemys dorbigni
Tupinambis merianae
Número de espécies
Abundância total
Área percorrida (ha)

0-500

Classes de Distância (m)
500-1000

1
1

>1000
1
2
3
1
3

1

1
1
0,9
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Registro fotográfico das campanhas
Abaixo se apresenta registro fotográfico dos registros de rastros e indivíduos de diversas espécies
encontradas mediante a amostragem dos grupos monitorados.

Foto 264. Fezes de lontra (Procyon cancrivoirus) na mata
paludosa da Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 265. Fezes de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) no
Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 266. Fezes de mão pelada (Procyon cancrivorus) na
mata Paludosa da várzea do canal São Gonzalo.

Foto 267. . Pegada de tatu – galinha (Dasypus
novemicinctus).

Foto 268. Registro de atropelamento de fambá (Didelphis
albiventris) na região dos Paleovales.

Foto 269. Capivara morto (Hydrochoerus hydrochaeris) no
banhando do Vinte Cinco.
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Foto 270. Registro de atropelamento de dois indivíduos de
furão (Galictis cuja) na região dos Paleovales.

Foto 271. Pegadas de tatu peludo (Euphractus sexcinctus)
nos Paleovales.

Foto 272. Pegadas de lontra (Procyon cancrivoirus)

Foto 273. Javali (Sus scrofa) na mata paludosa da Várzea do
Canal São Gonçalo.

Foto 274. Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) forrageando
na região do Paleovales.

Foto 275. O gato do mato (Leopardus geoffroyi) na região do
Paleovales.
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Foto 276. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
atravessando a mata inundada do Canal São Gonçalo.

Foto 277. Zorrilho (Conepatus chinga) nos Paleovales.

Foto 278. Gambá (Didelphis albiventris) próximo a BR-392
na região da Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 279.Cachorro do mato (Cerdocyon thous) proximo á
região da Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 280. Registro de Hypsiboas pulchellus durante a noite
na Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 281. Registro ocasional de Scinax squalirostris
encontrada dentro de um grabatá.
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Foto 282. Registro de Leptodactylus latrans na Várzea do
Canal São Gonçalo.

Foto 283. Registro de Physalaemus gracilis durante a noite
na Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 284. Registro Ocasional de Hypsiboas sanborni .

Foto 285. Registro de Rhinella dorbignyi na unidade
ambiental das Marismas.

Foto 286. Registro de Elachistocleis bicolor na unidade
ambiental das Marismas.

Foto 287. Odontophrynus americanus na unidade ambiental
das Marismas.
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Foto 288. Registro de Acantochelis spixii na unidade das
Marismas.

Foto 289. Registro do lagarto Tupinambis merianae na
unidade da Várzea do Canal São Gonçalo.

Foto 290. Registro de juvenis de Trachemys dorbigni
possivelmente predados.

Foto 291. Registro de Liophis jaegeri na Várzea do Canal São
Gonçalo.

Foto 292. Registro de Liophis poecilogyrus na unidade da
Várzea do São Gonçalo

Foto 293. Registro de Philodryas patagoniensis na região do
Paleovales
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Foto 294. Registro de atropelamento em estrada secundária
na unidade das Marismas da espécie Xenodon dorbignyi .

Foto 295. Registro de Tamnodynastes hypoconia na unidade
do São Gonçalo.

Foto 296. Registro de um exemplar vivo de Trachemys
dorbigni na unidade ambiental do São Gonçalo

Foto 297. Registro conhecida Falsa-coral (Oxyrhopus
rhombifer) na unidade das Marismas.
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6.3

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água

O Programa de Monitoramento de Água é uma condição específica da LP nº 224/2005, que busca
acompanhar o comportamento da qualidade da água antes, durante e depois da implantação do
empreendimento.
Segundo o PBA, o programa irá gerar importantes informações acerca da qualidade da água dos
principais corpos hídricos da área de influência do empreendimento, permitindo conhecer, não só a
qualidade da água, segundo os parâmetros a serem analisados e monitorados, como também servindo de
importante indicador de suas eventuais alterações, quer pela implantação do projeto, quer por outras
possíveis fontes de poluição.
6.3.1

Atividades desenvolvidas

Durante este semestre foram realizadas duas campanhas de monitoramento da qualidade da água sendo
uma no mês de fevereiro (dia 23) onde foram coletadas amostras de água em quatro pontos por não
haver disponibilidade hídrica nos outros dois pontos de coleta descritos no PBA para os Lotes 2 e 3 e
outra no mês de junho, quando foram coletadas amostras de água nos seis pontos de amostragem
previstos no PBA para os Lotes 2 e 3.
Neste período foram realizadas duas campanhas extraordinárias, sendo uma no mês de março, para a
verificação de alguns parâmetros avaliados na campanha de fevereiro no Arroio Várzea III, a montante e a
jusante do empreendimento. E outra no mês de julho, no intuito de avaliar as características da água antes
do contato com o local onde há etapas do processo construtivo e para tanto foram coletadas amostras de
água em pontos a montante e a jusante da obra, onde normalmente são coletadas amostras de água
somente a jusante, totalizando oito pontos de coleta (Registro fotográfico a seguir).

Foto 298. Arroio Várzea I (Ponto 4), ponto de coleta a
montante do empreendimento.

Foto 299. Coleta de água no Arroio Várzea I (Ponto 4).
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Foto 300. Coleta extraordinária de amostra de água a
montante no Arroio Várzea II (Ponto 5).

Foto 301. Arroio Várzea II, ponto de monitoramento 5.

Foto 302. Arroio Várzea III, ponto de monitoramento 6,
ponte em fase de conclusão.

Foto 303. Arroio Várzea III (Ponto 6) coleta extraordinária a
montante do empreendimento.

Foto 304. Ponto de monitoramento 7ª, Arroio Bolacha,
ponte em fase de conclusão.

Foto 305. Coleta de amostra de água para análise
microbiológica no Arroio Bolacha.

No quadro a seguir estão relacionados todos os pontos onde foram coletadas amostras de água durante
este período, assim como as campanhas realizadas.
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Quadro 11. Coletas de amostra de água: lotes 2 e 3.
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Campanhas
Pontos de coleta
Ponto 3A
São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS
Ponto 3B
São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS
FEVEREIRO 2011
1ª Campanha
Ponto 6
Arroio Várzea III - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS
Ponto 7
Arroio Bolacha - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS
MARÇO 2011
Montante (lado esquerdo) da BR-392/RS
Ponto 6
Campanha
Jusante (lado direito) da BR-392/RS
extraordinária

JUNHO 2011
2ª Campanha

JULHO 2011
Campanha
extraordinária

3A

São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

3B

São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS

4

Arroio Várzea I - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

5

Arroio Várzea II - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

6

Arroio Várzea III - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

7

Arroio Bolacha - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

4A

Arroio Várzea I - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

4B

Arroio Várzea I - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS

5A

Arroio Várzea II - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

5B

Arroio Várzea II - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS

6A

Arroio Várzea III - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

6B

Arroio Várzea III - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR392/RS

7A

Arroio Bolacha - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS

7B

Arroio Bolacha - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS

31º47’23.2”S
52º20’55.0”O
31º47’24.0”S
52º20’55.8”O
31º49’04.7”S
52º19’29.0”O
31º49’39.6"S
52º19’39.5”O
31º50’27.4”S
52º19’39.8”O
32º6’48,7”S
52º9’27”O
22J 0374702
6479018
22J 0374661
6479022
22J 0374407
6477939
22J 0374367
6477941
22J 0374422
6476468
22J 0374387
6476455
22H 0390844
6446438
22H 0390779
6446414

As amostras coletadas nas campanhas de monitoramento que ocorreram durante este semestre foram
encaminhadas para o Laboratório de Química Ambiental da UCPel, para execução de análises dos
parâmetros listados no PBA (pH, sólidos em Suspensão, Sólidos Dissolvidos, Oxigênio Dissolvidos, DBO,
Coliformes Termotolerantes e Óleos e Graxas) sendo que a temperatura foi obtida através de medição
direta. No entanto, na campanha extraordinária realizada no mês de março, quando foi feita a verificação
no Arroio Várzea III (montante e jusante) os parâmetros monitorados foram sólidos em suspensão, sólidos
dissolvidos, oxigênio dissolvido, DBO, ferro total e matéria orgânica.
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Para a avaliação da qualidade da água, todos os resultados foram analisados tendo como base os
padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 e estão tabulados no quadro a seguir
(Quadro 6). Os laudos estão apresentados no Anexo 6.
Quadro 12. Resultados das análises: lotes 2 e 3.
ANÁLISES DAS CAMPANHAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Campanhas
Parâmetros
Pontos Monitorados
P3A
P3B
P4
P5
P6
P7
pH
8,81
8,00
6,29
8,74
SS (mg .L-1)
82
66
15
220,50
FEVEREIRO 2011
SD (mg .L-1)
4.510
4.128,75
386,25
18.651,25
1ª Campanha
OD (mg O2.L-1)
7,78
8,19
0
4,44
DBO (mg O2.L-1)
5,84
3,88
0
3,88
Coliformes Term.
26
489
1.300
345
(UFC.100mL-1)
Óleos e Graxas
28,00
17,00
109,5
169,50
(mg .L-1)
P6 a montante (lado esquerdo)
P6 a jusante (lado direito)
SS (mg .L-1)
11,00
17,00
-1
SD (mg .L )
126,25
347,50
MARÇO 2011
OD (mg O2.L-1)
0,00
0,42
Campanha
DBO (mg O2.L-1)
0,00
0,42
extraordinária
Ferro Total (mg
1,27
2,83
Fe/L-1)
Matéria Orgânica
86,02
92,99
(mg O2.L-1)
P3A
P3B
P4
P5
P6
P7
pH
7,57
8,95
6,32
6,18
6,12
7,72
-1
SS (mg .L )
35,00
27,50
4,00
3,50
2,00
54,50
SD (mg .L-1)
121,25
206,25
345,00
227,50
196,25
4.711,25
OD (mg O2.L-1)
8,68
12,02
3,34
1,17
1,75
7,68
JUNHO 2011
DBO (mg O2.L-1)
1,50
1,50
1,17
0,84
0,92
2,34
2ª Campanha
Coliformes Term.
>2.420
867
105
185
214
41
(UFC.100mL-1)
Óleos e Graxas
493,50
5,00
28,50
164,00
198,50
22,00
(mg .L-1)
P4A
P4B
P5A
P5B
P6A
P6B
P7A
P7B
pH
6,48
6,50
6,51
6,24
6,28
6,44
7,30
7,44
-1
SS (mg .L )
1,00
2,00
3,50
2,50
1,50
4,00
63,50
65,50
SD (mg .L-1)
1432,50
367,50
362,50
375,00
260,00
1630,00
8115,00
7112,50
JULHO 2011
OD (mg O2.L-1)
6,18
5,51
3,67
5,01
6,18
5,51
9,52
9,35
Campanha
1,51
1,00
0,33
2,17
2,17
0,50
1,17
1,50
DBO (mg O2.L-1)
extraordinária
Coliformes Term.
24,00
20,00
17,00
67,00
29,00
15,00
43,00
24,00
(UFC.100mL-1)
Óleos e Graxas
206,00
244,50
158,00
773,00
105,50
147,50
150,50
192,00
(mg .L-1)

No que se refere ao parâmetro óleos e graxas os níveis encontrados estiveram de acordo com a
Resolução CONAMA que determina que estes não podem estar aparentemente visíveis, sendo o que foi
observado durante este semestre em todos os pontos monitorados.
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A presença de Coliformes Termotolerantes são características de águas superficiais nas condições em
que se encontram os pontos de monitoramento nos lotes 2 e 3. Os valores encontrados em todos os
pontos monitorados possibilitam o enquadramento pela Resolução 357/2005CONAMA destes corpos
hídricos, com exceção dos pontos de monitoramento no Canal São Gonçalo onde há níveis elevados de
coliformes, justificados por haver aglomeramento urbano e despejo de esgoto doméstico nas
proximidades do ponto de amostragem.
O parâmetro sólidos suspensos, que também possibilita a identificação de alteração da qualidade da água
pelo desenvolvimento das atividades de implantação do empreendimento em função da expressiva
movimentação de terras não apresentou nenhum valor discrepante em nenhum ponto de monitoramento
durante este período.
Os níveis de pH estiveram dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA pois em todas as
amostras coletadas no período, não houve nenhum valor acima do limite máximo determinado pela
Resolução e nenhuma das amostras apresentou níveis abaixo do limite inferior determinado.
Os níveis de oxigênio dissolvido encontrados nos pontos de amostragem 4, 5 e 6, durante o período,
estiveram abaixo dos valores mínimos estabelecidos para as três classes da Resolução CONAMA,
possivelmente por caracterizarem-se como zona de drenagem de uma região de banhados, por serem
corpos d’água de pouca profundidade e baixa vazão apresentando pouca movimentação das águas nestes
3 pontos de monitoramento. Nos demais pontos os valores de oxigênio dissolvido encontrados
contemplam os níveis estabelecidos para as três classes da Resolução CONAMA.
Os níveis de DBO encontrados nos pontos monitorados, durante todo este período, estão nos níveis
padronizados pela Resolução CONAMA, estando abaixo dos níveis máximos estabelecidos para as três
classes.
Quanto ao parâmetro Sólidos Dissolvidos, os níveis encontrados no ponto de monitoramento do Arroio
Bolacha destacaram-se dos demais, onde foram encontrados valores bem acima dos outros pontos
monitorados, pelo teor de salinidade existente neste curso.
Na coleta extraordinária, no Arroio Várzea III em março/2011, não foram encontrados, em nenhum dos
parâmetros verificados a montante e a jusante, níveis que apresentassem diferença significativa sugerindo
alteração nas características da qualidade da água deste recurso hídrico, causadas pelo processo
construtivo de duplicação da BR-392/RS. Para o parâmetro sólidos dissolvidos, houve diferença entre os
valores encontrados a montante e a jusante o que é possível justificar por ter havido intervenção no local,
visando à manutenção da conectividade e do fluxo hídrico, promovendo revolvimento de sedimentos
causando um incremento pouco significativo nestes níveis, porém mesmo assim, ainda é possível o
enquadramento deste recurso hídrico como Águas de Classe 1/Res. CONAMA 357/2005. Os níveis de
Oxigênio Dissolvido verificados, assim como os de DBO quando comparados entre si e com os níveis
obtidos em outras campanhas indicam que estes valores correspondem às características naturais, sendo
possível descartar interferências causadas pelo empreendimento quanto a este parâmetro. Na coleta
extraordinária realizada a montante e a jusante nos quatro pontos de monitoramento todos os pontos, com
exceção do P5A, que apresentava uma pequena lâmina d’água, apresentaram níveis de oxigênio
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dissolvido dentro dos padrões estabelecidos para o enquadramento em águas de Classe 3, sendo que em
nenhuma das amostras o valor encontrado esteve abaixo de 4mg de O2.L-1. Nos Pontos 4A, 6A, 7A e 7B
os níveis encontrados possibilitam o enquadramento como Água de Classe I, pois os valores de oxigênio
dissolvido encontrados contemplaram os níveis estabelecidos para as três classes da Resolução
CONAMA.
Nos meses de abril e maio não houve necessidade de realizar coleta extraordinária para avaliar alguma
interferência na qualidade da água. Durante todo este período, deu-se andamento no acompanhamento
das obras de duplicação que estão sendo desenvolvidas no entorno dos corpos hídricos correspondentes
aos pontos de coleta deste Programa e para tanto, foram realizadas vistorias de rotina em campo
semanalmente para a realização de um levantamento fotográfico (fotografias a seguir) utilizado para a
construção de um banco de dados a fim de acompanhar a evolução do processo construtivo de maneira a
preservar ou mesmo mitigar os impactos inevitáveis decorrentes das obras assegurando a manutenção da
qualidade da água destes recursos hídricos.

Foto 306. Arroio Várzea III (Ponto de monitoramento 6)
fase de construção da ponte.

Foto 307. Conclusão das obras da ponte Arroio Várzea III (Ponto
de monitoramento 6) e conformação de taludes.

Foto 308. Arroio Bolacha (Ponto de monitoramento 7) fase
de construção da ponte.

Foto 309. Ponte sobre o Arroio Bolacha (P7), conformação de
taludes e proteção das margens.

Durante este período as intervenções feitas junto à construtora, através de comunicação verbal, com o
objetivo de evitar ou ao menos minimizar os impactos provocados por erosão, carreamento de materiais e
consequente assoreamento dos corpos d’água monitorados neste programa foram contempladas por
meio de conformação e proteção de taludes e da utilização de procedimentos adequados, evitando a
contaminação da água e do solo pela movimentação de maquinário.
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6.4

Programa de Monitoramento de Ruídos

O Programa de Monitoramento de Ruídos tem por objetivo geral conhecer os níveis de ruídos ocorrentes
no empreendimento rodoviário, sobretudo os ocasionados pelas diferentes etapas construtivas do projeto
e posteriormente da sua operação.
Os objetivos específicos serão avaliados a partir dos resultados obtidos através do monitoramento
realizado que deverá ser possível quando da comparação dos níveis apurados com a legislação específica
sobre ruídos.
Uma vez diagnosticado o status dos níveis de ruídos e comparados com os padrões existentes na
legislação em vigor, possibilitará a adoção de procedimentos com vistas ao controle ou à minimização
desses impactos, notadamente em áreas porventura consideradas críticas, acima dos níveis aceitáveis de
ruídos, sobretudo em proximidades com áreas urbanas e nos acampamentos e canteiros de obras.
6.4.1

Monitoramento de Ruídos na área do empreendimento - Histórico

A primeira campanha de monitoramento de ruído foi realizada em Março de 2009, portanto, anterior ao
início das obras. Nesta, conforme a Licença de Instalação (LI no 453/2007 – IBAMA), prevê o
monitoramento de pontos adicionais nas áreas correspondentes à Várzea do Canal São Gonçalo e
Banhado do Vinte-e-cinco. A segunda, em Dezembro de 2010, durante a instalação do empreendimento.
6.4.2

Campanha de monitoramento de ruídos

No semestre compreendido entre fevereiro e julho de 2011, foi realizada uma campanha de
monitoramento de ruídos das obras de duplicação da BR-392, no dia 31/03/2011, abrangendo os nove
pontos previstos no Plano Básico Ambiental, além de um ponto complementar no canteiro de obras da
construtora responsável pelo lote 3. As campanhas são semestrais, conforme o PBA, estando a próxima
programada para o mês de setembro de 2011.
Todos os pontos foram monitorados no período diurno, na curva de compensação “A”, a uma altura de
aproximadamente 1,20m do solo, sendo avaliado o nível global de energia equivalente (Leq = dB (A)),
além dos índices L10, L50 e L90. Foi aplicada a metodologia descrita na NBR-10.151.
Para o registro de ruídos, utilizou-se de um Medidor Multifuncional ITMP-600 INSTRUTEMP. Com o uso
do mesmo aparelho, complementarmente, os seguintes dados foram também registrados: temperatura
(OC), umidade relativa do ar (%), velocidade do vento (m/s). Em cada um dos locais de monitoramento
foram registrados dados climatológicos gerais.
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Figura 20. Localização dos pontos de monitoramento de ruídos.
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Os procedimentos para avaliação de poluição sonora nas áreas foram realizados conforme a norma ABNT
NBR 10.151. É importante salientar que esta norma define que se o nível de ruído ambiente for superior a
valor da tabela para a área e o horário em questão, o NCA (Nível Critério de Avaliação) assume o valor de
nível de ruído do ambiente. Assim, se, neste estudo, o ruído do fundo (ambiente) gerado, for superior ao
estipulado pela referida tabela, este passará a assumir o ruído de controle na faixa lindeira da rodovia.
A seguir apresenta-se os pontos de monitoramento de ruído levantados, com uma breve descrição de
cada local e os resultados das medições, expressas em dB para NPS (Nível de Pressão Sonora, de acordo
com a NBR 10.151/2000), LAeq, L90, L50 e L10.
A comparação dos níveis de ruídos atuais com os níveis obtidos em campanhas anteriores, denominadas
neste documento como 01 e 02, respectivamente referentes aos períodos de será feita ao final deste
documento.
LOTE 1
Ponto 1 –Vila Princesa
Coordenadas (UTM) – 31º 38’ 56,4” / 052º 20’ 10,0”
Localizado em frente ao acesso à Josapar, no município de
Pelotas/RS.
Características do ambiente acústico: Bairro residencial próximo à
pista. Circulação acentuada de caminhões e outros veículos na
rodovia. Não ocorrem obras relacionadas à duplicação.
Condições climáticas: Tempo bom, parcialmente nublado, com brisa
suave. Velocidade do vento: 0,7m/s, temperatura: 27,8ºC e umidade
relativa do ar: 67,4%.
Foto 310. Monitoramento de ruídos em frente à
Josapar (vila Princesa).

Quadro 01. Resultado das medições – Ponto 1.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA*, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

17:19
17:27
17:35

5
5
5

70

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
71,6
63,1
61,5

*NCA – Nível de Critério de Avaliação
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67,3
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L50
65,3
85,3
76,5
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55,3
67,2
74,5
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Ponto 2 – Passagem pelo Distrito Industrial de Pelotas
Coordenadas (UTM) – 31º 41’ 31,2” / 052º 21’ 10,2”
Localizado em frente ao Posto Celso Specht - Peças e serviços
Scania.
Características do ambiente acústico: Área predominantemente
industrial. Ocorre circulação de veículos leves e pesados pela via
pavimentada. Não ocorrem obras relacionadas à duplicação.
Condições climáticas: Tempo bom, com sol sem nuvens, com brisa
fraca, velocidade do vento: 2,6m/s, umidade relativa do ar : 57,7% e
temperatura: 30,1ºC.
Foto 311. Monitoramento de ruídos no Distrito
Industrial de Pelotas.

Quadro 02. Resultado das medições – Ponto 2.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

31/03/11
31/03/11

16:45
16:52

5
5

31/03/11

17:05

5

Resultados obtidos, dB(A)

NCA, dB(A)

70

LAeq
52,3
58,2

L90
70,7
55,7

L50
68,5
62,8

L10
66,1
79,2

56,0

55,3

66,5

71,6

Ponto 3 – Próximo à Mercedes Benz
Coordenadas (UTM) – 31º 43’ 52” / 052º 23’ 22,0”
Localizado às margens da rodovia. No momento do monitoramento,
tráfego lento devido a um acidente de caminhão à aproximadamente
250m, no sentido Pelotas/Rio Grande. Ponto próximo a algumas
residências e indústrias.
Características do ambiente acústico: Circulação de veículos leves e
pesados. Em algumas das residências, ocorrem atividades de
separação de resíduos sólidos recicláveis.
Sem obras relacionadas à duplicação.
Foto 312. Monitoramento de ruídos. Reparar no
acesso de veículos pesados.

Quadro 03. Resultado das medições – Ponto 3.
Data da medição

Horário da
medição

Duração da
medição (min)

31/03/11

16:08

5

31/03/11

16:14

5

31/03/11

16:26

5

NCA,
dB(A)

70

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq

L90

L50

L10

81,0

72,6

65,5

61,8

58,8

69,8

81,9

64,6

77,5

63,3

76,7

73,6
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Ponto 4 – Próximo ao limite entre as rodovias BR-392 e
BR-116
Coordenadas (UTM) – 31º 44’ 41,2”/ 052º 24’ 11,0”
Localizado a 30m de silos de armazenamento de grãos.
Características do ambiente acústico: Área próxima a residências.
Fluxo intenso de caminhões e carros leves. Sem obras de duplicação.
Condições climáticas: tempo bom, com sol sem nuvens, com brisa
suave, velocidade do vento: 0,6m/s, umidade relativa do ar : 45,5% e
temperatura: 34,3º C.

Foto 313. Reparar na grande movimentação de
caminhões.

Quadro 04. Resultado das medições – Ponto 4.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

15:45
15:53
15:59

5
5
5

70

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
69,4
64,3
71,6

L90
64,4
67,3
77,6

L50
61,5
76,0
68,5

L10
54,1
66,9
77,7

Ponto 5 – Trevo de acesso ao Bairro Fragata
Coordenadas (UTM) – 31º 45’ 22,7” / 052º 23’ 59,9”
Localizado em área urbana, bairro residencial.
Características do ambiente acústico: área de intenso trafego de
caminhões e carros leves.
Condições climáticas: tempo bom, com sol sem nuvens, com brisa
suave, velocidade do vento: 0,8m/s, umidade relativa do ar: 52,8% e
temperatura: 33,1º C.

Foto 314. Monitoramento de ruídos no acesso ao
Bairro Fragata.

Quadro 05. Resultado das medições – Ponto 5.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

15:04
15:11
15:18

5
5
5

55

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
65,7
62,6
52,7

L90
60,9
64,4
65,4

L50
61,2
67,8
57,9

L10
59,3
69,8
62,5

Pontos: 6 e 7 – Ivaí Engenharia de Obras
Os pontos 6 e 7 referem-se, respectivamente, ao interior do canteiro de obras da empresa Ivaí Engenharia
de Obras (mais especificamente, próximo à extração e processamento mineral – pedreira) e ao final da
Rua Prof. Agostinho, a qual possui residências próximas à extração mineral anteriormente citada.
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Durante o período relativo a esta campanha, as atividades de mineração estavam paralisadas e os
trabalhadores responsáveis gozando de férias coletivas. Desta forma, optou-se por realizar o
monitoramento de ruídos nestes dois pontos em período posterior, quando da extração de minério em
franca atividade.
LOTE 2
Ponto 8 – Povo Novo (esquina da Escola)
Coordenadas (UTM) – 31º 56’ 17,1” / 052º 18’ 39,7”
Localizado em área urbana, a aproximadamente 20m da Escola Estadual
Alfredo Ferreira Rodrigues, característico receptor crítico.
Características do ambiente acústico: Área urbana. Tráfego intenso de
caminhões e outros veículos. Desapropriação de imóveis em
andamento, mas sem obras de duplicação.

Foto 315. Monitoramento de ruídos no Povo Novo
(Rio Grande/RS).

Quadro 06. Resultado das medições – Ponto 8.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

14:03
14:10
14:17

5
5
5

50

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
55,2
53,7
66,2

L90
63,0
60,4
72,4

L50
65,7
56,9
66,4

L10
55,6
66,4
70,3

LOTE 3
Ponto 9 – Vila da Quinta, próximo ao Mercado Renascer
Coordenadas (UTM) – 32º 04’ 27,1” / 052º 15’ 42,1”
Localizado em área urbana (periferia da Vila da Quinta).
Características do ambiente acústico: periferia de área residencial.
Tráfego intenso de caminhões, carros leves, carroças, além da
travessia de pedestres.
O Ponto oferece acesso à obra. Atividades relacionadas à duplicação
somente pela movimentação de veículos.
Condições climáticas: tempo bom, céu parcialmente nublado, com
brisa suave. Velocidade do vento: 0,4m/s, umidade relativa do ar:
60,7% e temperatura: 30,6º C.
Foto 316. Monitoramento de ruídos na Vila da Quinta.

Quadro 07. Resultado das medições – Ponto 9.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

10:54
11:00
11:01

5
5
5

55

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
L90
L50
66,4
72,5
64,7
75,6
68,9
66,5
63,9
63,2
71,8
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Ponto 10 - Periferia Parque Marinha, km 19+320
Coordenadas (UTM) – 32º 05’ 13,2” / 052º 11’ 25,1”
Localizado em área urbana, presença de residências .
Características do ambiente acústico: área urbana, apresenta trafego
intenso de caminhões, carros leves, carroças e pedestres.
Condições climáticas: tempo bom, sem nuvens, com brisa fraca,
velocidade do vento: 3,9m/s, umidade : 64,8% e temperatura: 28,4º C.

Foto 317. Monitoramento de ruídos no acesso ao
Parque Marinha (Rio Grande/RS).

Quadro 08. Resultado das medições – Ponto 10.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

10:22
10:28
10:35

5
5
5

55

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq

L90

L50

L10

68,2
58,9
75,2

70,0
69,5
56,9

66,6
77,3
52,9

65,8
69,9
71,6

Ponto 11 – Lado oposto a um dos terminais graneleiros,
próximo ao trevo.
Coordenadas (UTM) – 32º 06’ 31,9” / 052º 06’ 40,7”
Localizado em área portuária, com via férrea e presença de residências
aproximadamente 100m.
Características do ambiente acústico: área portuária, apresenta trafego
intenso de caminhões, carros leves e pedestres.
Condições climáticas: tempo bom, sem nuvens, com brisa fraca,
velocidade do vento: 3,8m/s, umidade : 73,6% e temperatura: 25,1º C.

Foto 318. Monitoramento de ruídos em área com
elevado tráfego de caminhões e trens.

Quadro 09. Resultado das medições – Ponto 11.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

09:22
09:28
09:35

5
5
5

NCA, dB(A)

70

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq

L90

L50

L10

64,2
61,9
71,7

63,5
74,1
61,5

71,9
65,6
64,6

59,9
69,6
63,6
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Ponto 12 – Construtora (Lote 3)
Coordenadas (UTM) – 32º 03’ 35,7” / 052º 16’ 07,1”
Localizado km 28+300, lado direito, município de Rio Grande. Canteiro
em operação.
Características do ambiente acústico: no momento do monitoramento,
usina de concreto em pleno funcionamento. Pouco tráfego de caminhões.
Condições climáticas: tempo bom, sol com nuvens, com brisa suave,
velocidade do vento: 0,2m/s, umidade relativa do ar: 59,0% e
temperatura: 32,1oC.

Foto 319. Monitoramento de ruídos próximo à usina
de concreto.

Quadro 10. Resultado das medições.
Data da
medição

Horário da
medição

Duração da medição
(min)

NCA, dB(A)

31/03/11
31/03/11
31/03/11

11:15
11:23
11:30

5
5
5

70

Resultados obtidos, dB(A)
LAeq
67,4
64,1
69,4

L90
63,1
65,1
69,4

L50
66,7
64,3
65,0

L10
64,7
64,7
66,1

Análise dos resultados
Optou-se neste trabalho por realizar a comparação entre o nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e o
Nível de critério de avaliação – NCA classificado para cada ponto, visto esta indicar, de forma viável, níveis
de conforto ou incômodo durante o tempo de avaliação (5 minutos).
Dos dez pontos monitorados nesta campanha, oito apresentam nível de pressão sonora equivalente (LAeq)
superior ao Nível de critério de avaliação – NCA, pelo menos, em uma das medidas. São eles: pontos 1, 3,
4, 5, 8, 9, 10 e 11.
Apenas em dois pontos (2 e 12), o nível de pressão sonora equivalente (LAeq) é inferior ao Nível de critério
de avaliação – NCA em pelo menos uma das medidas. No entanto, no ponto 12 (próximo à usina de
concreto da construtora responsável pelo lote 3), o maior valor de LAeq (69,4 dB (A)) é bastante próximo
ao NCA determinado (70).
Considerações
O Programa de Monitoramento de Ruídos é um programa ambiental voltado prioritariamente para as
comunidades locais, para os usuários do empreendimento rodoviário, assim como para os operários e
trabalhadores em geral envolvidos na construção viária. Muito embora a alternativa de traçado selecionada
tenha privilegiado o maior distanciamento possível em relação às edificações limítrofes à faixa de domínio,
em alguns locais a nova pista poderá ficar próxima de algumas edificações dada a proximidade das
mesmas junto à faixa de domínio. Nestas situações, com a evolução da operação da via, os ruídos
percebidos pelos residentes limítrofes podem passar a extrapolar o NCA (PBA, 2006).
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Os resultados obtidos corroboram em parte com a hipótese acima descrita, com níveis superiores ao NCA
na passagem pela Vila Princesa e nas proximidades do trevo de acesso a Pelotas, na BR-116/RS, assim
como nas passagens pelas periferias de Pelotas, Quinta e Parque Marinha, já na BR-392/RS.
Nestas áreas, bem como, nas áreas com níveis mais elevados de ruídos com origem nas obras de
duplicação (fase de instalação), o PBA sugere a adoção de medidas, abaixo discriminadas:


Instalação dos canteiros de obra e outras estruturas de apoio em distância adequada de eventuais
edificações vizinhas;



Planejamento do transporte de materiais e equipamentos, evitando-se horários de pico na rodovia
e o período noturno, sobretudo nas áreas próximas às aglomerações urbanas;



Fiscalização da utilização de equipamentos de segurança pelos funcionários das obras, sobretudo
dos EPI de proteção auditiva;



Fiscalização da utilização de equipamentos redutores de ruídos nas instalações industriais de
apoio, assim como da regulagem dos motores de veículos e maquinários.

Quanto as canteiros de obras, acampamentos e demais instalações de apoio, é possível adaptar o que o
próprio PBA do empreendimento sugere para a fase de operação da rodovia: observar os limites e
procedimentos previstos na Resolução CONAMA no 001/90. Adicionalmente, de acordo com as normas
reguladoras do Ministério do Trabalho, deverá ser observada a utilização de equipamentos de proteção
individual, os EPI, previstos na NR-6, assim como o necessário Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (o que, neste empreendimento, equivale a determinados itens contidos no Programa
Ambiental para Construção e ao Programa de Saúde Pública), nos termos da NR-7. A Supervisão
Ambiental e Fiscalização de Obras deverá exigir das empresas construtoras o fiel cumprimento desses
procedimentos, sendo, inclusive, objeto da componente de educação ambiental a ser desenvolvida junto
aos trabalhadores, além da observância aos procedimentos relativos à saúde ocupacional.
Referências bibliográficas
SALIBA, T.M Manual prático de avaliação e controle do ruído – PPRA. 5 ed. São Paulo: LTr, 2009.
ABNT – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade –
Procedimento – NBR 10.151, 4p. 2000.
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6.5

Programa de Educação Ambiental

Segundo o Plano Básico Ambiental da BR-392, o Programa de Educação Ambiental tem por objetivo geral
informar e sensibilizar a sociedade em geral a respeito da sua relação com o meio ambiente, buscando a
compreensão da interdependência entre os seus diversos componentes e da possibilidade de uso
sustentável dos recursos naturais.
6.5.1

Atividades desenvolvidas

Durante todo o período referido neste relatório semestral, foram realizadas reuniões periódicas com os
Agentes de Educação Ambiental, para estudo e discussão do Plano Básico Ambiental. Nestas reuniões
também foram realizadas atividades de formação e capacitação para os agentes, especificamente na área
de Educação Ambiental, com a apresentação e leitura de textos especializados (fotografias a seguir).

Foto 320. Primeira reunião da equipe de Educação Ambiental

Foto 321. Reunião de formação continuada da Equipe de
Educação Ambiental e Comunicação Social

A elaboração do Programa de Educação Ambiental como componente do Plano Básico Ambiental das
obras de duplicação da BR-392, atende a uma exigência constitucional de se promover Educação
Ambiental como medida mitigadora de impactos ambientais. Partindo dessa premissa, foram estudados
os aspectos legais que versam sobre as políticas públicas para Educação Ambiental no Brasil. Nesse
sentido, foram realizadas leituras da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) ou Lei Federal n.
9795/1999 que orienta as ações e determina as diretrizes da Educação Ambiental brasileira. Também
foram realizados estudos acerca do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), lançado em
2005, em parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da Educação (MEC), que
determina as diretrizes, os princípios e a missão das ações de Educação Ambiental no âmbito das
políticas públicas, também do Programa de Formação de Educadores Ambientais (PFEA), buscando
subsídios para que as atividades do Programa de Educação Ambiental estejam orientadas pelas diretrizes
pedagógicas e políticas oficialmente definidas pelo Estado Brasileiro através do Órgão Gestor da Política
Nacional de Educação Ambiental, órgão este que articula o Ministério da Educação e o Ministério do Meio
Ambiente na formulação das políticas de Educação Ambiental.
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De acordo com as diretrizes definidas pelo Plano Básico Ambiental das obras de duplicação da BR116/392 o Programa de Educação Ambiental deve ser desenvolvido de forma diretamente articulada com
o programa de Comunicação Social. Nesse sentido, adotou-se o conceito de Educomunicação como
referencial teórico-metodológico que embasa e orienta ações articuladas entre esses dois programas, de
acordo com as diretrizes do Órgão Gestor da PNEA.
Durante o período relatado, a equipe trabalhou
diariamente na elaboração do Planejamento
Estratégico do Programa de Educação Ambiental e
do Diagnóstico Sócio-Ambiental das comunidades
diretamente
atingidas
pela
duplicação,
caracterizadas como integrantes da Área de
Influência Direta do empreendimento (AID), de
acordo com o EIA/RIMA, focando na elaboração de
propostas de trabalho que estejam em consonância
Foto 322. Integrantes da equipe do Projeto de Educação
Ambiental e Comunicação Social
com as diretrizes gerais definidas pelo PBA,
considerando os interesses, as expectativas e as
prioridades das comunidades atingidas pelas obras de duplicação da BR-116/392.
Foram realizadas reuniões com secretários municipais de educação e coordenadores regionais de
educação da Secretaria Estadual de Educação (5ª e 18ª CRE), de Pelotas e Rio Grande respectivamente,
com a finalidade de estabelecer contato e realizar entrevistas semi-estruturadas para a coleta de
informações utilizadas para a realização do aprofundamento do Diagnóstico Sócio-Ambiental das
comunidades próximas a rodovia e para elaboração do Plano de Ação do Programa de Educação
Ambiental (Anexo 7). Nessas reuniões, além da apresentação do Programa de Educação Ambiental, foram
solicitadas informações acerca das escolas públicas municipais e estaduais que abrangem a região de
Pelotas e Rio Grande, para assim poder realizar o levantamento das escolas onde possam ser
desenvolvidas atividades sistemáticas do Programa de Educação Ambiental.

Foto 323. Reunião da equipe de Educom com a
Coordenação da 18ª Coordenadoria Regional de Educação
de Rio Grande

Foto 324. Reunião da equipe de Educom com a
Coordenação da 5º Coordenadoria Regional de Educação de
Pelotas
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Foto 325. Reunião da equipe de Educom com a Secretaria
Municipal de Educação de Pelotas

Foto 326. Reunião da equipe de Educom com a Secretaria
Municipal de Educação do Rio Grande

A equipe de Educação Ambiental finalizou o levantamento das escolas dos municípios de Pelotas e Rio
Grande diretamente vinculadas às obras de duplicação da BR-116/392, para definir em quais delas seriam
implantadas ao Programa de forma sistemática, segundo as Diretrizes e Linhas de Ação do Programa de
Educação Ambiental estabelecidas pelo PBA e atendendo a um requisito da Condicionante 2.31 da LI Nº
453/2007. Segue no quadro as escolas selecionadas com as respectivas coordenadas geográficas:
Quadro 13. Escolas selecionadas para o Programa de Educação Ambiental.
Nº

Município

Escolas

Coordenadas

1

Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto Simões Lopes

2

Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida

3

Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Souza Soares

4
5
6

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Armando Fagundes
Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima
Escola Estadual de Ensino Fundamental Núcleo Jardim de Allah

S 31º46.350’ - W052º21.329’
S 31º46.114’ - W052º21.679’
S31º45.406’ - W052º23.427’
S31°44.659’ - W052º23.683’
S31º44.553’ - W052º23.377’
S31º41.114’ - W052º20.438’

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Procópio Duval

S31º42.767’ - W052º21.278

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Brum de Azeredo

S31º45.730’ - W052º22.196’

9

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Alcides de Mendonça Lima

S31º45.730’ - W052º22.196’

10

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Lourdes

S31º45.067’ - W052º23.780’

11

Escola Municipal Ensino Fundamental Profª Daura F Pinto

S31º38.741’ - W052º19.898’

12

Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência

S31º41.452’ - W052º21.401’

13

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ronna

S31º39.173’ - W052º20.002’

14

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Mário Meneghetti

S31º42.066’ - W052º21.401’

15

Escola Municipal de Ensino Fundamental Núcleo Habitacional Getúlio Vargas

S31º42.166’ - W052º18.754’

16

Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues

S31º56.277’ - W052º18.662’

17

Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré

S32º05.575’ - W052º10.798’

18

Escola Estadual de Ensino Fundamental Ernesto Pedroso

S32º02.822’ - W052º05.103’

19

Escola Estadual de Ensino Médio Lilia Neves

S32º04.441’ - W052º15.557’

20

Escola Estadual de Ensino Fundamental Saldanha da Gama

S32º08.519’ - W052º06.362’

21

Escola Estadual de Ensino Médio Engº Roberto Bastos Tellechea

S32º06.011’ - W052º10.841’

22

Escola Estadual de Ensino Fundamental Alcides Barcelos
Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil

S 32°02.479’ - W052º0 4.910’
S32º04.876’ - W052º11.562’

24

Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac

S32º04.053’ - W052º15.930’

25

Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcides Maia

S31º51.252’ - W052º19.742’

26

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio C. Lopes

S32º03.091’ - W052º16.716’

27

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão

S32º03.787’ - W052º05.210’

28

Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Correa

S32º02.846’ - W052º04.901’

29

Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Seguro

S32º05.926’ - W052º11.256’

30

Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves

S32º04.571’ - W052º15.250’

7
8

23

Pelotas

Rio Grande
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Foto 327. Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira
Rodrigues (Rio Grande)

Foto 328. Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto
Simões Lopes (Pelotas)

Foto 329. Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo
Bilac (Rio Grande)

Foto 330. Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio
Ronna (Pelotas)

Foto 331. Escola Estadual de Ensino Médio Engº Roberto
Bastos Tellechea

Foto 332. Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa
Senhora Aparecida

No período referido neste relatório semestral a equipe realizou reuniões para definir os materiais
educativos que serão utilizados nas atividades com o público alvo do Programa. Tendo em vista a
interface com os outros Programas Ambientais, a equipe realizou reuniões com a equipe dos Programas
de Prevenção de Queimadas, de Monitoramente de Fauna e de Supervisão Ambiental de Campo, para
elaborar conjuntamente materiais, como cartilha para os trabalhadores da obra, para os agricultores
próximos a área de duplicação, usuários da rodovia, comunidade escolar e comunidade em geral.
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Foto 333. Reuniões da equipe da Educom com os outros
programas

Foto 334. Reuniões da equipe da Educom com os outros
programas

A equipe participou periodicamente de atividades junto ao Programa de Levantamento, Mitigação e
Monitoramente de Atropelamento de Fauna e ao Programa Ambiental para Construção, no sentido de
interação e de armazenamento de informações para elaboração e desenvolvimento de atividades de
Educação Ambiental com os públicos-alvo deste Programa, como palestras e atividades formativas que
abordem os aspectos da fauna da região.

Foto 335. Equipe de Educação Ambiental acompanhando as
atividades do Programa de Levantamento, Mitigação e
Monitoramente de Atropelamento de Fauna

Foto 336. Equipe de Educação Ambiental acompanhando
as atividades do Programa Ambiental para Construção

Foto 337. Equipe de Educação Ambiental acompanhando o
Monitoramento de Fauna Atropelada

Durante o período descrito a equipe do Programa de Educação Ambiental realizou reuniões com as
direções das escolas que foram previamente selecionadas para o desenvolvimento das atividades de
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Educação Ambiental no município de Rio Grande, segundo os critérios estabelecidos pelo PBA. Durante as
reuniões, o Programa de Educação Ambiental foi apresentado para as referidas direções, bem como
foram coletadas uma série de informações que servirão como subsídio para o planejamento, a
organização e o desenvolvimento das atividades de Educação Ambiental com os diferentes segmentos
que compõem o universo escolar, desde educandos, professores, até funcionários técnicos e pais do
corpo discente destas escolas.

Foto 338. Reunião com a diretora da Escola Assis Brasil.

Foto 339. Reunião com a diretora da Escola Alfredo Ferreira
Rodrigues.

Foto 340. Reunião com a diretora da Escola Ernesto
Pedroso.

Foto 341. Reunião com a coordenação pedagógica da
Escola Almirante Tamandaré.

Foto 342. Reunião com a diretora e coordenadora
pedagógica da Escola Admar Correa.

Foto 343. Reunião com a coordenação pedagógica da
Escola Olavo Bilac.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a equipe do Programa de Educação Ambiental
realizou uma atividade no dia 6 de junho, através de uma parceria com o Centro de Apoio Integral à
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Criança e ao Adolescente (CAIC), escola situada em Rio Grande, em vínculo direto com a Universidade
Federal do Rio Grande (FURG). A atividade abriu a Semana de Meio Ambiente do CAIC e consistiu na
realização de palestras sobre os cuidados ambientais da duplicação da BR-116/392 para educandos e
professores da escola, e culminou com a doação de um butiazeiro transplantado do Lote 3 da duplicação,
no Km 28 + 194, para o pátio do CAIC. As palestras realizadas foram desenvolvidas de forma conjunta
com o Programa de Supressão de Vegetação. O transplante foi realizado pela construtora responsável pela
construção do Lote 3. O plantio do butiazeiro foi realizado pelos estudantes da escola, e junto à árvore
transplantada, foi fixada uma placa fazendo referência ao local de proveniência da mesma e as instituições
envolvidas no evento.

Foto 344. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 06 de junho de 2011.

Foto 345. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 06 de junho de 2011.

Foto 346. Butiazeiro antes de ser transplantado para o Caic.

Foto 347. Ato de plantio do butiazeiro por alunos do Caic.

Foto 348. Equipe de Supervisão Ambiental juntamente com
as instituições envolvidas na atividade.

Foto 349. Butiazeiro transplantado no pátio do Caic.
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Em virtude de uma solicitação da direção do CAIC, a equipe de Educação Ambiental apresentou palestras
para as demais turmas de estudantes da escola que não puderam estar presentes no dia 6 de junho.
Foram desenvolvidas atividades com estudantes desde as séries iniciais até a Educação de Jovens e
Adultos (EJA), sendo que contabilizando o público presente, temos uma estimativa de aproximadamente
300 pessoas que participaram destas atividades.

Foto 350. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 08 de junho de 2011.

Foto 351. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 08 de junho de 2011.

Foto 352. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 13 de junho de 2011.

Foto 353. Atividade de apresentação dos cuidados
ambientais da BR-116/392, no dia 13 de junho de 2011.
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6.6

Programa de Comunicação Social

O Plano Básico Ambiental da BR-392 estabelece que “o Programa de Comunicação Social tem como
objetivo geral manter a comunidade local e os usuários da rodovia informados acerca da implantação do
projeto e suas possíveis interferências”.
6.6.1

Atividades desenvolvidas

Durante este semestre, a Equipe do Programa de Comunicação Social participou de reuniões para
discussão e compreensão do Plano Básico Ambiental (PBA). Além do PBA, foram estudados textos
referentes ao conceito de Educomunicação, utilizado pelos Programas de Comunicação Social e
Educação Ambiental, pela necessidade de trabalhar suas atividades de uma forma conjunta, de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo PBA. Nesse sentido, foram realizadas reuniões periódicas de
formação com leitura de textos especializados, dos quais destacamos os seguintes: “Comunidades
aprendentes” de Carlos Rodrigues Brandão; “Educomunicação para coletivos educadores” de Rachel
Trajber; “Educação Ambiental no Licenciamento: aspectos legais e teórico-metodológicos” de Carlos
Frederico Loureiro; “O olhar da psicologia ambiental para as relações do homem com o meio ambiente”,
de Maria Teresinha Gonçalves; “Comunicação organizacional e Meio Ambiente: uma análise sobre a
relação entre políticas ambientais e de comunicação”, de Maria José da Costa Oliveira e Silvana Nader,
“Definindo Meio Ambiente” e “O que é educação ambiental”, de Marcos Reigota; “Caminos de la
educomunicación: utopías, confrontaciones, reconocimientos” de Ismar de Oliveira Soares.
A equipe do Programa de Comunicação Social mapeou os Prefeitos, Secretários Municipais, vereadores,
instituições e empresas representativas nos municípios de Pelotas e Rio Grande, para estabelecer um
primeiro contato de apresentação da equipe da Supervisão Ambiental da duplicação da BR-116/392.
Posteriormente, foram marcadas entrevistas com esses públicos, além de presidentes das câmaras de
vereadores de ambos os municípios envolvidos na duplicação, diretores de escolas que ficam próximas a
BR-116/392, lideranças comunitárias dos bairros direta e indiretamente afetados pelo empreendimento e
representantes de veículos de comunicação de respaldo em Pelotas e Rio Grande.

Foto 354. Equipe da Comunicação Social com o Prefeito de
Pelotas, Adolfo Fetter Júnior.

Foto 355. Equipe de Comunicação Social com o Prefeito do
Rio Grande, Fábio Branco.

149 | Pelotas RS | Agosto | 2011

Relatório Semestral de Meio Ambiente – 01/2011

Foto 356. Equipe de Educom reunida com o Secretário de
Habitação de Rio Grande, Jair Rizzo.

Foto 357. Equipe de Educom reunida com a Secretaria de
Qualidade Ambiental de Pelotas.

Foto 358. Equipe de Comunicação Social com o Presidente
da Câmara de Vereadores de Pelotas, Eduardo Leite.

Foto 359. Equipe de Comunicação Social com o Diretor de
Infraestrutura da Superintendência do Porto do Rio Grande,
César Wojciechowski.

Foto 360. Equipe da Comunicação Social com a Vice
diretora da Escola Olavo Bilac, Eliz Regina Telexa.

Foto 361. Equipe de Comunicação Social com o Presidente
da Associação Comunitária da Vila Princesa, Luiz Carlos da
Silveira Fels.
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Foto 362. Equipe da Comunicação Social com o Editor
Chefe do Jornal Diário Popular, Ivan Rodrigues.

Foto 363. Equipe da Comunicação Social na TV UCPel.

A partir dessas entrevistas, a equipe elaborou o Planejamento Estratégico do Programa de Comunicação
Social da Supervisão Ambiental da BR-116/392 (Anexo 8). O Planejamento Estratégico justifica a atividade
de comunicação desenvolvida ao longo do trecho durante o empreendimento, mostra a percepção das
pessoas sobre essa duplicação e, a partir dos dados, define as táticas e estratégias a serem
desenvolvidas com os diferentes segmentos da sociedade que formam o público-alvo a ser atingido pelas
atividades desenvolvidas pelo Programa de Comunicação Social previsto pelo PBA. Segue abaixo a
relação das entrevistas realizadas para a elaboração do Planejamento Estratégico.
Quadro 14. Entrevistas realizadas para o Planejamento Estratégico de Comunicação da BR-116/392.
Município

Rio Grande

Pelotas

Nome
Fábio Branco
Cesar Wojciechowski
Gilberto Tavares Sequeira
Gilmar Ávila
Paulo Somensi
Joel de Ávila
Frei Paulo Zanatta
Cláudio Silva
Viviane Fontoura
Marcos Celestino Braz
Jorge Jardim Lopes
Gustavo Garima
Fabrício Teixeira
Carmem Ziebell
Eliz Regina Telexa
Elis Regina M. da Porciúncula
Eduardo Leite
Ubajara Lopes Bastos
Adolfo Fetter Júnior
Arthur Rocha
Johny Canegaro
Vicente Petruzzi
Ivan Rodrigues
Eva Palaço Pinto

Atividade
Prefeito do Rio Grande
Diretor de Infraestrutura da Superintendência do Porto do Rio Grande
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande
Representante do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia em Rio Grande
Presidente da Câmara do Comércio do Rio Grande
Presidente do Centro de Indústrias do Rio Grande
Pároco da Vila da Quinta
Presidente da Associação Comunitária do Povo Novo
Presidente da Associação Comunitária da Vila da Quinta
Presidente da Associação Comunitária da Vila Nova da Quinta
Presidente da Associação Comunitária do Bairro Mangueira
Chefe de Gabinete da Superintendência do Porto de Rio Grande
Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Engº Roberto Bastos Tellechea
Repórter do Jornal Agora e correspondente do Correio do Povo em RG
Vice diretora da Escola Olavo Bilac
Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues
Presidente da Câmara dos Vereadores de Pelotas
Gerente de Engenharia da Ecosul
Prefeito de Pelotas
Editor de Telejornalismo RBS Pelotas
Coordenador de Comunicação Empresarial da Ecosul
Analista de Sustentabilidade da Ecosul
Editor Chefe do Jornal Diário Popular
Vice diretora da Escola Antônio Ronna
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Município

Nome
Maria Helena Ferreira
Paulo Garcia Leite
Márcia Pedrotti Porto
Luiz Carlos da Silveira Fels
Juliano Gonçalves
Adriano Antunes

Atividade
Presidente do Sindicato Rural de Pelotas
Presidente do Centro de Indústrias de Pelotas
Gestora de Projetos de Comércio e Serviços da Regional Sul do SEBRAE
Presidente da Associação Comunitária da Vila Princesa
Diretor da Escola Estadual Augusto Simões Lopes
Vice Diretor da Escola Alcides de Mendonça Lima

Ao longo do período referido neste relatório semestral, a equipe contatou os meios de comunicação dos
municípios de Pelotas e Rio Grande, a fim de apresentar a assessoria de imprensa da Gestão Ambiental da
BR-116/392 e colocando-se a disposição para responder possíveis questionamentos que possam surgir
ao longo do processo de duplicação da rodovia.
Também foi feito contato com veículos de comunicação de todo o Estado com a finalidade de apresentar
a Equipe de Comunicação da Supervisão Ambiental da BR-116/392, abrindo um canal de comunicação
para informações e esclarecimentos no que diz respeito à duplicação da rodovia. A equipe apresentou a o
Programa de Comunicação social para veículos jornalísticos das cidades de Pelotas e Rio Grande. No
período referido, foram realizadas reuniões com o Diário da Manhã, Diário Popular, RBS TV e TV UCPEL
de Pelotas e com o Jornal Agora e RBS TV de Rio Grande.
A equipe de Comunicação Social acompanhou e registrou a reunião DNIT unidade local de Pelotas, na
qual foi apresentada a equipe de Gestão de Supervisão Ambiental da BR-392 para a Analista Ambiental do
IBAMA de Brasília, Karin Möller, estando presente o Engº Henrique Otto Coelho, do DNIT-Pelotas, além de
Ivo Alberto Borghetti e Lorenza Alberici da Silva da Coordenação Geral de Meio Ambiente do DNIT (DNIT CGMAB).
A equipe acompanhou a vistoria ambiental na obra de duplicação da BR-116/392, realizada pelo IBAMA,
com o acompanhamento da Procuradoria da República. Na ocasião ocorreu a apresentação da equipe de
Supervisão Ambiental da obra, contratada pelo DNIT, para a Procuradora da República Anelise Becker.
Durante a atividade a equipe trabalho na cobertura jornalista, para produção de material de divulgação e
também realizando os registros imagéticos.

Foto 364. Reunião de apresentação da equipe de
Supervisão Ambiental para o IBAMA na sede do DNIT em
Pelotas.

Foto 365. Equipe de Supervisão Ambiental acompanhando a
vistoria do IBAMA às obras da BR-392.
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Foi contratada uma agência de publicidade para a produção da identidade visual e do mascote da Gestão
Ambiental da BR-392, construindo o site da mesma e também confeccionando os produtos que auxiliem
na execução dos 18 programas ambientais previstos no PBA. Dentre os produtos destacamos a
confecção de cartilhas e histórias em quadrinhos para atividades pedagógicas e folders educativos.
A equipe do Programa de Comunicação Social planejou conjuntamente com a agência publicitária os
materiais publicitários a serem utilizados nas atividades desta Supervisão Ambiental. Nesse sentido, para
o desenvolvimento da marca e do mascote da rodovia, muito utilizado nas atividades de Educação
Ambiental realizadas nas escolas, a equipe de Comunicação Social acompanhou a agência publicitária no
reconhecimento de todo o trecho da duplicação, bem como forneceu todas as informações acerca do
trabalho de Supervisão Ambiental da duplicação da BR-116/392.
Durante o período referido neste relatório semestral foram definidos a logo marca e o mascote da Gestão
Ambiental da rodovia.

Foto 366. Equipe da Comunicação Social com a Agência de
Publicidade.

Foto 367. Equipe de Comunicação Social com o desenhista
Odyr Bernardi.

Figura 21. Logomarca da Gestão Ambiental da BR-116/392.

Figura 22. Mascote da Gestão Ambiental da BR-116/392.

A equipe do Programa de Comunicação Social acompanhou os demais Programas desta Supervisão,
realizando registros imagéticos e matérias jornalísticas, bem como fazendo a clipagem destas matérias e
das demais geradas pela imprensa envolvendo a BR-116/392. Os registros imagéticos são utilizados pela
equipe de Supervisão Ambiental para a confecção de relatórios, produção de matérias jornalísticas,
materiais informativos e pedagógicos, além de fazerem parte de um banco de imagens da duplicação da
rodovia.
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Foto 368. Comunicação Social acompanhando a equipe de
Supervisão de Campo na realização do diagnóstico das
passagens de fauna.

Foto 369. Equipe de Comunicação Social fazendo registros
imagéticos de casas desapropriadas no entorno da rodovia.

Foto 370. Equipe de Comunicação Social acompanhando a
equipe de Supervisão de Campo.

Foto 371. Vista para BR-392 de dentro de uma casa em
ruínas.

Foto 372. Equipe da Comunicação Social acompanhando o
Programa Ambiental para Construção.

Foto 373. Equipe da Comunicação Social acompanhando o
Programa de Supressão da Vegetação.
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Foto 374. Equipe da Comunicação Social acompanhando o
Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento do
Atropelamento de Fauna.

Foto 375. Equipe da Comunicação Social acompanhando o
Programa de Monitoramento de Qualidade Água.

O Programa de Comunicação Social, em parceria com o de Educação Ambiental organizou uma atividade
alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente no Centro de Apoio Integral a Criança e ao Adolescente, que
atende estudantes moradores de comunidades direta e indiretamente atingidas pela duplicação da BR116/392. Durante a manhã, a equipe de Educação Ambiental juntamente com a equipe da Supervisão de
campo, falou com mais de 200 estudantes sobre a importância dos cuidados ambientais na duplicação da
rodovia. A construtora responsável pela construção do Lote 3 da BR-116/392 participou da atividade
ajudando na realização de um transplante de butiazeiro das margens da rodovia para dentro das escolas.
Os estudantes ajudaram no plantio da árvore, e junto a ela, foi fixada uma placa fazendo referência ao
local de proveniência da mesma e as instituições envolvidas no evento.

Foto 376. Imprensa registra palestras da Supervisão
Ambiental da BR-116/392 no Caic.

Foto 377. Equipe da Comunicação Social fazendo a
cobertura do evento. Ao fundo a equipe é entrevistada por
um dos jornais locais.
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Foto 378. Um dos integrantes da Supervisão Ambiental
sendo entrevistado por emissora de TV local.

Foto 379. Estudantes do Caic participam da reportagem
sobre o evento.

Diante da iminência do início das obras na região do Povo Novo, que acarretam na alteração do tráfego
para uma pista lateral e no possível descontentamento da comunidade por conta do tráfego intenso
próximo as residências e estabelecimentos comerciais, o Programa de Comunicação Social desenvolveu
uma ação de comunicação com a comunidade. O objetivo principal desta atividade foi informar a
população sobre as alterações que ocorreram na rodovia, o tempo de duração das obras e as medidas de
segurança adotadas no processo, além de buscar solucionar possíveis conflitos entre a população e o
empreendimento. A equipe esteve nas casas e estabelecimentos comerciais que serão diretamente
atingidos pelo desvio da rodovia, que deve ser utilizado por no mínimo, seis meses depois do início da
construção do viaduto. Todos os moradores e comerciantes mostraram-se entusiasmados com o
andamento da obra e com a preocupação que as entidades envolvidas na obra então tendo com a
qualidade de vida da comunidade. A equipe de Comunicação, juntamente com um engenheiro da
Construtora responsável pelo Lote 2 do empreendimento, levou aos moradores uma maquete virtual
(Anexo 8) para mostrar exatamente como deve ficar a obra do viaduto após a conclusão da duplicação da
rodovia. Além disso, ficaram com os moradores os contatos da ouvidoria da BR-116/392 para possíveis
esclarecimentos sobre quaisquer aspectos da obra.

Foto 380. Reunião com o engenheiro responsável pelo Lote
2 da duplicação da BR-116/392.

Foto 381. O engenheiro responsável pelo Lote 2 explicando
as obras da duplicação na área do Povo Novo.
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Foto 382. Equipe do Programa de Comunicação Social
durante ação com os moradores do Povo Novo.

Foto 383. Equipe do Programa de Comunicação Social
durante ação com os moradores do Povo Novo.

A equipe do Programa de Comunicação Social esteve presente durante uma entrevista que o
Superintendente Regional do DNIT, Vladimir Casa, concedeu a um jornal impresso do município de
Pelotas. O veículo jornalístico procurou Vladimir, e a equipe do Programa de Comunicação Social fez a
interface entre o veículo e o entrevistado. Além disso, integrantes do Programa repassaram informações
fornecidas pelas construtoras envolvidas na obra ao repórter do jornal.
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7
7.1

Gerenciamento de Programas Ambientais
Programa Indenização de Terras e Benfeitorias

O objetivo geral do Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias é realizar o acompanhamento de
todos os processos formalizados visando o pagamento das indenizações de terras e benfeitorias,
efetivando assim o cumprimento das negociações sob o ponto de vista social e econômico.
As atividades do Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias vêm sendo desenvolvidas pelo DNIT,
Unidade Local de Pelotas, e estão em estágio avançado de execução.
A equipe de Comunicação Social da supervisão ambiental realizou registros fotográficos das propriedades
já indenizadas e em demolição na localidade de Povo Novo. Algumas fotografias do banco de dados são
apresentadas a seguir.

Foto 384. Ruínas no Povo Novo.

Foto 385. Vista para BR-392 de dentro de uma casa em
ruínas.

Foto 386. Vista para BR-392 de dentro de uma casa em
ruínas.

Foto 387. Moradora observa a máquina preparando o
terreno para BR-392

O referido programa se encontra em estágio avançado nos Lotes 2 e 3 do empreendimento, sendo que
todos os processos ocorridos tratam de desapropriações e indenizações, não havendo, em ambos os
lotes, nenhuma ocorrência de reassentamento. Todos os processos ocorrem no âmbito judicial, com
acompanhamento da defensoria pública e de advogado designado pelo DNIT/UL Pelotas. No presente
momento mais de 95% dos processos encontram-se finalizados através de conciliação, mediante acordo
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judicial, com os proprietários já indenizados. Sendo que no Lote 2 temos todos os processos concluídos e
no Lote 3 restam apenas 6 processos tramitando judicialmente.
Segue abaixo um quadro onde constam todos os lotes de desapropriações, seus respectivos
proprietários, a localização e a situação de andamento.
Quadro 15. Lista de propriedades desapropriadas.
LOTE 03
Estimativas
2
1
2

3
4
4A
4B
5
6
7
8
8A
9
9A
9B
10
11
12
12A
13

14
15
15A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37A
37B
37C
38
38A
39
40

Proprietário
Moacir Ongaratto
Área do governo
Moacir Ongaratto
Arroio Bolacha
Governo do Estado
Área Governo Do Estado
Governo do Estado
Ubirajara Tadeu Cardoso Machado
Acesso
Marbiele krumenauer
Fernando Sayão
Área CORSAN
Corredor dos Carreiros
Área CORSAN
Claudio Costa Brum
Hugo Santana
José Bonifácio Brião de Moraes
Claudio Costa Brum
Ubirajara Vargas
Nilton Gomes
Área ferrovia
Domínio Público - Área sem proprietário
José Felipe Martinato (sucessão)
José Aguinelo Ribeiro
José Aladino Martinato
Corredor
José Felipe Martinato Jr. (sucessão)
Domínio Público - Área sem proprietário
Rua
Pierre Novo Pineiro
Domínio Público - Área sem proprietário
Ramon Ancelmo Milan Bauza
Felomeno Ferreira
Marilia Do Amaral Evangelista
Elci De Almeida Ferreira
Neli Do Amaral
Sucessão Zeferino Sebastião Do Amaral
Rosalia Do Amaral
Estrada dos Franceses
Antonio mirapalheta da silveira
Guiomar brasil botelho
Jadir luiz donati
José martim formentim
Maria ines veleda carvalho
Mateus peres
Elino martins de araujo
Luis carlos da graça
Rua: Trajano Lopes
Manoel Guilherme Soares
Maria cecilia netto jacques
Paulo Roberto Iasiniewicz
Rua
Rosangela Maria Troca
Joaquim fonseca
Paulo silveira d avila
Otomar Silveira
Edmar fernandes sam martin
José Luis Rodrigues Machado
Delair Bolke Araujo
Luis Mauro Oliveira dos Santos
Sucessão Nobrega
Jaco Nader
Rua
Clencio Braz
Antonio Casarin
Prefeitura De Rio Grande/colégio
Rua
Sandro Lima Chaunile

Km I
12+375,88
12+505,48
14+054,24
14+622,20
14+672,84
15+379,64
15+560,14
17+762,02
17+836,02
18+150,80
18+150,80
18+168,45
19+410,47
19+453,44
20+200,00
20+262,66
20+624,70
20+752,70
21+788,20

Km F
12+505,48
14+054,24
14+622,20
14+672,84
15+379,64
15+560,14
17+762,02
17+836,02
18+150,80
18+168,45
18+168,45
19+410,47
19+453,44
20+200,00
20+262,66
20+624,70
20+752,70
21+788,20
23+546,88

23+546,88
23+880,20
24+379,85
24+599,64

23+880,20
24+379,85
24+599,64
24+633,40

24+633,40
24+637,74
25+052,01
25+744,03
25+755,41
25+876,04
26+073,59
26+146,65
26+235,22
26+227,65
26+223,27
26+253,05
26+285,55
26+305,74
26+321,18
26+319,90
26+351,49
26+361,38
26+371,13
26+381,39
26+392,04
26+385,52
26+423,89
26+437,66
26+453,84
26+464,66
26+504,50
26+518,58
26+528,49
26+536,49
26+547,26
26+555,03
26+563,05
26+571,44
26+571,44
26+333,93
26+643,44
26+593,31
26+614,02

24+637,74
25+052,01
25+744,03
25+755,41
25+876,04
26+073,59
26+146,65
26+235,22
26+253,05
26+238,40
26+227,65
26+285,55
26+305,74
26+319,90
26+351,49
26+361,38
26+361,38
26+371,13
26+381,39
26+392,04
26+423,89
26+422,46
26+437,66
26+453,84
26+464,66
26+504,50
26+518,58
26+528,49
26+536,49
26+547,26
26+555,03
26+563,05
26+571,44
26+589,76
26+589,76
26+800,00
26+661,77
26+614,02
27+359,02

27+359,02
27+386,10
27+395,78

27+386,10
27+395,78
27+413,67
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Andamento
ok
ok
ok
Não desapropria
ok
Não desapropria
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
em tramitação
em tramitação
em tramitação
ok
em tramitação
ok
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LOTE 03
Estimativas
41
42
43
44
45
46

Proprietário
José Selmar Gonçalves
Orlanda da Rosa Lacerda
Ermes Figueira Rosa
Cleimon Machado
Irineu Ferreira
José Correa Mirapalheta
Rua
Terezinha Pinto Mirapalheta
Irineu Ferreira
Juraci da Costa
Adilão Gonçalves
Milton Luis Ribeiro da Silva
Rua
Paulo Fernando Marques Duarte
Jaider Colonia Nunes
Rua: 4
Luzardo de deus almeida lacerda
Sidnei aguiar saraiva
Rua
Celi soares da silva
Almerinda Rosa
Claudinei P. da Silveira
Gilmar da Silva Dutra
Dalva Raupp Kucharski
Moreci Tavares Da Silva
Cleoni pereira
Claudio Vilmar Porto
Sucessão Alfredo Tavares Beléia
Rua
Paulo Reni Oliveira Mendes
Sergio Luiz Boniacc
Doriléia Dias Duarte
Daniel Lazrovinik Duarte
Eliu De Souza Machado
Antonio coelho oliveira
Osvaldo Lopes Amaral Filho
Vivian Prestes Torres
João Luis Nunes
Jorge Amaral Perez
Wilson Perez de Moura
João Ailton pacheco de souza
Rua
Ester Silva Maciel
João Batista Tavera
João Manoel
Rua
Rio Grande Ambiental
Rio Grande Ambiental
Mirocy Gonçalvez Freitas
Ferrovia
Mirocy Gonçalvez Freitas
Candido Derli Gonzales Da Costa
Marcolino Branção
Nelson Branção
Jacó Nader
Hugo Santana
Rua
Aldenir Matheus Ramos
Eva Maria Santos
Osvaldo Leão
Mattos e Figueiredo Ltad
Rua
Fernando Lopes Pedoni
Luiz Adelar do Nascimento Souza

Km I
27+413,67
27+429,17
27+443,98
27+458,86
27+474,03
27+483,42
27+521,97
27+533,55
27+548,72
27+564,12
27+578,98
27+593,79
27+624,58
27+634,44
27+710,71
27+725,87
27+737,80
27+797,46
27+827,85
27+839,77
27+854,89
27+884,77
27+899,80
27+913,90
27+928,01
27+942,92
27+958,03
27+969,97
27+984,08
27+995,71
28+032,47
28+740,00
29+002,38
29+338,62
29+465,58
29+730,20
29+797,57
29+862,42
30+347,05
30+654,26
30+913,08
31+247,81
31+250,12
31+163,46
31+500,47
31+752,31
31+763,22
31+986,01
32+075,30
32+106,48
32+164,48
32+396,18
32+794,55
33+130,31
33+468,77
33+834,89
34+258,38
34+268,33
34+334,84
34+401,12
34+853,68
35+046,08
35+064,59
35+342,80

Km F
27+429,17
27+443,98
27+458,86
27+474,03
27+483,42
27+521,97
27+533,55
27+548,72
27+564,12
27+578,98
27+593,79
27+624,58
27+634,44
27+710,71
27+725,88
27+737,80
27+797,46
27+827,85
27+839,77
27+854,89
27+884,77
27+899,80
27+913,90
27+928,01
27+942,92
27+958,03
27+969,97
27+984,08
27+995,71
28+032,47
28+740,00
29+002,38
29+338,62
29+465,58
29+730,20
29+797,57
29+862,42
30+347,05
30+654,26
30+913,08
31+247,81
31+259,94
32+041,53
31+220,10
31+752,31
31+763,22
31+986,02
32+106,48
32+396,18
32+164,48
32+409,12
32+794,55
33+130,31
33+468,77
33+834,89
34+258,38
34+268,33
34+334,84
34+401,12
34+853,68
35+046,08
35+064,59
35+555,91
36+100,00

Andamento
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Estimativas

Proprietário

Km I

Km F

Andamento

93

FEPAGRO- Governo do Estado

36+100,00

36+974,65

ok

94

Rua

36+974,65

37+016,80

95

Ailtom Aguiar

37+016,80

37+280,75

ok

96

Percilio Silva

37+280,75

37+365,05

ok

96A

Luciano Castanho

37+365,05

37+425,05

ok

96B

Percilio Silva

37+425,05

38+081,72

ok

97

Nildo Farias

37+640,16

37+714,70

ok

98

Percilio Silva

37+714,70

38+530,00

ok

99

Antônio Marcio Alpino

38+530,00

39+456,49

ok

100

Rua

39+456,49

39+488,83

101

Ilves Galderipe Olmedo

39+488,83

39+550,17

47
48
49
50
51
52
52A
53
54
55
56
59
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
73A
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89A
90
91
92

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Não desapropria
ok
em tramitação
em tramitação
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

LOTE 02
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LOTE 03
Estimativas
102

Proprietário
Fioravante Da Costa Almeida

Km I
39+550,17

Km F
39+679,17

Andamento
ok

103

João Carlos de Barros

39+679,17

39+891,96

ok

104

Luis Fernando Figureli

39+891,86

40+316,60

ok

105

Nilza Quadros da Silva

40+316,60

40+429,00

ok

106

Raul de Quadros

40+429,00

40+494,60

ok

107

Waldir Klug (Wilma K.Bonow)

40+494,60

40+835,04

ok

108

Cloves Porciuncula

40+835,04

40+915,56

ok

109

João Carneiro Lages Júnior

40+915,56

41+087,99

ok

110

Ronaldo da Silva Castro

41+087,99

41+173,52

ok

111

José Daltro Siqueira Pinto

41+173,52

41+220,43

ok

112

Maria Marlene coelho da vara

41+220,43

41+252,40

ok

113

Vanderlei Vitorino de Oiveira

41+252,40

41+261,95

ok

114

Adão Da Vara

41+261,95

41+339,61

ok

115

Osmar De Servi

41+339,61

41+354,69

ok

116

Rubilar Mendes De Barros

41+354,69

41+370,64

ok

117

José Antonio Chia

41+370,64

41+386,31

ok

118

Paulo Fernando Miranda Pintanez

41+386,31

41+403,77

ok

119

Altamiro Mendes de Barros

41+403,77

41+445,04

ok

120

Área Prefeitura Rio Grande

41+445,04

41+557,18

ok

121

Gilda Legeman

41+557,18

41+570,18

ok

122

Cezar Martins Lopes

41+570,18

41+582,18

ok

123

Adão Jesus Gauterio Borges

41+557,18

41+582,18

ok

124

Aristeu Lopes Da Silva

41+570,18

41+582,18

ok

Rua 06 Vila Malt

41+582,18

41+595,91

Jairo De Borba Souza

41+595,91

41+645,91

Rua 05

41+645,91

41+658,67

126

Eliciane A.P.Henriques

41+658,67

41+678,68

ok

127

Elicinei de Souza Abreu

41+678,68

41+688,52

ok

128

Edmilson Bueira Krüger

41+688,52

41+708,52

ok

129

Geraldo G. Mackedanz

41+684,26

41+708,52

ok

Rua Ttavessa nº 03

41+708,52

41+720,62

130

Enio Pinz Einhardt

41+720,62

41+745,69

ok

131

Leci Maria Mendes Borges

41+720,62

41+731,39

ok

132

Luis S. Cerrat

41+731,39

41+750,57

ok

133
134
135

41+750,57
41+759,78
41+745,69
41+770,96
41+782,40
41+792,40

41+759,78
41+770,96
41+770,96
41+782,40
41+792,40
41+802,43

ok
ok
ok

136
137

Celio Tadeu R. Silva
Paulo Bonow Filho
Vanderlei Naveira Gorin
Rua Ttavessa nº 02
Carlos Klujszo
Davi Pinz Einhardt

138

Jaci De Barros Rodrigues

41+782,40

41+817,44

ok

139

Eldomar Rossales Dos Santos

41+802,43

41+812,43

ok

140

Michel Ferraz Duarte

41+812,43

41+822,31

ok

141

Sergio Duarte

41+822,31

41+832,62

ok

142

Mario Peixoto Gonçalves

41+832,62

41+842,96

ok

143

Éder Gonçalves Lemos

41+842,96

41+852,74

ok

144

Maria Tereza G. Silveira

41+817,44

41+852,74

ok

Rua 01

41+852,74

41+864,76

145

Laura Pinto

41+864,76

41+884,76

ok

146

Ana Maria Porto

41+884,76

42+045,36

ok

147

Alexandre Ferraz Duarte

42+042,27

42+085,44

ok

148

Michel Ferraz Duarte

42+045,36

42+085,44

ok

149

Erni Antonio de Barros

42+085,44

42+127,19

ok

150

Diomar Jouglard

42+127,19

42+180,34

ok

Rua Miguel Senna

42+180,34

42+185,81

151

Vanderlei Selistre

42+181,43

42+185,81

ok

152

Jaci Jouglard

42+185,81

42+248,23

ok

153

Dornel Silveira

42+185,81

42+248,23

ok

154

Vera Lucia Pereira Das Neves

42+248,23

42+269,75

ok

Avenida

42+248,23

42+293,92

155

Maria de Lourdes Jouglard da Silva

42+293,92

42+449,26

ok

156

Templo evangelico batista

42+449,26

42+495,20

ok

157

Glacy Torrada

42+495,20

42+517,91

ok

159

Juarez De Senna Legemann

42+524,51

42+578,58

ok

160

Moisés Soares

42+578,58

42+615,60

ok
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LOTE 03
Estimativas
161

Proprietário
Luis Alexandre Maia

Km I
42+615,40

Km F
42+630,41

Andamento
ok

162

Área Governo do Estado (Esc. Est.)

42+567,43

42+630,41

ok

Rua Major Assunção

42+630,41

42+655,01

163

Gladis Madeira Mendes

42+655,01

42+689,28

ok

164

Zaldir Santos do Amaral

42+689,28

42+705,60

ok

165

Claudiomiro De Barros Machado

42+684,12

42+711,84

ok

166

Claudia Simone Da Costa Machado

42+705,60

42+715,48

ok

167

Adoniron Tavares

42+715,48

42+762,32

ok

168

Camil Alimentos

42+762,32

43+434,97

ok

169

Camil Alimentos

43+434,97

43+566,47

ok

170

Nelson Weber

43+566,47

43+793,81

ok

171

Remildo Tavora de Lima

43+793,81

44+093,84

ok

171A

Adriana Cristina

44+083,44

44+093,84

ok

172

Alcione Mendes Barros

44+093,84

44+144,32

ok

173

Prefeituta Rio Grande

44+144,32

44+354,05

ok

175

Ubirajara Neto Lima

44+354,05

44+770,29

ok

176

Paulo Renato Cunha

44+770,29

44+802,14

ok

177

Ubirajara Neto Lima

44+802,14

45+116,80

ok

178

Morgan Guimarães Sá (Gilberto Perazzo)

45+116,80

45+500,28

ok

Rua

45+500,28

45+536,17

179

Celso Silveira de Mattos

45+536,17

45+577,87

ok

180

Rosângela Maria Padilha Zaher

45+577,87

45+872,35

ok

Estrada do Pesqueiro

45+872,35

45+898,27

181

Adriano Nunes Lessa

45+881,72

45+924,20

ok

182

João Antonio Dutra da Rosa

45+924,20

46+066,85

ok

183

Moacir Ongaratto

46+066,85

46+224,62

ok

184

Paulo Renato Pereira das Neves

46+224,62

46+240,66

ok

185

Sucessão- Neves

46+240,66

46+316,65

ok

186

Valnderlei Esteves Teixeira

46+316,65

46+435,82

ok

187

Maroni Pereira Lima

46+435,82

47+232,04

ok

188

Valdyr Jose Saraiva

47+232,04

47+978,21

ok

189

Sucessão- Barros

47+978,21

48+415,45

ok

190

Ubirajara Souza Maia

48+415,45

49+234,02

ok

191
192
193
194
195

Marcelino Mendes da Silva Neto
Egon Mendonça Krolow
Marcelino Mendes da Silva Neto
Joana Maria de Barros da Costa
Evandir Costa
Estrada Capão Seco

49+234,52
49+657,38
50+466,91
50+845,19
51+109,39
51+883,00

49+657,38
50+466,91
50+845,19
51+109,39
51+883,00
51+903,00

ok
ok
ok
ok
ok

196

Volnei Cardoso

51+903,00

51+932,00

ok

197

Dorvalino da Silva

51+932,00

52+785,33

ok

198

Brazil Mendonça Albandes

52+785,33

53+806,00

ok

199

Dina Ferreira

53+806,00

56+191,00

ok

199A

Ada Ferreira

56+191,00

57+791,55

ok

199B

Nelson Azevedo Drumon de Melo

57+791,55

58+892,44

ok

199C

Antônio Fernandes

58+892,44

59+458,31

ok

7.2

Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos

O Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos tem por objetivo atender às exigências
do IBAMA e do IPHAN, expondo os contextos de cultura material, as potencialidades e avaliações
arqueológicas acerca do patrimônio identificado na área do empreendimento.
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O Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos vem sendo desenvolvido pelo
Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (DEC), através de contrato com o DNIT.
Este programa encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento nos lotes 2 e 3 do empreendimento.
Destacamos que o processo de levantamento e monitoramente de sítios arqueológicos resultou na
identificação de 23 sítios na área de influência do empreendimento, incluindo as áreas de influência direta,
indireta e jazidas da região.
Como a obra em questão apresenta especificidades típicas deste tipo de empreendimento, onde as
atividades de implantação ocorrem em áreas distintas em momentos distintos, se faz necessário
acompanhar não somente as áreas que apresentavam vestígios arqueológicos como também as áreas
que estavam sendo abertas pelas novas frentes de trabalho. Desta maneira potencializaram-se os
trabalhos do levantamento arqueológico e se assegurou a não impactação dos vestígios materiais já
identificados.
Desde a primeira etapa do trabalho foi realizada a limpeza, curadoria e registro das peças já identificadas
nos sítios arqueológicos. Como tais vestígios representam material de contextualização e material fruto
dos trabalhos de delimitação e monitoramento, foram lavados e catalogados a fim de permitir as analises.
O trabalho de laboratório é realizado nas dependências do Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (LEPARQ) com equipe técnica designada
pelo próprio laboratório. Essas atividades têm em vista a formação de um corpus documental que
fornecerá subsídios para a compreensão da ocupação humana da área de pesquisa.
Durante o período compreendido pelo presente relatório semestral não foi constatada a presença de novos
sítios arqueológicos na área de influência direta do empreendimento.

7.3

Programa de Apoio Técnico aos Municípios

O Programa de Apoio Técnico aos Municípios da Área de Influência tem como objetivo geral apoiar os
municípios atingidos pela obra para a elaboração e/ou revisão e/ou complementação dos seus Planos
Diretores, em face da implantação do empreendimento rodoviário.
No decorrer deste semestre foi feita a revisão do PBA, mobilização da equipe técnica e o planejamento de
atividades (Relatório de Programação), foi realizado também o levantamento quanto à existência ou não
dos Planos Diretores dos municípios de Pelotas e Rio Grande, além de ter sido obtida a legislação de
ordenamento territorial municipal, estadual e federal e os Planos Diretores dos municípios de Pelotas e de
Rio Grande para avaliação.
Foram feitas reuniões de equipe para o planejamento das atividades, tais como:


Levantamento dos dados para elaborar o mapeamento dos municípios de Pelotas e Rio Grande,
detalhando a Área de Influência Direta do Empreendimento;



Avaliação dos Planos Diretores dos municípios de Pelotas e Rio Grande;



Análise da legislação de ordenamento territorial federal, estadual e municipal (quadro a seguir).
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Quadro 16. Relação de documentos analisados.
LEIS ‐ ORDENAMENTO TERRITORIAL
Esfera

Data

Número

20/08/2008

Lei 6.588

20/08/2008
Município
de Rio
Grande

20/08/2008
20/08/2008

20/08/2008

Município
de Pelotas

11/09/2008
30/12/2008
19/12/1979
Constituição
federal de 1988

Federal

10/07/2001
01/07/2005

Arquivos

24/05/2005

Assunto

Estabelece o regime urbanístico do Município do Rio Grande,
normatizando o zoneamento de uso e ocupação do solo, os dispositivos
de controle das edificações, equipamentos urbanos e procedimentos
administrativos.
Estabelece normas para o parcelamento do solo urbano e rural do
Lei 6.587
município do Rio Grande – RS.
Estabelece os limites do território municipal, e os limites. Denominações e
Lei 6.586
as sedes dos distritos do município do Rio Grande.
Dispõe sobre o plano diretor participativo do município do Rio Grande e
Lei 6.585
estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento urbano
municipal.
Estabelece os perímetros urbanos da área urbana da cidade do Rio
Lei 6.584
Grande e dos núcleos urbanos autônomos dos distritos da Quinta, Povo
Novo e Taim.
Institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as diretrizes e proposições
de ordenamento e desenvolvimento territorial no Município de Pelotas, e
Lei 5.502
dá outras providências.
Institui o Código de Obras para Edificações do Município de Pelotas, e dá
Lei 5.528
outras providências.
Lei 6.766
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.
Que determina como instrumento básico da política de desenvolvimento e
art. 182 e art.
expansão urbana constituída a partir da participação a sociedade com o
183
Plano Diretor.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelece
Lei 10.257
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
O Conselho das Cidades, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo
Resolução
Decreto nº 5.031, de 2 de abril de 2004, por encaminhamento do Comitê
Nº 34
Técnico de Planejamento Territorial Urbano.
Manual do
Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e
DNIT
Lindeiras das Rodovias Federais.

Para um melhor entendimento e visualização dos bairros diretamente atingidos pelo empreendimento, está
sendo elaborado um mapeamento que encontra-se em fase de execução, conforme exemplificado na
figura a seguir.
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Figura 23. Mapeamento do bairro Povo Novo, município de Rio Grande, afetada pelas obras de duplicação da BR-392.

7.4

Programa de Apoio às Unidades de Conservação

O Programa de Apoio às Unidades de Conservação atende a condição específica 5.2.18 da LP nº
224/2005 com vistas a estabelecer a compensação ambiental devida pela implantação do
empreendimento.
As possibilidades para criação de unidade de conservação na área de influência da BR-392 vêm sendo
estudada junto ao DNIT.
Durante este semestre de atividades, verificou-se a demanda de desenvolvimento de, pelo menos, duas
das primeiras fases previstas no PBA, entre mobilização, planejamento, diagnóstico e seleção, criação e
implantação da UC. Assim, durante este período foram contemplados os seguintes itens:


Atualização dos procedimentos realizados até o momento;



Orientação da equipe responsável quanto às medidas necessárias à implantação do PAUC, na
integralidade de seus objetivos;



Proposição de alternativas de desenvolvimento do PAUC, como forma a incrementar seus
objetivos, porém, sem modificação drástica do proposto no PBA.

Conforme o cronograma, a primeira etapa prevista encontra-se plenamente estabelecida, com recursos
humanos da Supervisão Ambiental do empreendimento. As duas próximas etapas encontram-se
parcialmente desenvolvidas, conforme apresentado abaixo:


Formação de um Comitê Técnico junto a instituições de ensino e pesquisa – contatos informais
estabelecidos com pesquisadores das principais universidades locais (Universidade Federal de
Pelotas – UFPel, Universidade Católica de Pelotas – UCPel e Fundação Universidade de Rio
Grande - FURG) e, por consequência, possibilidades reais de inclusão ou compatibilização dos
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objetivos deste programa à incrementação ou formação de linhas de pesquisa, notadamente, com
relação ao conhecimento da biodiversidade local, conservação ambiental, entre outras áreas de
conhecimento, inclusive, ligadas aos demais programas ambientais, tais como os de flora e
fauna, educação ambiental e comunicação social.


Realização de levantamento de dados das áreas com potencial à criação de Unidade de
Conservação – além das áreas sugeridas no PBA (Banhado do Vinte-e-cinco, Várzea do canal
São Gonçalo, etc.), a Supervisão Ambiental vem estudando a possibilidade de incluir parte das
matas adjacentes ao Arroio Pelotas nesta etapa (este, relativo ao Lote 1, ainda em fase de
licenciamento para instalação).

Para o desenvolvimento do PAUC, uma das atividades mais imediatas é a formalização do Comitê Técnico
junto a instituições locais e regionais de ensino e pesquisa, além do poderes públicos municipais (Rio
Grande e Pelotas) e demais entidades públicas com interesses afins, promovendo uma melhor
fundamentação quanto aos meios físico, biológico e sócio-econômico das áreas com potencialidades
para a criação de UCs.
Considerando a programação relativa à realização de levantamento de dados das áreas com potencial à
criação da Unidade de Conservação, salienta-se que esta exige duas fases importantes e complementares,
ambas relacionadas aos meios físico, biológico e sócio-econômico: 1) o levantamento bibliográfico
(aquisição e estudos de materiais impressos ou em meio digital) e; 2) análise sócio-ambiental,
preferencialmente, através de incursões à campo (diagnóstico sócio-ambiental).
Para a elaboração destes diagnósticos, pretende-se que os mesmos sejam feito de maneira
interdisciplinar, semelhante a um estudo de viabilidade, proporcionado uma maior cobertura às
características sócio-ambientais das áreas sugeridas.
O levantamento da situação fundiária das áreas com potencial para a criação de unidades de conservação
também é um item a ser verificado, pois se trata de um critério complementar ao diagnóstico, a ser
considerado para a tomada de decisão sobre a inclusão ou não, de determinadas áreas num sistema de
conservação ambiental.
Após estarem mais bem definidas áreas a serem sugeridas ao DNIT para a criação de Unidades de
Conservação, pretende-se incorporar novos elementos à execução do programa, como a Educação
Ambiental e a Comunicação Social, importantes para os tratos pertinentes à relação das comunidades do
entorno, imediato ou não, das áreas sugeridas (informação, conhecimento, etc.).
Acredita-se que os objetivos relativos às unidades possam ser incrementados, no sentido de possibilitar
maior cobertura, tanto quanto à conservação da biodiversidade local e regional, quanto à característica
função que determinadas UCs têm de subsidiar a conscientização quanto ao meio ambiente, através de
atividades de Educação Ambiental e mesmo, com relação ao cuidado com os recursos naturais nativos,
historicamente explorados de maneira predatória (plantas ornanentais, por exemplo).
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7.5

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ações Emergenciais

O Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ações Emergenciais tem por objetivo geral a
prevenção e o pronto atendimento à situação emergencial decorrente de eventual acidente no transporte
rodoviário envolvendo cargas perigosas.
As atividades relacionadas ao Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ações Emergenciais
gerenciadas pela equipe de Gestão e Supervisão Ambiental da BR-392. Os objetivos envolvem análise
inicial de dados, caracterização de trechos críticos e, especialmente, a adequação de um programa de
gerenciamento a ser implementado. Desta maneira, se buscará estabelecer o procedimento em caso de
acidentes envolvendo cargas perigosas no trecho em obra.
Durante este semestre de atividades, a equipe foi mobilizada e capacitada, estudando documentos
relacionados à obra e também revisando o PBA. Foram feitas reuniões com o objetivo de planejar o
levantamento de dados a ser feito, tais como: a) trechos considerados críticos; b) trajeto preferencial e
freqüência do tipo de transporte de produtos perigosos; c) características das substâncias perigosas que
são transportadas na rodovia. O planejamento para o monitoramento de transporte de produtos perigosos
foi realizado durante as reuniões de equipe.
Nesse semestre também foi iniciado o levantamento dos trechos considerados críticos, descritos no PBA,
a identificação do trajeto preferencial e a freqüência do tipo de transporte de produtos perigosos. Foram
feitas saídas a campo para identificação das áreas ambientalmente sensíveis (áreas úmidas) onde foi
realizado um levantamento preliminar (quadro a seguir) para que posteriormente seja feito o mapeamento
destes pontos através do georreferenciamento e do registro fotográfico.
Quadro 17. Áreas ambientalmente sensíveis.
Rodovia

Km

BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS
BR-392/RS

14+600
14+915
15+740
20+360
21+620
23+420
26+000
28+800
31+500
36+500
41+500
53+500
55+020
56+150
60+350

Localidade
Arroio Bolacha
Curso Hídrico - Bueiro
Arroio Vieira
Arroio do Martins
Curso Hídrico - Bueiro
Arroio do Japonês
Arroio das Cabeças
Banhado (Polícia Rodoviária Federal)
Banhado (passagem do trem)
Banhado do Vinte-e-Cinco
Banhado da Mulata
Várzea III
Várzea II
Várzea I
Passagem São Gonçalo
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Coordenadas
32° 06’ 50.1”
32° 6’ 40.48”
32° 06’ 15.4”
32° 05’ 09.8”
32° 5’ 20.70”
32° 05’ 14.5”
32° 05’ 14.5”
32°03’ 25.4”
32° 2’ 6.33”
31° 59’ 41.0”
31° 56’ 53.2”
31° 50’ 27.6”
31° 49’ 39.8”
31° 49’ 05.0”
31° 47’ 29.9”

52° 09’ 27.0”
52° 9’ 32.25”
52° 09’ 44.9”
52° 12’ 03.4”
52°12’ 49.79”
52° 13’ 59.5”
52° 13’ 59.5”
52° 16’ 20.4”
52°17’ 9.98”
52° 17’ 24.0”
52° 18’ 33.9”
52° 19’ 39.5”
52° 19’ 40.1”
52° 19’ 28.6”
52° 20’ 41.1”
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Foto 388. Arroio Bolacha

Foto 389. Curso Hídrico Km 14+915 (Bueiro)

Foto 390. Arroio Vieira

Foto 391. Arroio do Martins

Foto 392. Curso Hídrico Km 21+620 (Bueiro)

Foto 393. Arroio do Japonês
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Foto 394. Arroio das Cabeças

Foto 395. Banhado Km 28+800 (Polícia Rodoviária Federal)

Foto 396. Banhado Km 31+500 (passagem do trem)

Foto 397. Banhado do Vinte-e-Cinco

Foto 398. Banhado da Mulata

Foto 399. Várzea III
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Foto 400. Várzea II

Foto 401. Várzea I

Foto 402. Passagem São Gonçalo

Quadro 18. Atividades de obra nas proximidades de áreas ambientalmente sensíveis
KM

LOCALIZAÇÃO

38+300
43+500
47+800
53+200
58+200
10+500
15+000
18+730
24+000
28+420
33+000

7.6

Pista existente
Pista em construção
Pista existente
Pista em construção
Pista existente
Pista existente
Pista em construção
Pista em construção
Pista em construção
Pista existente
Pista em construção

COORDENADAS
31° 58’ 31.2”
31° 55’ 45.8”
31° 53’ 30.8”
31° 50’ 34.4”
31° 48’ 07.8”
32° 07’ 07.7”
32° 06’ 37.8”
32° 05’ 19.8”
32° 05’ 07.9”
32° 03’ 35.5”
32° 01’ 18.0”

52° 17’ 53.3”
52° 18’ 45.5”
52° 19’ 08.9”
52° 19’ 38.7”
52° 19’ 54.0”
52° 07’ 31.4”
52° 09’ 33.8”
52° 11’ 02.2”
52° 14’ 17.7”
52° 16’ 13.8”

FASE DO PROCESSO CONSTRUTIVO
Sem construção
Sem construção
Refúgio Pronto – Área de pesagem de veículos
Construção de refúgio concluída
Sem construção
Sem construção
Fase de escavação de solos moles
Colocação de brita
Pista com concreto e área de refúgio com terraplenagem
Refúgio pronto - Polícia Rodoviária Federal
Pista com terraplenagem e área de refúgio demarcada

Programa de Prevenção de Queimadas

O Programa de Prevenção de Queimadas tem por objetivo geral incentivar a redução das atividades de
desmatamento e do uso de prática de queimadas e incêndios florestais, com a participação da população
residente nas áreas de influência do empreendimento.
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As atividades do Programa de Prevenção de Queimadas na área de influência direta do empreendimento
envolvem estreita relação com os programas de Educação Ambiental e Comunicação Social. A
programação de Educação Ambiental inclui o tema queimadas.
Deu-se continuidade ao planejamento de atividades do programa, envolvendo reuniões com as equipes
dos programas de Educação ambiental e Comunicação Social com o objetivo de organizar atividades
conjuntas, conforme as diretrizes do PBA para o Programa de Prevenção de Queimadas. Nesse sentido,
foi dado segmento às ações de:


levantamento de dados da região sob o aspecto da ocorrência de queimadas e da utilização de
fogo para atividades na agricultura;



identificação do público alvo a ser envolvido no programa;



identificação de áreas prioritárias para a implantação do programa;

No período compreendido por este relatório, deu-se continuidade às ações de planejamento e previsão de
materiais pedagógicos e informativos acerca dos temas que devem estruturar e orientar as atividades a
serem desenvolvidas pelo programa. Essas atividades ocorreram em estreita relação com o Programa de
Educação Ambiental e Comunicação Social, prevendo a confecção de materiais que articulem
conjuntamente temas dos programas referidos.
Neste semestre, a equipe de supervisão ambiental em campo verificou as possíveis ocorrências de
incêndios próximos à faixa de domínio da duplicação da BR-116/392. Não foram verificados focos de
incêndio ou relatos.
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Controle de Licenças e Autorizações

As licenças e autorizações emitidas pelos órgãos ambientais para o empreendimento são listadas no
quadro a seguir. As cópias de cada licença e autorização encontram-se no banco de dados da supervisão
ambiental no escritório central em Pelotas.
Quadro 19. Licenças e autorizações emitidas para a duplicação da BR-116/392.
Data de
Emissão
05/jan/10

Data de
Vencimento
05/jan/12
23/mar/12
14/mar/13

L

Licença

Referente

Requerente

Órgão
Emissor

2
2
2

L.O nº900/2009
L.O nº918/2010
L.O nº1002/2011

Ivaí Engenharia de Obras S.A
Ivaí Engenharia de Obras S.A
Ivaí Engenharia de Obras S.A

IBAMA
IBAMA
IBAMA

2

L.O nº9015/2009-DL

Ivaí Engenharia de Obras S.A

FEPAM

09/dez/09 08/dez/13

2

L.O nº1875/2008-DL

Ivaí Engenharia de Obras S.A

FEPAM

15/abr/08 14/abr/12

2

ASV nº425/2010

Ivaí Engenharia de Obras S.A

IBAMA

28/jun/10 28/jun/11

2

ASV nº469/2010

Ivaí Engenharia de Obras S.A

IBAMA

10/nov/10 10/out/11

2

L.I nº453/2007
(Retificação)

Ivaí Engenharia de Obras S.A

IBAMA

15/abr/11 15/abr/15

3

ASV nº503/2011

Construtora Triunfo S.A

IBAMA

07/fev/11

3
3
3
3

L.O nº995/2011
L.O nº903/2010
L.O nº960/2010
L.O nº921/2010

Jazida/ EC-23-A
Jazida/ EC-23-B
Jazida/ EC-10
Lavra de Rocha para
uso imediato na
construção civil
Fabricação de concreto
betuminoso usinado a
quente
Autorização de
Supressão vegetal
Autorização de
Supressão vegetal
Execução do trecho
Pelotas-Rio Grande,
desenvolvidas nos Lotes
2e3
Autorização de
Supressão vegetal
Jazida EC-05
Jazida EC-02-B
Jazida EC-08
Jazida EC-04

Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A

IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA

07/fev/11

3

L.O nº943/2010

Construtora Triunfo S.A

IBAMA

23/jul/10

3

DRH - n° 813/2010

Construtora Triunfo S.A

DRH

08/set/10

3
3

LI n°784/2011
LO n°1026/2011

IBAMA
IBAMA

01/abr/11 01/abr/12
27/mai/11 27/mai/13

3

L.O n° 5708/2010

FEPAM

22/nov/10 07/jan/14

3

L.O n° 398/2010

Construtora Triunfo S.A
Construtora Triunfo S.A
Tecnisan Sistemas Operacionais
de Saneamento LTDA
Transbordo Comércio, Serviços e
Representações LTDA

FEPAM

22/jan/10

22/jan/14

3

L.O n° 4330/2009-DL

Indústria Petroquímica do Sul

FEPAM

30/jul/09

29/jul/13

Canteiro de obras BR392
Autorização para
captação de água
subterrânea
Jazida Alternativa
Jazida Alternativa
Limpeza e manejo de
banheiros químicos
Retirada de resíduos
sólidos
Retirada de resíduos
líquido
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Atendimento às condicionantes da Licença de Instalação N° 453/2007

As obras de duplicação da BR-392 foram licenciadas pelo IBAMA pela LI n° 453/2007. O quadro a seguir
apresenta o estado de atendimento às condicionantes da licença de instalação neste semestre.
Quadro 20. Atendimento às condicionantes da Licença de Instalação N° 453/2007 (Lotes 2 e 3).
Condições Específicas

Estado

1.1 Providenciar, antes efetivo início das obras, a constituição de equipe responsável pela gestão ambiental do
empreendimento que deverá ser responsável pela supervisão da execução de todos os programas ambientais
previstos no Plano Básico Ambiental aprovado pelo IBAMA.
1.2 Firmar em até 90 (noventa) dias, junto a Secretaria Executiva da Câmara de Compensação Ambiental do
IBAMA – SECEX/CCA/IBAMA, Termo de Compromisso específico para atendimento à Compensação Ambiental,
conforme define ao artigo 36, da Lei n°9985/00, sob pena de nulidade desta licença.
1.3 Fica proibida a deposição de matérias excedentes nas áreas úmidas atravessadas pela rodovia.
1.4 Qualquer necessidade de intervenções em Áreas de Preservação Permanente deverá ser precedida da
respectiva Autorização de Supressão de Vegetação a ser emitidas por esse Instituto após o início dos trabalhos
da supervisão ambiental e mediante solicitação específica pelo DNIT.
1.5 Comunicar ao IBAMA os responsáveis técnicos pela execução dos Programas Ambientais previstos no PBA,
sendo que estes devem estar devidamente registrados no Cadastro Técnicos Federal.
1.6 Apresentar Relatórios Semestrais referentes à execução dos programas ambientais aprovados no âmbito do
PBA.
1.7 Definir, em até 90 (noventa) dias, a quantidade, localização e detalhamento do projeto das áreas de refúgio a
serem implantados nas duas pistas da rodovia e nos dois lotes de obras.
1.8 Definir em 90 (noventa) dias, em conjunto co o IBAMA a questão das passagens de fauna sob as duas
pistas da rodovia (quantidade, localização e dimensionamento) e das barreiras (cerca, telas ou outras estruturas
de contenção) visando reduzir as ocorrências de atropelamento de animais.
1.9 Apresentar projeto executivo alterado prevendo a instalação de passagens de fauna sob as duas pistas (nova
e antiga) nos pontos acordados em conjunto com o IBAMA e DNIT, em até 90 (noventa) dias após a reunião
determinada na condicionante 2.8.
1.10 Encaminhar, em até 90 (noventa) dias, complementação do projeto executivo da rodovia indicando os
aspectos construtivos e as medidas que serão adotadas para mitigar ou mesmo evitar que a ocorrência de
sinistros rodoviários com cargas perigosas venha causar qualquer tipo de impacto ambiental nas áreas úmidas,
como a várzea do São Gonçalo, Saco da Mangueira, Banhado da Mulata, Banhado do Vinte e Cinco e,
principalmente, na bacia do Santa Bárbara, que abrange a represa utilizada no abastecimento público do
municípios de Pelotas.
2.11 As Jazidas, caixas de empréstimo, bota-foras e áreas de apoio, indicadas no projeto executivo estão
contempladas nesta licença de Instalação. Para as jazidas, bota-foras e áreas de apoio, localização fora da faixa
de domínio da rodovia, há necessidade do empreendedor requerer a Licença de Operação objetivando a sua
exploração. Para as jazidas, caixas de empréstimo, bota-foras e áreas de apoio não contempladas no projeto
executivo, o empreendedor com vistas a sua exploração, deverá seguir os procedimentos do licenciamento
ambiental ordinário. O licenciamento ordinário. O licenciamento destas áreas deverá ser feito junto ao IBAMA.
2.12 O programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência, para o período de implantação
do empreendimento, deverá ser complementado em até 90 (noventa) dias, incluindo todas as áreas
ambientalmente sensíveis com especial atenção ao trecho da transposição da Barragem de Santa Bárbara.
2.13 Iniciar o programa de monitoramento de ruídos antes do início das obras, incluindo pontos adicionais nas
áreas correspondentes à Várzea do Canal de São Gonçalo e Banhado do Vinte-e-Cinco.
2.14 O Programa de Prevenção de Queimadas deverá ser integrado ao Programa de Gerenciamento de riscos e
Plano de Ação de Emergência, devendo prever sistema de aviso de incêndios longa da rodovia.

Atendida
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Condições Específicas

Estado

2.15 Encaminhar em 120 (cento e vinte) dias, para ciência deste Instituto, o detalhamento sobre a quantificação
e definição da destinação a ser dada aos exemplares das espécies arbóreas protegidas a serem afetados pelos
trabalhos de limpeza da faixa de dominó, conforme a escolha final do lado de duplicação da rodovia.
2.16 Complementar em 90 (noventa) dias, o programa de Resgate de Germoplasma (voltado para espécies
arbóreas com interesse econômico, medicinal e paisagístico) e de plantas vivas (principalmente voltado para as
epífitas), contemplando um subprograma que vise divulgar as técnicas de manutenção e reprodução das
orquídeas à população da localidade de Povo Novo.
2.17 Iniciar o programa de Resgate de Germoplasma antes dos trabalhos de supressão da vegetação na faixa
de domínio, definindo-se previamente os locais de recebimento, manutenção provisória e de multiplicação do
material a ser coletado.
2.18 As obras de implantação do empreendimento deverão ser temporariamente suspensas nas proximidades
do Banhado do Vinte-e-Cinco durante os meses de dezembro e janeiro correspondentes ao período de
reprodução da ave “veste-amarela” (Xanthopsar flavus), espécies ameaçada de extinção.
2.19 Não estão autorizadas quaisquer atividades referentes às obras relativas ao empreendimento em questão,
para os segmentos rodoviários onde estão previstas atividades de captura e translocação de peixes da família
Rivulidae até que as mesmas estejam completas de acordo com o programa apresentado e aprovado por este
IBAMA.
2.20 Complementar o Programa de Monitoramento de Fauna em 90 (noventa) dias considerando:
 Indicação das espécies bioindicadoras a serem monitoradas;
 Indicação dos pontos de monitoramento e das áreas de controle (apresentando-os em mapa
georeferenciado), sendo que estas deverão possuir tamanho total representativo e contemplando todas
as fitofisionomias distribuídas ao longo da Área de Influencia Direta do empreendimento;
 Detalhamento do número de armadilhas a serem utilizadas para amostragem dos pequenos mamíferos;
 Inclusão da metodologia “parcelas de areia” para amostragem da mastofauna;
 Detalhamento do número de transectos e o tempo de permanência em cada ponto de parada no programa
de monitoramento da avifauna;
 Inclusão do monitoramento de avifauna em formações florestais como e entorno do arroio Pelotas;
 Inclusão do uso de cercas associadas às armadilhas de queda para amostragem da herpetofauna;
 Apresentação das medidas mitigadoras aos impactos previstos para o empreendimento.

Atendida

2.21 O programa de monitoramento da fauna deverá ser iniciado antes da data prevista para os trabalhos de
limpeza da cobertura vegetal da faixa de domínio.
2.22 Encaminhar, para ciência e acompanhamento deste Instituto, os resultados do diagnóstico, a ser
elaborado com o acompanhamento da FUNAI, de demandas em áreas indígenas que requisitam a regularização
fundiária no Estado do Rio Grande do Sul.
2.23 Encaminhar, em até 90 (noventa) dias, manifestação do INCRA confirmando que a comunidade
“Quilongongo” não está na área de influência Direta do empreendimento, conforme afirma o PBA apresentado.
2.24 Readequar, em até 90 (noventa) dias, o Programa de Comunicação Social, contemplando as demandas da
comunidade, possibilitando a democratização das informações da execução das obras junto às comunidades
afetadas pela duplicação da BR 392/RS – Trecho Pelotas – Rio Grande bem como disponibilizando as peças
publicitárias utilizadas nesse programa e atestando as parcerias com a sociedade civil, garantindo a participação
dos setores mais organizados da população que serão afetados pelo empreendimento.
2.25 Considerar a existência de execuções irregulares às margens da rodovia e contemplar os direitos dessas
comunidades, promovendo, caso seja necessário, o deslocamento dessa população em consonância com a
legislação específica na condução de reassentamentos e/ou desapropriação.
2.26 Apresentar cadastro informatizado contendo todas as propriedades que deverão ser objeto de indenização
de terras e benfeitorias.
2.27 Apresentar dados comprobatórios sobre a formação dos processos administrativos de indenização e
benfeitorias individuais.

Atendida
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Estado

2.28 Os reassentamentos e as desapropriações deverão ser acompanhados do Programa de Comunicação
Social, de forma que haja divulgação dos critérios e alternativas de negociação, tornando o processo
transparente não só para aqueles que terão suas propriedades atingidas, como para a população de modo geral.
2.29 Apresentar ao IBAMA os seguintes documentos referentes ao Programa de indenização de Terras e
Benfeitorias:
 Detalhamento das ações de desapropriação/reassentamento;
 Localização (Km, coordenadas, municípios, área desapropriação etc.);
 Lotes (parcialmente atingido, totalmente atingido, total);
 Lotes (com benfeitorias, sem benfeitorias, total geral);
 Fotografias dos lotes;
 Proprietários (residentes, não-residentes, espólio, total geral);
 Moradores Atingidos (número de residentes por lotes, idade, sexo. Raça, renda familiar, tempo de moradia
no local);
 Cronograma das ações indicadas no Programa de Reassentamento.

Em
andamento

2.30 Readequar, em até 90 (noventa) dias, o Programa de Educação Patrimonial contemplando duas vertentes:
formal e informal. A formal deverá ser aplicada junto às escolas, centro culturais, museus, casas de memórias, e
universidades existentes na áreas, e a informal junto às comunidades existentes e que serão afetadas pela
duplicação das rodovias BR-116 e BR-392, de acordo com o que determina a Portaria 230/02, do IPHAN.
2.31 Readequar, em até 90(noventa) dias, o Programa de Educação Ambiental, que deverá contemplar
qualificação específica para os multiplicadores, tempo de execução e que instituições estarão envolvidas com
essa atribuição.
2.32 Todos e quaisquer processos construtivos tais como implantação de vias de acesso, exploração de
jazidas, a serem executadas posteriormente à prospecção realizada, deverão receber obrigatoriamente
acompanhamento na forma de Monitoramento Arqueológico por equipe de arqueologia.
2.33 Deverá ser encaminhado a este Instituo análise do IPHAN sob o “Relatório Final de Prospecção
Arqueológica”, a ser confeccionado pela equipe técnica responsável e com o objetivo de apresentar resultados
deste Programa Básico ambiental.
2.34 Readequar, em até 90 (noventa) dias, o Programa de Educação Ambiental, que deverá contemplar:
qualificação específica para os multiplicadores; tempo de execução; instituições estarão envolvidas com essa
atribuição.

Atendida
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Anexo 1
Registro Fotográfico do Avanço das Obras

ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Acesso ao Bairro Parque Marinha – Rio Grande (Lote 3)

Vista do acesso ao bairro Parque Marinha (Km 18+050), L3, março de 2011.

Concreto rolado - CCR (Km 18+050), L3, maio de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Arroio Martins (Lote 3)

BTCC em execução (Km 20+322), L3, março de 2011.

Bueiro celular em execução (Km 20+322), L3, abril de 2011.

2 | Pelotas RS | Agosto | 2011

ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Vista do bueiro executado e bueiro da pista existente (Km 20+322), L3, julho de 2011.

Bueiro conclído (Km 20+322), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Km 22 – Viaduto sobre linha ferroviária (Lote 3)

Aterro em execução na cabeceira do viaduto sobre a ferrovia a ser executado (Km 22+300), L3, junho de 2010.

Pilares em execução do viaduto sobre ferrovia (Km 22 +400), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Terraplenagem (Km 22+400), L3, julho de 2010 – Foto DNIT.

Vista do trecho com concreto rolado concluído (Km 22+450), L3, abril de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Vista do trecho com concreto placa executado (Km 22+400), L3, julho de 2011

Km 23 + 400 – Arroio do Japonês (Lote 3)

Aplicação de concreto rolado (Km 23+400), L3, março de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Bueiro celular executado (Km 23+400), L3, julho de 2011.

Km 26+000 – Arroio Cabeças (Lote 3)

Vista do bueiro existente LD (Km 26+000), L3, março de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Desvio de arroio para construção de bueiro celular (Km 26+000), L3, junho de 2011.

Berço de bueiro celular em execução (Km 26+000), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Bueiro em construção com desvio do Arroio das Cabeças (Km 26+000), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Desapropriações – Vila da Quinta – Km 26 (Lote 3)

Imóveis desapropriados na Vila da Quinta (Km 26 + 550), L3, fevereiro de 2009.

Demolição de imóveis desapropriados na Vila da Quinta (Km 26 + 520), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Imóveis desapropriados na Vila da Quinta (Km 26+600), L3, maio de 2011.

Área desapropriada já demolida na Vila da Quinta (Km 26+600), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Km 32 – Viaduto sobre ferrovia (Lote 3)

Vista da passagem de trem em nível em local de futuro viaduto (Km 32+000), L3, julho de 2010 – Foto DNIT.

Pilares em execução do viaduto sobre ferrovia (Km 32+000), L3, abril de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Desvio construido para permitir construção de viaduto sobre ferrovia (Km 32+000), L3, julho de 2011.

Escoramento do viaduto sobre ferrovia (Km 32+000), L3, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Banhado do Vinte-e-Cinco (Km 35 e 36) (Limite entre Lotes 2 e 3)

Terraplenagem em ponta de aterro (Km 35+800), L2, fevereiro de 2011.

Sub-base compactada (Km 36+100), L2, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Obras no Km 41 – Distrito de Povo Novo (Lote 2)

Atividade de supressão de vegetação na região do Povo Novo (Km 41 + 250), L2, fevereiro de 2011.

Compactação de aterro da rua lateral (Km 41+050), L2, junho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Aplicação da base (Km 41+650), L2, julho de 2011.

Imprimação de base (Km 41+800), L2, julho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Km 41 + 500 (Lote 2)

Lastro de rachão para execução de berço de bueiro (Km 41+500), L2, maio de 2011.

Bueiro celular em execução (Km 41+500), L2, junho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Bueiro celular com o corpo concluído (Km 41+500), L2, julho de 2011.

Desapropriações – Distrito de Povo Novo (Lote 2)
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS
Vista aérea do Distrito de Povo Novo (Km 42+600), L2, março de 2009.

Propriedades indenizadas por desapropriação no Distrito de Povo Novo (Km 42+600), L2, janeiro de 2008 – Foto DNIT.

Vista da obra do muro interno da escola Alfredo Ferreira Rodrigues (sentido Pelotas – Rio Grande). (Km 42+600), L2, junho de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Vista das obras da escola Alfredo Rodrigues (Sentido Rio Grande – Pelotas. Km 41+600), L2, junho de 2011.

Imóveis desapropriados no Povo Novo (Km 42+700), L2, janeiro de 2008.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Imóveis demolidos no Povo Novo, L2, maio de 2011.

Obras no Km 43 (Lote 2)
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS
Remoção de solos moles e execução de aterro (Km 43+100), L2, maio de 2011.

Transplante de corticeira-do-banhado (Km 43+100), L2, maio de 2011.

Remoção de solos moles e execução de aterro (Km 43+100), L2, maio de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Aterro para rua lateral do Povo Novo (Km 43+200), L2, junho de 2011.

Km 53 ao 58 (Lote 2)

Vista aérea a ponte existente sobre o Várzea III (Km 53+500), L2, março de 2009 – Foto DNIT.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Construção da ponte sobre o Várzea III (Km 53+500), L2, março de 2011.

Ponte sobre o Várzea III com lajes de transição executadas (Km 53+500), L2, julho de 2011.

24 | Pelotas RS | Agosto | 2011

ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Aplicação de base (Km 53+500), L2, julho de 2011.

Aterro executado (Km 57+200), L2, março de 2011.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Remoção da camada de sobrecarga (Km 57+400), L2, julho de 2011.

Cravação de geodrenos (Km 58+850), L2, julho de 2010 – Foto DNIT.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Km 59 – Viaduto sobre linha férrea (Lote 2)

Vista do viaduto existente sobre ferrovia (Km 59+100), L2, fevereiro de 2008 - Foto DNIT.

Vista aérea da ponte existente sobre ferrovia (Km 59+150), L2, março de 2009.
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ANEXO 01 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AVANÇO DAS OBRAS

Viaduto sobre ferrovia em obras (Km 59+100), L2, março de 2011.

Vista do viaduto sobre ferrovia em obras (Km 59+100), L2, julho de 2011.
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Anexo 2
Gestão Ambiental das Obras
a) Atas de reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras
b) Modelo de Check List

Gestão Ambiental BR392/116
Programa Ambiental da Construção – Check List

LOTE:

CANTEIRO:

DATA:

INSPEÇÃO DOS ITENS DA AUTORIZAÇÃO GERAL
N°
1
2

As embalagens plásticas de óleo lubrificante adquiridas em comércio varejista
estão sendo devolvidas voluntariamente no ponto de compra?

3

As usinas de concreto, se houverem, estão licenciadas junto ao órgão ambiental
competente?

5
6
7
8

QUANTO AOS RESÍDUOS

A.1

Os resíduos estão sendo segregados corretamente?

A.2

Os locais de armazenamento de resíduos estão sendo identificados?

A.3

Os resíduos perigosos (classe i: óleo usado, material contaminado com óleo,
etc) estão em local coberto e sobre piso com barreiras de contenção?

A.4

Os resíduos orgânicos estão armazenados em local fechado?

A.5

As licenças de operação e autorização dos transportadores estão em dia?

A.6

Os caminhões que transportam os resíduos estão identificados?

A.8
A.9

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

Os veículos (carros, caminhões, tratores, etc.), máquinas e equipamentos, estão
sendo lavados em rampas ou áreas dotadas de piso impermeável com
drenagem para caixa separadora água/óleo?
Os taludes de corte/aterro foram enleivados logo após sua implantação e/ou
adotadas medidas de controle de processos erosivos?
A(s) jazida(s) e pedreira(s) a serem utilizadas no empreendimento estão
licenciadas pelo órgão ambiental competente?
O descarte de bota‐foras está sendo realizado em locais licenciados pelo órgão
ambiental competente?
Os resíduos gerados no canteiro de obras em questão estão dispostos em locais
devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente?

A

A.7

AND

A

As embalagens plásticas de atividades que utilizem óleos lubrificantes estão
sendo recolhidas pelo fornecedor(es) atacadista(s) (fabricante ou fornecedor)?

4

N.A

CONDIÇÃO/RESTRIÇÃO

As licenças de operação e autorização dos destinatários de resíduos estão em
dia?
Os resíduos do ambulatório estão armazenados adequadamente? (em caixas
lacradas com a identificação: 6.1 tóxico ou 6.2 infectante)
Os resíduos ambulatoriais são recolhidos por transportador autorizado e com
caminhão/carro identificado? (6.1 tóxico ou 6.2 infectante)

B

QUANTO AOS PRODUTOS QUÍMICOS

B.1

Os cilindros de gases estão devidamente identificados?

B.2

Os cilindros de gases estão armazenados sobre carrinhos?

B.3

Os cilindros de gases vazios estão armazenados em local longe de fontes de
ignição?

B.4

Os produtos químicos estão armazenados sobre bacias de contenção?

1

Gestão Ambiental BR392/116
Programa Ambiental da Construção – Check List

B
B.5
B.6

QUANTO AOS PRODUTOS QUÍMICOS

B.7

Os tanques de combustível possuem identificação do produto?

B.8

Os tanques de combustível possuem identificação de risco do produto?

B.9

O posto de combustível possui alvará (licença) para operar?

B.10

As embalagens vazias de produtos químicos estão sendo corretamente
segregadas?

B.11

Os produtos químicos estão armazenados em suas embalagens originais?

B.12

As embalagens de produtos químicos estão devidamente identificadas?

B.13
B.14

A

N.A

AND

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

A

N.A

AND

N. AP

Na área onde estão armazenados os produtos químicos, há a identificação da
periculosidade dos mesmos ou ficha de informação dos produtos químicos
(fispq)?
Os líquidos inflamáveis estão armazenados longe de fontes de ignição (solda,
maçarico, cigarro, descarga elétrica, etc)?

O local da troca de óleo lubrificante possui bacia de contenção sobre piso de
concreto?
O óleo lubrificante usado está armazenado em tonéis sobre piso de concreto?
Obs: não será aceito tanque subterrâneo para armazenagem de óleo
lubrificante usado

B.15

Há kit emergencia ambiental no canteiro?

B.16

A central de carpintaria está isolada?

C

QUANTO AOS VETORES

C.1

Há objetos com potencial acúmulo de água (pneus, tambores de produtos,
bombonas)?

C.2

Os tonéis, pneus, bombonas e tambores estão armazenados em local coberto?

C.3

Há animais soltos nos canteiros?

D

QUANTO À FLORA

D.1

O transplante de árvores e epífitas está sendo eficiente?

D.2

O estaleiro da madeira cortada é feito em local adequado?

E

QUANTO À FAUNA

E.1

A ocorrência dos animais silvestres encontrados está sendo comunicada ao
responsável pela fauna?

F

QUANTO AO TRANSPORTE

F.1

Os caminhões que transportam o material mineral estão sendo cobertos com
lona?

F.2

Os caminhões que transportam a lenha portam as devidas DOF´s?

F.3

Os resíduos que estão saindo da obra estão tendo destinação à locais
licenciados (aterros, bota‐foras)?
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G

SAÚDE PÚBLICA

G.1

Os alojamentos são arejados, com telas nas janelas e em local apropriado?

G.2

Os banheiros são adequados e mantidos limpos?

G.3
G.4

A

A preparação de alimentos está adequada e em local devidamente higienizado?

G.6

Os alimentos perecíveis são mantidos sob refrigeração adequada?

G.8

G.9

AND

N. AP

O refeitório possui telas nas janelas, é ventilado e em condições adequadas de
higiene?
A cozinha possui telas nas janelas, é ventilada e em condições de higiene
adequada?

G.5

G.7

N.A

Os alimentos não perecíveis estão acondicionados em recipientes adequados,
higienizados e protegidos contra insetos e roedores em geral?
A alimentação fornecida nas frentes de obras está devidamente acondicionada
em embalagens apropriadas, hermeticamente fechada e devidamente
higienizada?
A alimentação fornecida no refeitório está devidamente acondicionada em
embalagens apropriadas, hermeticamente fechada e devidamente higienizada?

G.10

O material de primeiros socorros está adequado?

G.11

Uso de EPI.

Legenda:
A: Atendido

N.A:

Não atendido

AND

Em andamento

N. AP:

Não aplicável

Observações:

Responsável: ___________________________
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Anexo 3
Supervisão Ambiental das Obras
a) Lista de documentos emitidos
b) Registros de Atividade
c) Comunicações de Não Conformidade

Anexo – Supervisão Ambiental das Obras

Registros de Atividade elaborados no período.
Documento

Data

Lote

Km

Assunto
Areia de
construção
observada em
propriedade
privada

RA01

03/05/2011

3

28+800 - direito

RA02

24/05/2011

2

43+300 - direito

Areia de
construção

RA03

24/05/2011

3

13+300/400/700;
23+420; 29+700;
31+950 - DIREITO

Areia de
construção.

RA04

24/05/2011

2

43+300 - DIREITO

Areia de
construção

RA05

01/06/2011

3

RA06

01/06/2011

2

RA07

30/06/2011

3

RA08

30/06/2011

3

RA09

30/06/2011

2

RA10

05/07/2011

2

Vistoria de
verificação do
14+650 - 15+650
andamento da
retirada de solos
moles
Conformação de
53+500 (viaduto várzea talude – ponte
III)
sobre o arroio
Várzea III
Observações
Canteiro de obra
sobre o check list
aplicado
Supervisão de
rotina em frentes
10+500 ao 32+150
de obra e Saúde e
Segurança no
Trabalho
Check List do
Canteiro de obra/Frente canteiro de obra e
de Obra
vistoria de rotina
na frente de obra
Carreamento de
36+100-direito
material para área
úmida
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Detalhes
Solicitação de informações
referente ao mencionado, bem
como sobre as ações da
construtora para remediar o
ocorrido.
Recolhimento e contenção do
material arenoso no trecho. Revisão
de áreas com processos
semelhantes no respectivo lote
Retirada do material arenoso
carreado. Revisão e contenção de
material arenoso ao longo do
respectivo lote.
Recolhimento e contenção do
material arenoso no trecho. Revisão
de áreas com processos
semelhantes no respectivo lote.
Solicita cronograma à construtora.

Solicita cronograma.
Ineficiência na rampa de lavagem e
tanque de combustível, ferros
depositados em local inapropriado
Carreamento de areia além da faixa
de domínio, derrame de material de
imprimação dos caminhões, Lixo
disposto diretamente no solo e a
Falta de EPI completo.
Entulho, lixeira e fogo
Verificado carreamento de areia
assoreando área úmida

REGISTRO DE ATIVIDADE
DATA

03/05/2011

LOTE

3

ESTACA

28+800 – LADO DIREITO

OBJETO

Areia de construção observada em propriedade privada.
DESCRIÇÃO

No referido local, ocorre carreamento de areia para o interior de propriedade rural adjacente e,
segundo o proprietário, devido à elevação do terreno e afrouxamento da cerca (arames), os animais
domésticos (bovinos) ficam favorecidos à fuga para a rodovia. Tais situações são contrárias ao PBA do
empreendimento, o qual cita (pág. 190 – TOMO I): (...) preservar a paisagem natural e de promover o
menor impacto possível ao meio ambiente, os desmatamentos e limpezas de terrenos deverão ser
rigorosamente restritos às áreas absolutamente necessárias à realização das obras de construção do
projeto rodoviário e de suas instalações de apoio, entre outras diretrizes.
OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Solicitamos informação referente ao mencionado, bem como sobre as ações da construtora para
remediar o ocorrido.

Péricles Godinho
SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO DE ATIVIDADE ‐ 02
DATA

24/05/2011

LOTE

2

ESTACA

43+300 – LADO DIREITO

OBJETO

Areia de construção.
DESCRIÇÃO

No referido local, início de processo de carreamento de areia para o interior do ambiente adjacente,
com grande possibilidade de se agravar através da precipitação e conseqüente perda de material,
além de invasão de áreas além da faixa de domínio. Situação contrária ao PBA do empreendimento:
As áreas que forem objeto da operação de desmatamento, seguido da terraplenagem, portanto
expostas, haverá de receber proteção/contenção, durante a fase de obras, assim como se realizada
drenagem provisória, de modo a se evitar carreamento do material ou início de processos erosivos
com possibilidade de consequentemente, assoreamento de corpos hídricos. Posteriormente à
realização das obras, essas áreas receberão o necessário tratamento de contenção e estabilização,
seguida de proteção vegetal (TOMO I, página 195).
OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Recolhimento e contenção do material arenoso no trecho. Revisão de áreas com processos
semelhantes no respectivo lote.

SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Início de processo
carreamento de areia (km 43+300).

erosivo

e Foto 02. Processo erosivo e carreamento de areia
(km 43+340).

REGISTRO DE ATIVIDADE ‐ 03
DATA

24/05/2011

LOTE

3

ESTACAS

13+300/400/700; 23+420; 29+700; 31+950 – LADO DIREITO

OBJETO

Areia de construção.
DESCRIÇÃO

Nos referidos locais, processos erosivos e/ou de carreamento de areia, configurando perda de
material, sobreposição do mesmo sobre vegetação aquática, além de invasão de áreas além da faixa
de domínio (propriedade adjacente). Situação contrária ao PBA do empreendimento: As áreas que
forem objeto da operação de desmatamento, seguido da terraplenagem, portanto expostas, haverá
de receber proteção/contenção, durante a fase de obras, assim como se realizada drenagem
provisória, de modo a se evitar carreamento do material ou início de processos erosivos com
possibilidade de consequentemente, assoreamento de corpos hídricos. Posteriormente à realização
das obras, essas áreas receberão o necessário tratamento de contenção e estabilização, seguida de
proteção vegetal (TOMO I, página 195).
OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Retirada do material arenoso carreado. Revisão e contenção de material arenoso ao longo do
respectivo lote.

SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Processo erosivo e carreamento de areia Foto 02. Processo erosivo e carreamento de areia
(km 13+300).
para além da faixa de domínio (km 13+700).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 03. Carreamento de areia sobre vegetação Foto 04. Processo erosivo e carreamento de areia
aquática (km 23+420).
(km 29+700).

Foto 03. Processos erosivos e de carreamento de Foto 03. Carreamento de areia para o interior de
areia (km 31+950).
propriedade adjacente (km 31+950).

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO DE ATIVIDADE ‐ 06
DATA

01/06/2011

LOTE

2

ESTACA

53+500 (viaduto várzea III)

OBJETO

Conformação de talude – ponte sobre o arroio Várzea III
DESCRIÇÃO

A Supervisão Ambiental constatou no referido local areia sendo carreada para o corpo de água por
falta de conformação e estabilização do talude.

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Solicitar cronograma.

SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Carreamento de areia para o corpo de Foto 02. Talude não conformado, falta de
água.
estabilização.
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REGISTRO DE ATIVIDADE
DATA

30/ 06/2011

LOTE

3

ESTACA

Canteiro de obra

OBJETO

Observações sobre o check list aplicado
DESCRIÇÃO

Aspectos gerais:
a) Eficiência em atendimento a comunicação verbal no momento da execução do check list;
b) Sinalização eficiente, sendo quantidade e localização satisfatórias;
c) Organização setorial adequada, sendo bem delimitada e conveniente.
Itens verificados que necessitam atenção:
a) Deposição de ferro, próximo a fonte de energia (foto 01), em contato direto com o solo (foto
02), em meio à vegetação alta (foto 03) e caixas de descarte além da capacidade de suporte
(foto 04);
b) Rampa de lavagem com laterais incompletas (foto 05 e 06), resíduos e produtos com
potencial contaminante dispostos fora do piso impermeável (foto 19, 20 e 21);
c) Escoamento canalizado de material derivado de concreto para área natural (foto 07 e 08);
d) Abastecimento de combustível com canaletas de pouca profundidade e bacia de contenção
com acumulo de água (foto 09 e 10);
e) Estruturas e materiais que possibilitam acúmulo de água parada (foto 11 e 12), entulho em
diversos pontos (foto 13, 14, 15 e 16) e pneus sem acondicionamento adequado (foto 17 e
18).

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Atenção aos itens solicitados.

SUPERVISOR

1

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Ferro disposto junto a painel eletrônico.

Foto 02. Material ferroso disposto diretamente ao
solo.

Foto 03. Material ferroso entre vegetação.

Foto 04. Caixa de descarte saturada.

Foto 05. Estrutura incompleta de canalização, lado
esquerdo.

Foto 06. Estrutura incompleta de canalização, lado
direito.

2

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 07. Canalização para escoamento de resíduos em
área natural.

Foto 08. Canalização para escoamento de resíduos em
área natural.

Foto 09. Canaleta rasa.

Foto 10. Acúmulo de água.

Foto 11. Estrutura que possibilita acúmulo de água.

Foto 12. Estrutura com acúmulo de água podendo
servir como criadouro de vetores.

3

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 13. Resíduos sólidos sem acondicionamento
adequado.

Foto 14. Entulho sem acondicionamento.

Foto 15. Resíduo de marcenaria dispostos de forma
inadequada.

Foto 16. Resíduo sem acondicionamento apropriado.

Foto 17. Pneus acondicionados inadequadamente.

Foto 18. Pneu com acúmulo de água.
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Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 19. Produto disposto em local sem piso
impermeável.
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Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO DE ATIVIDADE
DATA

30/06/2011

LOTE

3

ESTACA

10+500 ao 32+150

OBJETO

Supervisão de rotina em frentes de obra e Saúde e Segurança no Trabalho
DESCRIÇÃO

Itens verificados que necessitam atenção:
a) Carreamento de areia além da faixa de domínio soterrando áreas naturais ou úmidas nos km
32, 29+920, 29+620, 28+300, 28+250, 28+230, 21+640 e 22;
Conforme PBA itens 5.2.2.5.1 e 5.2.2.5.2
b) Manutenção nos sacos de areia e limpeza da pista nos km 21+790 e 32 (foto 01 e 02);
c) Material contaminado (luvas e estopas usadas) (foto 03); Conforme Resolução CONAMA n°
009/93 e derrame de material de imprimação dos caminhões, no km 21+790 (lado direito) e
22 (foto 04 e 05);
d) Lixo disposto diretamente no solo, sem presença de lixeiras nos km 10+500 e 14+000 (foto 06
e 07);
e) Falta de EPI completo no km 20+900 e 32+000 (foto 08 e 09);
Itens positivos:
a) Banheiros Químicos bem localizados e limpos;

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Atenção aos itens solicitados.

SUPERVISOR

1

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Limpeza da pista (km 21+790).

Foto 02. Manutenção e limpeza (km 32).

Foto 03. Material de imprimação (km 21+790 Foto 04. Contaminante ambiental coberto com
lado direito).
areia (km 21+790 lado direito).

Foto 05. Material contaminante disposto
diretamente no solo (km 22).

Foto 07. Lixo disposto diretamente no solo km
10+500.

2

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 08. Verificou‐se a falta de lixeiras para
acondicionamento de resíduos nos km 10+500.

3

Gestão e Supervisão Ambiental da BR‐392

REGISTRO DE ATIVIDADE
DATA

30/06/2011

LOTE

2

ESTACA

Canteiro de obra/Frente de Obra

OBJETO

Check List do canteiro de obra e vistoria de rotina na frente de obra
DESCRIÇÃO

Itens em conformidade:
a) Eficiência em atendimento a comunicação verbal no momento da execução do check list;
b) Sinalização eficiente, sendo em número satisfatório além de bem localizada;
c) Banheiros químicos bem localizados e limpos;
d) Organização setorial adequada e conveniente.
Itens verificados que necessitam atenção:
Canteiro de Obra
a) Lixeiras sem cobertura e identificação (foto 01);
b) Entulho disposto em local inapropriado (foto 02);
c) Oficina com canaleta condutora incompleta (foto 03);
Frente de obra
a. Na frente de obra lixeiras sem identificação, com lixo classe I e II misturados e lixo fora das
lixeiras (foto 04);
b. Fogo na área de vivência
Conforme PBA item n° 5.2.2.5.2

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Atenção aos itens solicitados.

SUPERVISOR

1
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Lixeiras sem identificação.

Foto 02. Entulho.

Foto 03. Canaleta incompleta.

Foto 04. Lixo no solo e classe I e II misturados.

Foto 05. Fogo na área vivência.
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Anexo – Supervisão Ambiental das Obras

Comunicações de Não Conformidade (CNCs) emitidas no período.
Documento

CNC 01

CNC 02

Data

04/03/2011

04/03/2011

Lote

3

2

Km

14+600
- direito

36+140
ESQUERDO

CNC 03

CNC 04

05/04/2011

12/05/2011

2

3

CNC 05

24/05/2011

3

CNC 06

30/06/2011

3

Assunto
Excesso de material sedimentar da
construção (areia) às margens do
Arroio Bolacha e junto às bases da
ponte da nova pista. Verificados
processos erosivos, de
assoreamento e estreitamento do
canal.

Verificado o transplante de espécies
arbóreas com poda excessiva e
porte grande, em desacordo com as
orientações da Supervisão
Ambiental Interina

Vistoria Canteiro de Obras
Capão do
- destinação inadequada de águas e
Leão
óleos residuais
- irregularidades quanto ao
tratamento e a destinação de
material lenhoso. Material com
diâmetro para lenha não seccionado
35+650em 1 metro de comprimento,
ESQUERDO
incorporação do mesmo ao material
de escavação e transporte em
caminhões não lonados, com
destinação à jazida EC 08
Acúmulo, por tempo prolongado, de
material lenhoso de grande porte
35+650
(troncos), com origem em
supressão de eucaliptos e
ESQUERDO
pinheiros-americanos ao longo da
faixa de domínio
28+300
Butiazeiros em condições
–
inadequadas
28+700
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Medidas Requeridas

Status

Retirada do excesso de areia
Em
e contenção/conformação
andamento
do talude, permitindo a
(aguarda
recomposição da margem
passagem de
do arroio e a passagem da
fauna)
fauna.
- Uso de equipamento de
medição de árvores
(gabarito)
- Procedimentos distintos,
comunicação e aguardo da
análise e encaminhamento
da Supervisão Ambiental, de
forma a atender o Ofício SAI
BR-392 no 07/2010
- registro detalhado do
número de indivíduos
manejados de cada espécie
enfaticamente protegida por
lei.
- Revisão dos pontos de
descarte de óleos e
emulsão.
- Revisar os locais de
estacionamento/manutenção
do maquinário, prevenindo a
contaminação do solo.
Retirada do material com
diâmetro para lenha da
jazida EC 08, secção em
metro, montagem de leiras
na faixa de domínio, próximo
ao local de supressão
(permitindo a cubagem) e
doação, com emissão de
recibo de doação.

Encerrada

Encerrada

Encerrada

Retirada dos troncos de
grande porte da faixa de
domínio e doação deste
material lenhoso para os
mesmos

Encerrada

adoção de medidas que
mantenham os exemplares
em condições ideias

Encerrada
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

04/03/2011

PROGRAMA AMBIENTAL

LOTE

03

LOCALIZAÇÃO

N° 01

Km 14+600 – direito

Programa ambiental para construção

DESCRIÇÃO
Excesso de material sedimentar da construção (areia) imediatamente às margens do Arroio Bolacha e
junto às bases da ponte da nova pista. Foram verificados processos erosivos, de assoreamento e
consequente estreitamento do canal.
MEDIDAS REQUERIDAS
Atender à solicitação do IBAMA, referente à retirada do excesso de areia e contenção ou
conformação do talude, permitindo a recomposição da superfície por toda a margem do arroio, assim
como permitir a passagem da fauna entre ambos os lados esquerdo e direito da rodovia.
Orienta‐se possibilitar o desenvolvimento da vegetação natural onde há luminosidade suficiente,
prevenindo processos erosivos.
Atender à condicionante no 2.3 da LI 453/2007, ao PBA (Programa Ambiental para Construção), e os
requerimentos do IBAMA (Memória de Reunião da Vistoria IBAMA de Outubro/2010 e comunicação
verbal em 02/03/2011) e comunicação verbal da Supervisão Ambiental (14/02/2011).
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:

14 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUPERVISOR
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras consorciadas
da seguinte maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais da
construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação de Não
conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um CNC.
O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora
responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas.
Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, no qual será
apresentada a justificativa da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

04/03/2011

PROGRAMA AMBIENTAL :

LOTE

02

LOCALIZAÇÃO

N° 02

KM 36+140 – ESQUERDO

PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL

DESCRIÇÃO
Foi verificado o transplante de espécies arbóreas com poda excessiva e porte grande, em desacordo
com as orientações estabelecidas nas Especificações Técnicas (Supervisão Ambiental Interina).

MEDIDAS REQUERIDAS
‐ Posição da construtora em relação ao transplante realizado.
Recordamos o seguinte:
‐ previamente ao manejo da vegetação arbórea protegida enfaticamente por lei, uso de equipamento
de medição de árvores (gabarito) como forma de auxílio ao atendimento das diretrizes constantes no
documento acima citado;
‐ quando da intenção de procedimentos distintos, comunicação e aguardo da análise e
encaminhamento da Supervisão Ambiental, de forma a atender o Ofício SAI BR‐392 no 07/2010;
‐ registro detalhado do número de indivíduos manejados de cada espécie enfaticamente protegida
por lei, constando a respectiva classificação (pequena, média ou grande), inclusive, no relatório
mensal.
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:
7 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUPERVISOR
Biól. Péricles Godinho
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras
consorciadas da seguinte maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais
da construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação
de Não conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um
CNC. O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à
construtora responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem
atendidas. Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, no qual
será apresentada a justificativa da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

05/04/2011

PROGRAMA

LOTE

02

LOCALIZAÇÃO

N° 03

CAPÃO DO LEÃO/RS

PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO, PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO
Em vistoria realizada no dia 28/03/2011 ao Canteiro de obras da Construtora Ivaí, município de Capão do
Leão/RS, foi verificada a destinação inadequada de águas e óleos residuais, além de emulsão, em
distintos pontos do canteiro, contaminando o solo. Pontos em desconformidade com o PBA (Programa
Ambiental para Construção – PAC), que prevê a verificação de caixas separadoras de óleos e graxas, em
pontos estratégicos da rede de drenagem, notadamente nas instalações de apoio às obras, de modo a
recolher e separar águas de lavagem de máquinas, de equipamentos e de veículos, promovendo‐se a
necessária separação, acumulação e remoção adequadas, de óleos, graxas e sobrenadantes, antes de
sua disposição final, em observância à Resolução CONAMA no 357/2005. Determinar que os resíduos
gerados nos canteiros, acampamentos e nas demais instalações de apoio, sejam coletados,
transportados e dispostos em local apropriado. O procedimento será obrigatoriamente do conhecimento
e da aprovação do Supervisor Ambiental e deverá estar em conformidade a Resolução CONAMA no
009/1993, no que se refere ao óleo lubrificante usado ou contaminado. Os efluentes industriais,
originados normalmente nos pátios de lavagem de veículos e peças, assim como nas áreas de estocagem
de produtos derivados de petróleo, serão recolhidos por sistemas de coleta e direcionados para sistemas
de caixas coletoras de óleo, passando por filtros apropriados (caixas de areia e britas), para remoção de
óleos e graxas, antes do descarte destes efluentes. O material recolhido nas caixas separadoras e
coletoras (óleos, graxas, demais derivados de petróleo), deverão ser acondicionados em tanques
apropriados a esse fim e destinados às indústrias de reciclagem desses produtos.
MEDIDAS REQUERIDAS
Revisão da totalidade dos pontos de descarte de óleos e emulsão, com o objetivo de interromper a
contaminação do solo, além da construção ou aperfeiçoamento de caixas de contenção ou bases de
concretos, onde necessário. Revisar os locais de estacionamento/manutenção do maquinário,
prevenindo os mesmos efeitos quanto aos cuidados com o solo.
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:

10 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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SUPERVISOR Biól. Péricles Godinho
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras consorciadas
da seguinte maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais da
construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação de Não
conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um CNC.
O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora
responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas.
Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, no qual será
apresentada a justificativa da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

12/05/2011

PROGRAMA

LOTE

03

LOCALIZAÇÃO

N° 04

35+650‐ LADO ESQUERDO

PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO, PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL

DESCRIÇÃO
Em vistoria realizada no dia 15/04/2011 (km 35+600), foram verificadas irregularidades quanto ao
tratamento e a destinação de material lenhoso. Material com diâmetro para lenha não
seccionado em 1 metro de comprimento, incorporação do mesmo ao material de escavação e
transporte em caminhões não lonados, com destinação à jazida EC 08. Tratam‐se de itens em
desconformidade com o PBA (Programa Ambiental para Construção – PAC, Programa Supressão
Vegetal – PSV e respectiva Autorização de Supressão de Vegetação ASV 208/2007):
“(...) material lenhoso (toras) resultantes do desmatamento deverá ser dada destinação/utilização
adequada como preceitua o Código Florestal (Lei nº 4771/65)”.
“Garantir o melhor aproveitamento do material lenhoso gerado durante o serviço de
desmatamento”.
“Material lenhoso não devera ser jogado indiscriminadamente em áreas de deposição de material
excedente”.
“Deverá ser dado aproveitamento econômico ao material lenhoso resultante das atividades de
supressão de vegetação”.
MEDIDAS REQUERIDAS
Retirada do material com diâmetro para lenha da jazida EC 08, secção em metro, montagem de
leiras na faixa de domínio, próximo ao local de supressão (permitindo a cubagem) e doação, com
emissão de recibo de doação.
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:

10 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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SUPERVISOR
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras da seguinte
maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais da
construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação de Não
conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um CNC.
O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora
responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas.
Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, no qual será
apresentada a justificativa da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

24/05/2011

PROGRAMA

LOTE

03

LOCALIZAÇÃO

N° 05

35+650‐ LADO ESQUERDO

PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO, PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL

DESCRIÇÃO
Em vistoria realizada no dia 23/05/2011 (entre os quilômetros 29+000 e 35+800), verificou‐se o
acúmulo, por tempo prolongado, de material lenhoso de grande porte (troncos), com origem em
supressão de eucaliptos e pinheiros‐americanos ao longo da faixa de domínio. Situação em
desconformidade com o PBA (Programa Ambiental para Construção – PAC, Programa Supressão
Vegetal – PSV e respectiva Autorização de Supressão de Vegetação ‐ ASV 208/2007):
•

“(...) material lenhoso (toras) resultantes do desmatamento deverá ser dada
destinação/utilização adequada como preceitua o Código Florestal (Lei nº 4771/65)”.

•

“Garantir o melhor aproveitamento do material lenhoso gerado durante o serviço de
desmatamento”.

•

“Deverá ser dado aproveitamento econômico ao material lenhoso resultante das
atividades de supressão de vegetação”.

MEDIDAS REQUERIDAS
Retirada dos troncos de grande porte da faixa de domínio e doação deste material lenhoso para
os mesmos.

PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:

15 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Troncos acumulados junto à faixa de Foto 02. Troncos de pinheiro‐americano (km
domínio (km 35+700 – lote 3).
35+670 – lote 3).
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Foto 03. Troncos de pinheiro‐americano (km Foto 04. Troncos e tocos de eucalipto (km
35+700 – lote 3).
35+670 – lote 3).
SUPERVISOR
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras da seguinte
maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais da
construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação de Não
conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um CNC.
O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora
responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas.
Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, após apresentada uma
justificativa, por escrito, da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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COMUNICAÇÃO DE NÃO‐CONFORMIDADE AMBIENTAL ‐ CNC
DATA

30/06/2011

PROGRAMA

LOTE

03

LOCALIZAÇÃO

N° 06

28+300 – 28+700

PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL E PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO
Durante vistoria realizada no dia 30/06/2011, no lote 3, verificou‐se sete (7) exemplares da
espécie Butia capitata (butiazeiros) estabelecidos em condições inadequadas, principalmente
devido ao acúmulo de materiais no entorno dos respectivos caules, caracterizando não‐
conformidades com o determinado na Licença de Instalação nº 453/2007 e o Plano Básico
Ambiental ‐ PBA do empreendimento (Programa Ambiental para Construção e Programa de
Supressão Vegetal), onde, dentre outras diretrizes, citam:
• Fica proibida a deposição de materiais excedentes nas áreas úmidas atravessadas pela rodovia;
• A área a ser objeto dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza deverá ser a
estritamente necessária à execução do projeto, evitando‐se a interferência desnecessária no
ambiente natural;
• Durante e após a retirada da camada vegetal da área a ser trabalhada, a preocupação com a
conservação do solo deve ser uma constante, devendo ser implantadas as medidas necessárias
para a contenção dos processos erosivos, evitando o carreamento de sólidos para dentro dos
corpos aquáticos e consequente assoreamento dos mesmos.
MEDIDAS REQUERIDAS
Retirada de materiais sólidos (areia e/ou caliça) do entorno dos caules dos exemplares assim
observados no trecho em questão e a adoção de medidas que mantenham os exemplares sem a
influência destes materiais, bem como, do excesso de água em seu entorno imediato.
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO:

7 dias
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto
01.
Butiazeiro
estabelecido.

inadequadamente

Foto 02. Butiazeiro com acúmulo de caliça.
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Foto 03. Butiazeiros com caule encoberto por Foto 04. Material carreado sobre os caules de
material excedente.
butiazeiros.
SUPERVISOR
Eventuais não conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia são notificadas às empreiteiras da seguinte
maneira:
1. Comunicação verbal ‐ CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da construtora.
2. Comunicação de Não Conformidade Ambiental ‐ CNC: notificação por escrito por não conformidades aos preceitos ambientais da
construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves reincidentes. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação de Não
conformidade.
3. Notificação de Não conformidade Ambiental ‐ NNC: gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a um CNC.
O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação de Não conformidade pode acarretar sanções contratuais à construtora
responsável.
As comunicações verbais, CNCs e NNCs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas.
Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NNC, após apresentada uma
justificativa, por escrito, da prorrogação e a nova data limite para adequação.
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Anexos – Relatório Semestral de Meio Ambiente 01/2011

Anexo 4
Programa de Supressão de Vegetação

Diagrama unifilar atualizado do manejo da vegetação - Lote 2 – Julho de 2011.
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Diagrama unifilar atualizado do manejo da vegetação - Lote 2 – Julho de 2011.
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Anexo 4

Informações relativas à supressão de espécies vegetais imunes ao corte ao longo da faixa de domínio no lote
2, no período de novembro de 2009 a julho de 2011. Fonte: Medições (Supervisão de Obras).
Data

km (aproximado)

Nome comum

Nome científico

Quantidade

26/11/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

27/11/2009

49+000

figueira-de-folha-miúda

Ficus organensis

3

27/11/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

4

30/11/2009

49+000

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

30/11/2009

49+000

figueira-de-folha-miúda

Ficus organensis

2

01/12/2009

49+000

figueira-de-folha-miúda

Ficus organensis

2

02/12/2009

49+000

figueira-de-folha-miúda

Ficus organensis

1

04/12/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

7

07/12/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

8

08/12/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

11

09/12/2009

49+000

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

18

12/02/2010

58+640

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

12

24/02/2010

58+820

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

17/05/2010

56+640

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

17/06/2010

49+140

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

18/06/2010

49+140

figueira-de-folha-miúda

Ficus organensis

2

18/06/2010

49+140

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

7

25/08/2010

58+520

figueira

Ficus sp.

1

06/09/2010

58+500

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

08/09/2010

58+460

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

5

14/09/2010

58+400

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

16/09/2010

59+260

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

14

17/02/2011

35+840

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

22/02/2011

40+360

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

25/02/2011

36+260

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

03/03/2011

36+340

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

4

09/03/2011

36+400

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

8

14/03/2011

41+520

figueira

Ficus sp.

1

14/03/2011

41+520

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

26

17/03/2011

40+580

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

18/03/2011

40+320

jerivá

Syagrus romanzoffiana

9

18/03/2011

40+320

figueira

Ficus sp.

1

01/04/2011

41+380

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

01/04/2011

41+380

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

11/04/2011

41+400

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

13/04/2011

41+460

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

15

15/04/2011

41+520

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

21

19/04/2011

41+500

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

5

25/04/2011

41+520

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

13

26/04/2011

41+500

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

14
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Data

km (aproximado)

Nome comum

Nome científico

Quantidade

27/04/2011

41+480

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

4

06/05/2011

42+780

figueira

Ficus sp.

1

13/05/2011

42+440

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

4

19/05/2011

45+480

jerivá

Syagrus romanzoffiana

7

20/05/2011

45+900

figueira

Ficus sp.

1

23/05/2011

42+760

figueira

Ficus sp.

1

27/05/2011

42+660

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

19

31/05/2011

42+580

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

31/05/2011

42+520

figueira

Ficus sp.

2
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Anexo 4

Indivíduos transplantados no lote 3, entre novembro de 2009 e julho de 2011, incluindo o estado fitossanitário
e localização. Fonte: Registros de campo da Supervisão Ambiental (Junho de 2011).
Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/
Margem

Coordenadas

1

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

2

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

3

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

4

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

5

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

6

butiazeiro

Butia capitata

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

7

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

8

butiazeiro

Butia capitata

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

9

butiazeiro

Butia capitata

3

33+120

3 / MD

378451 / 6456594

10

butiazeiro

Butia capitata

3

33+120

3 / MD

378451 / 6456594

11

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

35+800

3 / ME

378217 / 6459272

12

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

13

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

14

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

15

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

16

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

17

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

18

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

19

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

20

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

21

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

22

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

23

figueira

Ficus sp.

1

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

24

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

25

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378263 / 6459142

26

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378263 / 6459142

27

figueira

Ficus sp.

2

35+600

3 / ME

378263 / 6459142

28

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

29

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

30

figueira

Ficus sp.

2

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

31

butiazeiro

Butia capitata

3

35+600

3 / ME

378287 / 6459085

32

butiazeiro

Butia capitata

3

35+600

3 / ME

378287 / 6459085

33

butiazeiro

Butia capitata

3

35+460

3 / ME

378331 / 6458933

34

butiazeiro

Butia capitata

2

35+460

3 / ME

378331 / 6458933

35

butiazeiro

Butia capitata

2

35+400

3 / ME

378340 / 6458859

36

butiazeiro

Butia capitata

1

35+400

3 / ME

378340 / 6458859

37

butiazeiro

Butia capitata

1

35+360

3 / ME

378349 / 6458820

38

butiazeiro

Butia capitata

3

31+900

3 / ME

378459 / 6455237

39

butiazeiro

Butia capitata

2

31+900

3 / ME

378459 / 6455237
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Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/
Margem

Coordenadas

40

butiazeiro

Butia capitata

3

31+900

3 / ME

378459 / 6455237

41

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

42

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

43

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

44

butiazeiro

Butia capitata

3

20+560

3 / ME

386494 / 6449400

45

butiazeiro

Butia capitata

2

24+640

3 / MD

382628 / 6449817

46

butiazeiro

Butia capitata

3

24+640

3 / MD

382628 / 6449817

47

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

48

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

49

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

50

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

51

figueira

Ficus sp.

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

52

figueira

Ficus sp.

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

53

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

54

figueira

Ficus sp.

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

55

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

56

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

57

butiazeiro

Butia capitata

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

58

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

29+400

3 / MD

379636 / 6453151

59

butiazeiro

Butia capitata

1

28+400

3 / MD

380067 / 6452492

60

butiazeiro

Butia capitata

1

28+400

3 / MD

380081 / 6452474

61

butiazeiro

Butia capitata

2

28+450

3 / MD

380081 / 6452474

62

butiazeiro

Butia capitata

2

28+450

3 / MD

380081 / 6452474

63

butiazeiro

Butia capitata

2

28+500

3 / MD

380136 / 6452379

64

butiazeiro

Butia capitata

2

28+500

3 / MD

380161 / 6452331

65

butiazeiro

Butia capitata

3

26+900

BR-471

0380745 / 6450756

66

butiazeiro

Butia capitata

3

26+900

BR-471

0380745 / 6450756

67

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

68

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

69

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

70

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455403

71

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0380745 / 6450756

72

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0380745 / 6450756

73

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378372 / 6455500

74

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

75

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

76

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

77

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

78

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

79

Butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455428

80

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455428
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Anexos – Relatório Semestral de Meio Ambiente 01/2011

Anexo 5
Programa de Resgate de Germoplasma

Anexo 5

Epífitas resgatadas alternativamente no lote 2 (terreno da FEPAGRO), no período de janeiro a julho de 2011,
incluindo o estado fitossanitário e localização.
km
aproximado

Lote/
Margem

Coordenadas

Espécies de epífitas resgatadas (classificação estado fitossanitário)

36+360

2 / ME

378001 / 6459784

Cattleya intermedia (3); Aechmea recurvata (3)

36+360

2 / ME

378001 / 6459784

Aechmea recurvata (2); Rhipsalis sp. (2)

36+360

2 / ME

378001 / 6459784

Tillandsia aeranthos (2)

36+360

2 / ME

377976 / 6459735

Rhipsalis sp. (2)

36+360

2 / ME

377976 / 6459735

Aechmea recurvata (3); Tillandsia aeranthos (3); Pleurothallis smithiana (2)

36+360

2 / ME

377976 / 6459735

Tillandsia aeranthos (1)

36+360

2 / ME

377976 / 6459735

Aechmea recurvata (3)

36+360

2 / ME

377976 / 6459735

Aechmea recurvata (3); Tillandsia aeranthos (3); Rhipsalis sp. (2)

36+360

2 / ME

377955 / 6459722

Cattleya intermedia (3); Acianthera pubescens (2); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

377955 / 6459722

Aechmea recurvata (3);

36+360

2 / ME

377955 / 6459722

Aechmea recurvata (3); Cattleya intermedia (3); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

377941 / 6459699

Aechmea recurvata (2)

36+360

2 / ME

377941 / 6459699

Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

377941 / 6459699

Aechmea recurvata (3); Tillandsia aeranthos (3); Acianthera pubescens (2); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

3779922 / 6459680

Aechmea recurvata (3); Tillandsia aeranthos (3); Cattleya intermedia (3); Rhipsalis sp. (3)

36+360

2 / ME

377898 / 6459655

Aechmea recurvata (3); Rhipsalis sp. (2)

36+360

2 / ME

377898 / 6459655

Aechmea recurvata (2); Acianthera pubescens (1)

36+360

2 / ME

377898 / 6459655

Aechmea recurvata (2)

36+360

2 / ME

377878 / 6459639

Aechmea recurvata (3)

36+360

2 / ME

377878 / 6459639

Aechmea recurvata (3)

36+360

2 / ME

377878 / 6459639

Aechmea recurvata (1); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

378001 / 6459784

Aechmea recurvata (1); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

377855 / 6459626

Aechmea recurvata (2)

36+360

2 / ME

377855 / 6459626

Aechmea recurvata (3); Rhipsalis sp. (1)

36+360

2 / ME

377329 / 6459721

Rhipsalis sp. (1)

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

Tillandsia aeranthos (3); Acianthera pubescens (2)

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

Aechmea recurvata (3)
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Epífitas resgatadas no km 38+500, lado direito, lote 2 e realocadas para a Universidade Federal de Pelotas –
UFPel, Capão do Leão/RS (Estado fitossanitário: senescente= X, ruim= R; regular= Re; bom= B; ótimo= O).
2010
Forófito

Indivíduo ou agrupamento

2011

Espécie (s)
09/fev 17/mar 06/abr

06/mai

08/jun

23/jul

11/jul

001

Aechmea Recurvata – 5 indivíduos

B

R

R

R

R

R

Re

002

Cattleya intermedia – 1 indivíduo

O

Re

O

O

O

O

O

003

Acianthera pubescens

B

B

O

O

O

O

O

Oncidium sp. – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

O

Tillandsia geminiflora – 2 indivíduos

O

O

O

O

O

B

O

005

Cattleya intermedia – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

O

006

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

O

O

007

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

O

X

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

Re

Re

O

B

B

O

Aechmea Recurvata – 1 indivíduo

O

Re

Re

O

B

O

O

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

O

O

O

O

O

O

Tillandsia geminiflora – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

O

Vriesea gigantea – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

O

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

O

O

O

O

O

O

Cattleya intermedia – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

O

Aechmea Recurvata – 5 indivíduos

O

O

O

O

O

O

Re

bromélia à identificar – 2 indivíduos

O

O

O

O

O

O

Re

012

Aechmea Recurvata – 1 indivíduo

B

B

Re

O

Re

Re

B

013

bromélia à identificar (folha comprida)

B

Re

R

B

O

Re

Re

014

Aechmea Recurvata

O

O

O

O

O

O

O

015

Aechmea Recurvata – 5 indivíduos

B

O

O

O

O

O

Re

Tillandsia usneoides - 1 unidade

O

O

O

O

O

O

O

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

O

O

017

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

O

O

O

O

O

O

018

bromélia à identificar

O

O

O

O

O

O

O

Rhipsalis sp. – 1 indivíduo

B

Re

O

O

O

O

O

Tillandsia usneoides – 1 unidade

B

Re

O

O

O

O

O

bromélia à identificar

B

Re

Re

Re

B

Re

Re

Aechmea Recurvata – 2 indivíduos

O

O

O

Re

O

O

Re

bromélia à identificar – 2 indivíduos

O

O

O

O

O

B

X

Aechmea Recurvata – 2 indivíduos

O

O

O

O

O

B

X

Tillandsia usneoides

O

Re

R

R

R

X

B

Orquídea (à identificar)

O

Re

O

O

O

O

B

004

1

008

009

010

011
2

3
016

4

019

020
6

8

021

022
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2010
Forófito

Indivíduo ou agrupamento

2011

Espécie (s)
09/fev 17/mar 06/abr

06/mai

08/jun

23/jul

11/jul

bromélia à identificar

B

Re

R

R

Re

Re

B

Aechmea Recurvata – 1 indivíduo

O

R

O

O

O

O

X

Orquídea (à identificar)

O

R

R

R

X

X

X

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

R

O

X

X

X

X

Acianthera pubescens – 1 indivíduo

O

O

O

O

O

O

X

Bromélia pequena (à identificar)

O

O

O

B

X

X

X

Cattleya intermedia – 1 indivíduo

O

R

R

R

Re

B

O

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

R

R

X

X

X

O

Orquídea (folha pequena – identificar)

O

Re

R

X

X

X

B

Rhipsalis sp. – 1 indivíduo

O

Re

O

O

O

B

B

Tillandsia usneoides

O

Re

R

X

X

X

B

Orquídea à identificar

O

O

B

R

B

Re

B

Tillandsia usneoides – 1 unidade

O

O

R

R

X

X

O

Orquídea à identificar – 1 unidade

O

O

B

Re

B

B

O

029

Cattleya intermedia

O

O

O

O

O

O

X

030

Cattleya intermedia

O

O

O

Re

O

B

X

031

Cattleya intermedia

O

O

B

O

O

O

O

023

024

025

026

027
028
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Anexo 5

Epífitas resgatadas no km 41+500, lado direito, lote 2 e realocadas para mata adjacente (Estado
fitossanitário: senescente = X, ruim = R; Regular = Re; bom = B; ótimo = O).
Forófito

Número de indivíduos ou
agrupamento

Espécie (s)

5/8/11

1

3

Tillandsia geminiflora

O

7

Acianthera pubescens

O

1

Tillandsia geminiflora

O

2

Cattleya intermedia

O

agrupamento

Acianthera pubescens

O

10

Tillandsia geminiflora

O

1

Acianthera pubescens

O

agrupamento

Acianthera pubescens

O

1

Tillandsia geminiflora

O

1

Acianthera pubescens

O

1

Tillandsia geminiflora

O

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

2

Aechmea Recurvata

O

4

Tillandsia geminiflora

O

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

9

1

Acianthera pubescens

O

10

2

Aechmea Recurvata

O

11

2

Aechmea Recurvata

O

12

1

Acianthera pubescens

O

13

1

Acianthera pubescens

O

2

Aechmea recurvata

O

3

Tillandsia geminiflora

O

2

3

4

5

6

7

8

14
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Epífitas resgatadas no km 58+620, lado direito, lote 2 e realocadas para mata próxima ao km 51+100, lado
esquerdo, lote 2 (Estado fitossanitário: senescente = X, ruim = R; Regular = Re; bom = B; ótimo = O).
2010
Forófito

Indivíduo ou agrupamento

2011

Espécie (s)
22/mar

27/abr

09/jun

27/jul

04/ago

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

Orquídea escadinha

O

O

O

O

O

Acianthera folha comprida

O

O

O

O

X

Acianthera folha comprida

O

O

O

O

X

Peludinha (à identificar)

O

O

O

O

X

035

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

036

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

Tillandsia

O

O

O

O

X

Tillandsia usneoides

O

O

O

B

X

Acianthera pubescens

O

O

O

O

O

Cattleya intermedia

Re

B

B

R

X

Peludinha (à identificar)

X

X

X

X

X

Acianthera pubescens

O

O

O

O

X

Acianthera pubescens

O

O

O

O

X

Rhipsalis sp.

O

O

O

O

X

Tillandsia

O

O

O

B

X

Tillandsia geminiflora

B

O

O

O

O

Tillandsia usneoides

B

O

R

Re

X

Tillandsia

B

O

O

O

X

Tillandsia usneoides

B

O

R

Re

X

032

1

033

034

2

037
3
038

039

4

040

041

5

042

043
6
044
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Anexo 5

Epífitas resgatadas no km 49+000, lado direito, lote 2 e realocadas para mata adjacente (Estado
fitossanitário: senescente = X, ruim = R; Regular = Re; bom = B; ótimo = O).
Forófito
1
2

3

4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

Indivíduo ou agrupamento
1
1
agrupamento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agrupamento
1

Espécie (s)

2011

Acianthera pubescens
Cattleya intermedia
Acianthera pubescens
Tillandsia geminiflora
Cattleya intermedia
Acianthera pubescens
Tillandsia geminiflora
Acianthera pubescens
Rhipsalis sp.
Cattleya intermedia
Acianthera pubescens
Tillandsia sp.
Rhipsalis sp.
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Rhipsalis sp.
Acianthera pubescens
Tillandsia geminiflora
Acianthera pubescens
Aechmea recurvata
Aechmea recurvata
Acianthera pubescens
Cattleya intermedia
Oncidium sp.
Oncidium sp.
Acianthera pubescens
Acianthera pubescens
Oncidium sp.
Oncidium sp.
Oncidium sp.
Acianthera pubescens
Rhipsalis sp.
Aechmea recurvata
Acianthera pubescens

05/ago
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Re
Re
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo 5

Informações sobre as epífitas resgatadas no dia 09 de junho de 2011, no km 28+400, lado direito, lote 3 para
mata adjacente ao canteiro de obras da construtora responsável.
Forófito

Número de indivíduos ou
agrupamento

Espécie (s)

12/07/11

05/08/11

1

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

O

Tillandsia aeranthos

O

O

Tillandsia aeranthos

O

O

Oncidium sp.

O

O

Oncidium sp.

O

O

Oncidium sp.

O

O

Oncidium sp.

O

O

Tillandsia aeranthos

O

O

Tillandsia aeranthos

O

O
O

2

1

3

2

4
5
6
7
8

1
1
agrupamento
1
agrupamento

9

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

10

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

O

11

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

O

12

agrupamento

Tillandsia aeranthos

O

O
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Anexo 5

Indivíduos transplantados no lote 2 entre novembro de 2009 e julho de 2011, incluindo o estado fitossanitário e
localização.
Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/ Margem

Coordenadas

1

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

2

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

3

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

4

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

5

Butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

6

Butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

7

Butiazeiro

Butia capitata

2

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

8

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

9

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

10

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

11

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

12

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

13

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

14

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

15

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

16

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

17

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

18

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

19

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

20

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

21

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

22

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

23

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

24

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

25

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

26

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

27

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

28

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

29

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377976 / 6459735

30

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

31

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

32

figueira

Ficus sp.

2

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

33

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

34

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

35

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

36

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

37

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377955 / 6459722
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Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/ Margem

Coordenadas

38

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

39

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

40

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

41

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

0

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

42

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

43

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

44

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

45

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377955 / 6459722

46

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

47

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

48

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

49

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

50

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

51

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

52

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

53

figueira

Ficus sp.

1

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

54

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

55

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

56

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

57

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

58

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

59

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

60

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

61

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

62

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

63

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

64

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377941 / 6459699

65

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

66

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

67

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

68

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

69

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

70

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

71

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

72

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

73

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

74

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

75

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

76

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680
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Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/ Margem

Coordenadas

77

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

3779922 / 6459680

78

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

79

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

80

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

81

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

82

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

83

figueira

Ficus sp.

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

84

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

85

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

86

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

87

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

88

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

89

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

90

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

91

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

92

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

93

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

94

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

95

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

96

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377898 / 6459655

97

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

98

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

99

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

100

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

101

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

102

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

103

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

104

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

105

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

106

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

107

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

108

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

109

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

110

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

111

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

112

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

113

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

114

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639

115

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377878 / 6459639
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116

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

378001 / 6459784

117

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

118

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

119

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

120

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

121

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

122

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

123

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

124

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

125

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

126

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

127

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

128

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

129

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

130

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

131

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

132

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

133

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

134

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

135

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

136

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

137

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

138

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

139

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377855 / 6459626

140

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

141

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

142

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

143

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

144

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

145

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

146

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

147

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377941 / 6459707

148

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

149

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

150

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

151

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

152

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

153

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

154

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377329 / 6459721
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155

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

156

butiazeiro

Butia capitata

3

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

157

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

158

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

159

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+400

2 / ME

377329 / 6459721

160

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

161

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

162

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

163

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

164

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

165

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

166

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

167

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

168

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

169

butiazeiro

Butia capitata

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

170

butiazeiro

Butia capitata

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

171

butiazeiro

Butia capitata

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

172

butiazeiro

Butia capitata

3

36+510

2 / ME

377995 / 6459932

173

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

174

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

175

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

176

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

177

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

178

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

179

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

180

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

181

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

182

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

183

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

184

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

185

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

186

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

187

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

188

butiazeiro

Butia capitata

3

36+540

2 / ME

377981 / 6459946

189

butiazeiro

Butia capitata

3

40+020

2 / MD

376810 / 6463208

190

butiazeiro

Butia capitata

3

40+200

2 / MD

376810 / 6463208

191

butiazeiro

Butia capitata

2

40+200

2 / MD

376810 / 6463208

192

butiazeiro

Butia capitata

2

40+200

2 / MD

376810 / 6463208

193

butiazeiro

Butia capitata

3

40+200

2 / MD

376810 / 6463208

12 | Pelotas RS | Julho | 2011

Anexo 5

Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/ Margem

Coordenadas

194

butiazeiro

Butia capitata

2

40+200

2 / MD

376810 / 6463208

195

butiazeiro

Butia capitata

2

40+270

2 / MD

376753 / 6463457

196

butiazeiro

Butia capitata

2

40+270

2 / MD

376753 / 6463457

197

butiazeiro

Butia capitata

3

40+440

2 / MD

376695 / 6463627

198

butiazeiro

Butia capitata

3

40+440

2 / MD

376695 / 6463627

199

butiazeiro

Butia capitata

3

40+440

2 / MD

376695 / 6463627

200

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+410

2 / MD

376705 / 6463595

201

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+410

2 / MD

376705 / 6463595

202

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

40+420

2 / MD

376705 / 6463604

203

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+420

2 / MD

376705 / 6463604

204

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+420

2 / MD

376705 / 6463604

205

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

206

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

207

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

208

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

209

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

210

figueira

Ficus sp.

3

40+430

2 / MD

376699 / 6463616

211

figueira

Ficus sp.

3

40+450

2 / MD

376692 / 6463637

212

figueira

Ficus sp.

3

40+455

2 / MD

376692 / 6463637

213

figueira

Ficus sp.

3

40+460

2 / MD

376692 / 6463637

214

figueira

Ficus sp.

2

40+465

2 / MD

376692 / 6463637

215

figueira

Ficus sp.

3

40+470

2 / MD

376680 / 6463652

216

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

40+470

2 / MD

376680 / 6463652

217

butiazeiro

Butia capitata

1

40+600

2 / MD

376633 / 6463777

218

butiazeiro

Butia capitata

1

40+600

2 / MD

376633 / 6463777

219

butiazeiro

Butia capitata

3

40+600

2 / MD

376633 / 6463777

220

butiazeiro

Butia capitata

3

40+620

2 / MD

376628 / 6463795

221

butiazeiro

Butia capitata

3

40+620

2 / MD

376628 / 6463795

222

butiazeiro

Butia capitata

2

40+620

2 / MD

376628 / 6463795

223

butiazeiro

Butia capitata

3

40+620

2 / MD

376628 / 6463795

224

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+860

2 / MD

376519 / 6464067

225

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

226

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

227

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

228

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

229

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

230

butiazeiro

Butia capitata

2

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

231

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376653 / 6464166

232

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376637 / 6464155
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233

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376637 / 6464155

234

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376637 / 6464155

235

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376637 / 6464155

236

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376637 / 6464155

237

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376618 / 6464143

238

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376618 / 6464143

239

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376618 / 6464143

240

butiazeiro

Butia capitata

2

40+920

2 / MD

376618 / 6464143

241

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376592 / 6464123

242

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376592 / 6464123

243

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376592 / 6464123

244

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376592 / 6464123

245

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376592 / 6464123

246

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376575 / 6464111

247

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376575 / 6464111

248

butiazeiro

Butia capitata

2

40+920

2 / MD

376575 / 6464111

249

butiazeiro

Butia capitata

2

40+920

2 / MD

376575 / 6464111

250

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376575 / 6464111

251

butiazeiro

Butia capitata

1

40+920

2 / MD

376543 / 6464090

252

butiazeiro

Butia capitata

3

40+920

2 / MD

376543 / 6464090

253

butiazeiro

Butia capitata

2

40+920

2 / MD

376543 / 6464090

254

butiazeiro

Butia capitata

1

40+920

2 / MD

376543 / 6464090

255

butiazeiro

Butia capitata

3

40+870

2 / MD

376560 / 6464061

256

araucaria

Araucaria angustifolia

1

40+870

2 / MD

376560 / 6464061

257

figueira

Ficus sp.

3

41+130

2 / MD

376457 / 6464274

258

butiazeiro

Butia capitata

0

41+130

2 / MD

376457 / 6464274

259

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376480 / 6464262

260

butiazeiro

Butia capitata

2

41+130

2 / MD

376480 / 6464262

261

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376480 / 6464262

262

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376493 / 6464275

263

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376493 / 6464275

264

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376493 / 6464275

265

butiazeiro

Butia capitata

3

41+130

2 / MD

376515 / 6464295

266

figueira

Ficus sp.

2

41+130

2 / MD

376515 / 6464295

267

figueira

Ficus sp.

2

41+130

2 / MD

376515 / 6464295

268

figueira

Ficus sp.

2

41+130

2 / MD

376515 / 6464295

269

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

270

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

271

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376565 / 6464346
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272

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

273

butiazeiro

Butia capitata

1

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

274

butiazeiro

Butia capitata

1

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

275

butiazeiro

Butia capitata

1

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

276

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

277

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

278

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

279

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376565 / 6464346

280

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

281

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

282

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

283

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

284

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

285

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

286

figueira

Ficus sp.

0

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

287

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

288

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

289

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

290

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

291

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376587 / 6464363

292

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

293

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

294

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

295

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

296

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

297

figueira

Ficus sp.

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

298

figueira

Ficus sp.

3

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

299

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

0

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

300

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

301

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

302

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

303

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376603 / 6464386

304

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

305

araucaria

Araucaria angustifolia

0

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

306

araucaria

Araucaria angustifolia

0

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

307

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

308

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

309

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

310

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406
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311

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

312

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

313

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

41+150

2 / MD

376595 / 6464406

314

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

315

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

316

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

317

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

318

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

3

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

319

figueira

Ficus sp.

3

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

320

figueira

Ficus sp.

2

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

321

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

322

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376573 / 6464381

323

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

324

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

325

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

326

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

327

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

328

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

329

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

330

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

331

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

332

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376543 / 6464371

333

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

334

figueira

Ficus sp.

0

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

335

figueira

Ficus sp.

0

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

336

figueira

Ficus sp.

0

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

337

figueira

Ficus sp.

3

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

338

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376472 / 6464333

339

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376484 / 6464309

340

figueira

Ficus sp.

3

41+150

2 / MD

376484 / 6464309

341

butiazeiro

Butia capitata

3

41+150

2 / MD

376484 / 6464309

342

butiazeiro

Butia capitata

2

41+150

2 / MD

376484 / 6464309

343

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

41+170

2 / MD

376429 / 6464304

344

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

41+170

2 / MD

376429 / 6464304

345

figueira

Ficus sp.

3

41+225

2 / MD

376461 / 6464415

346

butiazeiro

Butia capitata

3

41+240

2 / MD

376408 / 6464374

347

figueira

Ficus sp.

1

41+235

2 / MD

376408 / 6464374

348

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

0

41+235

2 / MD

376408 / 6464374

349

butiazeiro

Butia capitata

3

41+320

2 / MD

376376 / 6464450
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350

butiazeiro

Butia capitata

3

41+340

2 / MD

376376 / 6464450

351

butiazeiro

Butia capitata

3

41+340

2 / MD

376376 / 6464450

352

butiazeiro

Butia capitata

1

41+350

2 / MD

376376 / 6464450

353

butiazeiro

Butia capitata

2

41+400

2 / MD

376376 / 6464450

354

butiazeiro

Butia capitata

3

41+500

2 / MD

376376 / 6464450

355

figueira

Butia capitata

3

41+500

2 / MD

376376 / 6464450

356

butiazeiro

Butia capitata

2

41+550

2 / MD

376376 / 6464450

357

figueira

Ficus sp.

3

41+600

2 / MD

376376 / 6464450

358

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

41+650

2 / MD

376351 / 6464712

359

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

41+700

2 / MD

376351 / 6464712

360

figueira

Ficus sp.

3

42+300

2 / MD

376224 / 6465393

361

figueira

Ficus sp.

2

42+500

2 / MD

376167 / 6465632

362

butiazeiro

Butia capitata

3

45+500

2 / MD

375683 / 6468223

363

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

45+500

2 / MD

375683 / 6468223

364

butiazeiro

Butia capitata

3

45+500

2 / MD

375683 / 6468223

365

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

45+500

2 / MD

375683 / 6468223

366

figueira

Ficus sp.

3

46+000

2 / MD

375607 / 6469058

367

figueira

Ficus sp.

3

46+000

2 / MD

375607 / 6469058

368

figueira

Ficus sp.

3

46+000

2 / MD

375607 / 6469058

369

butiazeiro

Butia capitata

1

46+000

2 / MD

375607 / 6469058

370

butiazeiro

Butia capitata

1

46+000

2 / MD

375607 / 6469058

371

butiazeiro

Butia capitata

1

46+025

2 / MD

375603 / 6469082

372

figueira

Ficus sp.

1

46+025

2 / MD

375594 / 6469107

373

butiazeiro

Butia capitata

2

46+025

2 / MD

375594 / 6469107

374

figueira

Ficus sp.

2

46+025

2 / MD

375594 / 6469107

375

figueira

Ficus sp.

2

46+025

2 / MD

375594 / 6469107

376

butiazeiro

Butia capitata

3

46+050

2 / MD

375594 / 6469107

377

figueira

Ficus sp.

2

46+050

2 / MD

375594 / 6469107

378

figueira

Ficus sp.

2

46+050

2 / MD

375594 / 6469107

379

figueira

Ficus sp.

2

46+050

2 / MD

375594 / 6469107

380

figueira

Ficus sp.

2

46+050

2 / MD

375594 / 6469107

381

figueira

Ficus sp.

2

46+075

2 / MD

375592 / 6469131

382

figueira

Ficus sp.

0

46+075

2 / MD

375592 / 6469131

383

figueira

Ficus sp.

0

46+075

2 / MD

375592 / 6469131

384

figueira

Ficus sp.

0

46+075

2 / MD

375592 / 6469131

385

figueira

Ficus sp.

1

46+100

2 / MD

375588 / 6469149

386

figueira

Ficus sp.

1

46+100

2 / MD

375588 / 6469149

387

araucaria

Araucaria angustifolia

1

46+220

2 / MD

345567 / 6469269

388

butiazeiro

Butia capitata

3

46+240

2 / MD

375557 / 6469292
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389

butiazeiro

Butia capitata

3

46+241

2 / MD

375557 / 6469332

390

figueira

Ficus sp.

3

46+360

2 / MD

375554 / 6469373

391

butiazeiro

Butia capitata

3

46+360

2 / MD

375554 / 6469373

392

butiazeiro

Butia capitata

2

46+360

2 / MD

375549 / 6469408

393

figueira

Ficus sp.

3

47+000

2 / MD

375465 / 6469983

394

butiazeiro

Butia capitata

3

47+000

2 / MD

375465 / 6469983

395

butiazeiro

Butia capitata

2

48+420

2 / MD

375246 / 6471452

396

butiazeiro

Butia capitata

1

48+421

2 / MD

375246 / 6471453

397

butiazeiro

Butia capitata

2

48+422

2 / MD

375246 / 6471454

398

butiazeiro

Butia capitata

3

48+423

2 / MD

375246 / 6471455

399

butiazeiro

Butia capitata

2

48+424

2 / MD

375246 / 6471456

400

butiazeiro

Butia capitata

3

48+425

2 / MD

375246 / 6471457

401

butiazeiro

Butia capitata

3

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

402

butiazeiro

Butia capitata

3

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

403

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

404

butiazeiro

Butia capitata

2

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

405

butiazeiro

Butia capitata

2

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

406

butiazeiro

Butia capitata

2

48+580

2 / MD

375196 / 6471595

407

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

48+580

2 / MD

375151 / 6471910

408

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

48+580

2 / MD

375151 / 6471910

409

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

48+580

2 / MD

375113 / 6472113

410

coronilha

Sideroxylon obtusifolium

0

48+930

2 / ME

375090 / 6471987

411

butiazeiro

Butia capitata

3

50+100

2 / MD

374983 / 6473045

412

butiazeiro

Butia capitata

2

50+100

2 / MD

374983 / 6473045

413

figueira

Ficus sp.

2

50+400

2 / MD

374910 / 6473395

414

butiazeiro

Butia capitata

2

51+940

2 / MD

374660 / 6474910

415

butiazeiro

Butia capitata

2

51+940

2 / MD

374660 / 6474910

416

butiazeiro

Butia capitata

2

51+940

2 / MD

374660 / 6474910

417

butiazeiro

Butia capitata

3

51+970

2 / MD

374666 / 6474973

418

butiazeiro

Butia capitata

3

52+000

2 / MD

374666 / 6474973

419

butiazeiro

Butia capitata

2

52+000

2 / MD

374666 / 6474973

420

butiazeiro

Butia capitata

2

52+000

2 / MD

374666 / 6474973

421

butiazeiro

Butia capitata

2

52+040

2 / MD

374666 / 6474973

422

butiazeiro

Butia capitata

3

52+080

2 / MD

374666 / 6474973

423

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+100

2 / MD

374651 / 6475071

424

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+100

2 / MD

374651 / 6475071

425

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+100

2 / MD

374651 / 6475071

426

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+100

2 / MD

374651 / 6475071

427

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+120

2 / MD

374651 / 6475071
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428

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+140

2 / MD

374643 / 6475109

429

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+140

2 / MD

374643 / 6475109

430

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

52+140

2 / MD

374643 / 6475109

431

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+380

2 / MD

374590 / 6475351

432

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+380

2 / MD

374590 / 6475351

433

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+400

2 / MD

374612 / 6475363

434

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+400

2 / MD

374612 / 6475363

435

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+400

2 / MD

374608 / 6475383

436

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+415

2 / MD

374606 / 6475398

437

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+425

2 / MD

374606 / 6475398

438

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+440

2 / MD

374604 / 6475413

439

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+450

2 / MD

374602 / 6475430

440

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

52+450

2 / MD

374576 / 6475422

441

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

58+500

2 / MD

373811 / 6480999

442

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

58+500

2 / MD

373811 / 6480999

443

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

58+500

2 / MD

373811 / 6480999

444

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

58+500

2 / MD

373811 / 6480999
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Indivíduos transplantados no lote 3, entre novembro de 2009 e julho de 2011, incluindo o estado fitossanitário
e localização. Fonte: Registros de campo da Supervisão Ambiental (Junho de 2011).
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1

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

2

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

3

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

4

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

5

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

6

butiazeiro

Butia capitata

3

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

7

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

8

butiazeiro

Butia capitata

2

32+300

3 / MD

378467 / 6455812

9

butiazeiro

Butia capitata

3

33+120

3 / MD

378451 / 6456594

10

butiazeiro

Butia capitata

3

33+120

3 / MD

378451 / 6456594

11

jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

35+800

3 / ME

378217 / 6459272

12

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

13

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

14

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378220 / 6459259

15

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

16

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

17

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+760

3 / ME

378230 / 6459233

18

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

19

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

20

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

21

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378242 / 6459202

22

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

23

figueira

Ficus sp.

1

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

24

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378253 / 6459172

25

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378263 / 6459142

26

figueira

Ficus sp.

2

35+680

3 / ME

378263 / 6459142

27

figueira

Ficus sp.

2

35+600

3 / ME

378263 / 6459142

28

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

29

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

30

figueira

Ficus sp.

2

35+600

3 / ME

378275 / 6459113

31

butiazeiro

Butia capitata

3

35+600

3 / ME

378287 / 6459085

32

butiazeiro

Butia capitata

3

35+600

3 / ME

378287 / 6459085

33

butiazeiro

Butia capitata

3

35+460

3 / ME

378331 / 6458933

34

butiazeiro

Butia capitata

2

35+460

3 / ME

378331 / 6458933

35

butiazeiro

Butia capitata

2

35+400

3 / ME

378340 / 6458859

36

butiazeiro

Butia capitata

1

35+400

3 / ME

378340 / 6458859

37

butiazeiro

Butia capitata

1

35+360

3 / ME

378349 / 6458820

38

butiazeiro

Butia capitata

3

31+900

3 / ME

378459 / 6455237

39

butiazeiro

Butia capitata

2

31+900

3 / ME

378459 / 6455237

40

butiazeiro

Butia capitata

3

31+900

3 / ME

378459 / 6455237
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Anexo 5

Nome Popular

Nome Científico

Estado
Fitossanitário

km
aproximado

Lote/
Margem

Coordenadas

41

jerivá

Syagrus romanzoffiana

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

42

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

43

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

13+130

3 / MD

391512 / 6445135

44

butiazeiro

Butia capitata

3

20+560

3 / ME

386494 / 6449400

45

butiazeiro

Butia capitata

2

24+640

3 / MD

382628 / 6449817

46

butiazeiro

Butia capitata

3

24+640

3 / MD

382628 / 6449817

47

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

48

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

49

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

50

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

51

figueira

Ficus sp.

3

28+100

3 / MD

380278 / 6452073

52

figueira

Ficus sp.

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

53

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

54

figueira

Ficus sp.

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

55

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

1

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

56

corticeira-do-banhado

Erythrina crista-galli

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

57

butiazeiro

Butia capitata

2

28+800

3 / MD

379925 / 6452706

58

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

29+400

3 / MD

379636 / 6453151

59

butiazeiro

Butia capitata

1

28+400

3 / MD

380067 / 6452492

60

butiazeiro

Butia capitata

1

28+400

3 / MD

380081 / 6452474

61

butiazeiro

Butia capitata

2

28+450

3 / MD

380081 / 6452474

62

butiazeiro

Butia capitata

2

28+450

3 / MD

380081 / 6452474

63

butiazeiro

Butia capitata

2

28+500

3 / MD

380136 / 6452379

64

butiazeiro

Butia capitata

2

28+500

3 / MD

380161 / 6452331

65

butiazeiro

Butia capitata

3

26+900

BR-471

0380745 / 6450756

66

butiazeiro

Butia capitata

3

26+900

BR-471

0380745 / 6450756

67

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

68

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

1

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

69

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378402 / 6455267

70

jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455403

71

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0380745 / 6450756

72

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0380745 / 6450756

73

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378372 / 6455500

74

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

75

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

76

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

77

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

78

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378382 / 6455441

79

Butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455428

80

butiazeiro

Butia capitata

3

31+950

3 / ME

0378385 / 6455428
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Anexo 6
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
Laudos de Análises de Água

CATÓLICA

Laudo IN : 069/2011
0

DADOS DO SOLICITANTE:
Cliente: STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Endereço: Rua Saldanha da Gama, 225 - Bairro Harmonia
Município: Canoas

DADOS DA AMOSTRA:
Identificação da amostra: Agua
Local da amostragem: 1 - (7)
Data da coleta: 23/02/2011

Frasco fornecido por: LQA
Responsável pela coleta: Carina Costa Estrela
Data do recebimento: 23/02/2011

Laudo de Análises Físico-Químicas e Microbiológica
ENSAIO
D B 0 (mg 0 / L )
Óleos e graxas (mg/L)
Oxigénio dissolvido (mg O2/L)
pH
Sólidos dissolvidos totais (mg/L)
Sólidos suspensos totais (mg/L)
Coliformes termotolerantes / Escherichia coli
(bactérias/100 mL)
5

RESULTADO
3,88
169,50
4,44
8,74
18.651,25
220,50

2

345

MÉTODO
Incubação por 5 dias
Gravimétrico
Titulométrico
Potencio métrico
Gravimétrico
Gravimétrico
Substrato enzimático

METODOLOGIA ANALÍTICA: segundo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater-2005.

Pelotas, 09 de março de 2011.

Prof. Dr . Loraine André Isoldi
Responsável Técnica
Eng. Química - CRQ 05301516
a

Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura - Universidade Católica de Pelotas - Laboratório de Química Ambiental
CERTIFICADO DE REGISTRO NO CRQ 5" REGIÃO: N° 057406784
CERTIFICADO DE CADASTRO N A FEPAM: N°35/2009-DL
Rua Gonçalves Chaves, 373 sala 201 C-CEP 96015-560 Pelotas-RS - Fone: (053) 2128-8017
CNPJ: 92.238.914/0011-85
e-mail: lqa@phoenix.ucpel.tche.br

• •CATÓLICA

Laudo N°: 070/2011
LibotaariQ de Química Am!

DADOS DO SOLICITANTE:
Cliente: STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Endereço: Rua Saldanha da Gama, 225 - Bairro Harmonia
Município: Canoas

DADOS DA AMOSTRA:
Identificação da amostra: Agua
Local da amostragem: 2 - (6)
Data da coleta: 23/02/2011

Frasco fornecido por: LQA
Responsável pela coleta: Carina Costa Estrela
Data do recebimento: 23/02/2011

Laudo de Análises Físico-Químicas e Microbiológica
ENSAIO
D B 0 (mg 0 / L )
Óleos e graxas (mg/L)
Oxigénio dissolvido (mg O2/L)
pH
Sólidos dissolvidos totais (mg/L)
Sólidos suspensos totais (mg/L)
Coliformes termotolerantes / Escherichia coli
(bactérias/100 mL)
5

2

RESULTADO
0,00
109,50
0,00
6,29
386,25
15,00
1.300

MÉTODO
Incubação por 5 dias
Gravimétrico
Titulométrico
Potenciométrico
Gravimétrico
Gravimétrico
Substrato enzimático

METODOLOGIA ANALÍTICA: segundo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater - 2005.

Pelotas, 09 de março de 2011.

Prof. Dr . Loraine André Isoldi
Responsável Técnica
Eng. Química - CRQ 05301516
a

Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura - Universidade Católica de Pelotas - Laboratório de Química Ambiental
CERTIFICADO DE REGISTRO N O CRQ 5* REGIÃO: N° 057406784
CERTIFICADO DE CADASTRO N A FEPAM: N°35/2009-DL
Rua Gonçalves Chaves, 373 sala 201 C-CEP 96015-560 Pelotas-RS - Fone: (053) 2128-8017
CNPJ: 92.238.914/0011-85
e-mail: lqa@phoenix.ucpel.tche.br

I CATÓLICA
I I

Jf » £

Laudo N°: 071/2011

P£i8í*8

DADOS DO SOLICITANTE:
Cliente: STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Endereço: Rua Saldanha da Gama, 225 - Bairro Harmonia
Município: Canoas

DADOS DA AMOSTRA:
Identificação da amostra: Agua
Local da amostragem: 5 - (3B)
Data da coleta: 23/02/2011

Frasco fornecido por: LQA
Responsável pela coleta: Carina Costa Estrela
Data do recebimento: 23/02/2011

Laudo de Análises Físico-Químicas e Microbiológica
ENSAIO
D B 0 (mg 0 / L )
Óleos e graxas (mg/L)
Oxigénio dissolvido (mg O2/L)
pH
Sólidos dissolvidos totais (mg/L)
Sólidos suspensos totais (mg/L)
Coliformes termotolerantes / Escherichia coli
(bactérias/100 mL)
5

2

RESULTADO
3,88
17,00
8,19
8,00
4.128,75
66,00
489

MÉTODO
Incubação por 5 dias
Gravimétrico
Titulométrico
Potenciométrico
Gravimétrico
Gravimétrico
Substrato enzimático

METODOLOGIA ANALÍTICA: segundo Standard Methods for the Examination o f Water and
Wastewater - 2005.

Pelotas, 09 de março de 2011.

Prof. Dr . Loraine André Isoldi
Responsável Técnica
Eng. Química - CRQ 05301516
a

Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura - Universidade Católica de Pelotas - Laboratório de Química Ambiental
CERTIFICADO DE REGISTRO NO CRQ 5 REGIÃO: N " 057406784
CERTIFICADO DE CADASTRO N A FEPAM: N°35/2009-DL
Rua Gonçalves Chaves, 373 sala 201 C-CEP 96015-560 Pelotas-RS - Fone: (053) 2128-8017
CNPJ: 92.238.914/0011-85
e-mail: lqa@phoenix.ucpel.tche.br
a

Laudo N ° : 072/2011

1CATOUOA

Víkorarário de Química Ambtema!

DADOS DO SOLICITANTE:
Cliente: STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Endereço: Rua Saldanha da Gama, 225 - Bairro Harmonia
Município: Canoas

DADOS DA AMOSTRA:
Identificação da amostra: Agua
Local da amostragem: 6 - (3 A)
Data da coleta: 23/02/2011

Frasco fornecido por: LQA
Responsável pela coleta: Carina Costa Estrela
Data do recebimento: 23/02/2011

Laudo de Análises Físico-Químicas e Microbiológica
ENSAIO
D B 0 (mg O2/L)
Óleos e graxas (mg/L)
Oxigénio dissolvido (mg O2/L)
pH
Sólidos dissolvidos totais (mg/L)
Sólidos suspensos totais (mg/L)
Coliformes termotolerantes / Escherichia coli
(bactérias/100 mL)
5

RESULTADO
5,84
28,00
7,78
8,81
4.510,00
82,00
26

MÉTODO
Incubação por 5 dias
Gravimétrico
Titulométrico
Potenciométrico
Gravimétrico
Gravimétrico
Substrato enzimático

METODOLOGIA ANALÍTICA: segundo Standard Methods for the Examination o f Water and
Wastewater-2005.

Pelotas, 09 de março de 2011.

Prof. Dr . Loraine André Isoldi
Responsável Técnica
Eng. Química - CRQ 05301516

Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura - Universidade Católica de Pelotas - Laboratório de Química Ambiental
CERTIFICADO DE REGISTRO N O CRQ 5' REGIÃO: N° 057406784
CERTIFICADO DE CADASTRO N A FEPAM: N°35/2009-DL
Rua Gonçalves Chaves, 373 sala 201 C-CEP 96015-560 Pelotas-RS - Fone: (053) 2128-8017
CNPJ: 92.238.914/0011-85
e-mail: lqa@phoenix.ucpel.tche.br
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Anexo 7
Programa de Educação Ambiental
Plano de Ação de Educação Ambiental
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1

Introdução

Nos aproximadamente quarenta anos de história da Educação Ambiental o Brasil teve
destacada atuação no processo de construção e consolidação da mesma em diversos
espaços, como escolas, instituições públicas, movimentos sociais, áreas protegidas e
grupos atingidos por empreendimentos licenciados. A partir dos anos de 1990
avolumaram-se as discussões sobre os fundamentos e as premissas necessárias para a
universalização da Educação Ambiental através de políticas públicas. Como resultado
mais visível desse movimento, em 27 de abril de 1999 foi publicada a Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA) – Lei Federal n. 9795/1999 e seu decreto de
regulamentação (Decreto n. 4281/2002). Esta definiu a Educação Ambiental como
processo pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua
sustentabilidade.
Nesse processo consolidou-se a Educação Ambiental como política pública envolvendo
as três esferas de poder (federal, estadual, municipal). Nessa perspectiva, poderes,
órgãos, instituições e a sociedade como um todo, assumiram diversas tarefas para,
desta forma, validar a nova política e promover a Educação Ambiental.
O Artigo 6º do Decreto que institui a Política Nacional de Educação estabelece a
necessidade de criar, manter e implementar, sem prejuízo de outras ações, programas
de Educação Ambiental integrados em atividades de licenciamento e revisão de
atividades efetivas ou potencialmente poluidoras.
Tendo em vista que uma obra rodoviária causa um grande impacto ambiental, a adoção
de programas de Educação Ambiental em processos de gestão ambiental nesses
empreendimentos constitui-se como um importante espaço para a aplicação das
diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Educação Ambiental, compreendendo
essas ações como medidas mitigadoras desses impactos ambientais.
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2

Apresentação do empreendimento

A duplicação da BR-392, no trecho que liga Rio Grande a Pelotas, tem o objetivo de
valorizar o desenvolvimento de ambas as regiões cumprindo exigências ambientais e
sociais. A rodovia, que atualmente encontra-se saturada pelo volume de tráfego,
principalmente de caminhões, é o principal acesso ao Super Porto de Rio Grande.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), até 2017, a
rodovia deve movimentar diariamente mais de 14 mil veículos. O projeto de duplicação
desta rodovia prevê mais segurança aos usuários, já que a nova construção reduz o
número de ultrapassagens e, consequentemente, de acidentes.
A obra está sendo executada seguindo o Plano Básico Ambiental, composto por 18
programas que tem o objetivo de preservar o ecossistema do local e reduzir o impacto
da obra ao meio ambiente. Entre esses programas estão o de gestão ambiental,
supressão
da
vegetação,
resgate
de
germoplasma,
ambiental
para
construção,recuperação das áreas degradadas, comunicação social e educação
ambiental. A duplicação da BR-392 pretende contribuir com o crescimento e
desenvolvimento das pessoas e regiões, preservando a vida e valorizando o meio
ambiente.

2.1

Informações sobre o empreendimento

As “Obras de Adequação da Capacidade e Melhorias Operacionais das Rodovias
BR-116/RS e BR-392/RS - trecho Rio Grande (km 0) – Pelotas (Contorno de Pelotas)”
estão divididas em 4 lotes. A duplicação tem início na Avenida Portuária de Rio Grande,
com diretriz paralela à rodovia existente até Pelotas, BR-392/RS, incluindo o contorno
dessa cidade e terminando na BR-116/RS, no encontro da ponte sobre o arroio Pelotas.
O empreendimento, nos lotes 2 e 3, conta com autorização do IBAMA, emitida através da
Licença de Instalação nº 453/2010.
O trecho de rodovia em construção no momento tem a extensão total de 51,958 km,
dividido em dois lotes, os quais são:
Lote 2: do km 35+845m ao km 60+745m;
Lote 3: do km 8+787m ao km 35+845m.
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As empreiteiras contratadas para executarem o projeto são:
Lote 2: Ivaí Engenharia de Obras S.A.;
Lote 3: Construtora Triunfo S.A..
Os projetos elaborados para estes lotes estão definidos com pista de rolamento de 7,20
m, acostamentos externos de 2,50 m, internos de 1,0 m e canteiro central de 13,20 m.
Para o projeto da duplicação da BR-392/RS, utilizou-se o PNV de 2006, com início pelo
lote 3, no km 8+787m (interseção da BR-392/RS com a Avenida Portuária de Rio
Grande) até o km 35+845m (Banhado do Vinte e Cinco), mesma estaca de início do lote
2, que termina no km 60+745m (Ponte sobre o Canal de São Gonçalo), em Pelotas. A
figura a seguir é um mapa de localização do projeto e demarcação de lotes de obra.

2.2

Contrato de Gestão e Supervisão Ambiental

As “Obras de Duplicação da BR-392, trecho Pelotas-Rio Grande, entre os quilômetros
8+787 (interseção da BR-392/RS com a Avenida Portuária de Rio Grande) e 60+745m
(Ponte sobre o Canal de São Gonçalo)” estão sendo executadas pelo DNIT –
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e contam com o serviço de
Gestão e Supervisão Ambiental. Quando a obra teve início, o serviço de Supervisão
Ambiental foi contratado de maneira temporária (Supervisão Ambiental Interina), e o
trabalho foi desenvolvido pelo CENTRAN – Centro de Excelência em Transportes e pelo
DEC – Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, bem como
através dos contratos de Supervisão de Obras, Construção e pelo próprio DNIT, que
acompanha as atividades através da Unidade Local de Pelotas e da fiscalização realizada
pela CGMAB - Coordenadoria Geral de Meio Ambiental.
Com a finalidade de atender ao licenciamento ambiental e às normas do DNIT referentes
à gestão ambiental de rodovias, o DNIT contratou o serviço de Gestão e Supervisão
Ambiental através de licitação pública, tendo recebido Ordem de Serviço a empresa de
engenharia consultiva STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., em 20 de janeiro de
2011.
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Mapa do empreendimento
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4

O Plano de Ação

Segundo o Plano Básico Ambiental (PBA), o Programa de Educação Ambiental das
obras de duplicação da BR-392 procura “promover a Educação Ambiental em todos os
níveis, visando à conscientização pública para a melhor preservação do meio ambiente”
(Capítulo VI, art. 225, § 1º, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil).
Ainda conforme o PBA, em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental
(Lei nº 9.795/99), o Programa de Educação Ambiental tem como foco desenvolver
atividades educativas, através de um processo participativo que possibilite a construção
de valores sociais, o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento de ações
que tenham por objetivo a construção de uma relação sustentável entre os sujeitos
envolvidos e o meio ambiente.
O Programa se orienta de acordo com as diretrizes ditadas pela Lei de Educação
Ambiental (Lei nº 9795/99), segundo a qual, “a mesma deverá contemplar os enfoques
humanista, holístico, democrático e participativo, considerando o meio ambiente em sua
totalidade”.
Partimos de uma proposta que promova o conhecimento sobre questões ambientais a
partir do estudo do meio ambiente local, enfocando na fauna e flora locais e também nos
recursos hídricos, abundantes na região e determinantes para o conhecimento dos
ecossistemas locais.
Além dessa abordagem, também trabalharemos um enfoque para o meio social, pois,
nosso conceito de meio ambiente compreende uma totalidade complexa que abrange
desde o meio físico e biótico até o meio social rural e urbano. Nesse sentido, serão
desenvolvidas ações de Educação Ambiental que potencializem o exercício da
cidadania, contribuindo para a formação de sujeitos críticos e participativos
compreendendo o meio ambiente como um direito de todos, segundo a firma a
constituição brasileira.
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5

Objetivos do Programa de Educação Ambiental

5.1

Objetivo geral

Segundo o Plano Básico Ambiental da duplicação da BR-392, o Programa de Educação
Ambiental tem por objetivo geral, informar e sensibilizar a sociedade como um todo a
respeito da sua relação com o meio ambiente, buscando a compreensão da
interdependência entre os seus diversos componentes e da possibilidade de uso
sustentável dos recursos naturais. O programa visa também à implementação dos
Programas Ambientais referentes à obra de duplicação da BR-392 com a participação da
comunidade em geral da área de influência do empreendimento e da equipe de
colaboradores e técnicos da obra, no que se refere a cuidados com o meio ambiente.

5.2

Objetivos específicos










Divulgar os princípios da Educação Ambiental através da mídia disponível na
Comunidade e de agentes capacitados;
Produzir e distribuir material didático e informativo;
Promover palestras para a comunidade e escolas, tratando dos temas
socioambientais;
Discutir e incentivar formas de comportamento pessoal e social que levem ao
crescimento do indivíduo, como pessoa e membro de uma comunidade;
Discutir e incentivar formas para a utilização correta dos recursos naturais;
Divulgar os aspectos ambientais associados ao empreendimento;
Difundir conhecimentos específicos, capacitando a população local para
uma atuação sócio-ambiental mais incisiva e participativa;
Executar atividades educativas com grupos de alunos, educadores, moradores
das áreas rurais e urbanas e colaboradores das obras, estimulando‐os a
tornarem‐se agentes multiplicadores do conhecimento construído.
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6

Público-alvo

Atendendo aos diversos públicos, o Programa de Educação Ambiental deverá iniciar-se
com ênfase na ampliação da percepção ambiental dos habitantes dos aglomerados
situados nas áreas lindeiras às rodovias nos municípios da área de influência, passando
ao aprofundamento das questões e temas ambientais, sempre de acordo com
necessidades locais detectadas.
Operários das construtoras, funcionários de órgãos públicos estaduais e municipais,
lideranças comunitárias, políticos, professores, estudantes, agricultores e integrantes das
diversas comunidades diretamente atingidas pelas obras de duplicação da rodovia,
inclusive os usuários se constituem como público-alvo do Programa.
Tendo em vista a ênfase nas atividades que trabalhem as questões ambientais no
sentido de potencializar as ações de multiplicadores dos valores e dos conhecimentos
que tenham como finalidade produzir uma relação equilibrada com a natureza,
identificamos nas escolas a principal ferramenta para trabalhar e difundir as ações e os
conceitos da Educação Ambiental previstos no programa. Pois, nas comunidades
lindeiras às obras de duplicação da BR-392, percebemos que a escola, é uma referência
para a maioria da comunidade, agregando um grande número de pessoas e também um
espaço privilegiado para formar multiplicadores.

6.1

Identificação do público-alvo











Comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento: Pelotas: Vila Princesa,
Jardim de Allah, Sítio Floresta, Jacob Brod, Lindóia, Getúlio Vargas, Cohab
Fragata, Gotuzzo, Padre Reus, Simões Lopes,
Comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento: Rio Grande: Capão
Seco, Povo Novo, Sítio Santa Cruz, Vila da Quinta, Bairro Carreiros, Parque
Marinha, Jardim do Sol, Barra, Mangueira, Santa Tereza e Getúlio Vargas (BGV).
População de Pelotas;
População de Rio Grande
Secretaria Municipal de Educação de Pelotas;
Secretaria Municipal de Educação de Rio Grande;
5ª Coordenadoria Regional de Educação (5ªCRE);
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18º Coordenadoria Regional de Educação (18ª CRE);
Associação de moradores das comunidades diretamente atingidas;
Trabalhadores da obra;
Agricultores das regiões próximas à duplicação da rodovia;
Universidades da região – UFPel , UCPel e FURG;
Comunidade escolar das áreas diretamente atingidas pela rodovia:
compreendendo diretoras, supervisoras, trabalhadores técnicos, funcionários,
estudantes em todos os níveis e os pais e familiares que freqüentam a escola.
Abaixo segue uma tabela com as escolas selecionadas para participarem das
atividades do programa:

Escolas selecionadas para atividades de Educação Ambiental
Nº

Escola

1

E.E.E.F. Alcides Barcelos

2

E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues

3

E.E.E.F. Almirante Tamandaré

4

E.E.E.M. Engº Roberto Tellechea

5

E.E.E.F. Ernesto Pedroso

6

E.E.E.M. Lília Neves

7

E.E.E.F. Saldanha da Gama

8

E.M.E.F. Admar Correa

9

E.M.E.F. Alcides Maia

10

E.M.E.F. Antônio C Lopes

11

E.M.E.F. Assis Brasil

12

E.M.E.F. Bento Gonçalves

13

E.M.E.F. Olavo Bilac

14

E.M.E.F. Ramiz Galvão

15

E.M.E.F. Porto Seguro

16

E.E.E.M. Drº Augusto Simões Lopes

17

E.E.E.F. Dr° Armando Fagundes

Município

Rio Grande
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Escolas selecionadas para atividades de Educação Ambiental

Nº

Escola

18

E.E.E.F. Dr° Procópio Duval

19

E.E.E.F. Jardim de Allah

20

E.E.E.F. Nossa Senhora Aparecida

21

E.E.E.F. Nossa Senhora de Fátima

22

E.E.E.F. Visconde de Souza Soares

23

E.M.E.F. Alcides de Mendonça Lima

24

E.M.E.F. Antônio Ronna

25

E.M.E.F. Brum de Azeredo

26

E.M.E.F. Daura Pinto

27

E.M.E.F. Independência

28

E.M.E.F. Mário Menegheti

29

E.M.E.F. Nossa Senhora de Lourdes

30

E.M.E.F. Núcleo Habitacional Getúlio Vargas

Município

Pelotas
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7

Orientações e diretrizes para a ação

O Programa de Educação Ambiental prevê a realização de atividades educativas com
diversos segmentos do universo escolar e da comunidade em geral. Assim, entendemos
que o Plano de Ação que orientará essas atividades deve estar embasado teoricamente
nos diversos documentos legais que direcionam a realização de atividades previstas na
PNEA bem como na literatura que vem sendo produzidas nesses mais de 40 anos de
história da Educação Ambiental brasileira. Desta forma, apresentamos na seqüência os
pressupostos básicos que darão substância para a realização das atividades do
programa.
O Órgão Gestor que coordena a PNEA, composto pelo Ministério do Meio Ambiente da
Educação e representantes da sociedade civil, criou o Programa Nacional de Educação
Ambiental em um esforço para o “estabelecimento das condições necessárias para a
gestão da Política Nacional de Educação Ambiental , fortalecendo os processos na
sociedade brasileira existentes nessa direção” (ProNEA). Assim, a Educação Ambiental
se insere no planejamento estratégico do Estado brasileiro para a promoção de
atividades de proteção, recuperação e melhorias socioambientais bem como para
potencializar as mudanças culturais e sociais necessárias para a construção da
sustentabilidade.
Segundo o Plano Básico Ambiental das obras de duplicação da BR-116/392 o Programa
de Educação Ambiental deve realizar atividades que visem a construção de um processo
participativo onde os sujeitos envolvidos possam construir valores sociais e desenvolver
conhecimentos e habilidades orientadas para a conservação do meio ambiente. Para
tanto usamos como diretrizes teórico metodológicas a transversalidade e a participação,
definidas pelo ProNEA, que busca, através da educação, construir uma integração
equilibrada entre as múltiplas dimensões da sustentabilidade – ambiental, social, ética,
cultural, econômica, espacial e política.
Os princípios que sustentam as ações de Educação Ambiental previstas neste Plano de
Ação estão fundamentados pelo Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global, documento elaborado durante o Fórum Global
ocorrido na Rio-92. Este documento serviu como referência teórico-metodológica para a
elaboração do ProNEA e determina entre seus princípios que a Educação Ambiental
deve desenvolver ações que tenham como horizonte a emancipação dos seres humanos
e a transformação social e a preservação ecológica.
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Nesse sentido, tomamos como referência a Educação Ambiental Crítica a qual entende
que a presença da Educação Ambiental em processos de gestão ambiental adquire uma
importância estratégica se voltada para “a socialização de informações e conhecimentos,
a autonomia de grupos sociais, a participação popular e a democratização das decisões”
(LOUREIRO).
O conceito de meio ambiente utilizado no planejamento e desenvolvimento das
atividades deste Plano de Ação usa como referência a formulação de Marcos Reigota,
segundo o qual o meio ambiente consiste basicamente em: “um lugar determinado e/ou
percebido onde estão em relação dinâmica e em constante interação os aspectos
naturais e sociais. Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica
e processos históricos e políticos de transformação da natureza e da sociedade”.
É a partir da compreensão de meio ambiente que pensamos as relações que os homens
estabelecem com o meio natural, o ser humano é ao mesmo tempo humanidade e
espécie (cultura e natureza) e admitir isso não pode significar a preponderância de uma
característica sobre a outra, mas pelo contrário, a unidade dos seres humanos reside
justamente nessa condição, sua especificidade compreende essa multidimensionalidade.
Destacamos essa afirmação para chamar a atenção ao fato de que a redução dos seres
humanos a sua dimensão de espécie produz desdobramentos no campo educacional:
“A implicação direta desse tipo de diluição pela inespecificidade faz com que se
consolidem abordagens ideológicas e simplistas cuja conclusão inevitável é: o ser
humano é a espécie que gera a degradação da natureza” (LOUREIRO). Ou seja, se por
um lado somos nós seres humanos que estamos causando desequilíbrio ao meio
ambiente, essa não é uma vocação natural inerente a nossa espécie, mas sim uma
construção social historicamente desenvolvida, assim passível de ser revertida, o que
consiste na finalidade da Educação Ambiental.

7.1

Educomunicação socioambiental

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) que como já afirmamos foi
produzido para definir as diretrizes de aplicação da Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) define como uma de suas linhas de ação a “Comunicação para a
Educação Ambiental” no sentido de “produzir, gerir e disponibilizar, de forma interativa e
dinâmica, as informações relativas à Educação Ambiental”.
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Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente produziu um texto base que orienta as
ações articuladas entre a Comunicação e a Educação Ambiental, o documento foi
denominado de “Educomunicação socioambiental: comunicação popular e educação”.
A referência teórico-metodológica que embasa a relação entre as duas áreas do
conhecimento encontra-se no conceito de Educomunicação, entendida como um
processo de comunicação que contém uma intencionalidade pedagógica e também
como a pratica educativa que “visam levar à apropriação democrática e autônoma de
produtos de comunicação , por meio dos quais os participantes possam exercer seu
direito de produzir informação e comunicação”.
A educação e a comunicação são entendidas como atividades coletivas, onde está
sempre presente a possibilidade do dialogo, sendo que os educadores ou
comunicadores não centralizam em si a prerrogativa de transmitir um conhecimento
acabado, mas assumem um papel de facilitadores e potencializadores de atividades que
possibilitem a todos envolvidos assumir a responsabilidade de produzir coletivamente
saberes e conhecimentos.
Sendo assim, tomamos como referência para a elaboração do Plano de Ação de
Educação Ambiental os fundamentos que embasam o texto base de educomunicação
referido, segundo o qual a Educomunicação aproxima o campo da Educação Ambiental
à perspectiva de uma comunicação popular educadora, autonomista e democrática.
Assim foi criado o termo Educomunicação Socioambiental, termo definido como
“conjunto de ações e valores que correspondem à dimensão pedagógica dos processos
comunicativos ambientais, marcados pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho
coletivo”.
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8

Atividades com a Comunidade Escolar

8.1

Educadores

O Plano de Ação do Programa de Educação Ambiental do contrato de Supervisão
Ambiental das obras de duplicação da BR-392 prevê como atividade na comunidade
escolar, mini cursos, com duração de 4 horas/aula, para ser ofertado ao corpo docente
das instituições. Porém, tendo como referência a realidade escolar, cuja dinâmica
dificulta o afastamento dos professores durante um período tão longo de tempo, ficou
estabelecido que esses mini cursos poderão ser realizados de forma concentrada ou
poderão ser divididos em 2 (dois) módulos de 2 hora/aula cada, a critério de escolha de
cada escola envolvida e previamente definido. As atividades deverão ter comprovação
quantitativa e qualitativa. A metodologia utilizada para comprovação quantitativa será de
assinatura de lista de presença e de registro fotográfico em cada atividade e
preenchimento de uma questionário individual sobre aspectos do mini-curso. Para
comprovação qualitativa será utilizado como recurso de investigação um procedimento
metodológico de avaliação participativa e dialógica. Essa avaliação parte do princípio
metodológico que tem como referência a dialogicidade, assim, além de contribuir para o
aprimoramento da atividade, o ato de avaliar em si se caracteriza como uma ferramenta
pedagógica, pois o esforço de construir um processo coletivo, que integre todos os
participantes, fazendo com que sintam-se sujeitos do processo como um todo, pode
contribuir para que os educadores envolvidos avancem na criação de uma cultura
pedagógica que supere as tradicionais práticas orientadas para o individualismo em
detrimento do coletivo, com qualidade social e participação de todos envolvidos na
atividade.

8.1.1






Eixos temáticos

Apresentação da Gestão Ambiental com enfoque nos Programas Ambientais
desenvolvidos;
Características físicas e biológicas da região;
Educação Ambiental: trajetória, conceitos e práticas;
A Educação Ambiental no Brasil: Rio 92 e o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis;
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8.1.2

As políticas públicas e a Educação Ambiental no Brasil: enfoque na Política
Nacional de Educação Ambiental e na Educação Ambiental em processos de
Gestão Ambiental;
Discussão sobre os conceitos de meio ambiente;
As relações intrínsecas entre meio ambiente e cidadania

Descrição da atividade

A atividade está prevista para iniciar com uma dinâmica de grupo.
Dinâmica da Teia da Vida:
Objetivo: Ressaltar a importância do trabalho em grupo e problematizar o conceito de
meio ambiente.
Material: Rolo de barbante.
Procedimento: Peça os envolvidos formem um círculo. Segure a ponta do barbante e
faça uma pergunta relacionada ao meio ambiente. Então jogue para outra pessoa que
esteja no lado oposto ao seu.
Esta pessoa deve segurar uma parte do barbante de modo que não fique frouxo e,
apresentar para o grupo qual seu entendimento sobre o termo “meio ambiente” jogando
o barbante para o colega, e assim sucessivamente, até o último participante. Depois
peça que uma ou duas pessoas soltem o barbante. A teia irá se desmanchar ou ficar
frouxa.
Fechamento: Nesse momento será proposta uma reflexão sobre as possibilidades do
trabalho coletivo e da importância da participação de todos no processo de construção
da teia, também será abordado o conceito de meio ambiente, partindo das falas que
foram surgindo e da dinâmica proposta enfatizar a noção de integração que define e
dinamiza o próprio meio ambiente, entendido de forma holística.
Será desenvolvida uma atividade analítico-expositiva articulando a apresentação do
trabalho desenvolvido pela Supervisão Ambiental da duplicação da BR-116/392, os 18
programas ambientais previstos no PBA com aspectos específicos de Educação
Ambiental e do processo histórico das relações entre o homem e a natureza.
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8.1.3

Avaliação da atividade

Quantitativa
Para a avaliação quantitativa da atividade desenvolvida serão utilizadas fichas individuais
onde os sujeitos envolvidos poderão expor seu ponto de vista acerca de aspectos
pontuais.
Em anexo apresentamos um modelo de ficha individual de avaliação.

Qualitativa:

O processo de avaliação qualitativa, que tem como referência a construção coletiva, será
realizado em grupos. Os participantes poderão formar grupos focais, os quais serão
construídos com a participação de todos os envolvidos. Esses grupos terão um tempo
previamente definido para construir uma avaliação baseada na percepção de cada um
dos participantes sobre a atividade e fazer sugestões para a equipe do Programa de
Educação Ambiental. Para tanto, cada grupo deverá preencher uma ficha contento suas
impressões positivas, negativas e as melhorias apontadas (cada grupo terá que
apresentar no máximo cinco elementos para cada aspecto da avaliação). Após esse
processo todos os grupos formados voltam a se reunir. Cada grupo irá destacar uma
pessoa como relator, após todos os grupos apresentarem a sua avaliação os envolvidos
terão que escolher entre todas as propostas, as cinco que representam o coletivo dos
educandos envolvidos. Caracterizando assim a avaliação geral da atividade.
Em anexo apresentamos o modelo que deverá ser preenchido por cada grupo e depois
na totalidade do coletivo.

8.2

Estudantes

As atividades para este segmento escolar estão previstas para serem desenvolvidas por
ação bimestral, com carga horária aproximada de 1 hora/aula cada. Assim, ao longo do
desenvolvimento do Programa serão realizadas atividades em todas as escolas do
entorno da BR-392, divididas entre os municípios de Pelotas e Rio Grande. O Programa
de Educação Ambiental parte do princípio de que há uma necessidade de trabalhar
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questões relativas à Educação Ambiental diretamente com os alunos em sala de aula.
Assim, nas escolas elencadas, as ações educativas contemplarão todos os educandos,
de modo que a comunidade escolar esteja envolvida no processo de sensibilização e
informação sobre a importância do empreendimento e do cuidado com o meio ambiente,
com ênfase na biodiversidade local. Além disso, o processo deverá abranger todo o
corpo discente a fim de ampliar a multiplicação dos conceitos, propiciando uma efetiva
mudança cultural, com vistas à construção de uma relação sustentável entre a sociedade
e o meio ambiente físico e biológico.
As atividades com os educandos serão organizadas e desenvolvidas de acordo com o
nível de formação dos estudantes. Por exemplo: serão realizadas atividades específicas
com estudantes das séries inicias, do 2º, 3º e 4º ano; do 5º, 6º e 7º ano, do 8º e 9º ano,
ensino médio e EJA, respectivamente.
Após a realização das diversas atividades com os estudantes, será então proposta a
criação de um grupo de Educação Ambiental. A equipe de educadores ambientais
deverá se reunir periodicamente com os grupos para trabalhar as questões sobre o
empreendimento e o meio ambiente, bem como acompanhar e auxiliar a organização de
atividades práticas que trabalhem questões inerentes à realidade sócio-ambiental das
comunidades e campanhas de sensibilização nas comunidades do entorno das escolas,
tendo em vista a formação de uma cidadania ecológica, categoria que propõem
reformulações profundas nos processos sociais, políticos e educativos, indo além dos
espaços formais, espraiando-se para todos os espaços públicos e pedagógicos, como
ONG’s, associações comunitárias, famílias, sindicatos e passando necessariamente pelo
ambiente escolar. A cidadania ecológica implica a capacidade de ação no ambiente, de
forma interativa, a partir da compreensão do meio ambiente enquanto totalidade e da
vida em seu sentido mais profundo.

8.2.1







Eixos temáticos:

Apresentação da Gestão Ambiental com enfoque nos Programas Ambientais
desenvolvidos;
Características físicas e biológicas da região;
Sensibilização para os cuidados com o meio ambiente;
Apresentar o conceito de meio ambiente a partir do local de vivência dos próprios
educandos;
Cuidados com a segurança nas proximidades da obra;
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8.2.2

Descrição das atividades

8.2.2.1 Estudantes das séries iniciais, do 1º, 2º, 3º e 4º ano

A atividade terá início com a apresentação da equipe de Educação Ambiental da Gestão
Ambiental da duplicação da BR-116/392. Na seqüência a equipe irá utilizar recursos de
imagens para realizar a atividade. Primeiramente será apresentada para os estudantes
uma imagem de satélite da sua escola, a partir dessa imagem será apresentado o meio
ambiente da região, partindo do local onde se encontram os estudantes,
contextualizando com o meio ambiente regional e assim apresentando a duplicação da
rodovia nesse contexto.
Será apresentado o mascote da Gestão Ambiental da BR-116/392, o mão-pelada, e na
seqüência a equipe irá abordar os aspectos da fauna e da flora locais, também com o
uso de imagens, destacando os cuidados que a duplicação da rodovia adota para com
as populações das mesmas.
Por fim será proposto a realização de um desenho coletivo, abordando os aspectos do
meio ambiente local, da escola, das comunidades e sua relação com a duplicação da
rodovia e também como eles esperam que a rodovia possa melhorar a vida das
comunidades próximas.
Antes do término da atividade serão distribuídos materiais educativos para os
participantes. Esses materiais consistem em desenhos para colorir, com imagens do
mascote da Gestão Ambiental, da fauna e da flora locais.
Além dos desenhos será distribuído o livrinho da Gestão Ambiental da BR-116/392, que
conterá uma história em quadrinhos cujo protagonista é o mão-pelada e que abordará
aspectos específicos dos cuidados com o meio ambiente desenvolvidos durante a
construção da duplicação da rodovia. Nesse livrinho constará também o mapa ilustrado
da rodovia em duplicação e também informações sobre a Gestão Ambiental do
empreendimento.
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Avaliação da atividade

Quantitativa
Para a avaliação quantitativa da atividade desenvolvida serão utilizadas fichas individuais
entregue aos professores responsáveis, os quais poderão expor seu ponto de vista
acerca de aspectos pontuais da atividade.
Em anexo apresentamos um modelo de ficha individual de avaliação.

Qualitativa
A proposta de avaliação qualitativa para essa atividade está baseada na perspectiva
participativa e dialógica, consistindo em um processo de construção coletiva de cinco
pontos negativos, cinco positivos e cinco sugestões acerca da atividade desenvolvida. A
atividade de avaliação ocorrerá posteriormente a realização da intervenção da equipe de
Educação Ambiental e será coordenada pelas professoras responsáveis pelas turmas
envolvidas. A partir da discussão coletiva professores e estudantes irão apresentar de
forma escrita, em um formulário disponibilizado pela equipe de Educação Ambiental, a
avaliação final da atividade. Esse formulário será recolhido posteriormente pela equipe
de Educação Ambiental.
Em anexo o modelo de formulário proposto para a realização da avaliação.

8.2.2.2 Estudantes do 5º, 6º e 7º ano

A atividade terá início com a apresentação da equipe de Educação Ambiental da Gestão
Ambiental da duplicação da BR-116/392. Na seqüência a equipe irá utilizar recursos de
imagens para realizar a atividade. Primeiramente será apresentada para os estudantes
uma imagem de satélite da sua escola, a partir dessa imagem será apresentado o meio
ambiente da região, partindo do local onde se encontram os estudantes,
contextualizando com o meio ambiente regional e assim apresentando a duplicação da
rodovia nesse contexto.
Partindo do contexto a equipe abordará os principais aspectos que compõem o trabalho
de Gestão Ambiental da BR-116/392 demonstrando os cuidados ambientais que são
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desenvolvidos durante a realização do empreendimento e os respectivos programas
responsáveis por esses cuidados, sempre utilizando recursos de imagens.
Na seqüência a equipe irá fazer uma explanação, utilizando recursos visuais e textuais,
sobre o processo de desenvolvimento histórico das relações entre os homens e a
natureza. Partindo de uma ilustração de como viviam os mais antigos ancestrais da
espécie humana até chegar ao período em que a necessidade de cuidados com o meio
ambiente torna-se um tema conhecido de toda a sociedade.
Nesse momento da atividade volta-se a apresentar a imagem da escola, fazendo a
relação entre o local e o global, pois, uma ação que tem como referência a necessidade
cuidar o meio ambiente de forma global só adquire sentido se começar a ser
desenvolvida de forma local. Assim, a escola é apresentada como o ambiente mais
imediato para os estudantes, incentivando uma atitude por parte deles no sentido de
cuidar antes de qualquer coisa do próprio lugar de convivência.
Ao final da atividade será proposta uma atividade de integração com base na realização
de um desenho coletivo. Será distribuída para cada participante uma folha de papel em
branco e giz de cera. Logo após a distribuição será solicitado que cada um coloque o
nome na folha e inicie um desenho acerca dos temas que tratamos durante a atividade.
Passado alguns minutos será solicitado que todos interrompam seus desenhos, nesse
momento a equipe irá orientar os participantes a trocarem suas folhas. A cada troca, os
participantes devem continuar o desenho que receberam, ao final será interrompida a
atividade e cada um deve buscar a sua folha original.
Após todos estarem com suas respectivas folhas, será realizado uma reflexão acerca do
conceito de meio ambiente trabalhado, que parte do princípio que a dinâmica ambiental
se realiza pela interação, ou seja, o meio ambiente é também produto da ação coletiva
dos sujeitos que o constituem e também a noção de cidadania ecológica, pois se o meio
ambiente é produto de uma interação, as ações que visam sua preservação devem ser
compreendidas a partir da coletividade.

Avaliação da atividade

A forma de avaliação dessa atividade será a mesma utilizada nas atividades
desenvolvidas com as séries iniciais, 1º, 2º, 3º e 4º ano

GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL | PLANO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
BR-116/392 | PÁGINA 21

8.2.2.3 Estudantes do 8º, 9º, EJA e Ensino Médio
A atividade terá início com a apresentação da equipe de Educação Ambiental da Gestão
Ambiental da duplicação da BR-116/392 e do empreendimento, como a localização, a
extensão, as regiões da Área de Influência Direta e as instituições envolvidas no
processo (DNIT, Gestão Ambiental, Supervisão de Obras e construtoras).
Após a apresentação a equipe iniciará uma abordagem cujo foco é discutir o conceito de
meio ambiente e os cuidados ambientais da BR-116/392. Inicialmente será apresentada
uma imagem de satélite com recorte na escola onde a atividade é desenvolvida. A partir
dessa imagem será realizada uma contextualização da escola, enfocando os
ecossistemas que circundam a mesma e logo após inserir o contexto da escola em
relação com a duplicação da rodovia. A partir disso será realizada uma caracterização do
ambiente da região com enfoque nos 18 programas ambientais desenvolvidos durante o
empreendimento.
Na seqüência da atividade a equipe irá provocar uma reflexão nos participantes fazendo
um questionamento acerca dos cuidados ambientais que hoje são previstos na
legislação brasileira e desenvolvidos nos empreendimentos, como o caso da duplicação
da BR-116/392: será que os homens sempre tiveram a preocupação de desenvolver
atividades que visem a preservação da natureza?
Ao dialogar com os participantes sobre essa questão a equipe irá trabalhar aspectos
históricos do ambientalismo, abordando sucintamente o conceito de ecologia e
educação ambiental, bem como as semelhanças e diferenças que caracterizam ambos
os conceitos. Para tanto, será utilizado uma apresentação sobre o processo histórico do
homem e sua relação de dominação e dependência com o meio natural.
Ao final da atividade será proposta uma atividade de integração com base na realização
de um desenho coletivo. Será distribuída para cada participante uma folha de papel em
branco e giz de cera. Logo após a distribuição será solicitado que cada um coloque o
nome na folha e inicie um desenho acerca dos temas que tratamos durante a atividade.
Passado alguns minutos será solicitado que todos interrompam seus desenhos, nesse
momento a equipe irá orientar os participantes a trocarem suas folhas. A cada troca, os
participantes devem continuar o desenho que receberam, ao final será interrompida a
atividade e cada um deve buscar a sua folha original.
Após todos estarem com suas respectivas folhas, será realizado uma reflexão acerca do
conceito de meio ambiente trabalhado, que parte do princípio que a dinâmica ambiental
se realiza pela interação, ou seja, o meio ambiente é também produto da ação coletiva
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dos sujeitos que o constituem e também a noção de cidadania ecológica, pois se o meio
ambiente é produto de uma interação, as ações que visam sua preservação devem ser
compreendidas a partir da coletividade.

Avaliação da atividade

Quantitativa
Para a avaliação quantitativa da atividade desenvolvida serão utilizadas fichas individuais
onde os sujeitos envolvidos poderão expor seu ponto de vista acerca de aspectos
pontuais.
Em anexo apresentamos um modelo de ficha individual de avaliação.

Qualitativa
A proposta de avaliação qualitativa para essa atividade está baseada na perspectiva
participativa e dialógica, consistindo em um processo de construção coletiva de cinco
pontos negativos, cinco positivos e cinco sugestões acerca da atividade desenvolvida. A
atividade de avaliação ocorrerá posteriormente a realização da intervenção da equipe de
Educação Ambiental e será coordenada pelas professoras responsáveis pelas turmas
envolvidas. A partir da discussão coletiva professores e estudantes irão apresentar de
forma escrita, em um formulário disponibilizado pela equipe de Educação Ambiental, a
avaliação final da atividade. Esse formulário será recolhido posteriormente pela equipe
de Educação Ambiental.
Em anexo o modelo de formulário proposto para a realização da avaliação.

9

Atividades com os Trabalhadores do empreendimento

Deverão ser realizadas atividades de Educação Ambiental com todos os trabalhadores
envolvidos no processo de realização da obra, levando em conta a necessidade destes
estarem sintonizados com os cuidados ambientais inerentes a todo o projeto. As
atividades devem partir da realidade de trabalho dos sujeitos envolvidos, despertando-os
para os cuidados necessários com seu próprio ambiente de trabalho e sua segurança e,
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a partir disso, trabalhar questões de cuidado com o meio ambiente diretamente
envolvido com as atividades da obra, como as comunidades do entorno e a
biodiversidade local. Nessas atividades, que consistem em encontros e palestras com o
conjunto dos trabalhadores, serão utilizadas cartilhas educativas e informativas, que
abordem temas específicos do meio ambiente, realizando uma interface com os
Programas de Saúde Pública e de Prevenção de Queimadas.

10

Atividades com a comunidade em geral

O programa de Educação Ambiental deve realizar atividades de caráter educativo e
informativo que contemple toda a comunidade envolvida diretamente com o
empreendimento, envolvendo todos os seguimentos constituintes da mesma. Nesse
sentido, serão realizadas reuniões e palestras, em lugares de referência popular, que
possibilitem agregar um grande número de pessoas, como por exemplo, salões
paroquiais, escolas, associações comunitárias, etc. Além dessas atividades serão
empreendidas campanhas de sensibilização e informação sobre questões relativas ao
processo da obra e também com os cuidados com o meio ambiente com distribuição de
materiais. Para todas as atividades serão utilizados recursos de folders, boletins
informativos, incentivo ao plantio de sementes, entre outras. Essas atividades ocorrerão
de forma articulada com o Programa de Comunicação Social, pois, de acordo com o
Plano Básico Ambiental a interface entre os dois programas é fundamental para a
qualificação das intervenções informativas e pedagógicas desenvolvidas pela Gestão
Ambiental da rodovia.
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12.Anexos
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Anexo 1. Ficha de avaliação quantitativa para atividades

Ficha individual de avaliação
Assinale com “X” a sua avaliação sobre cada item
Proposta da atividade e seus objetivos
Informações e dados fornecidos
Linguagem

utilizada

pelos

moderadores/facilitadores
Tempo de duração
Abordagem e foco dos conteúdos
Materiais utilizados
Esclarecimento de dúvidas e questionamentos

Ótimo

Bom

Regular

Ruim
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Anexo 2. Formulário de avaliação qualitativa para atividades

Formulário de avaliação coletiva

Que bom

Que pena

Que tal

Anexos – Relatório Semestral de Meio Ambiente 01/2011

Anexo 8
Programa de Comunicação Social
Planejamento Estratégico de Comunicação Social

GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL | PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL
DUPLICAÇÃO DA BR116/392 – TRECHO PELOTAS – RIO GRANDE
MAIO DE 2011

JUSTIFICATIVA

O processo de comunicação justifica-se por si só quando um empreendimento rodoviário prevê intervenções
significativas em áreas urbanas que impactarão nas vidas das comunidades locais e na dos seus usuários.
Tanto na fase construtiva do projeto quanto no decorrer da operação, surgirão implicações de diferentes portes
que afetarão o “modus vivendi” de todos aqueles que direta e indiretamente percorrem e convivem naquela
localidade.
A comunicação é uma das alternativas que pode esclarecer, antecipadamente, os acontecimentos de tal forma a
possibilitar que todos recebam informações e tenham a oportunidade de rever suas rotinas, minimizando os
percalços inevitáveis. Pode também, ao longo do processo, manter a comunidade informada e atualizada,
reduzindo as inconveniências. Além disso, é um importante canal de entendimentos e negociações, capaz de
solucionar as mais diversas interfaces eventualmente surgidas com a implantação do projeto.

CENÁRIO

Este empreendimento adequará a capacidade e melhorará a operação das rodovias BR116/392, proporcionando
maior agilidade e segurança aos seus usuários e moradores dos arredores. Este é o objetivo do DNIT com esta
obra de duplicação, ampliado na formulação e na concepção do EIA/RIMA, na montagem do PBA - Plano Básico
Ambiental, na implementação dos 18 Programas Ambientais e na contratação de uma empresa para a realização
da respectiva Gestão e Supervisão Ambiental.
É desta mesma forma que a comunidade percebe esta iniciativa, comprovadamente através das entrevistas com
34 pessoas, realizadas nos meses de abril e maio. O critério para a seleção destes nomes foi a sua liderança
junto às comunidades diretamente envolvidas com a obra. Com a intenção de ter uma amostragem confiável,
que representasse o universo em questão, foram colhidas as opiniões dos prefeitos de Rio Grande e Pelotas,
líderes comunitários, diretores de escolas lindeiras, presidentes de entidades empresariais, jornalistas dos
veículos de comunicação dos dois municípios, diretores de instituições e executivos da Concessionária Ecosul.
Praça 7 de Julho, 36, sala 02 | Centro | CEP 96020-010 | Pelotas/RS
f. (53)3027 2711 | 3027 2713 | www.stesa.com.br
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Citações como “uma obra há muito desejada” e “uma solução há muito esperada, que já vem tarde” foram
constantemente ouvidas nas diversas oportunidades.
A crença de que os acidentes deixarão de ocorrer, que vidas serão poupadas e que a comunidade deixará de
viver em sobressaltos, foram reiteradas ao longo destas oportunidades.
Agilizar o escoamento das cargas do Porto de Rio Grande e possibilitar que o desenvolvimento econômico e
social seja incrementado nesta região, apresentam-se como as razões mais importantes nas percepções dos
entrevistados.
Após esta coleta de informações podemos enfatizar que estes dois fatores acima foram espontânea e
unanimemente colocados quando os entrevistados foram questionados sobre as suas opiniões com relação à
duplicação da rodovia. Diante disso, depreende-se que existe uma predisposição bastante favorável ao
empreendimento.
Quanto aos esclarecimentos referentes à obra, percebe-se que existem lacunas. Mesmo as informações mais
básicas estão desencontradas e insuficientes, suscitando inseguranças sobre o traçado, as intersecções e as
obras de arte, abrindo espaço para o surgimento de boatos infundados.
A consciência sobre educação ambiental é pequena ou quase inexistente nas comunidades lindeiras,
principalmente nas Vilas Quinta, Princesa, Carreiros, Parque Marinha e na localidade do Povo Novo. A iniciativa
para a implementação dos 18 Programas Ambientais é muito bem aceita por parte dos entrevistados,
principalmente pelos líderes comunitários e diretores das escolas inseridas neste trecho, que se predispõem a
serem atores coadjuvantes no processo. As escolas representam um importante canal com potencial de serem
fomentadoras para a consciência destes novos valores.
O índice de alfabetização, nestas comunidades referidas, é baixo. Muitos deles são analfabetos funcionais. Esta
situação está diretamente relacionada com a falta de qualificação para o mercado de trabalho, razão pela qual,
algumas construtoras envolvidas na duplicação obrigam-se a importar mão de obra, em detrimento da local.

PONTOS FORTES DA BR116/392

• Melhorará as condições e ampliará a capacidade de tráfego na rodovia;
• Aumentará os níveis de segurança, em especial nas travessias urbanas, nos acessos e entroncamentos com
as demais rodovias;
• Incrementará o desenvolvimento sócio-econômico da região;
• Incrementará a demanda do Super Porto de Rio Grande, principal corredor de exportação/importação entre
Brasil e o Mercosul;
• Agilizará o trânsito da/na região Pelotas – Rio Grande e facilitará a locomoção dos usuários que
constantemente percorrem esta estrada;
• Revitalizará as entradas viárias da cidade de Pelotas;
Praça 7 de Julho, 36, sala 02 | Centro | CEP 96020-010 | Pelotas/RS
f. (53)3027 2711 | 3027 2713 | www.stesa.com.br
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• Realocará as famílias residentes ao longo do traçado, proporcionando a regularização fundiária;
• Oportunizará novos empregos e a abertura de novos negócios na fase de implantação da obra;
• É uma obra que busca o desenvolvimento sustentável.

PONTOS FORTES DA GESTÃO AMBIENTAL

• É um processo de duplicação construtivo diferenciado pela concepção e respeito ao meio ambiente;
• Promoverá melhorias no meio ambiente daquela região e das famílias que nela habitam, através da
implantação dos 18 programas;
• Sensibilizará para a mudança de hábitos e promoverá atitudes pró meio ambiente em todos os alunos, seus
familiares e educadores das escolas localizadas próximas à obra;
• Apoiará, de forma efetiva, a implantação desta temática em todas as escolas vizinhas, bem como a todas as
demais iniciativas que surjam na região;
• Promoverá, ao longo de todo o período da obra, o fluxo de informações nas comunidades envolvidas, através
de um sistema de comunicação acessível e objetivo;
• Promoverá a consciência a respeito dos cuidados com o meio ambiente em todos os trabalhadores das
construtoras responsáveis pela obra;
• Possui um corpo técnico qualificado;
• A equipe da STE local poderá construir uma interface técnica gabaritada com os ambientalistas que atuam nas
universidades da região;
• Adesão ao “Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito- Um Pacto Pela Vida”, iniciativa da
Organização Mundial da Saúde (resolução A/64/L44), que visa a redução dos acidentes no trânsito e classifica o
Brasil em 5º lugar;
• Propiciará a criação de Unidades de Conservação;
• Gerará mais informações sobre a fauna da região em razão do programa de monitoramento.

POSSÍVEIS PONTOS NEGATIVOS NO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA

• Gerar tensões nas comunidades em função das expectativas de mudança na vida das pessoas
daquela localidade;
• Interferir no convívio social dos moradores no âmbito escolar e na vizinhança;
• Eventuais desgastes e chances de ocorrerem acidentes com crianças e adultos em função do tráfego de
veículos pesados;
• Ocasionar transtornos à qualidade de vida das comunidades mais próximas (poeira, barulho, sujeira, etc.);
• Causar danos ambientais (supressão de vegetação) na região da obra;
• Aterramento dos banhados que apesar de necessários causam impactos negativos.
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DESAFIO

Como, através de um processo sistêmico de comunicação social, possibilitar a que todos os cidadãos
envolvidos recebam esclarecimentos a respeito da duplicação da Rodovia do Porto e do Contorno de Pelotas,
estimulando a sua participação e consciência, de tal forma que ao longo do período de obra não enfrentemos
tumultos sociais e paralisações?

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Principal

Construir uma gestão pró ativa de relacionamento com a comunidade local e os usuários da rodovia, através de
lideranças e formadores de opinião, mantendo-os informados, de preferência antecipadamente, acerca da
implantação do projeto e suas possíveis interferências, minimizando os transtornos nas suas rotinas.

Específicos

• Interagir com a comunidade local no recebimento de informações e de ocorrências registradas ao longo do
segmento rodoviário;
• Recolher as denúncias e reclamações acerca dos mecanismos que não estejam funcionando eficientemente;
• Recolher as críticas sobre as questões afetas às condições de segurança e de trafegabilidade da rodovia;
• Implementar o sistema de ouvidoria para recebimento das solicitações das comunidades e sociedade civil;
• Divulgar os aspectos relativos ao projeto aos órgãos governamentais a nível federal, estadual e municipal, em
especial aos representantes das Prefeituras Municipais de Pelotas e Rio Grande, Câmara de Vereadores,
sindicatos, lideranças políticas, associações, etc.;
• Divulgar a importância estratégica e econômica do empreendimento para o desenvolvimento regional, estadual
e federal;
• Divulgar os aspectos positivos da obra relacionados à segurança e conforto para os seus usuários e habitantes
locais;
• Divulgar as informações sobre o empreendimento, os aspectos ambientais, as medidas mitigatórias,
compensatórias e os programas ambientais de forma acessível e personalizada a cada um dos públicos;
• Contribuir para minimizar os diversos impactos socioambientais, através da divulgação de informações e do
estabelecimento de canais para a comunicação com a população afetada, durante todas as fases do
empreendimento;
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• Prevenir possíveis transtornos e conflitos decorrentes da circulação do contingente de trabalhadores
empregados na obra, visando, dentre outros aspectos, o respeito à população e à conservação do meio
ambiente;
• Gerenciar as informações oriundas das diversas atividades inerentes ao projeto, tanto na sua fase construtiva,
quanto na sua fase de operação, as quais envolvam a necessidade de comunicação e interação com a
população afetada;
• Criar mecanismos constantes de comunicação e interação com as instituições representativas da comunidade;
• Construir o canal de relacionamento com os veículos de comunicação, informando-os de forma constante
sobre a implementação dos 18 Programas Ambientais.

PÚBLICOS ALVO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

População da área diretamente afetada;
População dos dois municípios afetados com influência direta;
Usuários deste trecho;
Prefeito de Rio Grande;
Prefeito de Pelotas;
Representantes do poder público municipal;
Representantes do poder público estadual;
Representantes do poder público federal;
DNIT Brasília;
Representante local do DNIT;
Superintendência regional do DNIT;
CGMAB Coordenação Geral de Meio Ambiente;
IBAMA Brasília;
IBAMA RS;
Sindicatos;
Associações de Moradores;
Entidades Empresariais;
Instituições;
Profissionais Ambientalistas;
Universidades;
ONGs;
Escolas;
Lions/ Rotary;
Líderes Comunitários;
Imprensa;
Trabalhadores da obra;
Demais construtoras envolvidas com a duplicação;
Público interno da STE;
Instituições religiosas.
Equipe da Concessionária;
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•
•
•

Diretoria do Super Porto;
Superintendente do Porto de Rio Grande;
Assessoria de Comunicação do DNIT.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Difundir o significado estratégico desta obra:
DESENVOLVIMENTO +SUSTENTABILIDADE+SEGURANÇA VIÁRIA

ESTRATÉGIAS

1) DE POSICIONAMENTO

Atuar de forma integrada com os representantes locais do DNIT e CGMAB, promovendo sempre que
possível, a apresentação da obra conjugada com os seus 18 Programas Ambientais.

2) DE COMUNICAÇÃO

a) Criar um slogan para comunicar o posicionamento acima a ser inserido em todas as oportunidades
(palestras, peças gráficas e publicitárias, promoções, etc.) de difusão para que se alcance uma mensagem
única com boa repercussão.
b) Destacar e evidenciar os aspectos positivos da obra e da gestão ambiental para a vida de cada cidadão
morador desta região.

TÁTICAS

1) DE DIVULGAÇÃO

A) para todos os segmentos
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● Criar boletins informativos mensais que serão enviados a todos os públicos envolvidos (autoridades
municipais, estaduais, federais, imprensa, presidentes das associações, líderes comunitários, etc.),
mantendo-os atualizados sobre as atividades da gestão ambiental;
● Criar o site da Gestão Ambiental da BR116/392, onde estarão disponíveis e atualizadas todas as
informações ambientais, em linguagem acessível e, de preferência, com elementos interativos e mapas;
● Criar a logomarca e a identidade visual, inserindo-a nos diversos aplicativos;
● Criar folder, contendo o mapa da obra e os Programas Ambientais;
● Criar uma história em quadrinhos, cujo briefing principal é o meio ambiente, para ser distribuída nas
escolas para as crianças;
● Criar a cartilha do trabalhador com ilustrações sobre os Programas Ambientais;
● Produzir um banner que contenha o mapa da obra e os 18 Programas Ambientais para servir de apoio às
palestras externas;
● Criar a mascote da gestão ambiental da BR116/392, cuja figura esteja integrada na região e contenha
características positivas na sua personalidade;
● Produzir o boneco do mesmo;
● Produzir brindes para serem entregues nos diversos eventos;
● Gerar um banco de dados composto pela clipagem, informações técnicas, resumo dos programas,
profissionais responsáveis por cada uma das atribuições, dados regionais das comunidades envolvidas
(número de propriedades indenizadas, número de escolas, outros) para que possam estar centralizadas,
atualizadas e à disposição para as oportunidades de divulgação;
● Entregar folhetos nas praças de pedágio da Ecosul sobre a obra, destacando a implementação dos
Programas Ambientais;
● Abrir canal com a área de comunicação do DNIT, em Brasília, para que sejam enviadas, sistematicamente,
pautas e releases sobre a obra e os Programas Ambientais.
● Abastecer o
BR-116/BR392

site

da

STE

Institucional

com

as

matérias

da

gestão

ambiental

da

2) DE RELACIONAMENTO

A) com a imprensa (junto com o DNIT)
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● Identificar no DNIT quem serão as fontes de informação para as entrevistas;
● Promover encontros e contatos com os meios de comunicação locais de forma sistemática, obedecendo
a um intervalo de tempo que demonstre as diferentes etapas e a evolução da implantação dos programas
assumindo, assim, uma postura pró ativa junto à imprensa ;
● Promover, de tempos em tempos, visitação de grupos de jornalistas à obra;
● Buscar oportunidades em programas de rádio e TV para que os gestores maiores da obra juntamente com
a Renata, possam ser entrevistados e repassem informações atualizadas;
● Identificar quais serão os profissionais da STE que assumirão a condição de serem as fontes de
informação para que os mesmos estejam atualizados e disponíveis para as entrevistas;
● Provocar pautas onde possam ser abordados os Programas Ambientais (Folha da Princesa, Rádios
Comunitárias do Povo Novo e Parque Marinha, Diário Popular, Jornal Agora, entre outros).

B) com as escolas atingidas pela obra

● Reunir as diretoras, supervisoras, corpo docente e técnico de cada uma das escolas atingidas, para
prestar esclarecimentos relativos à gestão ambiental da duplicação, informando-lhes a respeito das
características do empreendimento, de preferência antecipadamente;
● Oferecer colaboração para que possamos, conjuntamente, desencadear ações que visem o aumento de
consciência ambiental nos respectivos alunos.
C) com as comunidades dos municípios (com o DNIT)

● Promover palestras nos clubes de serviço (Lions, Rotary), associações de moradores, igrejas, sindicatos,
Universidades, ONGs e outras instituições de ensino superior, para apresentar os Programas Ambientais e a
obra, enaltecendo os aspectos positivos da mesma.

D) com os poderes municipais envolvidos

● Promover palestras nas Câmaras de Vereadores dos dois municípios, enaltecendo o progresso que a
mesma propiciará nos aspectos do desenvolvimento econômico, social e com o meio ambiente (DNIT);
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● Promover palestras para os prefeitos dos dois municípios e seus secretários, em separado, apresentandolhes o estágio da obra, os Programas Ambientais e as percepções conhecidas por ocasião do diagnóstico
(DNIT);
● Promover palestras, conjuntamente com as Secretarias de Educação de Pelotas e Rio Grande, reunindo as
equipes diretivas das escolas atingidas, para informar sobre os aspectos positivos da obra e sobre os
programas da gestão ambiental.
● Programa de apoio aos municípios (prefeitos e secretários municipais de planejamento)

E) com a classe empresarial (junto com o DNIT)

● Promover palestras nas entidades e instituições empresariais destes municípios sobre a obra, seu estágio
e suas características de gestão ambiental;
● Buscar de forma conjunta com as mesmas promover palestras nas comunidades envolvidas pela obra.

F) com os trabalhadores da obra

● Promover palestras sistematicamente, informando-os sobre os aspectos ambientais, a importância e a
responsabilidade de cada um deles para os cidadãos daquela comunidade afetada.
G) com os profissionais das construtoras responsáveis e da concessionária

● Promover uma oportunidade para apresentar os 18 Programas Ambientais, aprofundando as ações de
comunicação do planejamento e destacando as percepções das pessoas entrevistadas por ocasião do
diagnóstico;
● Sistematizar os encontros de forma a gerar, com estes segmentos de público, cooperações nas ações e
proliferação de informações.

H) com as comunidades diretamente afetadas

● Contar com um sistema de som ambulante para difundir pequenas informações nestas comunidades;
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● Oferecer oportunidades de palestras nas sedes das associações de moradores, informando os cidadãos
sobre a obra, as questões ambientais e a importância destes aspectos nas suas vidas;
● Promover palestras, atividades e cursos sobre a temática ambiental da obra nas escolas dos bairros
atingidos;
● Participar dos eventos destas comunidades, mesmo que de forma tênue (Festas Populares);
● Promover ações especiais, juntamente com os lideres comunitários, relativamente aos 18 Programas
Ambientais;
● Envolver os sacerdotes das paróquias localizadas nas comunidades atingidas pela obra para que eles
refiram informações nas suas homilias e oportunidades com seus fiéis.

I) com as instituições ambientais

● Descobrir todas as que existem nos dois municípios para elaborar um plano de ação conjunto, com cada
uma, de tal forma a envolvê-las e potencializar os resultados relativos aos cuidados com o meio ambiente;
● Propor pautas e debates sobre assuntos ambientais juntamente com as mesmas, com o intuito de
envolver as comunidades a respeito deste assunto.

J) com as instituições de ensino superior

● Promover, juntamente com as faculdades afins, a exposição dos 18 Programas Ambientais para os
alunos.

L) com o público interno da STE

● Nos encontros semanais com o grupo de colaboradores da STE - Pelotas repassar informações
atualizadas a respeito das ações de comunicação, do manejo comunitário e das reações;
● Enviar o boletim informativo para o grupo da BR-448 e, eventualmente, estar presente para atualizá-los
sobre a implantação dos Programas Ambientais da BR116/392 e as experiências com as comunidades dos
municípios de Pelotas e Rio Grande;
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● Enviar o boletim para a diretoria da empresa.

M) com os órgãos estaduais e federais afins

● Promover uma oportunidade para apresentação da obra e dos Programas Ambientais para os deputados
estaduais e federais representantes da região;
● Promover oportunidade, no escritório da STE, de apresentação dos Programas Ambientais para o
Procurador Geral da República (Regional) e a Procuradora da República, Anelise Becker;
● Enviar sistematicamente o boletim, mantendo-os atualizados a respeito da evolução dos 18 programas da
gestão ambiental.
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